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103 kisbaba
Egymillió forint értékben kaptak babautalványt a szentendrei újszülöttek
Elsõ ízben ajándékozott utalványokat Szentendre Város Önkormányzata a szentendrei lakcímmel rendelkezõ újszülötteknek
július 3-án, csütörtök délután a Városháza dísztermében. A
bababoltban levásárolható 10 000 forintos utalványt azok
kaphatták meg, akik idén január és május között látták meg a
napvilágot.
– „Szentendre számára nagy anyagi terhet jelentenek az egyre
növekvõ lakosságszámmal együtt járó kiadások, de úgy gondolom,
a városunkban lakó gyermekekre igazán érdemes áldozni, hiszen
õk a jövõnk zálogai. Tapasztalatból tudom, hogy egy kisgyerek
mosolya a legfárasztóbb napot is képes felvillanyozni, és új erõvel
tölti fel a családot” – osztotta meg élményeit a jelenlévõ kismamákkal és -papákkal dr. Dietz Ferenc polgármester, majd egyesével átadta az utalványokat.
Folytatás a 3. oldalon

Mirošlav Gasparovic

Dr. Koniorczyk Katalin

Debreceni István

Mirošlav Gasparovic mûvészettörténész nyitotta meg a MûvészetMalomban Szent Iván napján
a három zágrábi mûvész kiállítását (7. oldal). A Semmelweis-nap alkalmából dr. Koniorczyk
Katalin nõgyógyász szakorvos is felszólalt a SZEI-ben (8. oldal). Debreceni István ny. indonéz
nagykövettel egy lehetséges, új testvérvárosi kapcsolatról beszélgettünk (2. oldal). Bán János
volt az egyik fõszereplõje a nagy sikerrel játszott Szerelmes hal címû elõadásnak. A Barcsay
udvarban pedig a Vujicsics együttes játszott, köztük Eredics Kálmán (6. oldal).

Bán János

arcok

A virágos
belvárosért
KULTÚRA
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Eredics Kálmán

Szerdán átadták a „Virágos Belvárosért”
pályázat díjait. A szervezõk – Kun Csaba
alpolgármester és Tolonics Gyula belvárosi
körzeti képviselõ vezetésével – két kategóriában hirdettek eredményt: „a
legvirágosabb elõkert” címet Petricskó
Zoltán Bogdányi utca 21. szám alatti
portája nyerte meg, „a legvirágosabb
üzlet” megtisztelõ címet pedig a Café
Rodin (Ady Endre út 6/B) hódította el. A
gyõztesek az Édeni Édességek csokoládé
szakbolt ajándékcsomagjait vehették át.

2 önkormányzat
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

Indonézia már érdeklõdik
Debreceni István nyugalmazott indonéz nagykövet beszélt lapunknak arról, miért
lenne jó, ha Szentendre egy indonéz településsel kötne testvérvárosi szerzõdést.

Rendõrség
(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
06 30 594443
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– Hogyan jut eszébe valakinek, hogy ilyen távoli országban keressen Szentendrének testvértelepülési
kapcsolatot?
– A jelenlegi indonéz nagykövettel, Illés Mihállyal beszélgetve nemrég merült fel
bennem a gondolat: jó lenne,
ha Szentendre szélesítené a
kapcsolatainak körét Ázsiában
is. Nagyköveti múltamból
adódóan Indonéziát ismerem
leginkább, ezért jutott eszembe a Bali szigetén fekvõ Gianyar járás, mint potenciális
testvérváros, illetve ennek
mûvészeti központja.
– Mit érdemes tudnunk errõl
a helyrõl?
– Turisztikai szempontból jelentõs és népszerû úti cél,
akárcsak egész Bali szigete.
Évente mintegy 3000 magyar
állampolgár utazik Balira
üdülni, nyaralni. Vannak festõmûvészek, akik hosszabb
idõt is eltöltenek ott. Jelenleg
is kint dolgozik két alkotó,
valamint magyar diákok tanulnak önköltséges alapon a
sziget fõvárosában, Denpasarban különbözõ képzõmûvészeti fõiskolákon.
– Miért lennének kíváncsiak
ránk, szentendreiekre az
indonéz lakosok?
– Az indonéz kormány nyitott
mifelénk, nagy súlyt fektet az
európai kapcsolatok ápolásá-

ra, s erre pénzt is hajlandó
áldozni. Számukra a legjobb
befektetés az, ha ösztöndíjjal
utaztathatják ki a szentendrei
hallgatókat, akik aztán hazatérve itthon propagálják az
indonéz kultúrát. Erkölcsi elismerés ez, amely nekik tökéletesen megfelel. Az elmúlt öttíz év folyamán közel száz magyar diák végzett különbözõ
indonéziai tanfolyamokon, õk
késõbb bekapcsolódtak a magyarországi indonéz nagykövetség szervezte kulturális
programokba: ütõs hangszereken játszó magyar fiatalok
egy csoportja például indonéz
tanár segítségével fejlesztette
tovább gamelántudását, és
együttest alakított.
– Hogyan lehet ilyen messzeségbõl fenntartani az együttmûködést a gyakorlatban?
– Három pillérre épülhet ez a
testvérvárosi kapcsolat. A turizmus élénkítése mindkét fél
érdeke, bár Szentendrének
még inkább, hiszen talán kevésbé ismert a nemzetközi
porondon mint önálló turisztikai objektum. A másik a
kulturális csere: városunkban
számos program zajlik, amelyekhez hozzá lehetne kapcsolni Indonéziát, például
vendégmûvészek meghívásával, kézmûipari bemutatókkal,
fafaragással, bábkészítéssel,
batikolással és egyéb textil-

festõ technikákkal, s viszont
ugyanígy. A harmadik pillér a
gazdasági együttmûködés.
Indonéz-magyar vegyesvállalatok létrehozásával, galériák kialakításával, festészeti
bemutatók szervezésével vagy
kisvállalkozások kölcsönös
bemutatása révén élénkíthetõ
a két térség közötti ipari
együttmûködés.
– Mit lehet tudni jelenleg az
ügyrõl? Hogyan tudnak
segíteni a kollégáival, hogy
mielõbb lehessen egy távolkeleti testvérvárosunk?
– Nyugalmazott nagykövetként már nem foglalkozom a
kétoldalú kapcsolatok menedzselésével, de lelkes támogatója vagyok ezeknek úgy is,
mint mindkét kultúrában jártas ember, s úgy is, mint
szentendrei lakos. Jelenlegi
nagykövetünk, Illés Mihály
ígéretet tett, hogy a nyár folyamán jelentkezni fog Indonézia magyar nagykövetével együtt Szentendre város
polgármesterénél, hogy hivatalosan is felvegyék a kapcsolatot.
Bokor Tamás
(Az indonéz nagykövetet és küldöttségét július 11-én fogadja dr. Dietz
Ferenc polgármester. A Szerk.)

ÖSZTÖNDÍJ
SZENTENDREI DIÁKOKNAK
Szentendre önkormányzata
pályázatot hirdet a város kiemelkedõen tehetséges fiataljai anyagi támogatására. A „Talentum” Szentendre Jövõjéért
Ösztöndíj azon kiemelkedõen
tehetséges, nappali tagozatos
középiskolai tanulmányokat
folytató és elsõ diplomájuk
megszerzéséért tanuló fõiskolai vagy egyetemi hallgatóknak
adható, akiknek Szentendrén
már öt éve bejelentett állandó
lakcímük van.
Pályázni leghamarabb az elsõ
tanév végi eredménnyel lehet,
melyhez csatolni kell a következõ mellékleteket: a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását;
szentendrei lakcímének igazolását; tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot; a
pályázó tanulmányi munkájára,
kiemelt érdeklõdési területeire,
illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedõ részletes életrajzot; a pályázó elképzeléseit
arról, hogy milyen módon kívánja tanulmányai során és azt
követõen tartani a kapcsolatot
a várossal; a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan
ajánlást, mely a pályázó kiemelkedõ tehetségét igazolja.
A pályázat benyújtásának
határideje: augusztus 15.
A „Talentum” Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj további részleteirõl a www.szentendre.hu
honlapon, vagy Schinkovits
Lajosné közoktatási referensnél
lehet információkat kapni az
26/503-332 telefonszámon.

