
A Kelet- és Közép-Európai Re-
gionális Környezetvédelmi Köz-
pont (REC) hagyományos kon-
ferenciaépületét még a '70-es
években adták át. Az akkoriban
korszerûnek tartott techniká-
val, alumínium-üveg kombiná-
cióból épült tömb nyaranta ret-
tentõen felforrósodott, és las-

sanként el is öregedett a szer-
kezete. Az oldalára szerelt
klímaberendezések nem bírták
a megpróbáltatásokat, a vil-
lanyszámla havi két-három-
százezer forintra rúgott. Az
olasz állam és egy norvég ala-
pítvány támogatásával nemrég
vázszerkezetig visszabontot-

ták, és csaknem teljesen újjá-
építették. Az olasz tervezõ csak
az alapkoncepciót tervezte
meg, a részletek kidolgozása a
kreatív magyar kivitelezõkre
hárult. A hõszigetelt felület
alatt a legmodernebb technika
bújik meg, de az épületnek nem
is ez a legérdekesebb tulajdon-

sága, hanem hogy a teljes ener-
giaigényét fedezik a tetõn elhe-
lyezett napkollektorok. Ily mó-
don az éves energiaháztartás
nullszaldós: a napelemek által
tárolt energia fölöslegét az
Elektromos Mûvek tárolja, s
szükség esetén felhasználható-
vá teszi.  Folytatás a 4. oldalon
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HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
Rozsos Tamás és zenészbarátai adnak nyáresti koncerteket a Zeneiskolában (11.
oldal). Kobza Vajk különleges keleti hangszereket szólaltatott meg legutóbbi kon-
certjén a Barcsay udvarban (8. oldal). A fõtéri Képtárban nyílt meg Veljko Mihajlovic
szerb grafikusmûvész szentendrei vonatkozású kiállítása (9. oldal). A kistérségi iroda
új munkatársa Török Balázs (4. oldal). Látogatást tett városunkban Barbizon pol-
gármestere, Pierre Bedouelle (3. oldal).

Rozsos Tamás Kobza Vajk Veljko Mihajlovic Török Balázs Pierre Bedouelle

Zöld ház a Duna partján
Éves szinten nulla forintot kóstál a Duna partján álló új konferenciaépület rezsije. Vajon mi a titka? A június 27-i
egész napos avatóünnepségen a nagyközönség megismerkedhetett a rejtélyes technológia titkaival. A Szentendre
és Vidéke tudósítója is belopózott a környezettudatos falak közé.

1983-ban nyarán azután meg-
született a döntés. Õsszel kike-
rültek a felhívó plakátok az
utcára, és novemberre már
legalább harminc fiatal jelent-
kezett az együttesbe. Közöttük
volt olyan, aki már tudott tán-
colni, de volt olyan is, akinek
meg kellett tanítani, melyik a
jobb lába. November tizenket-
tedikén megkezdõdtek a pró-
bák, s júliusban már felléptek
a Templomdombon. A pártbi-

zottság állta a költségeket:
három rend ruhát, csizmát kap-
tak a táncosok.
Göllner Judit a táncegyüttes
mûvészeti titkára az alapítás
óta. Huszonöt éve minden pró-
bán, minden fellépésen ott
van. „Minden szál cérnához,
minden gombhoz – szinte min-
denhez közöm van. Mindig rá-
csodálkozom arra, hogy mi szü-
letett a semmibõl, és létezik im-
már negyed százada“ – mondja.

Az együttes neve kezdetben
Kék Duna Táncegyüttes volt,
mivel a Tahiban lévõ Kék Duna
Termelõszövetkezet támogat-
ta. 1990 után, amikor ez a
támogatás megszûnt, vette fel
a táncegyüttes a város nevét.
Ami az arculatukat illeti, a
kezdetektõl fogva nem akarták
beskatulyáztatni magukat; az
egész Kárpát-medence népi
hagyományait felhasználták.

Folytatás a 8. oldalon

Tánc és jó muzsika
Ebben az évben ünnepli huszonötödik születésnapját a Szentendre Néptáncegyüttes.
Története a pártállami kultúrpolitika jegyében kezdõdött, amikor is a megyei pártbi-
zottság úgy határozott, hogy Szentendrén létre kell hozni egy népi együttest – hiszen
minden valamirevaló település rendelkezett ilyennel. 

25 éves a Szentendre
Néptáncegyüttes
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

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

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

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

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

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

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443

SSOOSS
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SZENTENDRE VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALA PÁLYÁZATOT HIRDET
VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSO-
PORT CSOPORTVEZETÕI
FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA.

Feltételek: állam és jogtudo-
mányi végezettség; egyetemi
vagy fõiskolai szintû közgaz-
dasági végzettség; magyar ál-
lampolgárság; cselekvõképes-
ség; büntetlen elõélet; felhasz-
nálói szintû MS Office ismerete;
vagyonnyilatkoza tételi eljárás
lefolytatása.
A jelentkezéshez csatolni kell:
szakmai önéletrajzot és moti-
vációs levelet; három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt; iskolai és egyéb szak-
képesítések másolatát; egy év-
nél nem régebbi mukaalkal-
massági igazolást.
A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent: közgazdasági szakirányú
felsõfokú iskolai végzettség, B-
kategóriás jogosítvány, közigaz-
gatási szakvizsga, vagyongaz-
dálkodás területén szerzett sza-
kmai gyakorlat. A munkakör ha-
tározott idõre szól a jelenlegi
csoportvezetõ szülés miatti
távolléte idejére (próbaidõ hat
hónap). A munkakör betölthetõ:
augusztus 15-tõl. Bérezés: a Ktv.
szerint.
Ellátandó feladatok: vagyon-
gazdálkodási csoport munkájá-
nak irányítása, a vagyongaz-
dálkodással kapcsolatos szerzõ-
dések elkészítése, a vagyon-
gazdálkodással kapcsolatos elõ-
terjesztések elkészítése
A pályázatot zárt borítékban jú-
lius 30-ig kell eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal címére
(2000 Szentendre, Városház tér
3.) vagyongazdálkodás jeligével
ellátva. Szakmai információt dr.
Reinhoffer Katalin nyújt: 26-
503-351.

ÖSZTÖNDÍJ 
SZENTENDREI DIÁKOKNAK

Szentendre önkormányzata
pályázatot hirdet a város
kiemelkedõen tehetséges
fiataljai anyagi támogatá-
sára. A „Talentum” Szent-
endre Jövõjéért Ösztöndíj
azon kiemelkedõen tehet-
séges, nappali tagozatos
középiskolai tanulmányokat
folytató és elsõ diplomájuk
megszerzéséért tanuló fõ-
iskolai vagy egyetemi hall-
gatóknak adható, akiknek
Szentendrén már öt éve be-
jelentett állandó lakcímük
van.
Pályázni leghamarabb az elsõ
tanév végi eredménnyel lehet,
melyhez csatolni kell a
következõ mellékleteket: a
tanulmányok folytatásának
igazolását, a jogviszony iga-
zolását; szentendrei lak-
címének igazolását; tanul-
mányi eredményét igazoló
dokumentumot; a pályázó
tanulmányi munkájára, ki-
emelt érdeklõdési területeire,
illetve tanulmányi elképzelé-
seire is kiterjedõ részletes éle-
trajzot; a pályázó elképzelé-
seit arról, hogy milyen módon
kívánja tanulmányai során és
azt követõen tartani a kapc-
solatot a várossal; a pályázat-
hoz csatolni kell legalább
három olyan ajánlást, mely a
pályázó kiemelkedõ tehet-
ségét igazolja.
A pályázat benyújtásának
határideje: augusztus 15.
A „Talentum” Szentendre
Jövõjéért Ösztöndíj további
részleteirõl a www.szent-end-
re.hu c. honlapon, vagy
Schinkovits Lajosné közok-
tatási referensnél lehet in-
formációkat kapni az 26/503-
332 telefonszámon.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZAT POLGÁRMESTERI HI-
VATALA PÁLYÁZATOT HIRDET
ADÓBEHAJTÓI FELADATOK EL-
LÁTÁSÁRA.

Feltételek:
középfokú iskolai végzettség,
közgazdasági szakirány; pénz-
ügyi-számviteli szakképesítés,
mérlegképes szakképesítés; ma-
gyar állampolgárság; cselekvõ-
képesség; büntetlen elõélet;
felhasználói szintû MS Office
ismeret; vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása

A jelentkezéshez csatolni kell:
szakmai önéletrajzot és mo-
tivációs levelet; három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt; iskolai és egyéb szak-
képesítések másolatát; egy évnél
nem régebbi munkaalkalmassági
igazolást. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent: önkormányzatnál szerzett
adóbehajtói vagy adóellenõri
tapasztalat. A munkakör határo-
zatlan idõre szól (próbaidõ hat
hónap), betölthetõ augusztus 5-
tõl. Bérezés: a Ktv. Szerint. El-
látandó feladatok: vállalkozások
és magánszemélyek köztartozá-
sainak behajtása

A pályázatot zárt borítékban
július 15-én 12 óráig kell eljut-
tatni a Polgármesteri Hivatal
címére (2000 Szentendre, Város-
ház tér 3.) adóbehajtó jeligével
ellátva.

Pályázattal kapcsolatos szakmai
információt Maksa Katalin nyújt
a 26-503-372-es telefonszámon.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZAT POLGÁRMESTERI HI-
VATALA PÁLYÁZATOT HIRDET
JOGI, ELLENÕRZÉSI ÉS TÁJÉKOZ-
TATÁSI REFERENSI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA

Feltételek:
állam és jogtudományi egyetemi
végzettség; magyar állampol-
gárság; három világnyelv valame-
lyikének magas fokú ismerete és
gyakorlati alkalmazása; számí-
tógépes ismeretek. 

A jelentkezéshez csatolni kell:
szakmai önéletrajzot; három
hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt; iskolai és egyéb
szakképesítések hiteles máso-
latát; motivációs levelet. A mun-
kakör határozott idõre szól
(próbaidõ hat hónap). A munka-
kör betölthetõ: július 21-tõl.
Bérezés: a Ktv. Szerint. A ki-
választásnál elõnyt jelent: jogi
vagy közigazgatási szakvizsga;
közigazgatási alapvizsga.

Ellátandó feladatok: vezetõi
összefoglalók elkészítése; ha-
tározatok jogi kontrollja; kapcso-
latttartási feladatok; sajtófi-
gyelés, tájékoztatás, prezentá-
ciók készítése; rendezvények
szervezése, lebonyolítása; pol-
gármesteri titkárnõ helyette-
sítése.

A szakmai önéletrajzot írásban a
dr. Molnár Ildikó jegyzõ nevére
címezve a Polgármesteri Hivatal
címére kérjük eljuttatni július
15-ig: a 2000 Szentendre, Vá-
rosház tér 3. címre. 
Jelige: jogi, ellenõrzési és tájé-
koztatási referens.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
pályázatot hirdet iskolatitkár-
pénztáros munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának feltétele:
• középfokú, vagy magasabb isko-
lai végzettség, közgazdasági szak-
középiskolai végzettség, vagy
más, pénzügyi-gazdálkodási szak-
képzettség igazolása,
• szakmai önéletrajz,
• három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány,
• MS Office program felhasználói
színtû ismerete.

A pályázat elbírálása során elõnyt
jelent:
• iskolatitkári vagy iskolai ügyin-
tézõi, szervezõi gyakorlat,
• idegen nyelv tudása. 

A pályázatot az intézmény címére
(2000 Szentendre, Duna-korzó
16.), postai úton kell benyújtani
augusztus 15-ig.

A pályázat elbírálásának határide-
je: augusztus 22. A pályázat
elbírálására az intézmény Pályáz-
tatási Szabályzatában foglaltak
szerint kerül sor. A munkakört
közalkalmazottként, a munkaköri
leírásban foglaltak szerint kell
ellátni, heti 40 órás munkakör-
ben. 
Bérezés: a közalkalmazotti tör-
vény és a vonatkozó jogszabályok
szerint.

Érdeklõdni szerda délelõt-
tönként, 9-12 óra között lehet,
a 06-26-310-024-es telefon-
számon.

