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Feladatok erdejében a zeneiskola
A sors iróniájának elszenvedõje vagy a
kormányzati reformpolitika újabb áldozata? A Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény tavaly zárta
45 éves fennállásának eddigi legeredményesebb esztendejét, a megye bizonyos értelemben mégis levenné róla a
kezét. Az elmúlt hetek tárgyalásainak
eredménye: továbbmûködés, õsztõl lépcsõzetes szigorításokkal. Bokor György
igazgatóval beszélgettünk a sajnálatosan és vérfagyasztóan eseménydús
nyárról.
– Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése
kinyilvánította szándékát, hogy „az alapfokú mûvészetoktatási intézmények telephelyein folyó oktatásról csak abban az esetben gondoskodik, ha annak költségeihez az

Bokor György

„Ister királynõ”

Berecz András

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola jövõjérõl beszélgettünk Bokor Györggyel, az intézmény
vezetõjével (1-5. oldal). Az Ister napok egyik fõszereplõje volt a Duna királynõjét megszemélyesítõ Ábrahám Ágnes (8. oldal). A Szentendrei Nyár vendége lesz Berecz András, aki felnõtteknek összeállított mesecsokorral érkezik augusztus 10-én (9. oldal). Városunk büszekeségei
Csetneki Márk ifjú sakkozó és Szalay Gábor kajakozó. Mindketten rangos bajnokságok gyõzteseiként fogadták a városvezetõség gratulációit (12. oldal).

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk nyári szünet
miatt legközelebb
augusztus 15-én
jelenik meg.

ZÖLDPONT

Környezetvédelmi
összeállításunk
a 6-7. oldalon olvasható

M0 érdekvédelmi ülés
Megtartotta elsõ elnökségi ülését a június 23-án alakult M0
Érdekvédelmi Egyesület. Az egyesület által kitûzött cél volt a
tömörülés megalakításakor, hogy a tagok – a környékbeli
települések polgármesterei és a csatlakozott civilszervezetek
képviselõi – egységes álláspont kialakításával összehangoltan
lépjenek fel a Megyeri híd átadását követõen várható közlekedési
káosz ellen. A szervezet megalakulását az érintett minisztériumok és hatóságok is pozitívan fogadták.
A július 11-i ülésen részt vett dr. Csepi Lajos, a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium infrastruktúra-ügyekért
felelõs szakállamtitkára. Dr. Dietz Ferenc elnök tájékoztatójában
elmondta, hogy az érintett településeknek nem jó megoldás az,
amely szerint a Megyeri híd átadása után a nehéz teherjármûvek
kijelölt útvonala a Hungária körút – Árpád híd – Bécsi út vonaláról a Megyeri hídra kerülne át, ahonnan a Szentendrei út –

érintett önkormányzatok hozzájárulnak”.
A testület felkérte az alelnököt, hogy „tegyen
javaslatot, miként lehetne olyan intézményi
struktúrát létrehozni a megyében, amely
szerint egy vagy két intézményi székhelyen,
illetve telephelyein kerülne sor az alapfokú
mûvészetoktatási feladat ellátására” – számoltunk be lapunk hasábjain július 18-án
arról a határozatcsomagról, amely veszélybe
sodorta – sok megyei fenntartású sorstársával együtt – a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
mûködését. Milyen okai voltak az intézkedéseknek?
– Az említett határozatok június 27-én születtek, s azt célozták meg, hogy a nehéz anyagi
helyzetben lévõ Pest Megyei Önkormányzat
gyorsan kilábaljon áldatlan állapotából.

Csetneki Márk

Folytatás az 5. oldalon

Szalay Gábor

arcok
Bécsi út útvonalon, illetve a térség többi útjai felé közlekedhetnének tovább. Budapest teherforgalmi stratégiájában olyan
közlekedési szabályozást és változásokat vezetne be a Fõvárosi
Önkormányzat, amelyek ezt a folyamatot erõsítik. Az egyesület
tagsága javasolta a stratégiában megfogalmazottak helyett,
hogy a forgalmat tereljék a pesti oldalra, hiszen itt több az
iparterület, ezzel szemben a budai oldalon történelmi városrészek találhatók, amelyek megóvása elsõdleges feladat. A 11es fõúton bevezetendõ súlykorlátozás kérdésének megvizsgálását is kérték a minisztérium illetékeseitõl.
Az M0-ás kishídjának ügyében egy fórum megszervezését javasolták egyrészt a hídról levezetõ út új nyomvonalának vezetése
és szakemberek bevonása kapcsán, másrészt „A szentendrei
kistérség közlekedése” címmel a minisztériumnak korábban
megküldött levélben feltett kérdések tisztázása céljából. A Minisztérium honlapján közzé tette új pályázati kiírásait, és
ígéretet tett arra, hogy különösen odafigyelnek a pályázat
elbírálásnál az M0-híd átadásában érintett településekre.
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség

(26) 310 233

Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám:
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Liliom Gyógyszertár, Vasúti
villasor (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet.
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel:
ha az orvos a receptet
sürgõs jelzéssel látja el
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
06 30 594443

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
Szentendre Város Önkormányzata a Görög u. 1 sz. alatti,
saját tulajdonú ingatlanának
építési koncesszió formában
történõ haszosítására Közbeszerzési Eljárást írt ki. A részvételi felhívás a Közbeszerzési
Értesítõben, KÉ-8982/2008
számon jelent meg.
Elérhetõsége:http/www.mhk.
hu/kozbesz/pdf/2008/KBE07
1.pdf
Részvételi határidõ: augusztus 11., 14 óra
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALA PÁLYÁZATOT HIRDET GÉPKOCSIVEZETÕI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.
Feltételek:
• középfokú iskolai végzettség (szakiskolai, szakközépiskolai)
• személygépkocsi vezetésére
jogosító gépjármûvezetõi
engedély,
• cselekvõképesség;
• büntetlen elõélet;
A jelentkezéshez csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot; motivációs levelet,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• iskolai és egyéb szakképesítések másolatát;
• munkaalkalmassági igazolást,
• érvényes gépjármûvezetõi
engedély másolata
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent: szentendrei,
kistérségi, budapesti helyismeret, személyszállításhoz
szükséges hivatásos gépjármûvezetõi engedély
A munkakör határozatlan
idõre szól (próbaidõ három
hónap)
A munkakör betölthetõ:
szeptember 1. napjával
Bérezés: megegyezés szerint
(bérigény megjelölése a motivációs levélben)
Leadási határidõ: augusztus
15.
Ellátandó feladatok:
• személyszállítás
A pályázatot zárt borítékban
a kiírásban megjelölt idõpontig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címére (2000
Szentendre, Városház tér 3.)
gépkocsivezetõ jeligével ellátva.
Pályázattal kapcsolatos szakmai információt Bíró Nóra
nyújt a 26/503-343-es telefonszámon.
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Magyar Finn
Ifjúsági
Csereprogram

Felhívás városi
kitüntetõ díj
javaslattételére

Magyar-finn csereprogramban
való részvételre nyílik lehetõség, amelyet a két ország
ifjúsági ernyõszervezetei (magyar részrõl a Gyermek és
Ifjúsági Konferencia (GyIK),
finn részrõl az Allianssi Ifjúsági Együttmûködési Szervezet) szervezik. 2008-ban
hátrányos helyzetû községek/
régiók, továbbá roma közösségek fiataljainak csereutazását, kölcsönös ifjúsági kulturális rendezvényeken való
részvételt, ifjúpolitikusi és
ifjúsági társadalmi szervezetek képviselõinek találkozóit
irányozza elõ. A pályázati
lehetõségrõl további információt ezeken a honlapokon
találnak:
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulugyminiszterium/kozkapcsolatok/magyar_finn_csereprogram/palyazatok.htm
http://gyik.networldtrading.com

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Városi Kitüntetõ Díjak alapításáról szóló 31/2006. (VII. 25.)
Önk. sz. rendeletével a helyi
közügyek valamely területén
elért kimagasló teljesítmény,
vagy huzamosabb idõn át folytatott kiemelkedõ munkálkodás, életmû elismerésére
kitüntetõ díjakat alapított. A
rendelet értelmében a kitüntetõ
díjak minden évben egy személynek vagy csoportnak adományozható a képviselõ-testület határozata alapján. Szentendre Város Önkormányzata
nevében a kitüntetéseket a polgármester az október 23-i városi
ünnepség keretében adja át.