Az ivóvíz védelmében
Dr. Csaba Károly regionális tisztifõorvos felhívta a helyi ÁNTSZ
közegészségügyi osztályának figyelmét arra, hogy az LHE
Hõtechnikai Kft., az LSH-System Kft. és a KÉKI Épületgépészeti
vagy Hõtechnikai Kft. a társasházak hideg-meleg ivóvízhálózatainak felújítását olyan külföldrõl behozott eljárással
végzik, amely során a vízvezetékek belsõ felületére LSE-001 NA
epoxi-gyanta bevonatot visznek fel. Az ivóvízzel érintkezõ
epoxi-gyanta használatára vonatkozóan nincs kiadva egészségügyi alkalmazási engedély, az OKI álláspontja szerint kis
átmérõjû csövek esetében vízbiztonsági szempontból kockázatos az anyag alkalmazása. A tisztifõorvos kérte az intézet
dolgozóit, hogy amennyiben tudomásukra jut, hogy az ivóvízhálózatainak felújítása során ezt a bevonatot alkalmazzák,
hívják fel a megrendelõk figyelmét, hogy az epoxi-gyanta az
ivóvízvezetékek belsõ bevonására addig nem alkalmazható,
ameddig nincs OTH alkalmazási engedélye.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta: hétfô, 12 óra
• Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés
elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN
0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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103 kisbaba
Folytatás az 1. oldalról
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Sikeres pályázatok
AKADÁLYMENTESÍTÉS

Az év elsõ öt hónapjában születettek közül 103 babát jelentettek
be Szentendrére, akik most összesen több mint egymillió forint
értékben részesültek a „babautalványból”. Az akció ezután is
folytatódni fog, összhangban a Dumtsa Jenõ Integrált Városfejlesztési Stratégia „Megújuló Város” nevû alappillérével –
tudtuk meg a Polgármesteri Hivatalban.
Aki most nem jelent meg, azoknak július 15-én, kedden 16 órakor
a Városháza dísztermében dr. Dietz Ferenc polgármester adja át az
utalványokat, valamint július 16-án, szerdán 9-12 óra között DalaNagy Katalinnál átvehetõk az utalványok.
-t-

ÉRTESÍTÉS
1997 évi LXXVIIII. tv. (Étv.) 9 §
(2) bekezdése szerint értesítjük
a tisztelt lakosságot, hogy
Szentendre Város Önkormányzata megbízásából készül Szentendre teljes közigazgatási területe településrendezési terveinek felülvizsgálata.
A rendezés célja különösen: • a
településrendezési tervek jóváhagyása óta eltelt jogszabályi változások követése • az
önkormányzat elõvásárlási jogával érintett ingatlanok jegyzékének beépítése a Helyi
Építési Szabályzatba (HÉSZ)
Szentendre Város Képviselõtestülete többször módosított
10/ 1999. (III. 19.) Önk. sz.
rendelete alapján • még nem
beépített fejlesztési területek
feltételrendszerének HÉSZ-ben
történõ pontosítása, rögzítése
• M0-ás kis híd (Szigetmonostor-Szentendre között) helye és forgalmának elvezetése
• a nyugati tehermentesítõ út
nyomvonal-felülvizsgálata •
intézményterületek vizsgálata,
különös tekintettel az oktatási
intézményekre • útterületek,
feltáró utak nyomvonala, útszélesítések indokoltsága •
üdülõövezetek átminõsítésének átfogó vizsgálata
Az alábbi részterületek tekintetében önálló eljárás indul,
erre tekintettel az 1997 évi
LXXVIIII. tv. (Étv.) 9 § (2)
bekezdése szerint értesítjük a
tisztelt lakosságot, hogy Szentendre Város Önkormányzata
megbízásából készül
1. A Rév u. - Bogdányi u. - Ady
Endre út - Duna-korzó által
határolt terület településrendezési tervének módosítása. A
rendezés célja az önkormányzati tulajdonú volt Teátrum ingatlan hasznosítása.

2. A Bükkösparti K-SP2 övezeti
besorolású terület (Szentendre,
K-SP2 övezet déli határa - Bükkös-patak - József u. - Annau.- Szegély u. - Lke-07, -08
lakóövezetek déli határa K-SP3
övezet északi határa - K-T övezet északi határa - Mária u. Bükkös-patak déli határa 2961/1 hrsz-ú ingatlan déli
határa, meglévõ belterületi
határszakasz) településrendezési tervének módosítása. A
rendezés célja a K-SP2 övezetben történõ sportfejlesztések
érdekében a belterületi határ
módosítása (övezeti paraméterek változtatása nélkül), valamint a Bükkös patak mentén
tervezett kerékpárút tervezési
területre esõ szakaszának a
patak déli oldaláról az északi
oldalra történõ áthelyezése.
3. Az OMV benzinkúttal szembeni terület (11. számú fõút Dera-patak - Duna – belterületi
határ által határolt terület)
településrendezési tervének
módosítása. A rendezés célja a
11. számú fõút menti ingatlanok közúti kapcsolatának
szabályozással történõ biztosítása.
4. A Kõzúzó utcai sportcentrum
területe (Vasúti villasor - Kõzúzó utca - Kõzúzó köz - Kõfaragó köz által határolt terület)
településrendezési tervének
módosítása. A rendezés célja
városi sportcentrum kialakítás
lehetõségének megteremtése.
5. A Kálvária úti nem szabályozott terület településrendezési
tervének készítése. A rendezés
célja az önkormányzati tulajdonú terület kertes lakóterületi
fejlesztés lehetõségének megteremtése.
További információ:
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
fõépítész, (26) 503-313,
foepitesz@ph.szentendre.hu

Korábban már pályázati forrásból megvalósult a Polgármesteri Hivatal bejáratának akadály- és balesetmentessé tétele,
illetve az épület belsõ udvarán lévõ parkoló átalakítása során
mozgáskorlátozottak részére is építettek megfelelõ parkolóhelyet. Újabb pályázati támogatást ítéltek meg Szentendrének
a hivatalon belül történõ komplex akadálymentesítésre, amelynek eredményeképpen a földszint teljes mértékben akadálymentessé válik. A hivatal épületében az info-kommunikációs eszközök révén így akadálymentes és ügyfélbarát hivatal
várja az ideérkezõ ügyfeleket.
A beruházás keretében együttmûködõ partnerek: Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége, Értelmi Fogyatékosok
Országos Szövetsége.

A polgármester

naplója
július 11.
09.00 Indonéz nagykövet és
küldöttségének fogadása

július 12.
09.00 Visegrádi
Palotajátékok

július 14.
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA
Szentendre Város Önkormányzata 2 880 000 Ft támogatásban
részesült a Bükkös-patak mentén található illegális hulladéklerakók felszámolására. A tisztítás mellett szemétgyûjtõket és
figyelemfelhívó táblákat is kihelyeznek. A környezetvédelmi
akció az önkormányzat és civilek összefogásában valósul meg.

A PARLAGFÛ ELLEN
Parlagfû-mentesítésre, motoros fûkasza beszerzésére 150 ezer
Ft pályázati támogatásban részesült városunk önkormányzata. Ez a pályázat szintén az önkormányzati és a civil szféra
együttmûködésén alapuló környezetvédelmi akció.

08.30 Alpolgármesteri
beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés
15.00 I. Nemzetközi
Költõtalálkozóról
megbeszélés
16.00 Dumtsa J. fotópályázat eredményhirdetése
a díszteremben

KÖZTÉRI SZOBOR FELÚJÍTÁSA

július 15.

Pályázati támogatásban részesült a szentendrei köszöntõszobor, amelynek felújítására, átfestésére és restaurálására a
Képzõmûvészeti Lektorátus nyújtott támogatást. Az elmúlt
évben ugyanebbõl a keretbõl Csíkszentmihályi Róbert
Erzsébet-szobra nyert támogatást.

09.00 Állampolgársági
eskütétel
15.00 Befektetési
lehetõségekrõl egyeztetés
16.00 Babautalványok
átadása

RENESZÁNSZ KALANDOZÁSOK

július 16.

A Barcsay Jenõ Általános Iskola a Reneszánsz év 2008 program keretében a Reneszánsz Túrák pályázaton 750 ezer Ft
támogatásban részesült. Ennek keretében az iskola tanulói a
reneszánsz korral kapcsolatos kirándulásokon, múzeumlátogatásokon vehetnek részt.
K. Zs.

Lebukott a szentendrei rendõr
Az országos médiából is értesülhettünk róla, hogy vasárnap a
hegyeshalmi határnál kábítószer- és fegyvercsempészés miatt
elfogtak egy szentendrei rendõrt. A 34 éves férfi saját autójával
akarta Magyarországra csempészni a kábítószert és a fegyvert,
a több mint 500 gramm kokain kis plüssfigurákba volt elrejtve.
A 34 éves férfit elõzetes letartóztatásba helyezték, ügyében a
mosonmagyaróvári rendõrkapitányság folytatja le a vizsgálatot.
Börcsök László kapitánytól megtudtuk, hogy a pismányi körzeti
megbízott pár éve teljesít városunkban szolgálatot, s a legmagasabban képzett rendõrök közé tartozik, mint általában a körzeti
megbízottak, s szolgálati viszonyát még aznap azonnali hatállyal
megszüntette. Kérdésünkre, hogy mit tud tenni a hasonló esetek
megelõzésére, elmondta, feladatának tekinti, hogy „tûzzel-vassal” küzdjön minden bûncselekmény, minden szabálytalanság
ellen, legyen szó a civil szféráról vagy a rendõrség intézményérõl,
ami nehéz feladat, hiszen nagy cégrõl van szó, s hiába próbálják
a problémás személyeket kiszûrni, ez nem mindig sikerül.