Bokor György 

A Gondozási Központ pályázatot hirdet területi védõnõ
munkakör betöltésére.
Pályázati feltétele: fõiskola, védõnõi oklevél. Elõnyt jelent:
kistérségi lakóhely. A pályázathoz mellékelni kell: védõnõi
oklevél, erkölcsi bizonyítvány, részletes önéletrajz és motivá-
ciós levél. A munkakör szeptember 1. napjától tölthetõ be. 
A pályázatot augusztus 15-ig kell benyújtani. További informá-
ció: Kecskésné Sipos Andrea, (26) 311-964. A munkáltatóval
kapcsolatban további információ: www.szentendre.hu. 
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A polgármester 

naplója
július 4.
09.00 E-közigazgatási
megbeszélés
10.00 Befektetõkkel
megbeszélés
17.00 Tiszthelyettesek búcsúz-
tatása a Fõtéren

július 5.
10.00 Szentendrei Kiképzõ
Bázison országos tiszthelyette-
sek avatása 

július 7.
08.30 Alpolgármesteri beszá-
moló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális
Központ Kft. ügyvezetõjével
megbeszélés
15.00 VOLÁNBUSZ Zrt.
vezérigazgatójával megbeszélés
16.00 Dumtsa J. Fotópályázat
zsûrizése

július 1.
09.00 VSZ. Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés
14.00 MO Érdekvédelmi
Egyesület elnökségi ülése

július 9.
09.00 Jótékonysági programról
egyeztetés

TEHERMENTESÍTÕ ÚT

Az önkormányzat képviselõ-
testülete június 26-i rend-
kívüli ülésén megbízta a Pro
Szentendre Városfejlesztési
Kft.-t, hogy a cég ügyvezetõ-
je, Bornemisza Miklós a városi
tehermentesítõ út nyomvo-
nalának kijelölésével kapcso-
latos elõzetes egyeztetések-
ben mûködjön közre, folya-
matosan egyeztetve a polgár-
mesterrel és a fõépítésszel. A
nyomvonal meghatározása
igen összetett feladat, hiszen
hozzászól többek között a
Nemzeti Infrastruktúra-Fej-
lesztõ Zrt., a Közlekedési Koor-
dinációs Központ, a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium, a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium, a Magyar
Közút Kht., a Közép-Duna
Völgyi Vízügyi, Természet- és
Környezetvédelmi Felügyelõ-
ség, valamint a helyi környe-
zetvédelmi szervezetek egész
sora.

KORNISS DEZSÕ
EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Másfél millió forintos támo-
gatást nyújt az önkormányzat
a Szentendrei Kulturális Kht.-
nak a Korniss Dezsõ életmûvét
bemutató kiállítás kapcsán
megjelenõ reprezentatív kiad-
vány elkészítéséhez. A kötet
elõállításának teljes költség-
vetése 4,5 millió forint. A fes-
tõt középpontba helyezõ tár-
lat a MûvészetMalomban lesz
látható szeptember 13. és no-
vember 16. között.

JOBBÁGY UTCAI TÁMFAL

Sürgõsséggel fogadta el a tes-
tület június 26-án a Jobbágy
utcai támfal helyreállításáról
szóló elõterjesztést. A meg-
elõzõ jellegû veszélyelhárítás-
ra hárommillió forint önrész-
bõl és több mint hétmillió
forint pályázati támogatásból
kerül sor.

PÁLYÁZAT AZ EGRES UTCA
FELÚJÍTÁSÁRA

Az Egres utca, a Barackos út
és a Fogoly utca burkolatát újí-
taná fel az önkormányzat egy
most beadott projektterv
alapján. A belterületi utak
fejlesztésének céljára kiírt
pályázat szerint legalább 500
méter hosszúságú egybefüg-
gõ útszakasz renoválására le-
hetett pályázni maximum 500
millió forint értékben. A ter-
vek szerint kedvezõ elbírálás
esetén az Egres utcában az út
és a járda, az Egres utca és a
Fogoly utca közötti szakaszon
az útfelület, míg a Barackos
úton az út, a járda és a busz-
forduló területe újulna meg
összesen 435 milliós költ-
ségvetéssel, csaknem 196 mil-
lió forintos városi önrész biz-
tosítása mellett.

IZBÉGI LAKTANYA

A Greenhill Stúdió filmgyár-
létesítési tervei érdekében a
következõ hetekben megkez-
dõdhetnek a tárgyalások a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt.-vel és a Honvédelmi Mi-

nisztériummal az izbégi lak-
tanya városi tulajdonba kerü-
lésérõl.

MEGÚJULHAT 
A KÖZPONTI EBÉDLÕ

Az õszi ülésszak elsõ testületi
ülésén tûzik napirendre a
képviselõk a központi ebédlõ
teljes külsõ-belsõ felújításáról
szóló elõterjesztést. A június
26-i rendkívüli testületi ülé-
sen eldõlt, hogy a nyár fo-
lyamán elõkészítõ tanulmány
készül arról, milyen konyhat-
echnológiai fejlesztések szük-
ségesek egy korszerû ellátó
intézmény létrehozásához,
valamint részletes megtérülési
számításokat is elõ kell ve-
zetni. Az elõterjesztés Fülöp
Zsolt képviselõ egyéni indít-
ványa volt, amelyet szeptem-
berben már a polgármester
jegyez, mint a testület közös
szándékát. – „Vomberg Frigyes
mesterszakács, Háromszéki
Gyuláné, a Központi Ebédlõ
vezetõje, valamint Puhl Márta,
az önkormányzat Közgazdasági
Irodájának vezetõje néhány
héttel ezelõtt közösen mérte fel
a terepet, és összeállították a
szükséges eszközök és módo-
sítások listáját. Ha sikerül a
mintegy háromszázmilliós be-
ruházást tetõ alá hozni, akkor
magasabb színvonalon, korsze-
rûbb ételválasztékkal láthatja
el feladatát az intézmény” –
tudtuk meg Fülöp Zsolttól.
A napközis konyha és étterem
1977-ben épült. Az 1000 ada-
gos konyha és a 200 fõ befo-
gadására alkalmas étterem
1999-ben részleges korsze-

rûsítés folytán naponta 1500
adag étel elõállítására vált
alkalmassá, azonban az igé-
nyek e kapacitást is felül-
múlják. Jelenleg naponta 250
tízórait és uzsonnát, valamint
átlagosan 2100 adag ebédet
készítenek, amelybõl 1200
adagot szállítanak ki, 900 ada-
got pedig helyben fogyasz-
tanak el. Az épület elhasználó-
dott, szerkezeti elemei elöre-
gedtek, a géppark elavult, ami
a dolgozók túlterheltségét
eredményezi. Az érvényben
lévõ magyar és uniós szabvá-
nyok, és nem utolsósorban a
jelenlegi állapot és az abból
fakadó költségek az egység
komplex fejlesztését, korsze-
rûsítését teszik szükségessé,
így az épület építészeti, ter-
melési helyiségeinek techno-
lógiai, higiénés és munkavé-
delmi szempontból elfogad-
ható kialakítását, a gépek, be-
rendezési tárgyak, eszközök és
energiahordozók cseréjét. A
tervek között szerepel egy
igény szerint variálható belsõ
terû konferenciaterem kiala-
kítása is, amelynek bérbe adá-
sával javíthatók az ebédlõ mû-
ködtetésének anyagi fel-
tételei.
Egy évvel ezelõtt a város már
indult kisebb felújítások ter-
vével a Közép-Magyarországi
Operatív Program keretében
kiírt „Közoktatási intézmények
beruházásainak támogatására”
címû pályázaton, a benyújtott
anyag azonban nem kapott
pozitív elbírálást. Mivel a kö-
zeljövõben várhatóan nem lesz
hasonló pályázati kiírás, Szent-
endre szükség esetén önerõbõl
is kész megoldani a fejleszté-
seket. A további részletekre
szeptemberben derül fény.

- t -

Üléstermi hírek

Helyreigazítás

Lapunk elõzõ számában az
M0-ás körgyûrûvel kapcso-
latos konferenciáról szóló
tudósításban szereplõ hír
szerint a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázisa nem
engedélyezi, hogy a sziget-
monostori kishíd szárazföldi
pillére számára a város ki-
sajátítson egy részt a honvéd-
ség területébõl. A valóságban
a szóban forgó területet a
bázis csak kezeli, így nincs
jogosultsága dönteni a tulaj-
donviszonyokról. A terület
tulajdonosa a Honvédelmi
Minisztérium Infrastrukturá-
lis Ügynöksége.

G R I M A L D I
ÜGYVÉDI IRODA

Szentendre, 

Muskotály u. 8.

06 20 330 36 40

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

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

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

Asztalos-Asztalos-
munkák munkák 

a Tomosztól!a Tomosztól!

Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai

megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak, 

konyha-, szoba-, fürdõ-
szoba-, irodabútor,  
beépített szekrény.

Tel.: 20/979-1161
www.tomosz.hu

Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!

Testvérvárosi
találkozó

Június 20-án városunk vendége
volt Pierre Bedouelle, Barbizon
város polgármestere. A megbe-
szélésen Kun Csaba alpolgár-
mester és Szakács Imre, a Régi
Mûvésztelep Egyesület elnöke
vett részt. Szentendre és Bar-
bizon közös gyökereirõl, a mû-
vésztelepek közötti együttmû-
ködésrõl, egymás programjai-
nak népszerûsítésérõl esett szó
a megbeszélésen. (Mint ismere-
tes, 2007. évi Európai Mûvész-
telepek találkozóján került sor
a két város között a testvér-
városi szerzõdés aláírására.
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A kistérségi
iroda hírei

HÉT ÉS FÉLMILLIÓ
FORINT KULTURÁLIS
CÉLOKRA
Pályázati szempontból is be-
igazolódott a térség kulturális
összefogására épülõ Dunaka-
nyar Nyári Játékok létjogo-
sultsága. Egyedülálló sikert
könyvelhet el ugyanis a Pilisi-
Dunakanyar azzal, hogy máris
7,5 millió forintnyi pályázati
támogatás elnyerésérõl szá-
molhat be.
A Reneszánsz Év keretében
hirdette meg az OKM 2008
februárjában a Közkincs Prog-
ram térségi szintû pályázati
felhívásait, melyre kistérsé-
günk két anyagot nyújtott be,
s mindkét pályázatunk sikeres
is volt – tájékoztatta lapunkat
Vámos Attila,a kistérségi iroda
vezetõje.
A térségi kulturális élet ter-
vezési, fejlesztési feladatai-
nak összehangolására, a Nyári
Játékok koordinálására létre-
hozott Közkincs kerekasztal
mûködtetéséhez 600 000 Ft
támogatást nyertünk. A kerek-
asztal célja, hogy a kistérségi
kulturális szakemberek, a civil
szervezetek koordinációs cso-
portként aktívan részt ve-
gyenek a térség egységére
irányuló teremtõ és alkotó
folyamatban. 
A Közép-Magyarországi Régió-
ban egyedüli nyertesként
pedig kistérségi közmûvelõ-
dési referens foglalkoztatá-
sára, kulturális szolgáltató
iroda fejlesztésére 6 950 000
Ft támogatásra találta érde-
mesnek a kiíró a kistérségi
irodát. A referens feladata
többek között a térségi infor-
mációs hálózat létrehozása,
évente ismétlõdõ programok
(Nyári Játékok és a szeptem-
beri Dunakanyar Aquavity
sportrendezvény) szervezése.

A térség mûvelõdéstörténeti
hagyományát összefoglaló
kutatás, az aranykor nyomába
eredõ, az ómagyar, az Árpád-
házi, bizánci görög, valamint
a reneszánsz hagyatékot be-
mutató szakmai anyag, spe-
ciális monográfia elkészítése
is ebbõl a forrásból valósulhat
meg.

INDUL A DUNAKANYAR
AQUAVITY
Újabb izgalmas kezdeménye-
zésnek lehetnek majd tanúi
vagy akár résztvevõi a térség-
ben élõk és a Dunakanyarba
látogatók szeptember második
hétvégéjén. A Szentendrei
Duna-ágban hagyományte-
remtõ szándékkal „kincske-
resõ kalandtúra” indul szep-
tember 13-a szombat regge-
lén, míg Szentendre belváro-
sában egész napos sportfesz-
tivál zajlik majd. Az esemény
összefogója a Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Több-
célú Kistérségi Társulásának
Irodája, csatlakozó partnerei
pedig a térségi települések
önkormányzatai, vízisport-
egyesületei.
A Szentendrei Duna-ág párat-
lan szépségére építve olyan
élménygazdag eseményt indí-
tanak útjára a szervezõk,
melyen keresztül az egész
térség mint egység mutatkozik
meg és válik vonzóvá, megis-
merhetõvé.
Amint azt Stiglmayer Gábor
fõszervezõ elmondta, a cél
aktív részvételre bírni a
térséghez kapcsolódó közös-
ségeket, velük együttmûködve
országossá, vagy akár nem-
zetközivé szélesíteni a kalan-
dos versengésben résztvevõ
flottillák körét, mert a csapa-
tok természetesen vízen kö-
zelítik majd meg az újabb és
újabb állomáshelyeket. Fontos
célkitûzés az is, hogy a ren-
dezvénnyel fokozzák a Pilisi-
Dunakanyar településeinek

ismertségét, úgy, hogy közben
vendégszeretetükkel a szemé-
lyesség varázsával mutatják be
valódi értékeiket.
Mindemellett hangsúlyos célja
a szervezõknek az is, hogy fel-
hívják a figyelmet a közös
sportolás élményére, a napi
mozgás fontosságára és örö-
mére úgy, hogy az esemény
egyszerre nyújtson közösségi,
kulturális és sport élményt a
résztvevõknek.