Szentendre Város Önkormányzata Uusikaupunki városával
1990 óta áll testvérvárosi
kapcsolatban. Amennyiben
tervezi a programban való
részvételt, és segítségére
tudunk lenni elérhetõségek
megadásában, információk
megszerzésében, kérem, forduljon hozzánk. (Kammerer
Zsófia, kammererv@ph.szentendre.hu, 26/503-371)
Jó pályázást és sok sikert kívánunk!
Polgármesteri Hivatal
Szentendre

Az alábbi kitüntetésekre lehet
javaslatot tenni:
SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható
azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében
köztisztviselõi vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú
idõn át kiemelkedõ munkát
végeztek, vagy valamely jelentõs szellemi alkotással járultak
hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki az
ügyfelek és a szolgáltatást
igénybevevõk körében.
SZENTENDRE VÁROS KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJ adományozható
azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedõ
eredményeket értek el a közmûvelõdési tevékenységükkel,
az ifjúság mûvelõdéséért végzett munkában, a közmûvelõdés
korszerû formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitûnnek a közéletben való
részvételükkel.
SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adományozható a város egészségügyi
és szociális ellátása érdekében
kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak, asszisztensnek,
valamint egészségügyi vagy
szociális területen dolgozónak.
SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett magas színvonalú sport-

munkáért, országos vagy nemzetközi sportteljesítményért
annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a
mérhetõ teljesítmény mellett
magatartásával és életmódjával
is példaként állítható a város
közössége elé.
SZENTENDRE VÁROS TISZTES
IPAROSA DÍJ adományozható
annak a személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különbözõ területén
kiemelkedõ eredményeket ért
el, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.
SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és
csoportoknak, akik a város
közbiztonsága érdekében hoszszú idõn át kiemelkedõ munkát
végeztek, vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a
város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.
A díjra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk
mellett mûködõ bizottságok
tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek, intézmények
d) legalább 10, állandó szentendrei lakhellyel rendelkezõ
polgár.
A díjakból minden évben csak
egy adományozható, ezért
fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét, javaslatát.
A javaslatok beérkezési határideje: augusztus 18. hétfõ 17
óra.
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Iktatója (Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevõket, hogy
a méltatások szövegét 10-15
gépelt sorban fogalmazzák meg
a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapunkról
letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után
e-mailben is el lehet küldeni a
fent megadott határidõre: nyolczas@ph.szentendre.hu.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak
a határidõre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni!
További felvilágosítást kérhetnek: Nyolczas Csabánétól a
Polgármesteri Hivatal jegyzõi
titkárságán az 503-365 telefonszámon.

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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Bûnügyek
SZATÍR HORÁNYBAN
Szeméremsértés vétségének
gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen személy ellen, aki június 3-án Horányban
(Szigetmonostor) a Nagy-Duna sétányon követte el cselekményét. Fiatalkorúaknak a
nemi szervét mutogatta és
önkielégítést végzett. Személyleírása: 35-50 év közötti,
170-180 cm magas, pocakos
testalkatú, 2-3 cm hosszú
barna
hajú
(ld. a mellékelt fantomképet). Az elkövetéskor piros kockás inget és vajszínû
rövidnadrágot viselt. Aki bármit tud róla, kérjük, jelentkezzen a Szentendrei Rendõrkapitányság 06-26 310-233as ügyeleti, vagy 107-es
központi segélyhívó telefonszámán!

KALÓZOK A DUNÁN
Fõként Leányfalu területén, de
általában a Duna egész Szentendre és Visegrád közötti szakaszára jellemzõvé vált az a
bûnelkövetési módszer, amely
az elmúlt években soha nem
fordult még elõ. A csónakkal
érkezõ elkövetõk egyrészt
olyan ingatlanokra mennek
be, amelyek telke a vízparttal
határos, és innen lopnak
különbözõ, vízi jármûvel elszállítható értékeket, másrészt a vízen kikötött hajókról
tulajdonítanak el különbözõ
alkatrészeket, értéktárgyakat.
A Szentendrei Rendõrkapitányság a Dunai Vízirendészettel közösen folytat nyomozást. Kérjük, fokozottan
ügyeljenek értékeikre!

BÁNYATAVAKBAN TILOS
FÜRDENI!
A bányatavakban szigorúan
tilos a fürdés, és parkolni is
csak a kijelölt helyeken engedélyezett. A Szentendrei
Rendõrkapitányság munkatársai szankciókat alkalmaznak
tiltott fürdõzés, szabálytalan
parkolás, illetve naturizmus
vétsége miatt. Ennek ellenére
a rendõrjárõrök a polgárõrökkel közösen rendszeres
ellenõrzéseket folytatnak az

érintett területeken a szabályosan parkoló gépkocsik védelme érdekében. Kérjük, ne
hagyjanak értékeket gépjármûveikben!

MESSZIRÕL JÖTT BETÖRÕK
A bûnözõk mobilitását mutatja, hogy két héttel ezelõtt a
XVII. Kerületi Rendõrkapitányság fogta el azokat az
elkövetõket, akik Tahitótfaluban, a 11. számú fõút mellett még júniusban törtek fel
egy üzletet. Ha kertes, zárt
településrészeken, nyaralóövezetben idegen, gyanúsan viselkedõ személyeket látnak,
jelezzék a Szentendrei Rendõrkapitányság 06-26 310-233-as
ügyeleti, vagy 107-es központi segélyhívó telefonszámán!

VIGYÁZZANAK
TÁSKÁJUKRA!
A fokozott rendõri ellenõrzésnek köszönhetõen jelentõsen
csökkent a bolti, áruházi
táskalopások száma, de még
mindig veszélyes dolog nyilvános helyen szék támlájára,
nem látható helyre tenni a
táskákat, pénztárcákat. Õrizzék értékeiket a tolvajoktól!

HETVEN BIZONYÍTÁS
TÖRTÉNT
A „szigeti betörõre”, aki a
Szentendrei-sziget hétvégi
házaiban az idei év elejéig
garázdálkodott, kereken 70
bûncselekményt bizonyítottak rá. Ugyanakkor a „hegyi
betörõ” néven elhíresült
elkövetõ sorsáról, aki Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu
és Dunabogdány hegyvidéki
területein mûködött, a kapitányság késõbb ad tájékoztatást.

Közlekedés
RENDSZERES
SEBESSÉGMÉRÉSEK
Tovább folytatódnak a traffipaxos sebességmérõ akciók a
Szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén. A
Közlekedésrendészeti Osztály
munkatársai kérik az autósok
együttmûködését, hogy tartsák be a közlekedési szabá-

lyokat, és fõképp, hogy vigyázzanak a többi közlekedõre!
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Lemondtak
az elõvásárlásról

SOK A GYALOGOSGÁZOLÁS
A legveszélyesebb gyalogos
átkelõhelyeket közlekedési
táblák, közúti jelzõlámpák, az
övezetek melletti fekvõrendõrök védik, mégis sok a
gyalogosgázolás. Az utóbbi
idõben jellemzõ, hogy sok
gyalogos figyelmen kívül
hagyja a közúti jelzéseket,
illetve a kijelölt gyalogos
átkelõhelytõl távolabb próbál
átkelni az úttesten. A gyalogosok sokszor túlságosan bíznak védettségükben, figyelmetlenül lépnek az úttestre,
vagy nem megfelelõen mérik
fel a gépjármû távolságát és
sebességét. Gyakran takarásból lépnek az úttestre, esélyt
sem adva az autósoknak a biztonságos megállásra. 2006ban az összes baleset közül 9%
volt a személyi sérüléssel járó
közúti balesetek aránya. A
rendõrség erre való tekintettel
egyaránt szankcionálja a szabálytalan autósokat és a gyalogosokat. Kérjük, fokozottan
figyeljenek egymásra, a gyalogosok pedig csak a kijelölt átkelõhelyeket vegyék igénybe!