10.00 E-közigazgatási
hivatali egyeztetése

július 17.
16.00 Informális testületi
ülés

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

4 város
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Postaláda
Tisztelt Polgármester Úr!
Úgy tûnik, hogy az utóbbi
idõben Szentendrén jelentõsen felpezsdült az élet. Új
beruházások létesülnek, mind
az ipar, mind a kereskedelem,
mind pedig a lakossági szolgáltatások terén. Nagyszabású
tervek születtek a városrendezés, valamint az idegenforgalom fejlesztése érdekében.
Tiszteletre méltó az az ambíció, amellyel Ön és csapata
hozzálátott a munkájához.
Egyetlen apróságnak tûnõ,
ámbár nagy kockázatokkal járó
kérdés foglalkoztat csupán,
amely arra késztetett, hogy
megosszam Önnel húszéves
szentendrei tapasztalataimat.
Ez pedig a Teátrum területén
felépíteni kívánt háromcsillagos szállodakomplexum terve.
Szeretném elõrebocsátani,
nem vitatom, hogy Szentendrének szüksége lehet arra,
hogy új szálláshelyek épüljenek és a turisták egy része
ne csak átfusson a városon,
hanem ott is töltsön néhány
éjszakát. (Bár 15-20 percnyire
a budapesti szállodáktól talán
ennek nincs akkora jelentõsége, mint a fõvárostól távolabbi településeken, Visegrádon, vagy Esztergomban.)
Azt sem vitatom, hogy a
Teátrum területe alkalmas
szállodaépítésre. A problémát
csupán abban látom, hogy a
beruházás megvalósulása esetén a jelenlegi buszparkoló
megszûnik. Annak ellenére
szûnik meg, hogy néhány
hónappal ezelõtt még Ön tett
ígéretet arra, hogy azt a város
nemcsak megtartani, hanem
fejleszteni, bõvíteni szeretné.
Miben látom ennek veszélyét?
Szentendre idegenforgalmának meghatározó részét adja
az „átmenõ” turizmus. A szervezett csoportokat rendszerint elviszik egy Dunakanyar
körútra, amelynek elsõ – vagy
ha Esztergom felé indulnak
utolsó – állomása Szentendre.
Itt két megállóhely van, az
egyik a Skanzen, a másik pedig
a belváros. A belvárost szinte

kizárólag a Teátrumnál lévõ
buszparkoló felõl közelíti meg
az az 1000-2000 turista, akik
áprilistól októberig a hét minden napján (!) felkeresik a
várost.
A 11-es út mellett van ugyan
a buszok számára parkolási
lehetõség, de szánjanak rá egy
kis idõt, és gyõzõdjenek meg
arról, hogy az rendszerint üres.
Ott legfeljebb valamely általános iskola alsó tagozatos
tanulóit szállító buszok parkolnak, és a tanárok kézen
fogva vezetik diákjaikat. A turisták ugyanis percek alatt
eltévednek, és utána az idegenvezetõk órákat töltenek el
azzal, hogy összefogdossák a
csoportjukat. Nem véletlen
tehát, hogy mindenki a túlzsúfolt, Teátrumnál lévõ parkolóban akarja kiszállítani a rábízott turistákat. (Ezt nem én
állítom, szíveskedjenek errõl
csak úgy találomra megkérdezni néhány idegenvezetõt.)
A parkoló megszüntetésének
– meggyõzõdésem szerint –
egyetlen következménye lehet, mégpedig az, hogy a programból kimarad a szentendrei
belváros. Márpedig erre épült
ki a belvárosi éttermek, kávézók, üzletek egész hálózata, azok, amelyek nagyban
hozzájárulnak a város hangulatához, sokszínûségéhez.
Félreértés ne essék, nem a
boltosok és a vendéglõsök
miatt aggódom. Ha be kell
zárniuk az üzletet, éttermet,
kávézót amiatt, hogy elmarad
a megszokott vendégkör, de
emellett fejlõdik a város, jobb
lesz az ott lakóknak és a városba látogatóknak egyaránt, hát
akkor csak tegyék. Próbáljanak
máshol szerencsét. A fejlõdés
bizony néha áldozatokkal is
jár. Attól tartok azonban, hogy
ebben az esetben nem errõl
van szó, hanem arról, hogy egy
esetleg nem kellõen átgondolt döntés következtében felborítunk egy máig jól mûködõ
rendszert és cserébe csak kockázatot kapunk.
Az átmenõ turizmus esetleges
elvesztését ugyanis nyilvánvalóan nem pótolhatják azok
a hazai vendégek, akik fõleg
egy-egy derûs hétvégén látogatnak a városba, de még a
szálloda beruházói által ígért
jó esetben napi 100-120 szállóvendég sem, hiszen ennek a
tizenöt-hússzorosát veszíthetjük el. Márpedig ha jelentõsen megcsappan a fizetõképes kereslet a belvárosban
nyújtott szolgáltatások iránt,
akkor csökkenni fog a kínálat
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is. Bezár a kávézók, vendéglõk,
üzletek java része. Ha pedig
nem lesz hol leülni, meginni
egy kávét, vagy elkölteni egy
ebédet, vacsorát, esetleg vásárolni néhány apróságot, akkor többé nem jönnek el azok
sem, akik egyébként megtehetnék. A belváros pedig
elõbb-utóbb egy kihalt városrész lesz. Ha pedig az új szálloda vendégei azt tapasztalják, hogy egy ágyon és egy
„continental breakfast”-en
kívül mást nem kapnak Szentendrétõl…?
Visszakanyarodva a teóriáktól
a valósághoz: Szentendrén
szükség lenne – egyebek mellett – nyilvános WC-re is.
Remélem, azonban mégsem

Higgye el Polgármester Úr, a
személyes boldogulásom nem
azon múlik, hogy valóra válnak ezek a víziók, vagy sem,
de a Szentendrén eltöltött
húsz év éppen elég idõ volt
ahhoz, hogy a szívemhez
nõjön ez a város, mint ahogy
az Önéhez is. Ezért kérem, gondolja át az itt leírtakat. Talán
mégis van valamilyen lehetõség arra, hogy a tervezett
szálloda is megépüljön, de a
buszparkoló is megmaradhasson eredeti helyén.
Mindenképpen azt javaslom
tehát, mielõtt döntenének
ebben a kérdésben, készíttessenek egy mindenre kiterjedõ hatástanulmányt. Egy
rossz döntés ugyanis ebben az

jut eszébe senkinek, hogy azt
például a Kovács Margit Múzeum helyére kell megépíteni,
mert a leendõ beruházó úgy
ítéli meg, hogy az a legalkalmasabb helyszín az üzemeltetéshez.
Polgármester Úr!
Semmi okom sincs kételkedni
abban, hogy Önt és munkatársait a tiszta, jobbító szándék és
a város jövõje iránti elkötelezettség vezérli munkájában. Tisztában kell lenni azonban mindannyiunknak azzal,
hogy senki sem tévedhetetlen.
Az is biztos, hogy mindenki
befolyásolható kisebb-nagyobb mértékben, így elõfordulhat a legjobb szándék mellett
is, hogy nem mindig a legjobbat, hanem a legjobban tálalt
portékát választjuk, legyen az
a portéka akár egy szállodaprojekt. És esetleg mire kiderül,
hogy a kecsegtetõ ajánlat
valójában nem ér többet egy tál
lencsénél, addigra jóvátehetetlen károkat szenvedhet a
város idegenforgalma.

esetben technikailag is visszafordíthatatlan következményekkel járhat.
Bárki, aki a gazdasági életben
részt vesz, a saját érdekei
szerint cselekszik, és csak a
sokadik szempont az, hogy az
õ tevékenysége milyen hatással van másokra, vagy éppen
mások jövõjére. Mint ahogyan
a kereskedõk sem a szomszéd
üzlet jövõjét féltik, a szállodaépítõk számára is a saját
beruházásuk megtérülése az
elsõdleges szempont. Nincs
ebben semmi kivetnivaló,
hiszen ez a dolguk. Az, hogy a
gazdasági élet szereplõinek
önös érdekei egy nagyobb
közösség érdekeivel összhangba kerüljön, az az Ön és a
képviselõ-testület feladata,
hivatása. Ezt a megbízatást
kapták választóiktól.
További munkájához sok sikert
kívánok!

Tisztelt Vallus Gábor Úr!
Köszönöm hozzám intézett
levelét, amelyben lokálpatriótaként aggodalmának adott
hangot a Teátrum-parkoló
ügyében. 2006 márciusa óta
hosszas elõkészítõ munka
eredményeként az utóbbi
hónapokban, hetekben számos kereskedelmi és szolgáltató egység került átadásra,
valamint jelenleg a város több
pontján, a város jövõjét meghatározó fejlesztések folynak.
Ezeket reményeim szerint további beruházók megjelenése,
a lakosság életterének minõségi javulását hozó fejlesztések követik.
A Teátrum-parkoló ügyében a
mai napig csak szakmai egyeztetéseket folytattunk idegenforgalmi és környezetvédelmi
szakemberekkel, építészekkel,
tervezõkkel. Semmilyen, a parkolót érintõ kérdésben nem
született képviselõ-testületi
döntés. Legutóbb 2008. június
3-án egy lakossági fórum
keretében tájékoztattam a
Tisztelt Érintetteket annak
lehetõségérõl, hogy a parkoló
helyén egy szálloda épülhet.
Ismerem az Ön által leírt látogatói-turista szokásokat: jelenleg elõkészítés alatt van
egy olyan megállapodás a
város több, az idegenforgalomban érdekelt szervezeti
között, amelynek célja turisztikai csomagok kidolgozása,
az idegenforgalmi lehetõségeinek jobb kihasználása.
Napi szinten tapasztaljuk a
belvárosba érkezõ személygépkocsi-forgalom káros hatását, a belvárosi forgalmi és
parkolási rendszer átgondolásával együtt parkolóházak
kialakítását látjuk célszerûnek, hiszen a MAHART által
indítani kívánt szárnyashajó
járatok is többlet parkoló
létesítését igénylik.
Bízom abban, hogy az elindult
fejlesztések a lakosság számára is érzékelhetõ közelségbe kerültek. Számos tervezett beruházás elõkészítés
alatt van, hiszen csak jól átgondolt és megfelelõen elõkészített módon tudunk felelõs döntéseket hozni.
Köszönöm, hogy megosztotta
velem a Teátrum-parkoló kapcsán kialakult véleményét, a
tárgyalások további menetében ezt figyelembe véve alakítjuk ki további fejlesztési
szándékainkat.