ELNYERT KISTÉRSÉGI
SPORTPÁLYÁZATOK
2007. után ebben az évben is
három-háromszázezer forin-
tos támogatást nyert el a kis-
térségi iroda közremûködé-
sével négy sportegyesület.
Nyári táborok szervezésére
pályázati támogatásban része-
sül a Magyar Vár Alapítvány, a
GÓLIÁT Diák és Szabadidõ
Sport Egyesület, a Magyar Pro-
fi Kick és Thai Box Szervezet,
illetve a „HÓD” Honismeret
Túraegylet. 2008-ban is azon
egyesületek részére nyújtott
be pályázatot a kistérségi
iroda, ahonnan az elsõ meg-
keresések érkeztek, hiszen
kistérségenként limitált szá-
mú pályázat volt beadható.
Érdemes tehát figyelni a kiírá-
sokat.

JOGI ÉS IFJÚSÁG 
REFERENS 
A KISTÉRSÉGNÉL

Májustól dr.
Török Balázs
személyében
újabb szak-
e m b e r r e l
egészült ki a
k i s t é r s é g i

iroda csapata. A jogász kollé-
ga a térség ifjúsági ügyeinek
összehangolása mellett – ami
nagymértékben jelenti a
további pályázati lehetõségek
kiaknázását is – az általános
jogi feladatokban mûködik
majd közre.

Felújítás a Móriczban

Több problémára világított rá a statikai vizs-
gálat a megyei fenntartású Móricz Zsigmond
Gimnáziumban. Repedések alakultak ki az
épület falán és egyes válaszfalain is, javítá-
suk csak a válaszfalak bontásával és újra-
építésével lehetséges. Beázik a fõépület fa
tetõszerkezete. Nemcsak az épületben,
hanem körülötte is szükségesek felújítási
munkálatok, például a járda megsüllyedt és
elmozdult. A statikai hibák kijavítására 
8 160 000 Ft-ot szavazott meg Pest Megye
Önkormányzatának Közgyûlése. 

Zöld ház a Duna partján
Folytatás az 1. oldalról

Az elektromos energia segítségével mûködtetett hõszivattyúk
biztosítják a hûtést, illetve a fûtést tizenkét darab, egyenként
száz méter mélyen a földbe fúrt lyukon keresztül.
„Az épület alapkoncepciója az, hogy a fûtéstõl a világításon át a
szellõzésig mindenütt intelligens rendszert alkalmazunk, amely
érzékeli, hogy éppen hol tartózkodnak az emberek, mennyi szén-
dioxidot lélegeznek ki, hány fok van a helyiségekben, s az automa-
ta központ ezen értékek függvényében vezérli a levegõztetést, a
lámpák fel-le kapcsolását, és így tovább” – tudtuk meg András
Ferenctõl, a REC mûszaki igazgatójától.

A könyvtárhelyiségben papírszékek fogadnak, amelyek akár 200
kg-ot is elbírnak. A számítógépek sem szokásosak: mozgó
alkatrész nélküli, ún. vékony kliensû gépek, amelyek a szokásos
150-300 wattos energiafelhasználású komputerekkel szemben
8-10 W energiaigényûek, akár egy zseblámpa, és szinte semmi-
lyen mellékzörejt nem bocsátanak ki. A szükséges informá-
ciókat egy külsõ szerverrõl szedik le, így biztonságosak is.
A mellékhelyiségek öblítése speciális folyadék segítségével
történik, így drasztikusan csökken a vízfelhasználás – elég bele-
gondolni, mekkora vízmennyiséget használ fel egy átlagos ház-
tartás a WC öblítésére, ráadásul általában konyhai minõségû,
tisztított vízbõl. A plafonon fényvetõk szórják a napfényt, hogy
kevesebb lámpát kelljen felkapcsolni – ez utóbbit egyébként
szintén mozgásérzékelõ automatika szabályozza. A légbefúvók
a külsõnél tisztább, szûrt levegõt szolgáltatnak. 
A térségben egyedülálló építményt június végétõl konferenciák
és rendezvények helyszínéül használják, valamint a REC dolgo-
zóinak irodái kapnak benne helyet.                                               - t -

Pályázat igazgatói poszt betöltésére
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése
pályázatot ír ki a szentendrei Petzelt József
Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói
állására. A közgyûlés májusi ülésén ered-
ménytelennek minõsítette a korábbi pályáza-
tot, és felkérte elnökét egy újabb kiírás
elkészítésére. A szentendrei intézmény élére
olyan személyt keresnek, aki a közoktatási
törvény elõírásainak megfelel, valamint ren-
delkezik megfelelõi vezetõi gyakorlattal. Az új
igazgató megbízása az eddigi gyakorlatnak
megfelelõen 5 évre szól majd.
Információ: Pest Megye Önkormányzatának
Hivatala Oktatási, Mûvelõdési és Turisztikai
Iroda, 1052 Budapest, Városház u. 7.

Szabadság napja
A szabadság szent dolog. Szent dolgokkal nem lehet viccelõd-
ni, mégis azt kell mondanom, június 27-én, a dr. Dragon Pál
indítványára a város hivatalos rendezvényeinek sorába iktatott
Szabadság napja-ünnepségen olyan kevés városlakó vett részt,
mintha már mindenki szabad(ságon) lenne…
Az Országgyûlés 2001. május 8-án a szovjet csapatok ki-
vonulásának emlékére június utolsó szombatját a Szabadság
napjának nyilvánította. A Városháza dísztermében rendezett
ünnepségen dr. Dragon Pál köszöntõjében elmondta, mi is ez
az ünnep. Ezután dr. Dietz Ferenc polgármester, majd Szûcs
Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnökének a magyar néprõl és
szabadságvágyáról értekezõ beszéde hangzott el, utóbbi Imre
Zsoltnak, az Elnöki Kabinet titkárának tolmácsolásában.
Az ünneplés fénypontja vitathatatlanul a Kecskés Együttes
mûsora volt. Az elõadott zenemûvek ékes bizonyítékul szol-
gáltak, hogy a magyar nép szabadságát elvehették ugyan, de
lelkét tönkretenni akkor még nem tudták. Ez – úgy tûnik –
csupán a legutóbbi két „pályázónak” sikerült, egyik a kommu-
nizmus, másik a Mammon.

Lindner Monika
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TÛZ A SILVÁNUSBAN

Június 28-án, délután kigyul-
ladt a visegrádi Hotel Silvanus.
A helyszínre két fecskendõvel
vonultunk, mivel a jelzés

elektromos szekrény füstölé-
sérõl érkezett. A helyszínen
II., majd III. kiemelt riasztási
fokozatra minõsítettük a tü-
zet, ezért Esztergomból, Vác-
ról és a fõvárosból is érkeztek
tûzoltó gépjármûvek, közöt-
tük egy magasból mentõ is. A
szállodát a személyzet ki-
ürítette, személyi sérülés nem
történt. A tûz átterjedt a föld-
szinti elektromos helyiségbõl
az elsõ emeletre és a tetõre is.
Az oltást délután három óra
elõtt kezdtük meg, fél 5 után
oltottuk el, az utolsó egy-
ségünk fél 8-kor vonult be a
laktanyába.

HATAN SÉRÜLTEK

Június 30-án, Dunabogdány-
ban súlyos közlekedési bale-
set történt. Délelõtt fél 10-kor
egy Toyota kisbusz, benne hat
személlyel, árokba hajtott,
majd felborult. Ketten kön-
nyebben sérültek, négyen vi-
szont gerincsérülést szen-
vedtek. Az autó annyira össze-
roncsolódott, hogy a két
tûzoltógépjármûvünkön és a
mûszaki-mentõszerünkön

kívül egy nehéz mûszaki men-
tõszert is igénybe kellett ven-
nünk a fõvárostól, továbbá a
balesethez vonult még pa-
rancsnokságunk mentõszol-
gálata, valamint a mentõhe-
likopter. 

ÚJ TÛZVÉDELMI 
SZABÁLYZAT

2008. 05. 22-tõl, a 9/2008.
(II. 22.) ÖTM rendelettel új
Országos Tûzvédelmi Szabály-
zat lépett életbe. Ezzel tulaj-
donképpen összevonták a
35/1996. XII. 29.) BM és a
2/2002. (I. 23.) BM számú ren-

deleteket, amelyek már nin-
csenek hatályban. Az új OTSZ-
ben sok változás is található,
többek között az építõ-
anyagok tûzvédelmi osztá-
lyairól, a tûzszakaszolásokról,
a tûzoltóság beavatkozását
biztosító követelményekrõl, a
tûztávolságról, hõ- és füstel-
vezetésekrõl stb. 
Parancsnokságunkon június
20-án a Knauf gipszkarton
gyártó vállalat tartott elõ-
adást az OTSZ – építõanya-
gokat (gipszkartonokat) érin-
tõ – változásairól. A tájékoz-
tató után bemutató követ-
kezett, amely kétféle gipszkar-
ton tûzzel szembeni állé-
konyságát volt hivatva bemu-
tatni. Ezzel egyidõben a Bul-
lard cég mutatott be hõka-
merákat, amelyek nagy mér-
tékben segítik a tûzoltók
munkáját, hiszen például
nemcsak hõmérsékletet mér-
nek, hanem képet is mutat-
nak. Ez egy füsttel teli helyi-
ségben lehet nagy elõny, ahol
meg tudjuk nézni, hogy sze-
mélyek is vannak-e bent, vagy
csak berendezési tárgyak.
Sajnos mi nem rendelkezünk
ilyen felszereléssel. Terveink
szerint az õsz folyamán megis-
mételjük a bemutatót, amely
elõtt tájékoztatjuk az érdek-
lõdõket, hogy minél többen
meg tudják nézni.

Végi Csaba  
tûzoltó százados
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„Fordítsd az arcod a nap felé 
és minden árnyék mögéd kerül”

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
és FLORANCE NÕVÉRSZOLGÁLAT
a Szentendrén és környékén élõ

daganatos betegek segélyszolgálata
szeretné átadni Önnek mindazokat a

hasznos ismereteket, melyek egy orvos-
beteg találkozó során is felmerülhetnek.

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

érzése uralkodjon el Önön, 
amikor szembekerül betegségével.

Megtanítjuk, hogyan lehet Ön is aktív
részese gyógyulási 

folyamatának.

Tanácsadás
telefonos megbeszélés alapján:

06 20/995 71 67

Cím: 2000 Szentendre 
Paprikabíró u. 4.

email: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet

Bankszámlaszám
64700076-10027343

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A szentendrei székhelyû Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat – pályázatot hirdet
családsegítõ szakmai egy-
ségbe, 2 fõ családgondozói
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan ide-
jû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidõ
A munkavégzés helye: Szent-
endre, Szentlászlói út 89.
Valamint az intézmény Kis-
térségi Társulás által ellátott
települései
A munkakörbe tartozó lénye-
ges feladatok: családsegítés
keretében családgondozás,
szolgáltatások szervezése,
csoportmunkában való rész-
vétel
Illetmények juttatások: Az
illetmény és a juttatás megál-
lapítására a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény rendelkezései
az irányadóak
Pályázati feltételek: Felsõfokú
szakirányú végzettség az
1/2000 SZCSM rendelet ké-
pesítési elõírásai szerint, fel-
használó szintû számítógép
ismeret. Büntetlen elõélet.
Elõnyt jelenthet:  Legalább 3-
5 év szakmai tapasztalat
Kiváló szintû jogszabály
ismeret
Az ellátási terület helyis-
merete
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.

Kigyulladt a visegrádi Hotel Silvanus

Hõkamerás bemutató

BIZTONSÁGOS
VÁROSUNKÉRT

KÖZALAPÍTVÁNY
2000 Szentendre, 
Városház tér 1.