NÕ A RENDÕRI LÉTSZÁM
A rendõri erõk létszámának
növelésére lehet számítani a
Dunakanyar, Szentendre, valamint a jelentõs idegenforgalommal érintett egyéb régiók területén – közölte az
Országos Balesetmegelõzési
Bizottság. A rendõri jelenlét
erejének megerõsítését a Készenléti Rendõrség állományának igénybevételével oldja
meg a rendõrség. A megerõsített szolgálat a rendvédelem
mellett a közlekedés folytonosságát hivatott felügyelni
és biztosítani. A Légirendészeti Parancsnokság szolgálati
helikopterei a hétvégét megelõzõ utolsó munkanapon
délután a fõvárosból kivezetõ,
valamint a hét utolsó munkaszüneti napján a délutáni
órákban a fõvárosba vezetõ
utak felett lesznek jelen.
Szabó Pál sajtóreferens információi alapján összeállította:
Bokor Tamás

TRAGÉDIÁVAL VÉGZÕDÖTT
Lapunk rendõrségi hírek rovatában hírt adtunk arról, hogy a
rendõrség keresi a június 2-án eltûnt szentendrei, 24 éves Tóth
Orsolyát. Állampolgári bejelentés alapján június 20-án találták
meg a fiatal nõ holttestét a Dunában, a Postás-strandnál. A
rendõrség kizárta az idegenkezûséget, Orsolya – aki depressziója és öngyilkosságra való hajlama miatt többször is állt orvosi
kezelés alatt – feltehetõen öngyilkosságot követett el.

Lemondott elõvásárlási jogáról a város déli részén fekvõ,
90 ezer négyzetméternyi iparikereskedelmi fejlesztési övezetben fekvõ ingatlan tekintetében a város képviselõtestülete a július 10-én megtartott rendkívüli ülésen: az
ingatlanok jelenlegi tulajdonosa, Sasvári Gyula értékesítheti a telkeket. A területen jelenleg 2,3 milliárd forintos jelzálogteher van, a terület
jelenlegi értéke közel 1,4 milliárd Ft. Az érintett területek
csak akkor kerülhetnek eladásra, amennyiben az eladó írásban vállalt kötelezettségének
– többek között teljes közmûberuházás megvalósítása –
eleget tesz.
A város azért nem élt elõvásárlási jogával, mert a képviselõtestület nem jelölt meg forrást
a vásárlásra, a határozat pedig
ilyen formában „sértette az önkormányzat érdekeit, veszélyeztette volna pénzügyi stabilitását” – foglalt állást az
ügyben dr. Dietz Ferenc polgármester. Az önkormányzat nem
kíván egy ekkora jelzáloggal
terhelt és közmûvesítetlen ingatlanért 3,4 milliárd Ft-ot kifizetni, majd a továbbiakban
egyéb költségeket áldozni rá.
Az itt megtelepedõ cégek által
fizetett iparûzésiadó-bevételekbõl oktatási és egészségügyi
intézmények kerülnek felújításra.

Értesítés
babautalványok
átadásáról
Tisztelt Szülõk!
Július 3-án és 15-én került sor
elsõ alkalommal a babautalványok átadására 103
szentendrei újszülött és szüleik támogatása céljából. Ekkor a 2008. január-május között született gyermekek részesültek a támogatásban.
Ezúton értesítjük Önöket,
hogy minden szentendrei lakcímmel rendelkezõ, 2008-ban
született gyermek kap az önkormányzat ajándékaként babautalványt. Az átadás idõpontjáról levélben értesítjük
Önöket, valamint Szentendre
város honlapján is közzé
tesszük a következõ átadás
idõpontját.
Polgármesteri Hivatal

A polgármester

naplója
augusztus 1-2.
Zilahi testvérvárosi találkozó

augusztus 3-4.
Kézdivásárhelyi testvérvárosi
találkozó

augusztus 5.
09.00 Befektetõi megbeszélés
11.00 KMRFT elnökével megbeszélés
14.00 Óvoda mûködtetésérõl
egyeztetés
15.00 Nyilvános WC üzemeltetésrõl megbeszélés
17.00 Szentendrei Kistérségi
Ipartestület és a Szt. Andreas
Egyesület képviselõivel egyeztetés

augusztus 6.
09.00 Szentendrei
környezetvédelmi filmrõl
egyeztetés
10.00 Szentendrei Polgárõrség
vezetõjével megbeszélés
14.00 Befektetõi megbeszélés
18.00 Vajda Lajos születésének
100. évfordulója ünnepi est

augusztus 8.
10.00 Vagyonkoncepcióról
egyeztetés

augusztus 11.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális
Központ Kft. ügyvezetõjével
megbeszélés
15.00 Zágrábi mûvészek fogadása

augusztus 12.
08.30 Állampolgársági eskütétel
11.00 Pályázati egyeztetés

augusztus 13.
10.00 Testvérvárosi találkozó
egyeztetõ megbeszélése

augusztus 14.
10.00 Befektetõi megbeszélés
13.00 Pályázati egyeztetés

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
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Helyreigazítás
Lapunk július 18-i számában Fülöp Zsolt cikkéhez
kapcsolódva kaptuk az
alábbi helyreigazítási kérelmemet.
Nagy felháborodással olvastam Fülöp Zsolt szentendrei
képviselõ cikkét, amelyben
Pest megyét igaztalanul mûvészeti iskoláinak bezárásával
vádolja. A hetilap július 18-i
számában a független képviselõ „Botfülû megye” címû
cikke csúsztatásoktól és hamis
állításoktól hemzseg. A képviselõ ráadásul olyan következtetést von le a Pest Megyei
Közgyûlés határozataiból,
amely meg sem közelíti a
valóságot, ugyanakkor egyfajta tájékozatlanságot valószínûsít Fülöp úr részérõl.
Ezúton tételesen is cáfolom
Fülöp Zsolt állításait, ugyanis
a valós helyzet a következõ:
1. Sem a szentendrei Vujicsics
Tihamér, sem pedig Pest
Megye Önkormányzata fenntartásában mûködõ további öt
alapfokú mûvészetoktatási
intézmény megszüntetésérõl,
sem pedig az intézmények
megszûntetésének szándékáról nem született közgyûlési
határozat.

2. A Pest Megyei Önkormányzat öt mûvészetoktatási
intézményének mûködését
összesen 14 épületben (telephelyen) biztosítja. A szentendrei iskola esetében a székhelyen túl három épületben
folyik mûvészeti oktatás. Pest
Megye Közgyûlése az alapfokú
intézmények telephelyein
folyó oktatás tekintetében
döntött arról, hogy amennyiben a telephelyeken folyó
mûvészeti oktatás költségeihez a települési önkormányzatok nem járulnak hozzá a
jövõben, abban az esetben a
telephelyek mûködtetésének
felülvizsgálatát kezdeményezi. Azaz nem igaz, hogy
amennyiben „Szentendre nem
fizet, a megye bezárja az
iskolát”.
3. Mûvészetoktatási intézményeinkben a hangszeres tanszakok száma 12 - 21 közötti,
ezek 80-90 százaléka azonban
azonos, tehát feleslegesen
mûködik párhuzamosan több
helyen is ugyanaz a tanszak.
A fenntartó Pest megye az
intézményvezetõktõl
kért
javaslatot arra vonatkozóan,
hogy az adott tanévben az
alapító okiratban szereplõ
tanszakok közül melyik hetet
kívánja indítani. A tanszakok
számának
racionalizálása
egyik intézményben sem
jelenti az iskola színvonalának csökkenését, hiszen a

színvonalat a minõségi oktatás adja.
4. Az intézményfenntartó,
Pest Megyei Önkormányzat az
intézményhálózat racionalizálásáról szóló döntéseit szakértõi vélemények alapján
hozza meg.
5. A képviselõ úr által idézett
251/2008 (06.27.), valamint
a 254/2008 (06.27.) számú
közgyûlési határozat szándéknyilatkozatot, illetve javaslattételi kötelezettséget
tartalmaz. Egyik határozat
sem megszüntetõ határozat,
hanem a jelenlegi helyzet
megoldására kér javaslatot
tisztségviselõitõl.
6. Fülöp Zsolt az üggyel kapcsolatban egyenesen megkérdõjelezte Pest Megye Önkormányzatának
létjogosultságát, mivel az szerinte nem
látja el feladatait. Ajánlom a
képviselõ úr figyelmébe, hogy
a megye 1 millió 300 emberért,
közel 100 oktatási, kulturális,
szociális és egészségügyi intézményért felelõs. A településekkel ellentétben saját
bevétele, adókivetési joga
nincs, így lehetõsége sincs
átvállalni az egyes települések
számára fontos intézmények
teljes plusz költségét, úgy,
hogy ahhoz az érintett települések semmivel sem hajlandók hozzájárulni.
7. Az állam kiemelt terhet ró
az önkormányzatokra azzal,
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hogy az oktatási intézmények
mûködési költségeire sem elegendõ állami normatíva feletti plusz költségeket az önkormányzatokra hárítja. A szentendrei Vujicsics Tihamér
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény mûködtetésének
normatíván felüli fenntartói
kiegészítése idén 79 167 ezer
forint. Az egy tanulóra jutó
normatíván felüli Pest megyei
kiegészítés 816 ezer forint. A
hat mûvészetoktatási intézmény esetén ez az összeg tanulónként átlagosan 960 ezer
forint évente, amit Pest Megye
Önkormányzata az állami
szerepvállalás csökkenése
miatt kénytelen biztosítani.
Mindezek ismeretében szeretném Fülöp Zsolttól megkérdezni, hogy miért nem fordult a Szentendrén élõ országgyûlési képviselõkhöz segítségért, amikor a Parlamentben
az állami költségvetés vitája
zajlott, és miért nem kérte
közbenjárásukat annak érdekében, hogy a normatíva
valóban fedezze az iskolák
mûködtetésének költségeit?
Kérdezem Fülöp Zsoltot, hogy
miért akarja az állam felelõsségét most a megyei önkormányzatra hárítani?
Felhívom Fülöp úr figyelmét arra
is, hogy országgyûlési képviselõként 2007 decemberében a
Parlamentben rámutattam az
intézmények fenntartási prob-