Szívélyes üdvözlettel:
Vallus Gábor

Dr. Dietz Ferenc
polgármester

katonák 5
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Tiszthelyettes-avatás

Nincs
uborkaszezon
Szentendrén

A Hõsök tere helyett Szentendre Fõ terén ünnepeltek a katonák
Elsõ ízben került sor arra, hogy a hagyományos helyszín, a budapesti Hõsök tere
helyett a szentendrei Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis (MH KKB) Kossuth
Lajosról elnevezett terén avassák fel az újonnan levizsgázott tiszthelyettes hallgatókat július 5-én, szombaton.

Ezt megelõzõen péntek délután bensõséges ünnepen vettek búcsút Szentendre város
lakóitól és vezetõitõl az MH
KKB és az Magyar Honvédség
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola (MH KPTSZI) vezetõi jelenlétében a felsorakozott tiszthelyettesek. Délután
fél ötkor katonai alakzat vonult a város Fõ terére, ahol az
MH KKB helyõrségi zenekara
játszott egy fõként filmzenékbõl álló, virtuóz egyveleget a
jelenlévõ közönség – tisztségviselõk, hallgatók, valamint turisták - örömére.
Dr. Isaszegi János mérnök vezérõrnagy és Kun Csaba, Szentendre alpolgármestere együtt
méltatta a város, a MH KKB és
a MH KPTSZI együttmûködését, amelynek köszönhetõen a
nemzeti ünnepeken és a nemzeti gyásznapon hagyományosan együtt emlékeznek a
városvezetõk, az itt élõ, tanuló, dolgozó diákok és honvédek. – „Idén a városi ünnepek sorába emeltük a Hõsök
napját és a Szabadság napját,
ezzel is szeretnénk kifejezni,
hogy a honvédelem mennyire
fontos, és hogy a hazáért hozott áldozatnak nem szabad
feledésbe merülnie” – mondta
Kun Csaba.
Másnap, július 5-én, szomba-

ton Mikita János mérnök altábornagy, honvéd vezérkari
fõnök-helyettes, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség számos vezetõje,
illetve Szentendre Város Önkormányzata, a társadalmi
szervezetek képviselõi, és nem
utolsósorban nagyszámú hozzátartozó, barát jelenlétében
több mint száz nappali és levelezõ tiszthelyettes hallgató
fogadta meg, hogy a Magyar
Köztársaság hûséges tiszthelyettese lesz.

A végzõsök a szentendrei MH
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola híradó ágazati,
navigációs rendszerüzemeltetõ, katonai informatikai rendszerüzemeltetõ, gépjármûszerelõ, repülõgép sárkányhajtómû üzemeltetõ, gépesített
lövész, légvédelmi rakétás,
felderítõ, fegyvermûszerész és
élelmezés ellátó szakirányain
fejezték be tanulmányaikat. A
tiszthelyettes szakképzés során a hallgatók modul rendszerû képzés keretében sajátí-

Bár a nyár általában az uborkaszezon jegyében telik, a
szentendrei MH Központi Kiképzõ Bázison (KKB) és a
Kinizsi Pál Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskolában most
zajlik igazán az élet.
tották el a szükséges ismereteket. Az elsõ félév tizenhárom hetes általános katonai felkészítésbõl és öthetes
vezetõi felkészítésbõl állt. A
második félév nyolcvanórás
egységes alapozó képzéssel
indult, majd hetven óra szakalapozó képzés, száz óra ágazati alapozó képzés, háromszáznegyven óra ágazati szakmai képzés és negyven óra
csapatgyakorlat következett.
Isaszegi tábornok, bázisparancsnok üdvözlõ szavai után
Mikita János altábornagy köszöntötte az avatáson felsorakozott tiszthelyetteseket.
Beszédében méltatta a KPTSZI-n
folytatott tanulmányok jelentõségét, és felhívta a figyelmet
arra, hogy a magyar tiszthelyetteseknek szilárd erkölcsi
alapokkal és magas szintû szakmai felkészültséggel kell rendelkezni ahhoz, hogy sikerrel
vegyék a kor kihívásait. Hangsúlyozta azt is, hogy a tanulás
folyamata sosem érhet véget,
s az idegen nyelv ismerete ma
már nélkülözhetetlen. A hallgatók nevében a tanfolyamot
kiváló minõsítéssel befejezõ
Tóth András õrmester mondott
válaszbeszédet. A bensõséges
ünnepség díszmenettel és
fogadással fejezõdött be.
Bokor

Június 30-án a honvédség
különbözõ alakulataitól 114
fõ katonai végzettséggel nem
rendelkezõ hivatásos és szerzõdéses katona – õrmestertõl
törzszászlósig – kezdte meg a
hathetes tanfolyamot, hogy
eleget tegyenek a törvényi
elõírásnak, amely szerint
2010-ig minden katonai beosztást betöltõ személynek
rendelkeznie kell megfelelõ
katonai végzettséggel.
Július 1-jén 87 fõ – köztük 9
hölgy – szerzõdéses katona
számára kezdõdött meg a
három hónapig tartó alapkiképzés. A bevonuló szerzõdéses állomány a szokásos
„felvételi rend” keretein túl –
amely magába foglalja a szerzõdés megkötését, az eskütételt, az orvosi vizsgálatot,
a beöltözést és az alegységbe
történõ beosztást - már az elsõ
nap megismerkedik a KKB rendeltetésével, felépítésével,
vezetõ állományával, s nem
utolsósorban Szentendre jellegzetességeivel, rövid történetével, katonamúltjával.
Mindezt a kiképzõk azért
tartják fontosnak, mert a legénységi állomány a bevonulás alkalmával találkozik
„testközelbõl” a Magyar Honvédséggel, s a beilleszkedés
kezdetén meghatározó jelentõségû lehet a szolgálati
kultúra alapelemeinek megismerése. A bevonulás másnapján azután beindul a kiképzési „nagyüzem”. A felkészítéshez rendelkezésre álló
14 hét feladatait a nyári
kánikulai napokon is maradéktalanul végre kell hajtani
ahhoz, hogy a ciklus végén
felkészült, jól kiképzett katonák folytathassák a munkát
választott alakulataiknál.
-t-

6 Szentendrei Nyár
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Szerelmes hal
Mit vár a férfi a nõtõl, és mit a nõ a férfitól?

Vujicsics-koncert
Fergeteges sikert aratott a Vujicsics Együttes
július 5-én megrendezett koncertje a Barcsay
udvarban. A formáció vezetõje, Eredics Gábor
a megszokott formáját hozta, záporoztak a viccek, a humoros megjegyzések, így a közönség
még a hangszerek hangolása közben sem
unatkozott. A koncert különlegességeként a

fellépõk a megszokott szerb dallamvilág mellé
becsempésztek egy kis dzsesszt is. Borbély
Mihály zenekara, a Quartet B nagy sikerrel
kísérte õket. A mûsorban a szerb népzene
könnyed mélysége és a jazz mély könnyedsége
fonódott össze.
Sz. B.

Csehov novelláiból készített
jó tíz éve Kiss Csaba De mi lett
a nõvel? címmel színdarabot.
Ennek mindmáig tartó sikere
nyomán nyúlt a rendezô ismét
a nagy orosz íróhoz.
A Vidám Színpad Szerelmes hal
címet viselõ elõadásán, melyet
szombat este a Városháza udvarán adott elõ Györgyi Anna,
Bán János és Mihályfi Balázs,
egy szerelmi háromszöget
mutat be. Csehov régi-új arcát
ismerhettük meg a Molnár
Ferenc-i fordulatokban bõvelkedõ történet révén, amely
annyi emberismerettel, játékossággal és humorral íródott.
„Istenem, milyen izgatóak,
milyen elbûvölõk a férfiak!” –
gondolta Szonya Mamocskina
tizenhat éves korában. Életének elkövetkezõ évtizedeiben azonban rá kellett jönnie, hogy a valóság nagyon is
más. Mint ahogy a körülötte
legyeskedõ két gavallér,
Vinkel, a költõ, és Groholszkij

hadnagy is hasonló tapasztalatokkal gazdagodott ez idõ
alatt. Vagyis azzal, hogy a
nõkkel ugyanez a helyzet. Az
izgalom és a vágy helyét –
sajnos – rövid idõn belül
elfoglalják a megszokás és a
kulináris élvezetek. S hogy
ezen a szomorú valóságon a
nézõk ilyen kiválóan tudtak
szórakozni, az a rengeteg
ötlettel teli rendezésnek és a
három nagyszerû színész fergeteges játékának köszönhetõ.
Miközben a színpadon férfi és
nõ örök konfliktusáról, szerelemrõl és vágyról esik szó, a
színészek rétest nyújtanak,
sõt megtöltik, megsütik, majd
meg is eszik.
Vágyról és szerelemrõl álmodoznak, beszélnek, de közben
örökké csak esznek, vagy csak
arról álmodoznak.
Mint ahogy a való életben is
történik.
Rappai Zsuzsa

fotók • Miser István

Szerelmi háromszög Csehov-módra:
Mihályfi Balázs, Györgyi Anna és Bán János

Az Alma együttes nyitotta meg mûsorával telt ház elõtt a Városháza udvarán a vasárnap délelõttönként rendezett gyerekeknek szóló színházi elõadások sorát.