A Biztonságos Városunkért
Közalapítvány Kuratóriuma és
Felügyelõ Bizottsága a 2008.
06. 16-án megtartott ülésén
elfogadta a Közalapítvány
2007. évi munkájáról szóló
elnöki beszámolót, valamint
a közhasznúsági jelentést.
A közalapítvány 2007. évben
is közhasznú feladatokat lá-
tott el az alapító okiratában
szereplõ céloknak és lehetõ-
ségeknek megfelelõen. 
A Szentendrei Önkormányzat
Jogi, Igazgatási és Ügyrendi
Bizottságával együttmûködve
koordinációs feladatokat lá-
tott el a város közbiztonsá-
gáért tevékenykedõ hivatásos
és civil szervezetek között.
Fõbb konkrét feladatai között
szerepel a belváros területén
kiépítésre kerülõ térfigyelõ
rendszer és a Pismányban ter-
vezett játszótér biztonságos
mûködtetésének támogatása.
Az alapítvány 2007-ben pénz-
ügyi támogatást nem kapott,
annak ellenére, hogy több
fórumon népszerûsítette te-
vékenységét, így azt önkéntes
alapon, térítésmentesen vé-
gezte. Vállalkozási tevékeny-
séget az alapítvány 2007-ben
nem folytatott.
Az alapítvány tõkéje 185 ezer
Ft, 2007-ben a számláján
pénzmozgás nem volt.

Pákh Andor
titkár  

Vetési Kálmán
elnök
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6 helytörténet

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

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

FIATAL KORA
Ács Károly 1823-ban született a
Ráckevéhez tartozó Kis-Bank-
háza pusztán, melyet édesapja
haszonbérletben mûvelt. Az
elemi iskola és a gimnázium
elvégzése után Kecskeméten a
református jogakadémián tanult,
Jókai Mórral együtt. Petõfi Sán-
dor szintén ott idõzött, és õk hár-
man közös verseskötetet ter-
veztek kiadni, de nem sikerült.
Ács költeményei 1842-ben az
Athenaeumban jelentek meg. A
jogi tanulmányai végeztével
elõször Pozsonyba ment és az
országgyûlés üléseit látogatta,
majd Pesten ügyvédi vizsgát tett.
A pilisi járásban 1845-ben tiszte-
letbeli esküdtté választották.
Az 1847-es év mozgalmas volt
Ács számára. Télen árvíz sújtotta
a dunai falvakat, a folyó jegét
bokáig érõ víz fedte, ezen gázolt
át élete kockáztatásával, hogy
Monostorsziget lakóinak élelmet
és pénzt vigyen. Az árvizet éhín-
ség követte tavasszal, a „köz-
nyomor” idején Ács szervezte
meg, hogy Tótfaluban az „ínség
konyhán” naponta 56 személyre
fõztek és összesen 500 szûköl-
ködõn segítettek a környéken.
Júniusban a „megürült rendes
esküdti állomásba a derék Ács
Károly eddigi tiszteletbeli esküdt
tétetett” – írta a Jelenkor.

FORRADALOM IDEJÉN
Ács Károlyt 1848 májusában, 25
éves korában a fóti kerület szol-
gabírójává választották, az
országban az elsõ „nép keb-
lébõl” származó nem nemes
szolgabírót. A solti járásban
1849 februárjában újoncokat
toborzott, Kalocsán szabad-
csapatot és nemzeti õrsereget
szervezett. Három hónap múlva
a pilisi járás fõszolgabírójává
választották, ebben a tisztség-
ben megkezdte átszervezni a
járás közigazgatását. Kossuth
egyik nyílt rendeletében – mely-
ben a pest vármegye tisztvise-
lõit ostorozta –, Ács Károlyt pél-
daképnek állította. 
A szabadságharc leverése után
tíz hónapig bujdosott, külföldre
akart kivándorolni, de elfogták.
Elõször halálra ítélték, majd hat
év várfogságra változtatták az
ítéletet. A börtönben idegen
nyelveket tanult.

AZ ÖNKÉNYURALOM ÉVEI
Kiszabadulása után Pesten egy
leánynevelõ intézetben magyar
irodalmat és történelmet taní-
tott. Barátjával, Jókaival együtt
a „hazában lakó nemzetiségiek-
nek a magyarral testvéresítését
s azok irodalmának megismer-
tetését tûzte ki feladatául”, és
ezért a szerb és román népköl-
tészet fordításait jelentette meg
különbözõ lapokban. Önálló
kötetei részben mûfordítások,
részben nyelvkönyvek voltak.
Az Elsõ Magyar Általános Biz-
tosító Társaság alapításakor
1858-ban igazgatósági jegyzõ-
séget vállalt, mert úgy gondol-
ta, hogy „fõleg az anyagi tér az,
melyen a nemzet java leginkább
elõmozdítható“ és ebben a
minõségben dolgozott 1861-ig.
Több, biztosítással kapcsolatos
írása is megjelent, ezekben leír-
ta az elképzelését, mely szerint
a biztosítóknak be kell tölteniük
a földhivatal szerepét is, hogy
segítséget nyújtsanak a pa-
rasztságnak és a kisgazdáknak.

AZ 1861. ÉVI VÁLASZTÁS
Az Októberi Diploma után re-
mény nyílt arra, hogy visszaáll
az alkotmányos rend az ország-
ban. Ferenc József császár 1861
április 2-ára egybehívta az
országgyûlést. A szentendrei
választókerületben több követ-
jelölt is fellépett.
Ács Károlyt egész Pest megye
tisztelte, ezért kérték fel a szent-
endreiek, hogy legyen követük.
Õ ezt elfogadta. Még aznap
délután hasonló kéréssel a rác-
kevei küldöttség is megjelent
nála, de elkéstek. Az adott sza-
vát nem szegte meg, hiába kér-

lelték. A ráckeveiek felkere-
kedtek és elutaztak Szent-
endrére, hogy rábeszéljék az
ottaniakat, mondjanak le Ács-
ról, hiszen az az ideális, ha a
követ szülõföldjét képviseli az
országgyûlésben. (A szentend-
reiek bizonyára visszaemlé-
keztek 1848-ra, amikor Kossuth
Lajost szerették volna képvise-
lõjüknek megnyerni, de azért
nem sikerült, mert Kossuth
elõzõleg Pesten, a belvárosiak-
nak ígérkezett el. Akkor a szent-
endrei küldöttség ment el, hogy
rábírja a pestieket, mondjanak
le elõnyükrõl; persze nem tet-
ték.) Most a szentendreiek
makacsolták meg magukat, és
nem egyezkedtek! Egyébként
mind Szentendre, mind Ráckeve
tiszteletbeli városi szenátorává
választotta Ácsot.
Az országgyûlési követválasztás
Szentendrén, a városháza udva-
rán zajlott le március 26-án; jöt-
tek a választók Visegrádtól Óbu-
dáig, Ács 1776 voksot, ellenfele,
Horváth György közbirtokos 103
szavazatot kapott. A város lakói
fáklyás és zenés felvonulással
tisztelték meg új képviselõjüket.
Az uralkodó augusztus 22-én
feloszlatta az országgyûlést. Ács
Károlyt meghívták a Pannónia
Viszontbiztosító Társaság tit-
kárának, még lakást is kapott
Pesten, a Kishíd utcai szék-
házban. Nem szakadt el szülõ-
földjétõl sem; Ráckevén és a
Csepel-szigeten hévizek fel-
használásával „zárthelyi nö-
vénytermesztést igyekezett
megvalósítani, a földmûve-
lõknek tanfolyamokat szerve-
zett, a soroksári Duna-ágon a
gõzhajózást szorgalmazta.”

AZ 1865. ÉVI VÁLASZTÁS
A következõ országgyûlési kö-
vetválasz idõpontját Pest me-
gyében december 2-ára tûzték
ki. Ács Károly újból elindult a
szentendrei kerületben, mert a
lakosság nagy része támogatta.
Ellenfele Kállay Béni volt. Eljött
a választás napja. Az egész
kerületbõl érkeztek választók,
sokan családostól, szekereken,
kocsikon, lovakon, kisebb ha-
jókon. Megtelt Szentendre
vigadozó, italozó emberekkel,
mintha búcsú lett volna. A rend
fenntartását a kivezényelt

katonaság biztosította. Az Ács-
pártiak egy nagyobb csoportja,
akik Tótfaluból és Bogdányból
érkeztek, a Duna-parton vertek
tanyát, itt mulatoztak. Mathi-
evich János mérnök közeli
házából kövekkel megdobálták
õket. A tótfaluiak a kapitány-
hoz mentek panaszra, de nem
kaptak segítséget. Újabb kõzá-
por után megostromolták az
épületet. Ez után az ulánus lovas
katonaság a szûk és görbe kis
utcákon rohant le a partra és ott
hosszú lándzsáikkal elkergették
a támadókat. Az eredmény egy
súlyos, huszonkét „terhesebb”
és több könnyebb sérült volt –
írta a Hon címû napilap. 
A választás három napon keresz-
tül, ötven óra alatt tartott, amíg

a 3926 választó egyenként le
nem adta a voksát. Ács Károly
gyõzött, megelõzte Kállayt, aki
évek múlva a monarchia közös
pénzügyminisztere lett. 

VISSZAVONULÁSA 
A POLITIKAI ÉLETTÕL
A következõ, 1869. évi képvi-
selõválasztáson már nem indult.
Ráckevén és a fõvárosban élt.
Vagyonának egy részét tudo-
mányos kutatómunkára adomá-
nyozta, és szülõföldjének segít-
ségére alapítványt hozott létre.
Budapesten halt meg, 1894-ben
Ráckevén temették el. Ma ebben
a városban mûvelõdési központ
viseli Ács Károly nevét.

Ürmös Lóránt

Arcok Szentendre múltjából

Ács Károly országgyûlési követ

Ács Károly 1866-ban

Iván napi 
füvek és virágok

A Szentendrei Mûsor áprilisi számában Tóth Antal tollából olvashat-
tuk a Gõzhajó utcai görögkeleti plébániaházról. A szerzõ megem-
líti, hogy az épület kapuján egész évben egy sárgálló virágkoszorú
látható. Bõvebben is ír róla többek között: „Ez a koszorú vallásos
népi szimbólum. Kivételesen azonban nem fûzõdik hozzá egyházi
szertartás.” Jómagam még az '50-es években figyeltem fel arra –
egy nyári kirándulás alkalmával – Pomáz fõutcájában végigmenve,
hogy igen sok házon ott volt a koszorú. Érdeklõdésemre akkor azt
a választ kaptam, hogy a szerb családokban élõ idõs asszonyok
ragaszkodnak hozzá, és hitük szerint megvédi a házat tûztõl, vil-
lámcsapástól. Majd néhány év múlva a pesti Szerb utcai templom-
ban egy – ónaptár szerinti – Iván napi istentisztelet végén láttam,
hogy a pap a templom közepén asztalra helyezet sárga virágokat
megfüstöli és szentelt vízzel meghinti.
Az elmúlt évek során helytörténeti kutatásaim közben egyre több
értesülést szereztem e szóban forgó szokásról. Errõl azért is érdemes
szót ejtenem, mivel Tóth Antal egy néprajzi gyûjtésre hivatkozva
írja, hogy a szokás a Rigómezei csata idején keletkezett. A szerb
katonák ismeretetõjelül sárga virágot tûztek a kalapjuk mellé. Juga
Velimir a magyarországi szerbektõl és Moldován Gergely a ma-
gyarországi románokról írott könyvében az 1910-es években
említést tesz a Gallium verum, a sárgavirágú tejoltó galaj szerepérõl
az Iván napi szokásokban.
Június 24-ének, Iván napnak – mert naptár szerint Keresztelõ Szent
János születésnapja – van egy ilyen régi magyar neve: Virágos
Szent János. Ez a füvek és virágok szélesebb körû szerepére utal. A
nyári napforduló megünneplésének az antik hagyománya élhet itt
tovább, mely a keleti egyház szertartási rendjébe is bekerült azzal,
hogy e napra tették hivatalosan is a virágok és gyógyfüvek
megáldását.
A sárga virágkoszorú használata jellegzetesen szerb szokás, de a
virágok felhasználásáról vannak adataink a magyarországi görög
katolikusok körébõl is. Homrog községben (Borsod-Abaúj-Zemplén
megye) a századfordulón a görög katolikusok június 24-én mezei
virágokból kötött csokrot vittek megszentelni. Hazavíve egy évig a
padláson õrizték, és viharkor égettek belõle. Abaújszántó környékén
még napjainkban is szenteltetnek csokrot, és egy évig a szobában
õrzik, asztalon a vázában. Idõs asszonyok Sátoraljaújhelyen gyógy-
füveket visznek megszenteltetni a görög katolikus templomba
június 24-én. A környékbeli községek népi orvoslásában ma is
szerepe van a szentelt gyógyfüveknek.
Érdemes megemlítenünk, hogy a századforduló éveiben kiadott
magyar nyelvû görög katolikus szentkönyvekben nem szerepel a
virágok és gyógyfüvek megáldása, viszont bekerült az 1935-ben
Miskolcon szerkesztett zsolozsmás könyvbe. Ez arra enged
következtetni, hogy egy idõben a szokás elhalványodott, majd újra
éledt. 