lémáira, és módosító javaslatot nyújtottam be az állami a
költségvetéshez, annak érdekében, hogy ne forduljanak
elõ ilyen esetek. Kérdezem,
hogy Fülöp úr miért nem állt ki
akkor a most arctalannak és
zsarolónak mondott személyem
mellett?
Álláspontom szerint a zsarolás
fogalma a fenitek ismeretében
az állami hozzájárulás elmaradása. A kormány, kihasználva egy törvényi kiskaput,
már nem fedezi az intézmények mûködtetési költségeit, azokat egyszerûen átpasszolta a településeknek és
a megyének, ráadásul a keletkezõ extra kiadások fedezetét is az önkormányzatokon kéri számon. Ha pedig
erre adott esetben Pest megyének nincs lehetõsége,
akkor félinformációkkal, alaptalan minõsítésekkel teli cikkekkel próbálják megzsarolni
az önkormányzatot.
Egyúttal arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem
tartom etikusnak a Szentendre
és Vidéke hetilap eljárását az
ügyben. Az újságírás normái
alapján ugyanis tisztességesnek éreztem volna, ha a másik
fél véleményét is megkérdezik,
mielõtt közlik a puszta feltételezésekre épülõ cikket.
Szûcs Lajos elnök
Pest Megye Közgyûlése

Helyén marad a Bárczi iskola!
Pont került a Bárczi-ügy végére – szeptembertõl új tanév
kezdõdhez az iskolában.
Szentendre Város Önkormányzata több hónapos egyeztetés,
átvizsgálás és lobbi után július
29-én meghozta döntését,
amelynek értelmében Szentendre – Pomázzal és Budakalásszal együtt – átvállalja a
kistérség azon településeire
jutó költség megfizetését is,
akik nem járulnak hozzá a Bárczi Gusztáv Általános Iskola
további finanszírozásához.
– A döntés a gyermekek és a
szülõk érdekében történt. Az
iskolának tovább kell mûködnie, hiszen megszûnésével egy
fontos szerepet betöltõ pedagógiai központot vesztettünk volna el – nyilatkozta dr.
Dietz Ferenc polgármester. –
Bízom abban, hogy azok a
térségi települések, amelyek
korábban úgy határoztak, nem
finanszírozzák a településeikrõl ide járó gyermekek

oktatását, a késõbbiekben
újragondolják és felülbírálják
döntésüket.
Május óta számos egyeztetõ
tárgyalás zajlott Pest Megye
Önkormányzata, Szentendre
Önkormányzata és a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának 13 települése között
a legoptimálisabb megoldás
megtalálására. Csobánka úgy
döntött, hogy nem járulnak
hozzá sem tanuló-, sem lakosságarányos módon az iskola fenntartásához, Szigetmonostor pedig a jelenleg érvényben lévõ döntés értel-

mében tanulólétszám-arányos
hozzájárulást vállal (a településrõl a 2007. 2008 tanévben nem járt tanuló az
iskolába), de a kérdést újra
testület elé viszi. Kisorosziban
és Pilisszentlászlón augusztus
közepén lesz testületi ülés, ott
a polgármesterek a lakosságszámarányos támogatásról szóló elõterjesztést nyújtják be.
Szentendre, Pomáz és Budakalász a településre esõ önrész
mellett befizeti a kiesõ két
település költségét is, hogy az
iskola továbbra is Szentendrén
mûködhessen tovább.
A megyei közgyûlés határozata értelmében – mivel a Bárczi
iskola a váci Chazar András
többcélú óvoda és iskola tagintézményeként fog tovább
mûködni – jelentõs költségmegtakarítás várható. A kistérség települései által fizetendõ részt kb. 20 millió Ft
lesz.
K. Zs.

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

Közvetítõi díj nélkül!
Humanista
Mozgalom

AUTÓSZERVIZ

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

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

SZENTENDRE,

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!
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Feladatok erdejében a zeneiskola
Folytatás az 1. oldalról
Az összes megyei fenntartású
intézmény átvilágítása után
arra a következtetésre jutottak, hogy csökkenteni kell a
megyei önkormányzat kiadásait. A bruttó évi 35 milliárd
forintos költségvetés egy része, hétmilliárd forint ugyanis
kötvénykibocsátásból
származik, s ha túl sok kiadása
van a megyének, nem fogja
tudni ezt finanszírozni, és
csõd következhet be. A célja
az, hogy meglévõ intézményeit alacsonyabb szinten
finanszírozva
megõrizze,
szükség esetén a jelenlegi hat
megyei fenntartású zeneiskolát egyetlen intézménybe
vonva össze.
– Mi volt az elsõ teendõ?
– Összehívtam az iskola vezetõségét, az iskolaszéket, az
érintett szülõket, valamint
beszéltem többek között dr.
Dietz Ferenc polgármesterrel
és Zakar Ágnessel, a Kulturális
Bizottság elnökével, akiktõl
sok jó tanácsot kaptunk,
ahogy az Oktatási és Kulturális
Minisztérium munkatársaitól
és más oktatási szakemberektõl is. Megkerestek már a
városi képviselõ-testület tagjai is, felajánlva segítségüket.
– Június vége óta már hat
hosszadalmas egyeztetésen
vannak túl Wentzel Ferenc
megyei közgyûlési alelnökkel. Mire jutottak?
– Hét feladatot kaptunk a megyeházán, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy Szentendrén megmaradjon a zeneoktatás. Jelenleg a költségvetésünknek körülbelül fele
részét – mintegy 75 millió

forintot – õk adják, a másik
fele állami normatívából és a
térítési díjakból tevõdik össze.
A megyétõl kapott 75 milliót
e hét kitûzött cél segítségével
meg kell feleznünk, vagyis
közel 40 millió forintot kell
megspórolnunk magunkon.
Olyan módon kell csökkentenünk a kiadási oldalt, hogy
közben ne csökkenjen a bevételi oldal sem. Ha kisebb
tanulói létszámmal mûködnénk, kevesebb lenne az állami normatíva is, ez tehát nem
jelent megoldást. Most azon
igyekszünk, hogy megtaláljuk
az egyensúlyt a minõség fenntartása, a tanulók jogainak
védelme és a kiadások csökkentése között.
– Mi a következõ lépcsõ?
– Augusztusban végig kell
gondolni, mekkora pedagógiai
feladat fér bele az új keretekbe, s hogyan csökkenthetõ
ezek költsége. Valamennyi
késõbbi döntést ez határozza
majd meg. Eközben elsõsorban mindig a tanulók érdekeit
kell szem elõtt tartani, és kollégáimmal mi is ezt tesszük.
Kár is lenne a pedagógiai színvonalat veszni hagyni, hiszen
éppen az elmúlt tanévben
voltunk szakmailag a legeredményesebbek. Csak néhány
példa: a debreceni országos
szolfézsversenyen Stark János
Mátyás a legjobb írásbeli dolgozat díját kapta, valamint
korosztályában ezüstérmes
lett, népdaléneklési versenyben III. helyezést ért el.
Mártonffy Marcell aranyérmet
kapott, improvizációban különdíjas lett, Major András
pedig döntõs helyezést ért el.
Említhetném persze a többi
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tanulói sikert is. Eközben nemrég jött az értesítés, hogy
megnyertünk egy pályázatot,
amelyen majd' ötmillió forintnyi támogatást kapunk.
– Milyen ütemben és milyen
további módszerekkel lehet
elérni ezt a megtakarítást?
– Fokozatosan ugyan, de jelentõs mértékben növekedni fognak a tandíjak az iskolában.
Ezt ki kell kalkulálni, és értesíteni minden érintettet,
hogy a szülõk végiggondolhassák, mi fér bele a családi költségvetésbe. Fokról fokra kevesebb tanulót tudunk majd
felvenni, amelynek hatása már
2009-ben érzõdni fog. A csoportos órák mellett kevesebb
hangszeres és egyéni órát
tudunk majd megtartani. Ha
ezt sikerül megvalósítani,
kevesebb pedagógusra lesz
szükség, a leépítéseket azonban csakis méltányos emberi
és erkölcsi keretek között
szabad megtenni. Csökkeni
fog a vezetõk száma, s a megyei elõírás szerint a nyugdíjasoktól is fokozatosan meg
kell válni. A mi négy nyugdíjas pedagógusunk nagy szakmai tudást birtokol, s éppen a
minõség fenntartása miatt
számítunk rájuk. Ha mindezek
a feltételek teljesülnek, megszûnhet a megyei fenntartás,
és a város finanszírozhatja
tovább az iskolát, ám ehhez is
elengedhetetlen, hogy visszafogjuk a kiadásokat, hiszen
jelenlegi állapotában a város
sem bírná el ezt a feladatot.
– A kistérség nem nyújt segítõ
kezet a fenntartáshoz?
– A Bárczi Gusztáv Általános
Iskola esetében viszonylag
egyszerû volt a helyzet, hiszen