Az ISTER NAPOK- IX. Dunakorzó vigasságok elnevezésû rendezvényünkön korlátozott számban tudunk még fogadni kézmûves árusokat. Elsõsorban fa, bõrés egyéb természetes anyagokból készült ajándéktárgyakat, gyermekjátékokat, ékszereket, gyógy- és fûszernövényeket, és kerámia (nem népi!)
tárgyakat kínálókat.
Jelentkezni és további információt kérni a 26/312-657-es telefonon lehet a
Szentendrei Közmûvelõdési Kht.-nál

Szentendrei Nyár 7
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Fény-árnyék
Szent Iván éjjelén
Szent Iván napján, a nyár hivatalos kezdetén nagyszabású kiállítás nyílt a MûvészetMalomban. Zágrábi képzõmûvészek, Petar
Barisic szobrászmûvész, Vatroslav Kulis festõmûvész és Andrea
Bassi keramikus vendégeskednek ezen a nyáron nálunk. A Zágrábi Kulturális Központtal kialakult együttmûködés keretében,
közös szervezésben jött létre ez a tárlat. Három világ találkozik
most itt, három szuverén alkotó mûveinek ad megmutatkozási
lehetõséget Szentendre.
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SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM
2008. június 21.
– augusztus 31.
Július 11. péntek, 20.30
Városháza udvara
WERNER SCHWAB:
ELNÖKNÕK
A Katona József Színház –
Kamra elõadása
Rendezõ: Ascher Tamás
Belépõjegy: 2000 Ft

Július 20. Pinocchio Trambulin Színház

KONCERTEK
A VÁROSHÁZA UDVARÁN
Július 17. csütörtök, 21 óra

Petar Barisic szobrászmûvész nem elõször jár városunkban. Tíz
évvel ezelõtt fali dombormûveket állított ki a Péter-Pál Galériában, idén monumentális térbeli konstrukciókkal érkezett
hozzánk. A festett falécekbõl matematikai precizitással szõtt
objektumokat, térszerkezeteket tekintetünkkel átjárhatjuk.
Ezek a mûvész által térfüggönyöknek nevezett alkotások a teli
és az üres, a pozitív és a negatív, a mélyedés és a kitüremkedés,
a létezõ és a nem látható közötti határ feloldására törekszenek.
Izgalmas vizuális élményeket szereznek nézôjüknek.
Vatroslav Kulis festõmûvész Herbarium pictorium elnevezésû
tárlata egy másik világba vezeti a tárlatlátogatót. Az amerikai
action painting (gesztusfestészet) hagyományaiból táplálkozó
festészetben a hangsúly a spontaneitásra helyezõdik. A mûvész
interaktív kapcsolatban áll az anyagokkal, a vászonnal és a reá
kerülõ intenzív színû festékkel. A fõ strukturális anyaggá ez
utóbbi válik. Az akril, a kréta, a pasztell, az olajpasztell hozza
létre a festmény dinamikus szerkezetét.
Amíg Petar Barisic és Vatroslav Kulis mûvészete a jelen pillanatából sarjad, addig Andrea Bassi keramikus alkotásai a
múltban gyökereznek. A rokokó habkönnyû világát idézõ
pasztellszínû, elefántcsont és halványkék kerámiák egy hajdanvolt világ eltûnt és vágyott harmóniáját idézik.
Rappai Zsuzsa

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

JAZZ ÉS FOLK ESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
Szombatonként 19 órakor
Belépõjegy: 1500 Ft
Július 12.
SZÁJRÓL SZÁJRA projekt
(Bognár Szilvia, Herczku
Ágnes, Szalóky Ági)
Július 19.
TRIO YENGIBARJAN

Vasárnap délelõttönként 10
órakor, a Városháza udvarán
Belépõjegy: 800 Ft
Július 13. Hamupipõke Fabula Bábszínház

MÛVÉSZETMALOM KIÁLLÍTÁSOK

FESZTIVÁL-HÉTVÉGÉK
TÁNCHÁZ A FÕ TÉREN
Július 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

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

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

GYEREKELÕADÁSOK

Július 31. csütörtök, 20.30
MûvészetMalom
BOGÁNYI TESTVÉREK
KONCERTJE
Belépõjegy: 1500 Ft

Június 21. - augusztus 10.
ZÁGRÁBI MÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA:
PETAR BARIŠIC szobrászmûvész, VATROSLAV
KULIŠ festõmûvész, ANDREA
BASSI keramikusmûvész
NEO
Belépõjegy: 1500 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

Vezényel: Tóthné Mózer
Annamária
Belépõjegy: 2000 Ft

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

8 mozaik
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Nyitott ajtó
A város szélén egyedül áll egy ház.
Körülötte lebontott épületek gazzal
benõtt, itt-ott már szinte teljesen
elsüllyedt maradványai. A fából
készült kerítés több helyen bedõlt, a
kapu is furcsán áll, úgy tûnik, ha hozzáérünk, darabjaira esik szét. A kertben gaz, szúrós bozót. A háztetõn
foltokban hiányzik a cserép, a falakról
több helyen leesett a piszkos, szürkés
vakolat, a kitört ablakok helyén
pókháló. A ház mögött ócska bútorok, betontörmelék, szakadt nejlonzacskók. Az ajtón rozsdás lakat. Egy mozdulattal
leverhetnénk, de nincs kedvünk hozzá. Sietve hagyjuk el a
visszataszító, elszomorító helyszínt.
Sok év telik el és sok minden történik velünk. Az idõs, magányos
szomszédasszonynak süteményt viszünk karácsonyra. Meleg
takarót adunk a környékünkre vetõdött hajléktalannak,
miközben félve a szemébe nézünk. Megakadályozunk egy
erõsen italszagú férfit, hogy átimbolyogjon a piros lámpánál
a forgalmas úttesten. Összeszedjük a környékünkön a szemetet, miközben rámosolygunk a minket kissé gúnyosan szemlélõ, falat támasztó fiatalokra. Meghívunk fagyizni egy kisfiút,
akinek az apja fejcsóválva nézte azt az egy négyest a majdnem kitûnõ bizonyítványban. Békés hangon szólítunk meg
valakit, akivel évekig csak civakodtunk. Elajándékozzuk azt a
tárgyat, aminek birtoklásával hosszú ideig dicsekedtünk.
Zokszó nélkül adjuk át nehezen megszerzett hatalmunkat
azoknak, akik azt hiszik, hogy harcot kell vívniuk azért, hogy
megkaparinthassák.
Talán ez a sok év kellett ahhoz, hogy visszatérjünk a városszéli
házhoz. Talán az a sok minden, ami történt, az kellett ahhoz,
hogy munkához lássunk. A már teljesen eltûnt kerítés helyett
újat építsünk, kiirtsuk a gazt, a bozótot, fûmagot vessünk,
virágokat ültessünk. A tetõre új cserepeket rakjunk, a házat
újra vakoljuk, új ablakkeretekbe új üvegeket tegyünk. A
rengeteg szemetet konténerbe gyûjtsük, elszállítsuk.
A szépen újrafestett ajtóra nem szerelünk semmiféle zárat.
Nyitva hagyjuk és várunk. Idõs, magányos asszonyt, hajléktalant, erõsen italszagú férfit, minket kissé gúnyosan szemlélõ,
falat támasztó fiatalokat, elismerésre vágyó kisfiút. Békés
hangon, ajándékkal a kezünkben hívunk meg mindenkit.
Szeretnénk, ha egyre többen látnák, hogy ez a ház belülrõl
királyi palota. Hatalom persze nem tartozik hozzá. Azért még
folyik a harc egy rozsdás lakattal lezárt ajtó elõtt.
Lukács Tiborné
gyógypedagógus

Múzeumi sétálókártyák
Szentendrén
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága idén júliusban újabb
múzeumlátogatási kedvezményt vezet be. A három szentendrei múzeumba belépõjegyként szolgáló, 1 200 forintért
megvásárolható sétálókártya a megváltás napján a Kovács
Margit Múzeum mellett a PMMI további két – szabadon választott – szentendrei múzeumába biztosít belépést. A sétálókártyán egy Szentendre mini térkép és a múzeumok rövid
ismertetése segíti a tájékozódást és a múzeumválasztást. Az
igazgatóság munkatársai bíznak abban, hogy a sétálókártya
kedvezményét nemcsak a városba látogató turisták veszik
igénybe, hanem azok a szentendreiek is, akik még nem jutottak el városunk múzeumaiba.
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Az anyák megmentõjének napján
Semmelweis-napot ünnepeltek július 7-én a Szentendrei
Szakorvosi Rendelõ (SZEI)
munkatársai a Polgármesteri
Hivatal meghívott vendégeivel közösen. Az anyák megmentõjérõl elnevezett megemlékezésen minden évben jutalomban részesülnek az
egészségügyi dolgozók, s idén
sem volt ez másképp. Bár a
magyar egészségügy nincs jó
pénzügyi helyzetben, de azért
vannak kitörési és fejlesztési
lehetõségek. Dr. Koniorczyk
Katalin nõgyógyász szakorvos
beszédében kiemelte dr. Semmelweis Ignác életmûvének
legfontosabb üzenetét az
egészségügyben dolgozók és
a döntéshozók számára: merjünk kiállni a betegek érdekei
mellett, hiszen ez mindennél
fontosabb! Dr. Dietz Ferenc,
polgármester hangsúlyozta a
SZEI kistérségi szintû járóbeteg-ellátás területén végzett kiemelkedõ munkáját és
megköszönte az egészségügyi
dolgozók áldozatos és fáradságos munkáját. A szentendrei
járóbeteg-ellátás feltételrendszerének javítására – az
egészségház régi épületének
felújítása és egy új épület

megépítése, valamint eszközés új informatikai rendszer
beszerzése céljából – korábban pályázatot nyújtottunk
be, amelynek eredményére
még várunk – mondta el dr.
Dietz Ferenc, polgármester.
Dr. Pázmány Annamária, a SZEI
igazgató fõorvosa beszámolt
arról, hogy az intézmény finanszírozása meglehetõsen
ingatag, szponzorok bevonásával igyekeznek stabilizálni
a gazdálkodást. Megtudhattuk: hamarosan újságos nyílik
a régi büfé helyén, ahol térítés
ellenében fénymásolni, faxolni és internetezni is lehet