Sasvári László

(Megjelent a Szentendrei Mûsor 1980. májusi számában –
szerkesztette: Máté György)
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A KÍGYÓ
A gyógyszertárak emblémájának
jelentése a legrégebbi idõkbõl
származik. Az ókori népek a
kígyót ártó és gyógyító tulaj-
donsága miatt szent állatként
tisztelték. A botra tekeredõ
rézkígyónak mágikus erõt tulaj-
donítottak. A patikacégérek a
mai napig, a „csodagyógy-
szerek” korában is ezt a hiedel-
met õrzik.  

AZ OLEJKÁROK
A régi korokban a patikárius céh-
szerû képzésben részesült. A
tanulóéveket követõen „fel-
szabadító” segédlevelet kapott.
A patikus segéd a kötelezõ ván-
dorévek után a városi orvos elõtt
önálló patika vezetésére jo-
gosító vizsgát tehetett. Az
1728-as összeírásban 49 iparost
találunk Szentendrén, közülük
egy sebészt, akirõl feltéte-
lezhetõ, hogy valamiféle patiká-
ja is volt. 
A gyógyszertárak kevés száma
miatt egészen a XIX. század ele-
jéig nagyban virágzott a gyógy-
szerekkel való házalás. Az ún.
olejkárok – ahogyan a fõként
felvidéki származású, aprósá-
gokat árusító vándorkereske-
dõket nevezték – hátukon a
gyógyszeres ládával gyalogosan
vagy szekérrel járták az orszá-
got. Minden bizonnyal Szent-
endrén is megfordultak. Tevé-
kenységüket 1835-ben tiltották
be. 

A GYÓGYSZERÉSZEK
A gyógyszerészet egyetemi
végzettséghez való kötésérõl
elsõként Mária Terézia ren-
delkezett 1770-ben. A gyógy-
szereket a patikus maga ké-
szítette, ezért az alapvetõ orvosi

tudományok mellett fizikai,
kémiai, ásvány- és növénytani
tanulmányokat is kellett foly-
tatnia. Oklevelének nyelve, mint
a többi diplomáé is, kezdettõl
fogva a latin volt. A reformkor
évtizedében azonban a nemzeti
tudat felerõsödésének hatására
magyar nyelven fogalmazták a
gyógyszerészek oklevelét is.
Ízelítõ egy ilyen, korabeli ma-
gyar nyelvû, gyógyszerészi ok-
levélbõl: „Ezek következtében a
szigorú próbatétel ezernyolc-
száznegyvenhatodik esztendei
octóber hatodik napjára ha-
tároztatván, és ez az Elnök,
Dékán, valamint a Vegytan,
Füvészet, és Természetrajz Ta-
nítói által véghez vitetvén,
fellebb említett jeles és tanult
Fésûs István úr elõször is a
füvekrõl, másodszor az egyszerû
gyógyszerekrõl, harmadszor a
vegytani és gyógyszerészi mí-
veletekrõl és negyedszer az
elébe adott összvetett gyógy-
szerek, tudniillik Kön-halv-sav
és Sul-kéneg készítésérõl meg-
kísértetett és teljesen meg-
felelt.”

A SZENTENDREI 
GYÓGYSZERTÁR
Egy 1788-ból való okirat szerint
Farkas István a szentendrei pati-
ka elsõ, ismert tulajdonosa. (Az
ezt megelõzõ XVIII. század eleji
idõkbõl nincsenek adataink.) A
vármegyei közgyûlési jegyzõ-
könyvben olvasható, hogy az el-
lenõrzés során a megyei fõorvos
sok hiányosságot talált Farkas
Istvánnál, és kilátásba helyezte
a patika lepecsételését. (A
hiányosságok két hónap múltán
kijavíttattak.) 
1795-ben Aichmiller Ferenc
vásárolja meg a patikát. A

megyei fõorvosnak megígéri,
hogy a pesti egyetemen folyta-
tott tanulmányait befejezi,
1796-ban levizsgázik és esküt
tesz. Azt is megígérte, hogy
nagy házat épít, amelyben olyan
patikát rendez be, amely a
legszigorúbb feltételeknek is
megfelel. 
1799-ben a morvaországi szár-
mazású Hynek Károly, a patika
tulajdonosa, aki a vételár egy
részével adós marad. Az õ mû-
ködésében is sok szakmai ki-
fogást talál a vármegye. A pati-
ka elárverezését is kilátásba
helyezi. 
1804-ben Haás Károly bécsi
patikus vásárolja meg Hynek
patikáját. A harminckét éves
gyógyszerész-mester 1800-ban
szerezte meg diplomáját a bécsi
egyetemen. A vármegyei fõor-
vos igen kiváló szakembernek
tartja. Javasolja, hogy egy alka-
lmasabb épületbe költözzön a
gyógyszertár, ami meg is tör-
ténik. A megyei fõorvos jelen-
tésében azonban nem szerepel,
hogy a patika Szentendre melyik
utcájába került.
1818-ban már Stéger Ferenc
tulajdonában van a szentendrei
patika, amelyet néhány évvel
korábban Straub Mátyástól vá-
sárolt meg. Stéger ellen egy
fiatalkori botlása miatt be-
csületsértõ vádaskodás indul.
Noha sikerül magát tisztáznia,
a gyanú árnyékától nem tud
szabadulni. 1824-ben megszü-
letik Ferenc fia, aki eleinte szin-
tén gyógyszerésznek készül, de
mint operaénekes válik híressé.
Szentendrei házuk a Dumtsa
Jenõ u. 10. szám alatt ma a
Barcsay Múzeumnak ad otthont.
Stégert Szentendre lakosai, elöl-
járósága és orvosa nagyra be-

csülik. Többek között a város-
bírói tisztet is betöltötte.
Mégsem kívánja szentendrei
patikáját fenntartani. 1834-ben
már Budán van gyógyszertára,
1840-ben pedig Pilisvörösvárra
kér patikajogot. 
1838-ban Járó Antal vásárolja
meg Stégertõl – aki ekkor már
Pesten van – a szentendrei
patikát. A Járónál lefolytatott
1840. évi vizsgálati jegyzõ-
könyvben fordul elõ elõször a
gyógyszertár neve Szenthárom-
ság néven. Csak az érdekesség
kedvéért jegyezzük meg, hogy
Járó Antal igen vérmes ter-
mészetû ember volt, akinek min-
denkivel meggyûlt a baja.
Popovits Tivadar városi orvos
egyenesen azzal vádolja, hogy
„elmeháborodott“. Járó, a
megyei fõorvos javaslatára gyó-
gyszerész segédet alkalmaz a
szentendrei születésû Grabován
Demeter személyében, aki ok-
levelét 1828-ban kapta, „óhitû,
beszél magyarul, tótul, ráczul és
deákul“.
1844-ben Breitner Gáspára szen-
tendrei patika tulajdonosa, aki
1838-ban a pesti Királyi Tudo-
mányegyetemen nyerte dip-
lomáját. 
1876-ban Jakab István tulaj-
donában van a szentendrei
Szentháromság gyógyszertár.
Jakab 1868-ban diplomázott. Õ
a Dumtsa Jenõ polgármester
nevével fémjelzett hosszú,
békés korszak elsõ számú gyógy-
szerésze. Több mint két év-
tizedes tevékenységérõl azon-
ban sajnos nincsenek adataink. 
1899-ben Czibulka János vá-
sárolta meg az ekkor már a Fõ
tér 14. szám alatt található
gyógyszertárat. A felvidéki
Privigyen született 1870-ben, a
Budai Irgalmasrendi Kórházban
gyakornokoskodott, majd a
diploma megszerzése után
1838-ig Pozsonyban dolgozott.
A dr. Vastagh Béla királyi jegyzõ,
valamint Klokner Vazul szent-
endrei szikvízgyáros és az
ugyancsak szentendrei Milose-
vits János vegyeskereskedõ,
mint ügylettanúk elõtt 1899.
július 31-én megköttetett adás-
vételi szerzõdés szerint Czibulka
János Jakab István gyógyszer-
tárát a hozzátartozó gyógysze-
rekkel, gyógytári eszközökkel és
felszerelésekkel, anyagraktárral
és lakással hatvanezer koronáért
vásárolta meg. Készpénzben
kifizetett negyvenezer koronát,
a fennmaradó húszezer koronát
évi 5% kamattal tíz év alatt volt
köteles letörleszteni. 
Czibulka János hosszú távra
gondolkodott, mert a gyógy-
szertár 1860 óta reáljogú, azaz
örökölhetõ volt. 1902-ben
megszületett Gyula fia, ki szin-
tén gyógyszerésznek tanult.
Apja gyógyszertárában gyakor-
nokoskodott, majd annak ha-
lála, 1927 után örökölte is a
gyógyszertárat, amelyet az
1951-es államosításig köz-

megelégedésre vezetett. 1940-
ben Silberleitner Ferenc veze-
tésével újabb patika nyílt Szent-
endrén, a mai Paprikabíró utcai
Szent András Gyógyszertár he-
lyén. 1951-ben államosították
és felszámolták.

GYÓGYNÖVÉNYEK 
ÉS FÜVÉSZKÖNYVEK
A régebbi korokban készített
gyógyszerek nagy részének ala-
panyaga növényi eredetû volt.
A szentendrei patikusok hamar
felismerték, hogy a város kör-
nyéke igen gazdag gyógyhatású
növényekben. (Ezt a késõbbi
tudományos kutatás is igazolta.
A kevert flórajárás miatt a ha-
zánkban vadon élõ gyógynövé-
nyeknek mintegy fele környé-
künkön is megtalálható.) Ezért
a gyógyszerészek nagyszámú
„bedolgozót” foglalkoztattak. A
környékbeli földmûvesek és er-
dõmunkások asszonyai, a me-
zõk, legelõk és vizes élõhelyek
gyógynövényeinek jó ismerõi –
amellett, hogy maguk is gyógyí-
tottak a füvekkel – tavasztól
õszig véka- és zsákszámra szál-
lították frissen vagy megszárít-
va a patikába a gyógynövé-
nyeket.
Ismereteiket a szentendrei pa-
tikusok ún. füveskönyvekbõl is
gyarapíthatták. 1578-ban jelent
meg elõször Méliusz Juhász Pé-
ter Herbáriuma, 1690-ben pedig
Pápai Páriz Ferenc Pax Corpo-
ris… címû munkája. Mindkettõt
többször újra és újra kiadták.
Sadler József 1824-ben megje-
lent Magyarázat a magyar plán-
ták szárított gyûjteményéhez cí-
mû munkájában a Szentendre
környékén található pirosló
hunyor gyógyhatásáról is ír.
1862-tõl a gyógyszerészek
évkönyve, illetve naptára soros
kiadásából gyarapíthatták szak-
mai ismereteiket. 1871-ben
jelent meg a hivatalos magyar
gyógyszerkönyv elsõ kiadása.
A mellékelt fotó csak illusztrá-
ció. A soproni officinát ábrázol-
ja a kiadó pulttal, mögötte a
téka, a gyógyszeres szekrényfal.
Fiókjain és polcain a tégelyeken
a címkék a hivatalos gyógy-
szerkönyv szerinti gyógyszer-
neveket jelölik. 
Ifjabb Czibulka Gyula szerint a
Sopronban látható Fehér Angyal
patikamúzeum gyógyszerkiadó
terme, az officina hasonlít leg-
jobban a szentendrei Szenthá-
romság patika berendezéséhez.
Az apai, nagyapai patikáról nem
készült fényképfelvétel, és az
államosítás után a berendezését
is szétszórták. Kár, hogy nem
maradt meg. Ha nem kallódik el,
ma már talán eggyel több külön-
leges múzeummal büszkélked-
hetne Szentendre. 
(Írásomhoz – a többi között –
Lengyel Júlia A szentendrei pati-
ka története címû dolgozatát is
felhasználtam.)