ez a kistérségben az egyetlen
gyógypedagógiai intézmény.
Zeneiskola, illetve zenei képzés azonban ma már mind a
tizenhárom környékbeli településen mûködik valamilyen
formában, tehát a szentendrei
zeneiskola finanszírozása bonyolultabb kérdéseket vetne
föl, ha kistérségi szinten tárgyalnák. Másfelõl ha kistérségi mûködtetésbe kerülne az
intézmény, az lényegesen szûkebb mozgásteret hagyna
nekünk, mint a megyei, vagy
akár a városi finanszírozás.
– Mi az, ami semmiképpen
nem fogadható el a megyei
irányelvek közül?
– A megye szándéka szerint
hét hangszeres tanszak maradhatna meg. Nálunk jelenleg 25
tanszak mûködik. Ezt a határozatot semmiképpen nem
tartjuk elfogadhatónak, már
csak azért sem, mert sértené
az iskola szakmai önállóságát
és a tanulók fennálló jogviszonyát. Másrészt a megyei
közgyûlés úgy döntött, nem
finanszírozza a telephelyek
mûködését, ezért azokat meg
kell szüntetni, ha a város nem
járul hozzá valamilyen, késõbb
meghatározandó mértékben a
kiadásokhoz. Itt valószínûleg
a többi megyei fenntartású
iskolára gondoltak, amelyek
kivétel nélkül mind más
településeken tartanak telephelyeket. Nekünk azonban
városon belül van három telephelyünk – a Barcsay Jenõ, a
Szent András és az Izbégi
Általános Iskolában –, amelyekben 730 tanulónk mintegy
harmada, 250 diák tanul. Ha
ezt a megye nem finanszírozná, drámai helyzet ala-

kulhatna ki, ezért erre is
megoldást kell keresni.
– Úgy hírlik, az említett hét
feladat mellett van egy nyolcadik is. Mi ez?
– A zsámbéki önkormányzat
úgy döntött, megyei fenntartásba adja az ottani mûvészetoktatási feladatokat.
A Zsámbéki Mûvészeti Iskola,
amely zenei oktatással és néptánccal foglalkozik, õsztõl a
Vujicsics tagintézménye lesz.
A fenntartótól semmilyen
iránymutatást nem kaptunk
még, hogyan hajtsuk végre a
feladatot. Ez is a jövõ nagy
kérdése. Bízunk az összefogásban és a gondok közepette is
megtapasztalható, iskolánk
iránti szeretetben, amely már
az elsõ hírek hallatán megnyilvánult. Iskolánk nagyon nehéz évek elé néz, de hisszük,
hogy az elmúlt négy és fél
évtized értékei nem mehetnek
veszendõbe!
Az iskola további sorsáról, a
következõ tanévvel kapcsolatos
tudnivalókról Olvasóink a zeneiskola rendszeresen frissített
weboldalán, www.vujicsics.net
címen tájékozódhatnak.
Bokor Tamás

„Fordítsd az arcod a nap felé
és minden árnyék mögéd kerül”
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
és FLORANCE NÕVÉRSZOLGÁLAT
a Szentendrén és környékén élõ
daganatos betegek segélyszolgálata
szeretné átadni Önnek mindazokat a
hasznos ismereteket, melyek egy orvosbeteg találkozó során is felmerülhetnek.
Szakemberek segítségével
megtanítjuk, hogy ne a félelem,
a reménytelenség és a magány
érzése uralkodjon el Önön,
amikor szembekerül betegségével.
Megtanítjuk, hogyan lehet Ön is aktív
részese gyógyulási
folyamatának.

Tanácsadás
telefonos megbeszélés alapján:
06 20/995 71 67

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

Cím: 2000 Szentendre
Paprikabíró u. 4.
email: emberelet@gmail.com
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám
64700076-10027343

Köszönjük az 1%-ot!
Ezúton megköszönjük, hogy
adójuk 1%-ával támogadták
a Szentendrei Waldorf Alapítvány óvodáját. Ez az összeg
121 109 forint volt, melyet
bio-élelmiszerek vásárlására
fordított az Alapítvány.
Lang András
elnök
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Rekviem
a falovakért

„Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,
gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.”
Antoine de Saint-Exupéry

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

Az õzek násza veszély
az autósokra
Megkezdõdött az õzek
násza, ezért ebben az idõszakban megnõ a vadelütések száma. Az Országos Magyar Vadászati
Védegylet fokozott óvatosságra kéri a gépjármûvezetõket. A szervezet
fõtitkára szerint ezekben
a hetekben az autókra
szerelt vadriasztó sem jelent biztonságot, mert
ilyenkor az õz nem figyel a
veszélyekre.

Július közepétõl augusztus
közepéig sokkal több az
õzelütés az ország területén,
mint máskor – magyarázta az
InfoRádiónak az Országos
Magyar Vadászati Védegylet
fõtitkára, hozzátéve: ez az
õzek nászidõszaka, amikor az
állatok elvesztik veszélyérzetüket.
A bakok árkon-bokron keresztül ûzik-hajtják a sutákat az
ország egész területén, így
váratlan pillanatokban kerülhetnek a gépjármûvek elé –
mondta Pechtol János, aki szerint az autókra szerelt vadriasztók sem jelentenek biztonságot, mert az állatok az
árkos, erdõs részeken nem veszik észre, hogy pillanatok
alatt az úttesten teremhetnek.
Aki balesetet szenved, az
értesítse a helyi rendõrséget,
ahol megadják a helyi vadásztársaság elérhetõségeit,
és értesíteni tudja a vadászatra jogosultakat, hogy szállítsák el a sérült vagy elpusztult
õzet – tanácsolja a fõtitkár.

Madárbarát Kert Program
már a munkahelyeken, panelokban is

Nem csak kerttulajdonosok, hanem óvodák, iskolák,
munkahelyek, gazdaságok, sõt panellakók is csatlakozhatnak a madárbarát programhoz!
kiben megvan a szándék
a madarak védelmére, és
az igény egy élhetõbb,
madárdalos lakó- és munkahelyi környezet iránt, elõbb
vagy utóbb megkérdezi egyesületünket a madáretetés és
az odúkihelyezés lehetõségeirõl. Az igényekre válaszolva létrehoztunk egy programot, ami választ ad a madárbarátok kérdéseire.
A Madárbarát Kert az MME
gyakorlati, hétköznapi madárvédelmi programja. Segítségével különösebb madárvédelmi ismeretek nélkül bárki,
gyakorlatilag bármilyen lakóés munkahelyi viszonyok között tehet valamit a madarakért és környezete zöldítéséért. A madaraknak igazán
nem kell sok ahhoz, hogy az
ember közelében is jól érezzék magukat; sõt, igazság szerint az ember sok élõlénynek
a „vad” élõhelyekhez képest
kényelmesebb életkörülményeket jelent, ahol több a táplálék és kevesebb az ellenség.
A program alapját az egyszerûen használható madárvédelmi eszközök és módszerek
adják: mesterséges költõodúk,
itató és téli madáretetés alkalmazása.
A Madárbarát Kert Program a
különbözõ lakó- és munkahelyi környezet lehetõségeit fi-