Anyanyelvünk érdekességei

Zivatar
„Tanulj dalt a zengõ zivatartól, | Mint nyög, ordít, jajgat, sír és
bömböl, | Fákat tép ki és hajókat tördel, | Életet fojt, vadat és
embert öl” – írta Vörösmarty Mihály nagy versében, A vén cigányban. Petõfi Sándor a János vitézben így ír le egy égiháborút: „A
világ sötétbe öltözködött vala, | Szörnyen zengett az ég, hullt az
istennyila; | Végtére megnyilt a felhõk csatornája, | S a tó vize
sûrû buborékot hánya”.
E szavunkat elõször Szenczi Molnár Albert szótárazta a XVII.
század elején: „zivatar: Fragor, strepitus”.
Ugyanebbõl az évszázadból van följegyezve „zuhatar” alakváltozat is, késõbb pedig a régiségben és a népnyelvben „zuhadar,
zihatar, ziheter, züeter, zivatal, zivar” változata is volt. A
második világháború elõtti németes mûveltségû nagymamám a
„Donnerwetter”-t használta, ez mára szinte kihalt a köznyelvbõl
(Donner = mennydörgés; Wetter = idõjárás).
A szó eredete bizonytalan, õsi, finnugor különféle okokból
aligha lehet. „Z” hanggal az Árpád-kor elején csak a szavak
belsejében találkozhatni, Ma mindössze három „z” hanggal
kezdõdõ finnugor szavunk van (zaj, záp, zug), de régen ezek
elején „sz” volt.
Az égiháború megnevezése legvalószínûbben a szerb származású: a „zli vetar” (= rossz szél) jelzõs kapcsolatból eredhet. A magyar nyelvbe került szó hangalakjára bizonyára hatott
az ugyancsak szláv „vihar” szó is, amely szintén része lett
szókincsünknek. E légköri jelenséghez gyakorta tartozó „villámlás” szó töve viszont õsi örökség a finnugor korból.
Büky László

majd. Az ünnepség apropóján
a fõorvos asszony bemutatta
az egészségház újonnan munkába állt dolgozóit, valamint
köszöntötte a két nyugdíjba
vonuló munkatársat, Jámbor
Dénesnét és Szaniszló Lászlónét. Az összejövetel állófogadással ért véget.
Már megtekinthetõ a SZEI
folyosóján az a tárlat, amely
régi szentendrei képeslapok
reprodukciói révén mutatja be
a város múltját. Az alkotásokat
Vincze László ajándékozta az
intézménynek, tovább szépítve ezzel az egészségügyi várót.
-t-
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PLASZTIKUS DESIGN KÉPEK SZENTENDRÉN
Új festészeti formavilág mutatkozik be a
festõk városában. Július 12-én, szombaton este 6 órától Gyüre
László képzõmûvész
képeibõl nyílik tárlat
az Új Mûvész étteremben. A Magna Judit gitárjátékával és
Varga Klára verseivel
színesített mûsor különlegessége, hogy a
megnyitó végén tombola lesz, amelynek
fõdíjaként
Gyüre
László
plasztikus
design képét viheti
haza a szerencsés
nyertes. A kiállítás
augusztus 31-ig tekinthetõ meg az Új Mûvész étteremben, Szentendrén, a Dumtsa Jenõ utca 7. szám alatt.

HALMOS VILMOS TRIÓ ÉS MÁS MEGLEPETÉSEK
Július 17-én, csütörtökön 20 órakor a Benkó Dixiland Band
zongoristája ezúttal – több stílust bemutató játékán túl –
énekesként is bemutatkozik az Új Mûvész Étteremben (Dumtsa
u. 7.), hogy könnyed, nyáresti mûsorával felidézze a dzsessz
legszebb melódiáit. Belépõ: 700 Ft.

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

PAULOVICS LÁSZLÓ FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA A DUNA
GALÉRIÁBAN
Paulovics László festõ- és
grafikusmûvész 1961-ben
diplomázott a Kolozsvári
Képzõmûvészeti Fõiskolán. 1962-tõl kiállító mûvész. A romániai diktatúra
utolsó éveiben (1985) a
Német Szövetségi Köztársaságba emigrált. 1997ben települ le Szentendrén, ahol Pismányban lévõ
mûteremlakásában él és
dolgozik.
Július 16-dikán 17 órakor
dr. Hann Ferenc mûvészettörténész nyitja meg kiállítását Budapesten (Duna
Galéria, Pannónia utca – Dráva utca sarok). Ez alkalommal kerül
sor a mûvész pályáját bemutató album bemutatására is, mely a
szentendrei Ferenczy Múzeum kiadásában jelent meg.

KIÁLLÍTÁS A FALUHÁZBAN
Július 25-én, pénteken 19 órakor
a leányfalui Faluházban (Móricz
Zsigmond út 124. Tel.: 26/383454) Mándoki Péter festõmûvész
kiállítása nyílik meg. Közremûködik: Halper László és a Band of
Gypsys Reincarnation. A kiállítás
megtekinthetõ július 27-ig a
Faluház programjaihoz igazodva.
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Egy folyó és egy metafora képekben
Képfolyam 1.0 címmel nyílik kiállítás a Czóbel és a Ferenczy Múzeumokban. Július 11én, pénteken 16 órakor a Czóbel Múzeumban köszönti a vendégeket dr. Gyöngyössy
Márton megyei múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Péterfy Gergely József Attilaés Márai-díjas író.
A kiállítás egyik fontos célja a
késztetés Szentendre város és
a Duna viszonyának újragondolására. Szentendrét az
1960-as években megépült
árvízvédelmi gát gyakorlatilag
elvágta a folyamtól, mely valaha az életet, a jövedelmet biztosította, és a legfõbb szabadidõs tevékenységeket tette
lehetõvé. Az élõ kapcsolat a
vízzel ma már jobbára az egyre
sûrûbb árvizek negatív kontextusában jelenik meg.
A kiállítás alapvetõ tárgyai
dunai képek: festmények, grafikák, fotók és mozgóképek.
Az utóbbi két kategórián belül
jól elkülönítve amatõr és hivatásos fotósok, filmesek képei, mozgóképei is megjelennek a kiállításon. Tehát sem
szöveg, sem háromdimenziós

tárgyak nem jelennek meg a
Képfolyamban, hanem kizárólag képek: elsõ- és másodvonalbeli mûvészektõl festmények, grafikák, elsõvonalbeli fotómûvészektõl fotók,
profi filmesektõl dokumentum- és híradófilmek, amatõr
filmesektõl házi- és családi
mozik, amatõr és mûkedvelõ
fotósoktól érdekes tárgyú és
történeti korú dunai fényképek. A kiállítás egymással
összefüggõ, egymáshoz közeli
helyeken, e mellett belvárosi
köztereken valósul meg.
A zárt terekben a képek, grafikák, mozgófilmek lesznek
láthatóak, az óvárost behálózó
tereken és utcákon pedig a
kinagyított mûkedvelõ fotók.
Kiállításunk Dunája nemcsak

tárgy – egy folyó víz -, de
metafora is egyben.
Czóbel Múzeum (Templom tér
1.): Dunai képek 1. Festmények, grafikák a Dunáról
Ferenczy Múzeum (Fõ tér 6.):
Dunai képek 2. A magyar
fotómûvészet klasszikusainak
dunai fényképei
A kiállítás megtekinthetõ
október 30-ig, hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.
Július 12-én a váci Görög Templom Kiállító Teremben (Március
15. tér 19.) Ember és Duna címmel nyílik kiállítás, amely a
folyó és az itt élõ emberek kapcsolatát mutatja be. Megtekinthetõ október 30-ig.

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26)
312-657.

Ékszerboltba eladót keresünk. Tel. 0630-949-9169, 17 óra után.
Szentendrei étterembe pultost keresünk.
Kezdés augusztus 1-tõl. Tel. 06-20-5996988.
Pizzériába keresek szakácsnõt és pizzaszakácsot. Tel. 06-20-412-1696.
Uszodatechnikával foglalkozó cég, mûszaki végzettségû, épület gépészetben jártas, önállóan dolgozni tudó munkaerõt
keres. Saját gépkocsi elõny, bérezés
megállapodás szerint. Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal szeusz@szeusz.eu

Keveset használt Daewoo Tico gépkocsi
eladó. Érdeklõdni a délutáni órákban (26)
303-296.
Eladó rozsdamentes 21 darabos Berghoff
edénykészlet, plusz vízsugaras tisztítószárító porszívó, vasalóval együtt. Tel.
(26) 316-203, 06-30-507-8511.
Felújítandó biedermeier bútoromat eladnám. Tel. 06-20-218-8854.

ÁLLÁS
Tahitótfaluba, lakatosmûhelybe, önállóan
dolgozni tudó karosszérialakatosokat
keresek. Tel. 06-70-941-3469.

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

EGÉSZSÉG
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelentkezéssel a Békásmegyeri, a Vörösvári úti
és az Újpesti, a 13. kerületi Gömb u. 48.
szám alatti SZTK Rendelõkben. Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

Szentendrei bútorgyártó üzembe asztalost
vagy betanított asztalost keresünk. Tel.
06-20-955-2761.