Máté György

Patika és patikáriusok Szentendrén
Talán egy éve látható az egyik szentendrei gyógyszertár kirakatában néhány, a régi
patikákban használatos eszköz. Többek között a híres "kétkarú patikamérleg".
Megkérdeztem a fiatal gyógyszerésznõt: talán a Czibulka-patikából valók ezek a
készségek? De nem ismerte a Czibulka nevet. Ekkor gondoltam arra, hogy meg kel-
lene írnom a szentendrei patika történetét, hátha érdekelni fogja az egyre gyarapodó
számú gyógyszerészeket és lapunk olvasóit városunk történetének e vékony szelete.
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– Honnan jött a zene iránti
érdeklõdésed?
– Egyrészt édesapámtól, L.
Kecskés Andrástól, akit lant-
és gitármûvészként ismerhet-
nek. Ha az ember egy ilyen
zenei együttlétben nõ fel, sok
dolog van rá hatással. 
– Véletlenszerûen választot-
tad a keleties hangzásvilá-
got?
– Négy-ötéves koromban ren-
geteget álmodtam egy õsi
világban, amelynek az egész
hangulata és rezgése – most
már érzem – a keleti zene
hangzásának felelt meg. Kis-
koromban, ha keleti zenét hal-
lottam, elém tárult a világom.
Ebben tudtam elmélyülni, ez
tudott megnyugtatni és fel-
szabadítani. A közel-keleti
zene és a magyar népzene
között rengeteg átfedés van,
elég, ha csak a koboz – csángó
magyar népi pengetõs hang-
szer – iráni, türk eredetét
vesszük alapul.
– Milyen régi hangszereken
tudsz játszani?
– Van egy kobzám, egy oudom
– arab lantom – továbbá egy
sazom, s persze ott van még a
perzsa tambur és a baglama.
– Magyarországon nem sok
ember van, aki járatos e
hangszerek mélységeiben.
Kitõl tudod eltanulni a játék-
technikát?
– Autodidakta módon: ren-
geteg eredeti hangfelvételt
hallgattam, számtalan leírást
olvastam róluk. A tanulás
során a legfontosabb momen-
tum az, amikor a hangszer bea-
vatja az embert a belsõ titkai-
ba: megnyílik a lélek számára,
s intim viszonyt alakít ki vele.
A hangszerek tanítottak, és õk

mutatták meg, hogyan lehet
rajtuk játszani.
– Ha ennyire meghitt vi-
szonyt tudsz kialakítani az
említett hangszerekkel, és
ennyire el tudsz mélyedni a
dallamvilágukban, vajon mi-
lyen a viszonyod a mai pop-
és rockzenével? 
– Számomra egy zene mély-
ségét, egy dallam tartalmát és
mondanivalóját az akkor, ott
spontán és jól megszólaltató
hangeszközök adják meg. Egy
adott dallam másképpen szól
zongorán, mint elektromos
gitáron. A modern zene is – ha
van ilyen – lehet mély, ha ér-
zetek szintjén átadja azt, ami
benne leledzik. Sajnos manap-
ság nagyon kevés érzetszintû
és tartalmas zenét kap az
ember, de keresni kell. Aminek
tartalma van, az jelen pillanat-
ban zömmel egy rétegzenéhez
sorolható. A közel-keleti pop-
zene háromnegyede folyama-
tosan népi dallamokból merít-
kezik. Ezáltal egyfolytában vál-
tozik a zenéjük anélkül, hogy
a kialakult szellemi és kul-
turális érték eltûnne.
– Milyen tapasztalatot gyûj-
töttél, amíg középkori és
reneszánsz éttermekben
„hakniztál”?
– Lehetõségem volt kitapasz-
talni, hogy egy dallamot hány-
féleképpen lehet megszólal-
tatni. Érdekes volt, hogy egy
dallam milyen hatással van a
jelenlévõkre, és hogyan be-
folyásolja a tudatállapotukat.
Autentikus környezetben vol-
tunk, ahol csak gyertyák ég-
tek, ezért számos mûvet kel-
lett fejbõl tudni, és az impro-
vizáció számára is bõven kí-
nálkozott lehetõség.

– Mely elõadók inspiráltak
téged?
– Nagyon sok zene van hatás-
sal rám, mint emberre, viszont
kevés elõadó van hatással a
zenémre. Én a belülrõl épít-
kezõ orientális zene mellett
határoztam el magam. E mû-
fajcsoportból Anouar Brahem
és a Joubran Trio munkásságát
figyelem érdeklõdve.
– Milyen formációkban mû-
ködsz közre jelenleg?
– Mostanában egyetlenegy
formáció van, amire különösen
koncentrálok: az együttesem,
a Kobza Vajk Group. Sok saját
számot játszunk, illetve meg-
lévõ dallamokat hangszere-
lünk át. Édesapám zeneka-
rában, a Kecskés Együttesben
vendégzenészként játszom,
illetve az egri Szilaj Dob-
csoportban is, amely az ázsiai
lovas népek ritmusvilágát
jeleníti meg.

Sz. B. - B. T.

KOBZA VAJK GROUP:
MÁGIA ZENÉVEL

A Barcsay udvar árnyékot adó
ölében kellemes koncert fül-
tanúi lehettek a zene sze-
relmesei június 28-án,
amikor a Kobza Vajk Group
Oud-Bass Koncertjét hall-
hattuk. A közel-keleti dal-
lamvilág elevenedett meg a
hallgató számára, magyar
népzenével fûszerezve. Az
elõadást két gyönyörû hangú
hölgy, Tímár Sára és Márton
Bernadett éneke színe-
sítette. 

Folytatás az 1. oldalról

Ami megtetszett, azt megta-
nulták. Kizárólag autentikus,
Martin György által gyûjtött
néptáncokat. 
2000 óta Kocsis Enikõ és Fitos
Dezsõ, a Budapest Táncegyüt-
tes szólistái, Harangozó Gyu-
la-díjas mûvészek az együttes
koreográfusai és mûvészeti
vezetõi. A nyolcéves közös
munka eredményeképpen ma
az ország legjobb tíz együttese
között tartják számon a Szent-
endre Néptáncegyüttest. Ezt
jelzi az is, hogy ötven-hatvan
pályázó közül minden évben
beválogatják az együttest a
Néptáncosok antológiájába.
Minden jelentõs hazai nép-
táncfesztiválon részt vesznek,
gyakran vendégszerepelnek
itthon és külföldön. 
Az együttesnek közel kilenc-
ven táncosa van, akik három
korosztályt képviselnek, az 5-
8 és a 8-15 év közötti gyere-
keket, valamint a 16 és 30 év
közötti felnõtteket. A gyerek-
csoport tagjai késõbb automa-
tikusan bekerülnek a felnõt-
tbe. A mûsorok elsõ része –
15-20 perc – általában a gye-
rekeké. Számukra a tánc még
inkább játék. Azonban a Pest
Megyei Könyvtár színházter-
mében megtartott heti két
próba számukra is kötelezõ.
Minden évben az együttes új
mûsorát decemberben mutat-
ják be. Ez – a régi, néhány

perces számok fûzérétõl elté-
rõen – jobbára tematikus jel-
legû. A mûsoroknak drama-
turgiája van, mindig mögöttes
tartalommal rendelkeznek.
Emberi történeteket – örömöt,
bánatot, szerelmet, csalódást
– mesélnek el. A témákat
mindig az élet adja. 
Tavaly nyáron Kalotaszegen
rendeztek szakmai edzõtá-
bort, ami egy negyvenperces
új mûsort eredményezett. 
A türei emberek bölcs mondá-
sait, érdekes történeteit csil-
lantja fel a „Szívünk vígság-
gal…”, táncmulatság a híres
Kalotaszegen. A mûsor mot-
tóját, a falu egyik idõs la-
kójától, Kalló Ferenctõl vették:
„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.” 
A kalotaszegi kedves kis falu
táncait, a jellegzetes figurákat
az idõsektõl tanulták meg a
táncosok. A színpadon látható
különbözõ ajtók egy-egy tör-
ténetet nyitnak ki, amit a
párok a zenekar kíséretében
táncolnak el. 
A június 28-i est igazi szü-
letésnapi ajándék, egy régi
vágy beteljesülése. A város
lakói most a Szentendrei Nyár
keretében ismerhetik meg a
Szentendre Néptáncegyüttes
új mûsorát. Jó lenne, ha ez a
nagysikerû est e téren hagyo-
mányt teremtene.       Rappai

Tánc és jó muzsikaBelülrõl építkezõ zene
Kobza, oud, saz, tambúr, baglama és társai

Kobza Vajk, mondhatni, nem mindennapi egyéniség. A fiatalembert még gyermekko-
rában elbûvölték a keleti hangszerek, s e dallamkincstõl azóta sem akar szabadulni.
Városunkban legutóbb június 28-án este lépett fel együttesével. A koncert elõtt
mesélt a nagyközönség számára ismeretlen nevû kedvenc hangszereirõl, régizenés
haknikról, valamint arról, hallgat-e pop- és rockzenét.

Kobza Vajk

Július 1-jétõl 31-ig a hónap múzeuma Szentendrén a Barcsay Múzeum

A Hónap Múzeumában a
belépõjegy a mindenkori
ár 50%-a, csoportok szá-
mára a tárlatvezetés
ugyancsak 50% kedvez-
ménnyel vehetõ igénybe.
A Barcsay udvari koncertek
napjain (július minden
szombatján) a múzeum 19
óráig tart nyitva. Július 5-
én 18 órakor, július 12-én

14 órakor és július 19-én 18 órakor díjtalan tárlatvezetést tartunk a gyûjteményben. Július 12-
én, szombaton 14 órától családi nap: papírmozaik készítés gyerekekkel.



Július 5. szombat, 20.30
Városháza udvara
CSEHOV - KISS CSABA:
SZERELMES HAL 
A Vidám Színpad elõadása 
Rendezõ: Kiss Csaba 
Belépõjegy: 1500 Ft

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

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 

GYEREKELÕADÁSOK

Vasárnap délelõttönként 10
órakor, a Városháza udvarán 
Belépõjegy: 800 Ft

Július 6. Alma együttes 
Július 13. Hamupipõke -
Fabula Bábszínház
Július 20. Pinocchio -
Trambulin Színház

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

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

KOMOLYZENEI 
HANGVERSENYEK

Július 19. szombat, 16 óra
Fõ tér
ONDARRETA KÓRUS
(Baszkföld) (ingyenes)
Július 20. vasárnap, 20.30
Péter-Pál templom
TOLCSVAY LÁSZLÓ-
TOLCSVAY BÉLA: MAGYAR
MISE

Vezényel: Tóthné Mózer
Annamária
Belépõjegy: 2000 Ft
Július 31. csütörtök, 20.30
MûvészetMalom 
BOGÁNYI TESTVÉREK 
KONCERTJE 
Belépõjegy: 1500 Ft

MÛVÉSZETMALOM -
KIÁLLÍTÁSOK

Június 21. - augusztus 10.
ZÁGRÁBI MÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA: 
PETAR BARIŠIC szob-
rászmûvész, VATROSLAV
KULIŠ festõmûvész, ANDREA
BASSI keramikusmûvész 

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
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SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM  

2008. június 21.
– augusztus 31. 

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

Képtár-kiállítás-megnyitó
Vándorlások – Racsa, Szentendre címmel múlt héten, szomba-
ton nyílt Veljko Mihajlovic belgrádi garfikusmûvész kiállítása a
Szentendrei Képtárban. A tárlat július 20-ig tekinthetõ meg,
szerdától vasárnapig 14-18 óra között. Képünkön dr. Gyöngyössy
Márton múzeumigazgató, Vukovits Koszta mûvészettörténész, a
szerb mûvész és Gálity Vojszláv püspöki helynök a megnyitón.

Fábry vs foci EB
Fábry Sándor estje – bár a fut-
ball Európa-bajnokság dön-
tõjével egyidõben kezdõdött
– nagy sikerrel, teltházzal
ment a Városháza udvarán. 
A népszerû showman, aki a
közeli Leányfalun él, most is
szívesen jött Szentendrére, s
nem fukarkodott a poénokkal
ezúttal sem.

Újrasnasz
A nagy érdeklõdésre való te-
kintettel a SNASZ Társulat
megismétli a Szentivánéji
álom elõadását július 20-án,
vasárnap este fél kilenckor a
MûvészetMalom udvarán. (Esõ
esetén az épületben). Sze-
retettel várnak mindenkit,
akinek az elõzõ alkalommal
nem jutott hely, és persze az
új érdeklõdõket is! A belépés
ezúttal is ingyenes.



AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

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

Eladó rozsdamentes 21 darabos
Berghoff edénykészlet, plusz víz-
sugaras tisztító-szárító porszívó,
vasalóval együtt. Tel. (26) 316-
203, 06-30-507-8511.

ÁÁLLLLÁÁSS

A Városi Szolgálgató Zrt. gyakor-
lattal rendelkezõ könyvelõ, Tb ügy-
intézõt keres. Jelentkezni a kö-
vetkezõ elérhetõségeken lehet:
Címünk: Szentendre, Szabadkai
utca 9. E-mail cím: titkarsag@vsz-
zrt.hu, telefax: (26) 501-022.

Ékszerboltba eladót keresünk.
Tel. 06-30-949-9169, 17 óra
után.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Megbízható, kedves hölgy, taka-
rítást vállal 1000 Ft/óra, Szent-
endrén és környékén. Tel. 06-70-
277-6064.