A

gyelembe véve tartalmaz javaslatokat. Ezért a magánemberek, az óvodai és iskolai
közösségek, munkahelyi kollektívák egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelõ
alprogramot.
A Madárbarát Kert a családi
házas és kiskerti lakókörnyezet, vagy a parkok és arborétumok; a Madárbarát Óvoda és
a Madárbarát Iskola az oktatási intézmények; a Madárbarát Panel a panel- és társasházakban élõ magánemberek, a Madárbarát Munkahely elsõsorban az irodában
dolgozó munkahelyi kollektívák és munkáltatók, a Madárbarát Gazdaság az állattartók, mezõgazdálkodók számára kínál csatlakozási lehetõséget.
A programról és a csatlakozás
lehetõségeirõl a www.mme.hu
oldalon olvashat bõvebben.
-ki-

Az Európai Környezetvédelmi Iroda és a Föld
Barátai európai szervezetének sajtóközleménye
Brüsszel, 2008. június 17.
Környezetvédelmi szervezetek nagyon csalódottak a hulladék
keretirányelv mai európai parlamenti szavazása miatt. A parlament elfogadott egy elõre letárgyalt megállapodást, amely nem
állapít meg hulladék-megelõzési célokat, az újrahasznosításra
vonatkozó célkitûzései pedig igen alacsonyak. Néhány parlamenti képviselõ ugyan megpróbálta újra beiktatni a parlament
eredeti, szigorúbb javaslatát, de végül ez a kísérlet megbukott.
A tagállamoknak most ratifikálniuk kell ezt a szabályozást, ami
várhatóan 2008 végén lép életbe.

Rosszat sejtve figyeltem, mi
történik Leányfalun az egyik
legnagyobb üdülõ udvarán: a
félreesõ, ám az utcai járdáról
kitûnõen látható játszótér
sötétbarnára pácolt falovacskái, hintái tõbõl elvágva, földre döntve. Mikor elpanaszoltam megértõ ismerõsömnek,
milyen szomorú látványban
volt részem az imént, optimista ember lévén azzal vigasztalt, hogy szerinte arrébb
viszik õket, mert rossz helyen
voltak, nagyon kiestek az
üdülõ vérkeringésébõl, jobb
helyre teszik õket. Én tamáskodva megjegyeztem, hogy
gyanítom, ennek más oka van.
És lám, a gyanúm beigazolódott.
Nem telt bele két nap, és a
sötétbarna falovacskák, mérleghinták és játékok helyén a
már ismert, élénk színûre festett, EU-konform mûanyag
vár, hinta és egyéb játszótéri
kellék virított.
Nincsen kisgyerek a családban, én magam pedig a Jókailiget vaskeretes hintáira emlékszem
gyerekkoromból.
Viszonylag hamar megtanultuk, hogy a hinta elé nem
állunk, fõleg a nagyhinta elé,
mert nagyon fejbe kólintja az
embert, ha nem figyel. A körhinta váza is vasból volt, meg
a mérleghintáé is. Az ülõkék
meg fából. Jóval késõbb jöttek divatba a tiszta fából
készült játékok – ezt örömmel
vettem tudomásul, hiszen a
fának már a tapintása is egész
más, mint a vasé.
És akkor jött az EU, s vele egyebek között az EU-szabványos
játszóterek. Megértem, hogyne érteném, hogy halad a
világ, új játékok kellenek, szép
színesek, toronnyal, csúszdával, homokozó-vödör leen-

gedõ szerkezettel, emelõkkel,
és tudom is én, micsodákkal.
Szép színesek. Semmi bajom
nem lenne az egésszel, ha
meggyõzõdéssel el tudnám
hinni, hogy garantáltan a kicsik épülését szolgálják, szépérzéke fejlõdik az esztétikusan kidolgozott vonalvezetésû,
színharmóniájában,
anyagában elsõrangú játszótereken. Csakhogy én errõl
nemigen vagyok meggyõzõdve.
EU-szabvány ide, EU-szabvány
oda, én gyerek énemmel is az
egyszínû barna falovak híve
vagyok. Persze, lehet, hogy
csak a buta felnõtt énem mondatja ezt velem. A kisgyerekek
szépérzékét fejlesztik az erdõmezõ virágai, lepkéi, tessék
õket kivinni a virágos rétre,
ott megmutatni neki a katángot, a szöszös ökörfarkkórót,
a pitypangot, a terjõke kigyósziszt és többieket. Nem
álságos okoskodás, tényleg
így gondolom. Meggyõzõdésem, hogy a mûanyag színek
– bármilyen élénk és harmonikus összeállításban találkozik is vele a gyermek –
nem szolgálják ugyanazt az
élményt, mint a virágzó pipacsmezõ vagy a patakparti
élõterek zöldje.
Az EU agyonharmonizálja,
túlvédi a polgárai életét,
csecsemõktõl öregekig egyaránt. Biztos, hogy nekünk szó
szerint kell venni minden
ajánlást? Biztos, hogy Lisszabontól Athénig egyenjátszóterekre van szükség? Paternalizmusnak hívtuk régen az
állampolgárok fölötti atyáskodást, és erõsen tiltakoztunk
ellene. Most meg szó nélkül
végrehajtunk mindent? (Már
ha EU elõírásra tûnnek el a
barna falovacskák, s nem önszorgalomból mennek elébe az
elvárásoknak a buzgó játszótér-felújítók.)
Én akkor is a falovak híve
maradok.
Vai Zita

Apróságok a városban
Buszmegálló az izbégi elágazásnál. Az építmény üvegtábláiból
nem egy hiányzik. Az egyik oldalfal a reklámoké, éppen a
nagy méretû plakátot cserélik. Kinyitják az üvegajtót, kiemelik a hatalmas és vastag papirost, összehajtogatják, majd belegyömik a szeméttartóba a szelektív hulladékgyûjtés nagyobb dicsõségére.
Vajon a városé a hirdetmény? A szeméttárolót, ha jól láttam,
a város tartja rendben.
Büky László

zöldpont 7
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Mindennapi zöld tanácsok!
E rovatunkban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy minden egyes döntésünkkel
és minden tevékenységünkkel, valamilyen módon hatunk a környezetünkre. Azzal,
hogy mit vásárolunk, hogyan világítunk, fûtünk, hogyan gazdálkodunk vízkészletünkkel, vagy éppen hogyan közlekedünk, ugyanúgy árthatunk a környezetünknek
vagy kímélhetjük azt.
Föld klímájának megváltozása a legtöbb ember
szerint olyan megállíthatatlan folyamat, amelyet az
egyén egyáltalán nem befolyásolhat. A legtöbben úgy gondolják, hogy az oly sokat hangoztatott környezettudatos
magatartás elterjedésével sem
lehetne megakadályozni a hibás politikai döntések, a
profitéhség és a feltörekvõ
országok pusztítóan növekvõ
fogyasztásának
következményeit.
A zöldek viszont már sok-sok
éve hangoztatják, hogy a mindennapi tevékenységünkkel
sokat javíthatnánk a helyzeten. Végül komolyan kellene
venni ezeket a véleményeket,
és változtatni eddigi szemléletünkön.
Íme 18 tanács, amelyen érdemes lenne elgondolkodni,
de leginkább megfogadni
azokat.