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

Szentendrei étterembe kézilányt keresünk
augusztus 1-tõl. Munkaidõ 15-23 óráig.
Tel. 06-20-599-6988.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrei telephelyre, 7,5 t fardarus
teherautó vezetésére keresünk C kat.
jogosítvánnyal és darukezelõi engedéllyel
rendelkezõ, erõs fizikumú, kövek mozgatására – helyezésére is alkalmas munkatársat. Érdeklõdni: Tel. (26) 313-630
vagy 06-30-633-1919. Önéletrajzos jelentkezés: E-mail: paplajos@hu.inter.net
A Városi Szolgálgató Zrt. gyakorlattal rendelkezõ könyvelõ, Tb ügyintézõt keres.
Jelentkezni a következõ elérhetõségeken
lehet: Címünk: Szentendre, Szabadkai utca
9. E-mail cím: titkarsag@vszzrt.hu, telefax: (26) 501-022.
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Szentendre belvárosában házrész kiadó.
17 óra után: Tel. (26) 313-644.

nagyon olcsón, 22 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén kisház kiadó. Tel. 06-30-2906742.

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

Szentendrén a Rózsakertben 1. emeleti,
91 nm-es, 4 szobás, teraszos, bútorozatlan lakás tégla házban kiadó. Kiváló
közlekedéssel és alacsony rezsivel. Érdeklõdni: 06-70-4019175.
Centrumhoz, buszmegállóhoz közel szoba
kiadó. Tel. (26) 310-675 este.
Szentendrén kiadó egy 37 nm-es, felújított, alacsony rezsijû lakás, mely részben
berendezett. Ár: 50 ezer Ft/hó+rezsi, (2
havi kaució). Önmagára és otthonára
igényes lakót keresünk. Tel. 06-20-9434370.
Bérelhetõ lakások, házak, nyaralók
reális áron. 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. 06-30-2990376.
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. 0630-299-0376.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén, a Vasvári lakótelepen eladó
egy földszinti, 72 nm-es, 1+2 félszobás,
turbó-cirkó fûtéses zöldövezeti lakás.
Irányár: 20,5 millió Ft. Tel. (26) 318-102.
Szentendre kiemelt részén 5438 nm és
4300 nm összközmûves építési telkek
eladók. Tel. 06-30-948-4659.
Szentendre jó levegõjû, festõi szépségû,
csodálatos panorámával megáldott 800
nm-es telkén álló, 80 nm lakóterületû
családi ház, (40+20 nm mûtermek), autóval közlekedõ, két felnõtt részére 40 millió forintért eladó. Tel. 06-20-213-0707.

Tahiban a legkitûnõbb helyen 230 nöl
õsfás, szuper építési telek fõúttól 200
m-re 12 millió forintért eladó. Ritka
lehetõség! Tel. 06-30-299-0376.
Ipari terület, másfél hektár, 3 000 nm
beépíthetõséggel, kitûnõ helyen, Szentendrén eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Budakalász központjában, 80 nm-es,
kívül-belül felújított, összközmûves ház,
szép kerttel, sürgõsen eladó. Ár: 24 millió. Tel. (26) 340-558, 06-20-328-9731.

nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 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 gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Kezdje nálunk a tanévet! Üzletünkben
NIKE, 4YOU iskolai hátizsákok, SCOUT
iskolatáskák vásárolhatók és rendelhetõk. Papír és Nyomtatványbolt a
Ferences gimnázium mellett Fulco
deák u. 16.
Gyermekére vigyázok hétfõ - kedd - szerdán csecsemõkortól 10 éves korig. Tel.
(26) 311-058.
Kõmûves és mindennemû famunkák
végzése. Kisebb megbízásokat is szívesen
teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

ÜZLET

OKTATÁS

Szentendrén, a Vasvári lakótelepen 40 nmes üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 06-30962-5719.

Albérlet kiadó. Tel. 06-70-545-3475.

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

Egyéni gyermek illetve felnõtt úszásoktatás Leányfalun, Madarász Csilla 06-20938-7664.

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

Tahiban a 11-es út közelében kétlakásos
családi házban különbejáratú 160 nm-es
panorámás lakás 80 000 Ft+rezsiért kiadó.
Tel. 06-20-316-0974.

Szentendrén a Derecskei utcában 1012
nm-es telken, 140 nm-es átalakítás alatt
lévõ családi ház eladó. Tel. 06-20-5588380.

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

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

Német nyelvbõl pótvizsgára felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-229-0575.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén, a Kálvária térnél, 400 nmes telken, 152 nm-es ikerház eladó, nappali, 3 szoba 2 fürdõszoba. Szocpol. felvehetõ. 06-20-967-0689.

Bérbeadó a Kálvária úton egy elsõ emeleti
3 szobás lakás. Tel. 06-70-319-8033.

Leányfalun polgári stílusú, villa jellegû
lakóház (80 nm), arborétumszerû kerttel

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

SZOLGÁLTATÁS
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-

Fájdalommal tudatjuk, hogy
Szöllõsy Miklós
életének 76. évében
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése július 16-án, szerdán
délelõtt 10 órakor lesz
a szentendrei köztemetõben
(Sztaravodai út).

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
• „Pákó” június 25-én fogta be a gyepmester Skanzen területén. Bal
hátsó lába csonka. Nagyon szomorúan várja gazdája jelentkezését.
• „Pipa” 3 év körüli ivartalan kan.
Alapfokon kiképzett.
Kitûnõ házõrzõnek vagy õrkutyának.
• „Pasa” fiatal fajtatiszta
amerikai staff ivartalanított
kan. Kedves, jóindulatú, játékos embercentrikus. Csak
családi kutyának adjuk, leinformálható helyre.

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

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
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MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft
július 11. péntek
18.15 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

rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
16.30 LUCKY LUKE - IRÁNY A
VADNYUGAT - színes magyarul
beszélõ francia animációs film,
90 perc, 2007
rendezte: Olivier Jean Marie
18.00 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK színes feliratos amerikai thriller,
122 perc, 2007 (16)
rendezte: Ethan és Joel Coen
20.15 VÉRZÕ OLAJ - színes
feliratos amerikai filmdráma,
158 perc, 2007 (16)
rendezte: Paul Thomas Anderson

július 12. szombat
14.30 LUCKY LUKE - IRÁNY A
VADNYUGAT - színes magyarul
beszélõ francia animációs film, 90
perc, 2007
rendezte: Olivier Jean Marie
16.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN színes magyarul beszélõ
spanyol-német-francia kalandfilm,
115 perc, 2008
rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
18.15 LEPATTINTVA - színes
magyarul beszélõ amerikai romantikus vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma,
90 perc, 2008 (12)
rendezte: Sipos József
július 13. vasárnap
14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN színes magyarul beszélõ spanyolnémet-francia kalandfilm,
115 perc, 2008
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NYÁRESTI SZÍNHÁZ LEÁNYFALUN
Július 26-án, szombaton 19
órától Nagy András Camille
címû darabját mutatják be a
Faluházban (Móricz Zsigmond út 124. Tel.: 26/383454). Camille Claudel nagyszerû szobrász volt, merész
szellem és gyönyörû nõ,
August Rodin modellje, múzsája, munkatársa. Az õ
testét formálta meg örökkévalóan számos világhírû szobrában a mester – és az õ keze nyoma is ott van Rodin mûvein. Sõt:
ennél talán több is, jóval több. El lehet-e viselni ezt a „többet”? A
monodráma abban a pillanatban indul, amikor a tehetséges és
kétségbeesett mûvész megsemmisíti szobrait. A darabot Szegvári
Menyhért rendezte és Nádasy Erika adja elõ.

ARTUNIÓ PROGRAMJA

18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma,
90 perc, 2008 (12)
rendezte: Sipos József
20.15 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK színes feliratos amerikai thriller,
122 perc, 2007 (16)
rendezte: Ethan és Joel Coen

Július 12-én és 19-én, szombaton 17-tõl 21 óráig: zeneudvar élõzenével. Belépõ: 500
Ft. Egész évben rajziskola Laár
Balázs vezetésével, mûvészetterápia Farkas Verával, játszóház és drámaszakkör Végh
Ildikóval. Információ: 303355, www.artuniogaleria.hu

július 15. kedd
18.15 KATYN - színes feliratos
lengyel történelmi dráma,
120 perc, 2007 (12)
rendezte: Andrzej Wajda
20.15 LEPATTINTVA - színes
magyarul beszélõ amerikai romantikus vígjáték, 112 perc, 2008 (16)
rendezte: Nicholas Stoller

KAMARAZENE
VISEGRÁDON

18.15 NYOLC TANÚ - színes
feliratos amerikai thriller,
90 perc, 2008 (16)
rendezte: Pete Travis
20.15 VÉRZÕ OLAJ - színes
feliratos amerikai filmdráma,
158 perc, 2007 (16)
rendezte: Paul Thomas Anderson

„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

Nézzenek minket!
S33 csatorna
399.25 Mhz
• Hétközben:
• Rendkívüli testületi ülés
összefoglaló
• Duna Ünnep Kisorosziban

A kamarakoncert-sorozat
következõ
hangversenyei július 12én, szombaton és 20-án,
vasárnap 19
órakor kezdõdnek a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolában (Duna-korzó
16.) Július 12-én fellép Iimura
Tomoko (zongora), Rozsos Tamás (brácsa) és Rozsos Ágnes
(gordonka). Program: Telemann: Fantasie Nr. 7.; Haydn:
D-dúr koncert op. 101; Bartók:
Táncszvit zongorára, Brácsaverseny. A belépés ingyenes.

július 14. hétfõ

július 9. szerda

A Gondolat Televízió minden
héten pénteken este 6 órától
új adással várja kedves nézõit.
Szentendre aktuális kérdéseivel, hírekkel, információkkal. Új portré sorozatunkban pedig itt élõ mûvészeket,
sportolókat, ifjú tehetségeket
mutatunk be.