Középkorú úr, B, C, D gépkocsi-
vezetõi, 20 év gyakorlattal állást
keres. Tel. 06-30-313-6346.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

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

Leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt, egyszeri alkalommal
biorezonanciás csúcsterápiával,
7000 Ft-ért, bejelentkezéssel a
békásmegyeri, a Vörösvári úti és az
Újpesti, a XIII. kerületi Gömb u.

48. szám alatti szakorvosi ren-
delõkben. Bejelentkezés: 06-70-
271-9867.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Belvárosi garzonlakás kiadó. Tel.
06-20-250-1638.

Tahiban a 11-es út közelében két-
lakásos családi házban különbe-
járatú 160 nm-es panorámás lakás
80 ezer Ft +rezsiért kiadó. Tel. 06-
20-316-0974.

Bútorozatlan lakás hosszú távra
(azonnal) kiadó. Tel. 06-20-918-
1825.

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

Szentendrén Duna-korzón különál-
ló családi ház kiadó 70 ezer Ft/hó
+ rezsi. Tel. 06-20-205-0877.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén kisház kiadó. Tel. 06-
30-290-6742.

Lakás kiadó a Duna-korzón, ga-
rázzsal is. Tel. 06-30-625-3050.

Kiadó albérlet a Kálvária téren.
Érdeklõdni: 06-20-462-5051.

Szentendrén 35 nm-es lakás ala-
csony rezsivel bérbeadó. Ár: 53 ezer
Ft /hó+rezsi. Tel. 06-30-454-4431.

Albérlet kiadó. Tel. 06-70-545-
3475.

Szoba kiadó a Kondor Béla u. 5-
ben. Tel. (26) 313-114.

Bérelhetõ lakások, házak,
nyaralók reális áron. Tel. 06-
30-299-0376.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Pismányban, déli lejtõn, 250 nöl-
es, összköznûves, nyeles telek
(nyél kb. 30 nöl), 50 nm-es lakóin-
gatlannal 21 millió forintért eladó.
Tel. 06-20-517-2117.

Tahiban 120 nm-es ház eladó vagy
cserélhetõ kisebbre. Az egész alá-
pincézve, a tetõtér beépíthetõ. Ár:
32 millió Ft. Tel. (26) 385-387.

Óbudai önkormányzati garzon-
lakást szentendrei önkormányzati
lakásra cserélnék. Tel. 06-70-334-
0541.

Püspökmajor-lakótelepen, 3. eme-
leti, 55 nm-es lakás eladó. Irányár:
11,6 millió Ft. Tel. 06-20-346-
0603.

Szentendre óvárosában ház eladó
533 nm telek + 100 nm ház. Irányár
24 millió Ft. Tel. 06-20-450-1652.

Szentendrén a Derecskei utcában
1012 nm-es telken, 140 nm-es áta-
lakítás alatt lévõ családi ház eladó.
Tel. 06-20-558-8380.

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

Leányfalun polgári stílusú, villa jel-
legû lakóház (80 nm), arborétum-
szerû kerttel nagyon olcsón, 22 mil-
lió forintért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén nyaraló a Pap-sziget
közelében, jó helyen 7,5 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén a fõút mellett
kitûnõ helyen, 2 000 nm-es
ingatlan vállalkozás céljára is
kiváló, 60 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun, fõúttól 300 m-re 160
nöl építési telek elvi építési
engedéllyel 8,5 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun összközmûves két-
generációs öt szobás kõház szu-
per panorámával 24 millió fo-
rintért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Tahiban a Duna-parton 3 lakóhelyi-
séges ház, szép udvarral, roman-
tikus környezetben, 19 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban a legkitûnõbb helyen
230 nöl õsfás, szuper építési
telek fõúttól 200 m-re 12 mil-
lió forintért eladó. Ritka lehe-
tõség! Tel. 06-30-299-0376.

Püspökmajor-lakótelepen eladó 55
nm-es, második emeleti lakás.
Irányár: 11,4 millió Ft. Tel. (26)
310-367.

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematikatanítás, pótvizsgára
felkészítés, számítástechnika ok-
tatás eredménycentrikus módszer-
rel, nagy gyakorlattal. Tel. 06-30-
330-0554.

Matematikatanítás lelkes és türel-
mes tanárnõnél. 06-20-571-2950.

Javítóvizsgára (érettségi is) felké-
szítést vállalok matematikából és
fizikából. Középiskolába felvet-
teknek intenzív szintre hozás. 06-
30-855-3543.

Egyéni gyermek illetve felnõtt
úszásoktatás Leányfalun, Madarász
Csilla 06-20-938-7664.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Kõmûvesmester dolgos, szorgal-
mas 3 fiával, épület-felújítást és
egyéb kõmûves munkát vállal kor-
rekt áron, szállás lehetõséggel. Tel.
06-70-348-2035.

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

Mérlegképes, regisztrált, szám-
laképes könyvelõ, napi 6 órában,
könyvelés, bér, munkaügyi felada-
tok ellátását vállalja. Tel. (26) 313-
639.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz
éjjel-nappal, hétvégén is. Moso-
gatók, WC-k, csatornák, vizes hely-

iségek lefolyóinak tisztítása garan-
ciával. Tel. (06-1) 240-8113, 06-
30-912-9017, 06-20-335-3411.

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

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 gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-
8999.

Bútor- és egyéb szállítás, be-és ki-
rakodás, csomagolás, költöztetés
akár éjszaka, munkaidõ után,
hétvégén is, gyorsan és kedvezõ
áron. Friss és kreatív egyetemisták
várják hívását! Tel: 06-20-3470-
258 vagy 06-30-493-1553.

ÜÜZZLLEETT

Szentendre óvárosában, sétáló
utcában kávézó kiadó. Tel. 06-30-
867-0877.

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

Szentendrén a Kõzúzó utcában
iroda teljes infrastruktúrával bér-
beadó 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.

EEGGYYÉÉBB

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

Szentendre, 
Római sánc köz 2/B

DR. SZOLNOKI JÁNOS
26/317-532, 30/937-0863

Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00

www.hegyvidekiklin.uw.hu

DR. SCHUMICZKY GÁBOR
26/314-287, 30/415-9060

Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30

Szo.: 10.00-12.00

ÁLLATKÓRHÁZ,
ÁLLATGYÓGYSZERTÁR
Éjszakai, hétvégi ügyelet: 

30/66-26-849

Humanista 
Mozgalom

A Fáklyás Békejel egy
esemény, ha tényleg

fontosnak érzed a vál-
tozást, kapcsolódj be 

a folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei

Humanista Fórum
Meghívunk, hogy vegyél

részt egy széleskörû össze-
fogás megteremtésében.
Egy olyan szentendrei

fórum megszervezésében,
amely konkrét megoldá-

sokat dolgoz ki, évek vagy
évtizedek megoldhatat-

lannak tûnõ problémáira. 
70/ 3239-337

a Városkapu Üzletházban

• „Pákó” június 25-én fogta be a
gyepmester a Skanzen területén. Bal hátsó
lába hiányzik. Nagyon szomorú, várja a
gazdája jelentkezését.

• „Sammy” fiatal palotapincsi kan. Befogva
Szentendrén a Barackos útról. 

• „Pasa” fiatal fajtatiszta
amerikai staff ivartalanított kan. Kedves,
jóindulatú, játékos embercentrikus. Csak
családi kutyának adjuk, leinformálható
helyre.

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20 93-16-948
Telep: 06 26 312-277 vagy 06 30 59-44-431

este 18 óra után  26 312-290
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MMOOZZII

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

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

Július 4. péntek

18.00 AHOGY TETSZIK - színes 
feliratos amerikai-angol filmdráma,
134 perc, 2006
rendezte: Kenneth Branagh
19.30 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma, 120 perc,
2007 (12)
rendezte: Andrzej Wajda
20.15 NYOLC TANÚ - színes 
feliratos amerikai thriller, 90 perc,
2008 (16)
rendezte: Pete Travis

Július 5. szombat

14.30 MÁSIK BOLYGÓ - színes
magyar dokumentum játékfilm, 95
perc, 2008 (12)
rendezte: Moldoványi Ferenc
16.30 LUCKY LUKE - IRÁNY 
A VADNYUGAT - színes magyarul
beszélõ francia animációs film, 90
perc, 2007
rendezte: Olivier Jean Marie
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12)
rendezte: Sipos József
19.30 AHOGY TETSZIK - színes 
feliratos amerikai-angol filmdráma,
134 perc, 2006
rendezte: Kenneth Branagh
20.15 VÉRZÕ OLAJ - színes 
feliratos amerikai filmdráma, 158
perc, 2007 (16)
rendezte: Paul Thomas Anderson

Július 6. vasárnap

14.30 MÁSIK BOLYGÓ - színes
magyar dokumentum játékfilm, 
95 perc, 2008 (12)
rendezte: Moldoványi Ferenc
16.30 LUCKY LUKE - IRÁNY 
A VADNYUGAT - színes magyarul
beszélõ francia animációs film, 
90 perc, 2007
rendezte: Olivier Jean Marie
18.15 NYOLC TANÚ - színes 

feliratos amerikai thriller, 90 perc,
2008 (16)
rendezte: Pete Travis
19.30 CHE GUEVARA: A MOTOROS
NAPLÓJA - színes, fekete-fehér
magyarul beszélõ koprod. életrajzi
dráma, 121 perc, 2004 (12)
rendezte: Walter Salles
20.15 VÉRZÕ OLAJ - színes 
feliratos amerikai filmdráma, 158
perc, 2007 (16)
rendezte: Paul Thomas Anderson

Július 7. hétfõ

18.15 SZENT SZÍV - színes feliratos
olasz filmdráma, 120 perc, 
2005 (16)
rendezte: Ferzan Ozpetek
19.30 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma, 120 perc,
2007 (12)
rendezte: Andrzej Wajda
20.15 ESZTER HAGYATÉKA 
- színes magyar filmdráma, 
90 perc, 2008 (12)
rendezte: Sipos József

Július 8. kedd

18.15 A FAUN LABIRINTUSA -
színes feliratos mexikói-spanyol-
amerikai fantasztikus thriller, 112
perc, 2006 (16)
rendezte: Guillermo Del Toro
20.15 LEPATTINTVA - színes 
magyarul beszélõ amerikai roman-
tikus vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller

Július 9. szerda

18.15 A FAUN LABIRINTUSA -
színes feliratos mexikói-spanyol-
amerikai fantasztikus thriller, 112
perc, 2006 (16)
rendezte: Guillermo Del Toro
20.15 VÉRZÕ OLAJ - színes 
feliratos amerikai filmdráma, 158
perc, 2007 (16)
rendezte: Paul Thomas Anderson

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

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 lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

FUVAROZÁS – 
FÖLDMUNKA

••  kkoonnttéénneerreess  ssiitttt  sszzáállllííttááss,,
••  ééppííttõõaannyyaagg  kkeerreesskkeeddeelleemm,,
••  zzssaalluukköövveekk,,  bbeettoonntteerrmméékkeekk

aakkcciióóss  áárroonn!!
••  ttööllttõõ  ééss  tteerrmmõõfföölldd  mmeeggrreennddeellééss

SSzzeenntteennddrree,,  SSzzttaarraavvooddaaii  uu..  111100..
TTeell..::  0066--2266--331144--332266,,  
FFaaxx::  0066--2266--330011--553377
SSzzttrraakkaa  AAttttiillaa  0066--3300--99661177--778899

CENTENÁRIUMI KIÁLLÍTÁS
Vajda Lajos 33 év, 33 mû címû
kiállítása július 31-ig tekint-
hetõ meg az Erdész Galériában
(Szentendre, Bercsényi u. 4.).
Nyitva hétfõ kivételével min-
den nap 10-tõl 18 óráig. 

MILANTRÓP ÉJSZAKÁK
Major Eszter üvegmûvész Fe-
gyelmezett álom címû kiál-
lítása július 4-én, pénteken
21 órakor nyílik a Milantróp
Galériában (Szentendre, Bük-
kös part 40.). Közremûködik:
Tunyogi Henriett balettmû-
vész. A kiállítást megnyitja:
Kárpáti Levente színmûvész.

„ÉNEKESNÕK, CSODÁSAK...”
Július 10-én, csütörtökön 20
órakor kezdõdik Harcsa Veroni-
ka és Gyémánt Bálint elõ-
adása. A finom hangulatokat
álomszépen visszaadó dalla-
mok szerzõje és elõadója ezút-
tal a gitárt választotta társá-
nak, hogy duó-produkciójával
felejthetetlen estét hozzon az
Új Mûvész Étterem (Dumtsa
u.) zenekedvelõ vendégeinek.
Belépõ 700 Ft.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Nagy sikerû koncertet adott
június 28-án, este az ismert
dalénekesnõ, Zséda a Skanzen
Amfiteátrumban. A Rotary
Club Szentendre jótékonysági
estjének bevételét a szenten-
drei gyermekétkeztetés javí-
tására fordítják.