A

1. Együnk több növényi
táplálékot és minél kevesebb húst! Egyes becslések
szerint az üvegházgázok közel
ötöde az állattartásból származik, ami több, mint amenynyiért a közlekedés egésze
felelõs.
2. Ültessünk fákat vagy másfajta növényeket! A növények köztudottan szén-dioxidot kötnek meg, és oxigént
bocsátanak ki.
3. Vásároljunk az õstermelõktõl, vegyünk biotermékeket! Ezzel kiiktathatjuk
a kereskedelmi láncokat, s
csökkenthetjük a kereskedelemmel együtt járó energiafogyasztást, ráadásul többnyire
jobb minõségû termékekhez
juthatunk.
4. Ne használjunk légkondicionálást! Bár a meleg nyári
napokon jól jön a hûs lakás,
inkább szereljünk fel árnyékolókat, spalettákat, rolókat,
reluxákat. Régen is ezekkel
vészelték át a kánikulát.
5. Vásároljunk energiatakarékos elektromos eszközöket! Ma már az elektromos

eszközökön kötelezõ feltüntetni, hogy milyen energiafogyasztási osztályba tartoznak.
Amelyik energiatakarékos, ha
drágább is kicsit, behozza az árát
az alacsonyabb fogyasztáson.
6. Tegyük lakhelyünket
energiatakarékossá! Elõször
is szigeteljük a házat, cseréljük
ki az ócska nyílászárókat, ha
tehetjük, alkalmazzunk zöldtetõt, napelemeket, geotermikus hõszivattyút.
7. Figyeljünk a fûtésre! A
lakást ne fûtsük, ha nem vagyunk otthon. A belsõ hõmérséklet jelentõs mértékben
megszokás kérdése, ha egykét fokot csökkentünk (például 24-rõl 22 Celsius fokra)
azzal nem rontunk a komfortérzetünkön, viszont sok
energiát takaríthatunk meg.
8. Igyekezzünk hozzájárulni
a hulladék újrafelhasználáshoz! A hulladék valamikor
hasznos terméknek készült, s
energiát fordítottak az elõállítására. Ha sikerül visszaforgatni, azzal jelentõs mennyiségû energiát lehet megtakarítani, és környezetszennyezést
lehet elkerülni. Ezért gyûjtsük
össze a papírt, fémet, mûanyagot és vigyük el a szelektív hulladékgyûjtõ pontokra!
9. Minimalizáljuk a hulladéktermelést! Inkább nagyobb csomagokat vásároljunk, hogy a csomagolóanyag
fajlagosan kevesebb legyen!
Használjunk utántöltõ csomagokat a kávétól a mosogatószerig! Amilyen csomagolóanyagnak csak lehet, gondoskodjunk a visszaváltásáról.
Használjunk textil bevásárlótáskát, és ne fogadjunk el
mûanyag zacskókat az áruházaktól!
10. Autózzunk keveset,
használjuk a tömegközlekedést! A személyautó a szabad helyváltoztatás, így a
szabadság fontos eszköze. Jó,
ha van, de ne éljünk vissza
vele. Lehetõleg ne egyedül
autózzunk, szervezzük meg, ha
lehet, hogy többen egy autó-

val járjunk munkába. Jobb egy
autóban négyen együtt, mint
négyben külön-külön egyedül.
11. Ne hanyagoljuk el a kocsinkat! A rendszeres karbantartás kisebb üzemanyagfogyasztáshoz, biztonságosabb mûködéshez és kisebb
zajterheléshez vezet. A jól karbantartott autó sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki,
mint az elhanyagolt.
12. Jól válasszunk autót! Az
autógyártók mindent megtesznek, hogy lenyomják a kocsik fajlagos fogyasztását. A
két-három tonnás terepjárók
megmozgatásához azonban
sok energia kell, ami nagy
szennyezõanyag-kibocsátással jár. Vegyünk inkább takarékosabb, vagy kifejezetten

Túrázni jó!
tt van a hosszú nyári
szünet, amikor igyekszünk
gyerekeinknek minél több
érdekes programot szervezni,
és a különbözõ mozik, strandok, élményfürdõk, koncertek,
fesztiválok tömkelegébõl próbálunk válogatni.
Egyfajta felgyorsult fogyasztás észlelhetõ ezen a területen
is, minél több élmény, minél
rövidebb idõ alatt, rohanva
egyik helyszínrõl a másikra.
Szomorúan tapasztalom, hogy
a családok, a gyerekek és a
fiatalok többsége szinte
egyáltalán, vagy csak nagyon
ritkán megy kirándulni az
erdõbe. A mai fiatalok többsége számára a természetben
való barangolás, gyaloglás
nem jelent élményt, hiszen,
sem a családtól, sem az iskolától nem tanulták meg azt,
hogy milyen csodákat rejt a
természet. A rohanó világban
mi felnõttek is megfeledkezünk arról, hogy mekkora élményt nyújthat egy egész
napos kirándulás, és milyen
pihentetõ dolog az, ha csak
egyszerûen ülünk az erdõben,
és hallgatjuk a fák és az élõvilág csodálatos neszeit, és
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környezetbarát (például hibrid meghajtású) kocsit, ha
nincs gyakorlati szükségünk a
monstrumokra.
13. Csináljunk gyalognapot!
Egy héten egyszer hagyjuk
otthon az autónkat, gyalogoljunk, használjuk a tömegközlekedést vagy kerékpárt.
14. A repülés környezetszennyezõ, ha választhatunk, utazzunk inkább vonattal! A repülési iparág
hatalmas mértékben növekszik. Ráadásul a repülõgépek
a szennyezõ anyagot a légkör
magasabb részén bocsátják ki,
ami még inkább hozzájárul az
üvegházhatás kialakulásához.
15. Nyaraljunk itthon! Ha
külföldön szoktunk nyaralni,
legalább háromévente iktassunk be egy hazai szabadságot is. Sok szép felfedezni való
vidéke van Magyarországnak,
s a rövidebb utazás kisebb
környezetszennyezéssel jár.
16. Használjunk korszerû
kommunikációs eszközöket!
Az internet elterjedése jelen-

magunkba szívjuk az erdõk,
rétek illatát. Próbáljuk ki mi
magunk is, és osszuk meg
gyerekeinkkel a természetben
való szemlélõdés örömét. Mutassuk meg nekik, hogy hogyan kell járni, mit kell észrevenni a természetben, hisz
lenyûgözõ szépségû fák, virágok, madarak és kövek, ezerarcú világában vagyunk. Ha a
gyerekek óvodás korban megismerik ezt az élményt, akkor
egész életükben természetjáró
és szeretõ felnõttek maradnak. De ha eddig nem kirándultunk, az bármikor elkezdhetõ.
Így hát túrára fel!
-ki-

Kis természetvédelmi
illemtan
• A védett területekre tervezett
kirándulásainkat gondosan tervezzük meg! Vegyük figyelembe az idõjárást, a terepviszonyokat, az út hosszát!
• A védett területeknek vannak
fokozottan védett részei is,
errõl tábla figyelmezteti az ott
járókat. Ezek a területek kiemelt természeti értékeket
õriznek, ezért belépni csak a
nemzeti park írásos engedélyével, szakvezetõvel lehet.
• Csak a kijelölt, már meglevõ

tõsen megnövelte az emberiség energiafogyasztását.
Ugyanakkor lehetõvé tette az
energiatakarékos kommunikációs megoldásokat. Az üzleti
utak helyett a videotelefonálás és videokonferenciák
sokkal hatékonyabbak lehetnek, kisebb költséggel, s fõleg
kisebb szennyezéssel járnak.
17. Ne vegyünk meg dolgokat csak azért, mert megtehetjük! Az állandó fogyasztás
együtt jár a kényszerû pazarlással. Sok olyan dolgot is
megveszünk, amire tulajdonképpen nincs is szükségünk.
Lépjünk ki ebbõl az ördögi körbõl, és fogyasszunk ésszerûen!
18. Hallassuk a hangunkat!
A környezetszennyezés mára
az egyik legfontosabb vitatémájává vált az emberiségnek.
Hallassuk a hangunkat, s igyekezzük meggyõzni embertársainkat a szemléletváltás fontosságáról, hogy legalább
minimális önkorlátozással járuljanak hozzá az élhetõ világ
fenntartásához.
Kéri Ildikó

utakat használjuk! A védett
területeken a turistautak és a
tanösvények a kirándulók érdekében lettek kijelölve. A gyalogosok, a lovak patái, a kerékpárok kerekei felszaggatják
a növénytakarót, ami elõsegíti
a gyomnövények terjedését és
ugyanakkor sok földön fészkelõ
madár, talajlakó állat biztonságát is veszélyeztethetik.
• A túrák során elfogyasztott
ételek, italok csomagolóanyagait soha ne dobjuk el! Az
eldobott papír vagy mûanyag
hulladék nem csak esztétikailag
romboló, hanem lassan vagy
egyáltalán nem bomlik le,
szennyezi a környezetet, és
veszélyt jelenthet az állatok
számára is. A túra során
keletkezett hulladékot vigyük
magunkkal, és dobjuk a kijelölt
hulladékgyûjtõbe!
• Kiránduláson ne szedjünk
virágokat, ne gyûjtsünk állatokat! A csokorba szedett vadvirágok gyorsan elhervadnak.
Azzal, hogy a legszebb példányokat leszedjük, egy-egy faj
genetikai leromlását idézhetjük elõ.
• Ne rongáljuk meg a turistajelzéseket, az információs táblákat, a padokat, pihenõhelyeket, hiszen ezek a mi tájékozódásunkat, kényelmünket
is szolgálják!
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Trio Yengibarjan a Barcsay-udvarban