ROZSOS TAMÁS
ÉS BARÁTAI

• Térfigyelõ rendszer átadás
Budakalászon
• Tiszthelyettes eskütétel a
MH Központi Kiképzõ
Bázisán
• Szentendrei portré:
• Dudás Gyula nagybányai festõmûvész
• Magazinmûsorok:
• 187 Magazin- Pest megyében élõk magazinja
• Kalász Vigasságok I.
• M0 Érdekvédelmi Egyesület
megalakulása
• Seress Borbála gitárkoncert

A mûsorváltoztatás jogát
fenntarjuk!

Információ: 06-20-953-7192

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
pályázatot hirdet iskolatitkárpénztáros munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának feltétele:
• középfokú, vagy magasabb
iskolai végzettség, közgazdasági szakközépiskolai végzettség, vagy más, pénzügyi-gazdálkodási szakképzettség ,
• szakmai önéletrajz,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• MS Office program felhasználói színtû ismerete.
A pályázat elbírálása során
elõnyt jelent:
• iskolatitkári vagy iskolai ügyintézõi, 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 határideje: augusztus 22. A pályázat
elbírálására az intézmény Pályáztatási Szabályzatában foglaltak szerint kerül sor. A munkakört közalkalmazottként, a
munkaköri leírásban foglaltak
szerint kell ellátni, heti 40 órás
munkakörben.
Bérezés: a közalkalmazotti törvény és a vonatkozó jogszabályok szerint.
Érdeklõdni szerda délelõttönként, 9-12 óra között
lehet, a 06-26-310-024-es
telefonszámon.
Bokor György
igazgató

Visegrádon július 26-án,
szombaton 19 órakor a római
katolikus templomban a
Chanterelle Ensemble kamarazene estje várja a zeneszeretõket. Mûsoron: reneszánsz muzsika Haussmann, Banchieri, Antonio Zacara da Teramo, Cipriano de Rore, Johannes Martini, Staden,
Franck, William Byrd mûvei,
valamint Händel három Triószonátája.

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 lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

12 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Gazdára talált a Dragon Kupa!
R

emek hangulatban telt
az elsõ országos Thaibox-gála a Pest Megyei
Könyvtárban, hiszen igazán
színes programot láthattak
az oda látogatók. 14 meccs
és a négyes torna, ami országos szinten is úttörõ kezdeményezés volt, hiszen 200
ezer forint összdíjazás az
amatõr sportban figyelemre
méltó. A Szentendre VSE Küzdõsport Szakosztálya, jelentem, keményen helytállt, hiszen parázs hangulatú ütközetekben mindenki eredményes volt a harcosok közül. Szászi Ferenc TKO, Scsaursky Csilla KO, Rozor Gergõ
pontozásos, míg a tornán
induló Albrecht Péter harmadik helyezése önmagáért
beszél. A Dragon Kupát és a
vele járó pénzdíjat végül
Erdõs Attila vihette haza, ám
reményeink szerint jövõre
Szentendrén marad a trófea.

(A gála összefoglalója és
beszámolók láthatók a Dera, a
Gondolat, illetve augusztusban a Sport 1, valamint az Echo
TV mûsorán.)
Köszönet a támogatóknak!

SZEBETON – A szentendrei betonárugyár a város egyik legrégebbi vállalataként mindig is
szerepet vállalt az itt formálódó
kezdeményezésekben, és ez nem
volt másként most sem, jelentõs
támogatása nélkül nem jöhetett
volna létre ez a rendezvény.
Köszönjük a cégnek, köszönjük
az igazgatónak, Horváth Zoltán
úrnak a segítséget, remélve, hogy
legközelebb is támogatóink közt
üdvözölhetjük.
Dragon Cégcsoport – Ez a város
szerte ismert, és elismert nagy
öregek nyomdokain haladó fiatal
vállalkozás, amely a vállalkozók
friss generációjának vezetése

alatt áll, magáénak érzi a közélet
formálását, és támogatja a kezdeményezéseket. Az építõipar
területén és a kaputechnikában
teret követelõ fiatal vállalkozók,
Dragon Gábor és Dragon Sándor
lettek a névadói a mai négyes
tornaviadalnak, hogy az általuk
biztosított pénzdíj igazán lelkessé tegye a harcosokat az Önök
és a város megelégedésére.
Szentendre városa – A város,
amely befogadott minket, amelynek küzdõsport szakosztálya
lehettünk, egyik fõ támogatónkká vált. A rendezvény helyszíne,
a rendelkezésünkre bocsátott
infrastruktúra nélkül ma nem
lehetnénk itt! Köszönet érte dr.
Dietz Ferenc polgármesternek, és
az összes vezetõnek, akik itt
voltak, és akik nem jöhettek el,
mint például Hajdú Gábor, a
szentendre VSE elnöke. Köszönjük uraim, igyekszünk rászolgálni az odafigyelésre.
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A.I.2.
A.I.3.

Alkotó Gyermekmûhely és Kulturális Iskolaegyesület
2000 Szentendre, Jókai utca 3.

A.I.4.
A.I.5.
A.II.
B.

Tájékoztató adatok
az egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú szervezetek
részére
Beszámolási idõszak:
A.
A.1.
A.1.A.
A.1.B.
A.2.
A.3.
B.
C.
D.
E.

B.1.
B.2.
C.
D.

2007.01.01-2007.12.31.

1000 HUF
Pénzügyileg rendezett
személyi jellegû ráfordítások
Bérköltség
bérköltségbõl: megbízási díjak
bérköltségbõl: tiszteletdíjak
Személyi jellegû egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Pénzügyileg rendezett
anyagjellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Pénzügyileg rendezett
egyéb ráfordítások
A szervezet által nyújtott
támogatások (pénzügyileg rend.)

Elõzõ év

Tárgyév

0
0
0
0
0
0

17 068
12 480
0
0
1 205
3 383

0
0

6 053
1 931

0
200

65
0

Közhasznú eredménylevezetés

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.1.A.
A.I.1.B.
A.I.1.C.
A.I.1.D.

E.2.
E.3.
E.4.
F.
F.1.
F.2.
F.3.
F.4.

G.2.

2007.01.01-2007.12.31.

1000 HUF
Összes közhasznú
tevékenység bevétele (I+II)
Pénzügyileg rendezett
árbevétel (1+2+3+4+5)
Közhasznú célú mûködésre
kapott támogatás
- alapítótól
- központi költségvetésbõl
- helyi önkormányzattól
- egyéb

E.1.

G.
G.1.

az egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú szervezetek
részére
Beszámolási idõszak:

E.

Elõzõ év

Tárgyév

H.
H.1.

610

32 164

H.2.

610

32 164

0
0
0
0
0

9 197
0
9 197
0
0

I.
J.
K.
K.1.
K.2.

Szentendre Sportjáért Közalapítvány – Egy közalapítvány csak
a nevében megfogalmazott célokra fordíthat figyelmet, és ezzel
tisztában volt Bornemisza Miklós
kuratóriumi elnök is, aki a rendelkezésünkre bocsátott lehetõségek és források bevonásával
jelentõs mértékben mozdította
elõ ennek a rendezvénynek a megszületését.
Scorpio Biztonságtechnikai
Kft. – Egyike azon cégeknek, akik
amikor hírét vették a rendezvénynek, azonnal felajánlották

Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységbõl
származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
Vállalkozási tevékenység
bevétele (1+2)
Pénzügyileg rendezett bevételek
Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
Pénzbevételt nem jelentõ
bevételek (A/II+B/2)
Közhasznú tevékenység
ráfordításai (1+2+3+4)
Ráfordításként érvényesíthetõ
kiadások
Ráfordítást jelentõ
eszközváltozások
Ráfordítást jelentõ elszámolások
Ráfordításként nem érvényesíthetõ
kiadások
Vállalkozási tevékenység
ráfordításai (1+2+3+4)
Ráfordításként érvényesíthetõ
kiadások
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások0
Ráfordítást jelentõ elszámolások
Ráfordításként nem érvényesíthetõ
kiadások
Tárgyévi pénzügyi eredm.(1+2)
Közhasznú tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
Nem pénzben realizált eredm. (1+2)
Közhasznú tev. nem pénzben
realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
Vállalkozási tev. nem pénzben
realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)
Adózás elõtti eredm. (B/1-F/1+H/2)0
Fizetendõ társasági adó
Tárgyévi eredmény
Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
Vállalkozási tevékenység
tárgyévi eredménye (I-J)

0

0

2
607
1
0

22 747
89
131
0

0
0
0
610

0
0
0
32 164

0

0

376

26 339

376

23 551

0
0

0
1 566

0

1 222

0

0

0
0
0

0

0
234

0
7 391

234

7 391

0
0

0
-1 566

0

-1 566

0
0
0
234

0
0
7 047

234

7 047

0

0

0

támogatásukat, és örömmel támogatták a fiatalságot és a
sportot, hiszen mindig így tesznek. Tartsa meg az Isten jó szokásukat, sok sikert kívánunk további munkájukban!
Japker Kft. – Létezik még Szentendrén egy dinamikus cégcsoport,
akinek vezetõi nem csak dolgoznak, de sportolnak is, mégpedig
a Szentendre-Gymben, és velünk
vannak akkor is, ha segíteni kell.
Ezért a gáláért õk is tettek, a
munkán kívül pénzt is áldoztak.
Köszönet érte!
S. R.

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
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