OLAJFESTMÉNYEK AZ 
ART DECOR GALÉRIÁBAN
Thaisz Miklós festõmûvész
olajfestményeibõl nyílt kiál-
lítás az Art Decor Galériában
(Bercsényi u. 3.). A kiállítás
megtekinthetõ július 15-ig
naponta 10-18 óráig.

A Gondolat Televízió minden
héten pénteken 18 órától új
adással várja kedves nézõit,
Szentendre aktuális kérdé-
seivel, hírekkel, információk-
kal. Új portrésorozatunkban
pedig itt élõ mûvészeket,
sportolókat, ifjú tehetségeket
mutatunk be. 

Nézzenek minket!
S33 csatorna
399.25 Mhz

Július 4.:
Hétközben
- Rendkívüli testületi ülés

összefoglaló
- Bevonulás a Központi

Kiképzõ Bázisra

- 10 éves a szentendrei
Rotary Club

- Zséda a Skanzenben
- Nagybányai mûvészek láto-

gatása Szentendrén
• Szentendrei portré: 
- Eckensberger Lili
• Magazinmûsorok
- 187 Magazin – Pest

megyében élõk magazinja
- Rendkívüli testületi ülés 
- Biztonsági zóna rendvédel-

mi és biztonságtechnikai
magazin

- Szivárvány Sztármagazin –
Zanzibár

- Új Egyezség – Összefoglaló
Orbán Viktor évértékelõ
beszédébõl

Nyáresti muzsika
Szent Iván-napján kezdetét vette a Szentendrei Nyár és Teátrum,
amely az elkövetkezõ hetekben hívogató programokkal várja
közönségét: színház, zene, tánc, képzõmûvészet érdekes kiál-
lításokkal, rangos elõadásokkal, jeles szereplõkkel lesz ezen a
nyáron is jelen. Közel negyven – a megszokottnál jóval több –
eseménnyel a muzsika érezhetõen nagyobb hangsúlyt kapott az
idei nyáron. A koncertek megszokott helyszínei, a Péter-Pál
templom, a MûvészetMalom udvara, a Városháza udvara  mel-
lett a Vujicsics Tihamér Zeneiskola is helyt ad hangversenyeknek. 
A Nemzetközi Csembaló Fesztivál és Kurzus mellett egy érdekes
kezdeményezést is felkarolt
Bokor György igazgató. Nyár-
esti muzsika elnevezéssel
Rozsos Tamás brácsamûvész
ad három alkalommal kon-
certet a zeneiskolában. Ro-
zsos Tamás, ifjú szentendrei
zenész, aki jelenleg a svájci
Neuchatelben a koncertdip-
lomáját szerzi, azért határoz-
ta el, hogy barátaival együtt
kamarazenei koncertet ad itt,
mert ezzel is elõ akarja
segíteni, hogy a klasszikus
zene nagyobb teret kapjon a
városban. A fellépõ mûvészek
minden ellenszolgáltatás nél-
kül játszanak a koncerteken.
Ennek is köszönhetõ, hogy a
hangversenyek ingyenesek lesznek, ami sokak számára teszi
majd elérhetôvé ezt a rendkívüli élményt. Hagyományteremtõ
szándékkal hirdették meg idén ezt a sorozatot – amennyiben
sikeres lesz, nyaranta ismétlõdõ programmá válhat. 
A három estén Rozsos Tamás partnerei fiatal magyar és japán
muzsikusok lesznek: nõvére, Rozsos Ágnes gordonkamûvész,
Horváth János hegedûmûvész, Váradi Katalin zongoramûvész,
karmester, valamint Iimura Tomoko és Shiiuezato Aki zon-
goristák. A nyáresti kamarakoncertek mûsorát igyekeztek úgy
összeállítani, hogy a közönség  lehetõleg minden korból ízelítõt
kapjon. A változatos programban Haydn, Telemann, Chopin,
Schumann, Fauré, Brahms, Csajkovszkij, Bartók mûvei mellett
kevésbé ismert szerzõk, Reger, Yasiye, Enescu darabjai is fel-
csendülnek. 

A hangversenyek július ötödikén, tizenkettedikén és huszadikán
19 órakor kezdõdnek a Vujicsics Tihamér Zeneiskola dísztermében.

Rappai Zsuzsa„G, mint Gondolat” Média és Kommunikációs Kft.
H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 47/3.
tel/fax: +36-26/ 303-287 
e-mail: info@gondolattv.hu

 

Rozsos Tamás

A VSZ Zrt. telephelyén 
az alábbi helyiségek 

BÉRELHETÕK:

260 m2 csarnok
36 m2 raktár
94 m2 mûhely
30 m2 mûhely
70 m2 mûhely
70 m2 mûhely

Ár: 
1064 Ft/m2/hó+áfa+ rezsi

Érdeklõdni 
a 26/501-021-es 

telefonszámon lehet, 
7-tõl 15.30-ig
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Hölgyeim!
AA  ssiikkeerrrree  vvaallóó  tteekkiinntteetttteell  bbéérrlleett  aakkcciióónnkkaatt

mmeegghhoosssszzaabbbbííttoottttuukk  jjúúlliiuuss  2200--iigg!!

55  aallkkaallmmaass  bbéérrlleett  áárraa::        2200..000000  FFtt  
1100  aallkkaallmmaass  bbéérrlleett  áárraa::    4400..000000  FFtt  
2200  aallkkaallmmaass  bbéérrlleett  áárraa::    7700..000000  FFtt  

BBéérrlleettaakkcciióónnkk  kkeerreettéébbeenn  aa  1100  aallkkaallmmaass  mmeelllléé  
eeggyy  aarrccmmaasssszzáázzssrraa,,  aa  2200  aallkkaallmmaass  mmeelllléé  
eeggyy  KKlleeooppááttrraa  ffüürrddõõrree  llááttjjuukk  vveennddééggüüll!!  

AA  bbéérrlleett  mmaaggáábbaann  ffooggllaalljjaa  aa  mmeeddeennccee,,  aa  jjaaccuuzzzzii,,  
aazz  iinnffrraa  ééss  ffiinnnn  sszzaauunnaa  kkoorrllááttllaann  hhaasszznnáállaattáátt  

aa  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss  iiddeejjee  aallaatttt..
SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  mmiinnddeenn  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggüünnkkeett!!

SSPPAAUUZZAA  WWEELLLLNNEESSSS
SSzzeenntteennddrree,,  SSaass  uu..  1111..

TTeell::  2266//  330033--667733
wweebb::  wwwwww..ssppaauuzzaawweellllnneessss..hhuu

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, kajak-
kenu oktatás, ebéd 
a kempingben, pihenõ,
úszás, strandolás, gyakor-
lás, túrák, uzsonna.
Tudnivalók: 200 m
leúszásáról úszópapír
kötelezõ!
Jelentkezni lehet: 
06-30-416-9159 Hamar Ági
néninél

Ezt állítják a statisztikák. De
van is benne logika. Az úszni
nem vagy alig tudó gyermek,
felnõtt nagyobb tiszteletet,
netán félelmet érez a folyók,
tavak iránt. Körültekintõbb.
Az úszni jól tudó (vagy ma-
gáról ezt gondoló) ember
azonban magabiztos.
Szeretnék elmesélni egy tör-
ténetet. Egy neves budapesti
uszoda fiatal edzõje súgta a
fülembe évekkel ezelõtt: „Tud-
ja, én nem szeretem a nyílt
vizeket. A medencében bizton-
ságosabb…” Elgondolkodom
azóta is ezen a rövid vallomá-
son, mert biztos vagyok
abban, hogy az illetõ úszás-
tudása nem hagyott kivetni-
valót maga után.
Amikor e cikk írására készül-
tem, mintegy ötletszerûen be-
írtam az internetes keresõbe a
„vízbe fulladt” kifejezést. El-
borzadtam a felsorolt olvasni-

valókon. Elvileg mindenki
kívülrõl fújja, mit és hogyan
nem szabad tennie. De saját
magára sajnos nem mindenki
hiszi érvényesnek a szabá-
lyokat. 
Tudjuk, hogy
TILOS FÜRÖDNI 
hajóútvonalakon s annak
körzetében, a városok
belterületén, kikötõkben
s annak környékén,
figyelnünk kell a tiltó
táblákat és nagyobb 
biztonságban vagyunk,
ha kijelölt fürdõhelyet
választunk.

Az Omszki-tónál tábla jelzi,
hogy tilos a fürdés, ennek
ellenére sokan strandként
használják a mély és változó
hõfokú tavat. A halálesetek
nem riasztják el a vízimádókat.
A pócsmegyeri Pázsit tóban
azonban szabad fürdeni. A

Duna vizében pedig csak ott
ajánlatos, ahol ezt megengedõ
tábla jelzi.
Ha tovább böngésszük a vi-
lághálót, meglepõ ellentmon-
dásokat találunk a környékbe-
li tavak és a Duna vízminõsé-
gérõl. Fontos kérdés, mégis
eltörpül ahhoz képest, hogy
milyen sok vízbe fulladást re-
gisztráltak az elmúlt eszten-
dõben is. Ne vegyük hát fél-
vállról a figyelmeztetést és ne
engedjünk a csábításnak, ha a
hõség vagy a vagányság bele-
kergetne bennünket nyílt vi-
zeinkbe! Legyünk körültekin-
tõk, akár szólítsuk meg isme-
retlen fürdõzõ társunkat is, ha
rossz helyen merészkedik a
vízbe. Emberélet múlhat
egyetlen mondatunkon.
A Szentendre környékén élõk-
nek szerencsére van választási
lehetõségük. Hiszen Leány-
falun egy kiváló strand várja

az év minden napján ven-
dégeit. A környékbeliek 900,
a helyiek 650 forintot fizetnek
a belépésért a napi 13 órányi
nyitvatartási idõben. A kísérõk
250 forintért tölthetik ide-
jüket fürdõzõ rokonaikkal.
Pénteken külön éjszakai nyit-

vatartással várják a kalando-
sabb strandolásra vágyókat.
Innen néhány kilométerre a
pap-szigeti medencékben ki-
csit szerényebb körülmények
között, de még az elõbbinél is
olcsóbb árakért úszhatunk.

László Kriszta

Nyári tragédiák anatómiája
A jó úszók fulladnak vízbe leginkább…

Az Omszki-tóba
fulladt

Június 26-án este jelentették
a rendõrségen, hogy az Om-
szki-tónál gazdátlan csoma-
got, illetve ruhákat találtak.
A rendõrség körözést adott ki
a bodvaszálasi lakos, Bu-
dapesten dolgozó férfi kere-
sésére. Másnap délelõtt a po-
mázi tûzoltók búvárai találták
meg a 34 éves fiatalember
holttestét a tóban. Lapzár-
tánkkor még nem tudták meg-
mondani a halál pontos okát,
a vizsgálat folyamatban van.

Bárczisok a Hungaroringen

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 28.

telefon:  26/950 341

06 20 945 9660 (éjjel-nappal hívható),

e-mail: mestervet@mestrevet.hu
web: www.mestervet.hu

Ivartalanítás, chipezés
ügyeleti  telefon:  20/984-4841

Rendelési idõ: 

H-P 8-12 és 16-20 Szo: 9-12

A Dunakanyar Nõszirom Egye-
sület (IRISZ) és az Észak-
Dunántúli Ifjúsági, Sport és
Környezetvédelmi Egyesület
(ÉDISKE) szervezésében június
11-én érdekes meglepetés
várta a Bárczi Gusztáv Álta-
lános iskola 14 kisdiákját.
Amit közülünk felnõttek közül
is oly sokan csak áhítunk --
számukra megvalósult pár óra
idõtartamig. Nevezetesen a
FORMA 1-es autóverseny ma-
gyarországi helyszínén, a
Hungaroringen próbálhatták
ki felnõtt segítõkkel vezetési
„tudásukat”, élhették át né-
hány perc erejéig a „szá-
guldás” élményét.
10 órakor kezdõdött a prog-
ram, melynek elsõ részében a
KRESZ szabályaival ismerked-
tek a nebulók, majd a program
fénypontjaként egy, a gye-
rekeknek kialakított tanpályán
vezetési tudásukat mutathat-
ták meg a gyermekek.
A 14 kisdiák jó érzésekkel tért
haza. Köszönjük a Tanpálya
Kft.-nek, hogy segítségükkel
létrejöhetett ez a nem min-

dennapi program, és remél-
jük, hogy jövõre még több
gyermek részesülhet ebbõl a
felejthetetlen élménybõl.

Dunakanyar Nõszirom
Egyesület