David Yengibarjan, a varázslatos tehetségû örmény harmonikás évek óta megszokott

LIA,
KÖSZÖNÖM !
Búcsú
dr. Szinna Ferencnétõl
„Valami örök tovasuhogás
valami csöndbe, puha végtelenbe,
valami tegnap, mintha ma lenne.”
(Szabó Lõrinc: Valami örök)

Amikor az 1970-es Szentendrén otthonra találtam,
állás után is kellett néznem.
Mint beiratkozott olvasót a
városi könyvtár vezetõje egyszer megkérdezett, nem szeretném-e átvenni a gyermek-

vendége a Barcsay-udvar jazz
és folk estek rendezvényének.
Rögtönzésekkel teli, argentin
tangót és a különféle népzenék világát elegyítõ jazz-folk
zenéjének hatalmas tábora
alakult ki itthon az elmúlt
évtizedben. 1999-ben alapította meg a nevét viselõ Trio
Yengibarjant.
Idén David Yengibarjan meglepetéssel szolgált július 19-i
koncertjén: a programfüzettõl
eltérõen nem a megszokott
felállású együttese játszott a
Barcsay-udvar nagyszámú közönségének. Az állandó társ,
Botos József gitáros mellett a
kanadai származású nagyszerû

könyvtárat, mert most megy
nyugdíjba annak vezetõje.
Kiugrott pedagógusként persze, hogy akartam, de mivel a
szakmáról nem tudtam semmit, kicsit féltem. De csak
néhány napig, mert megismerkedve a búcsúzó könyvtárossal, dr. Szinna Ferencnével,
elszálltak a gondjaim. Lia,
ahogy kollegái és a szentendrei olvasói ismerték és hívták,
vérbeli könyvtáros volt.
Nemcsak nyilvántartást vezetett, de szerette is az olvasóit,
a szakmát. Mielõtt elment,
átadott nekem mindent. Az
állomány, a helyiség és a
katalógus bemutatása még

harsonás, Tom Walsh játszott
pozanon harmadikként. Errõl
a fergeteges koncertrõl csak
felsõfokon tudok szólni. Hallatlan profizmus, tökéletes
együttzenélés, szigorú fegyelem és lazaság egyidejûsége,
játékosság, sziporkázó rögtönzések jellemezték ezt az
alig több mint egy órát. Az õsi
örmény dallamokat, makedón
folklórt és kortárs dzsesszt elegyítõ program utolsó számát,
a Finálét, hatalmas tapsorkán
követte. Jogosan.
Nem mindennapi élménnyel
lettünk gazdagabbak ezen az
estén.
Rappai Zsuzsa

csak egy szakember szavai
voltak. Õ azonban ennél sokkal
több volt. Tele tûzzel, szeretettel beszélt a könyvtárba
járó kis olvasókról, a gyerekekrõl. Mindet ismerte, név
szerint. És beszélt az iskolákról, a pedagógusokról.
Akkor a szakmában még nem
ismerték a kifejezést, hogy
helytörténész könyvtáros. Lia
már ekkor ez volt. Mindent
tudott a városról, az itt élõkrõl. Általa hamarosan megismertem én is a várost, s õ volt
az, aki, engem is inspirált a
helyi kutatásra.
A beszélgetések során nemcsak egy szakmát ismertem
meg, de kicsit õt is. Mérnök
édesapja olasz feleséget hozott haza. Talán tõle örökölte
a nyitottságot, a nyelv szeretetét. Fény derült a Lia névre
is. Szarvas Lívia néven látta
meg a napvilágot. Orvos férjével és két gyermekével
Leányfalun éltek. Õ alapította
ott a község könyvtárát, amelyet a szentendrei nyugdíjazása után évtizedeken át
tovább vezetett. És ott sem
csak könyvtáros volt, Leányfalu helytörténésze lett. Talán
kora, de érdeklõdése révén is
õ tudott a településrõl a
legtöbbet. S e sok munka mellett sem pihent. Volt még rá
ereje, hogy mint idegenvezetõ, másokkal is megszerettesse a két települést.
Lia! Köszönöm neked, hogy
immár évtizedek óta jól érzem
magam ebben a városban,
hogy találtam egy szakmát,
mely betölti az életem. Nyugodj békében, és mondd el az
angyaloknak, hogy van itt két
hely, amire vigyázniuk kell.
Pethõ Németh Erika

A Duna királynõje: Ábrahám Ágnes,
a Trambulin Színház tagja

Ister napok
Kilencedszerre kerültek megrendezésre városunkban az Ister
napok. A kétnapos, ingyenes szórakozást nyújtó vigadalom
évek óta a Szentendrei Nyár egyik legnépszerûbb programja.
Elsõsorban a gyerekes családoké. Hiszen itt papa, mama és a
gyerekek egyaránt megtalálják szórakozásukat. Két napon
keresztül korzózhatnak, bámészkodhatnak, vásárolgathatnak,
játszhatnak, eszegethetnek az autóforgalom elõl lezárt Dunakorzón. Ahogy egy ilyen vidám sokadalomban szokásos.
Az igazi vásári hangulatú napok során a kavalkádban kézmûves
kirakodóvásár, üveggyöngy-készítés, kötélhúzás, gólyalábazás,
lufihajtogatás, Tüske papa és
bohóc barátai, bábszínházak,
fúvószene, tûzijáték, vérpezsdítõ latin-amerikai zene,
utcaszínház, popkorn és kürtõskalács egyaránt helyet
kapott. Az idei Ister napok fõ
vendége a Dunát megszemélyesítõ, szépséges Ister királynõ volt, aki miután elfoglalta trónusát, jó tanácsokkal látta el hûséges
alattvalóit és a jövõben is
ellátja, hiszen a szervezõk
szándéka szerint a királynõ
Tüske papa
hagyományosan az Ister napok fõszereplõje lesz. Reneszánsz év lévén corvinás alkotótábor, reneszánsz táncmulatság és Mátyás király bolondos bolondját megelevenítõ bábjáték is szórakoztatta a közönséget.
Kegyes volt az idõjárás az Ister napokhoz ezen a nyáron is.
Igazi júliusi meleget hozott július huszonhat-huszonhetedikére.
Jól is jött az üdítõ, a sör és a fagylalt. A Duna magas vízállása
azonban az idén is beleszólt a programokba. A szombat esti
gyertyaúsztatás ennek és az erõs szélnek köszönhetõen kurtábbra, talán kevésbé látványosra sikeredett.
Vasárnap este a szokásos utcabál után az immár hagyományosnak tekinthetõ tûzzsonglõr-bemutató és tûzijáték zárta a kétnapos sikeres eseményt.
Rappai Zsuzsa
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SZENTENDREI NYÁR
SZENTENDREI TEÁTRUM

Augusztus 30. szombat,
16 óra Fõ tér
MEERSBURGI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE
(ingyenes)

2008. június 21.
– augusztus 31.

A kiszámíthatatlan idõjárás miatt a Városháza udvara helyett a
PMK színháztermében láthatta a közönség Szigligeti Ede
Liliomfiját. A Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház és a
Gyulai Várszínház közös produkciója óriási sikert aratott.

Augusztus 8. péntek,
9. szombat, 10. vasárnap,
20.30
Szentendrei-sziget, volt
úttörõtábor
KURÁZSI PAPA –
õsbemutató
A Le Phun és a Krétakör
utcaszínházi projektje, a
Szentendrei Teátrummal
közös produkciója
Rendezõ: Philippe Phéraille
Belépõjegy: 2500 Ft (kishajóra

Augusztus 2. szombat,
3. vasárnap, 19 óra
JAZZ FESZTIVÁL
Augusztus 2. Smárton Trió,
Borbély Mûhely, Juhász
Gábor Trió

A Barcsay udvarban a Kecskés együttes adott varázslatos koncertet az elmúlt héten.

Pannonia Allstars Ska Orchestra

Augusztus 10. vasárnap,
20.30 DMH udvara
BERECZ ANDRÁS ÉNEK- ÉS
MESEMONDÓ MÛSORA
FELNÕTTEKNEK
Belépõjegy: 1000 Ft
Augusztus 15. péntek
(fõpróba), 16. szombat, 17
vasárnap, 20.30 Fõ tér
MARIN DRZIC: DUNDO
MAROJE – bemutató
A Szentendrei Teátrum és a
debreceni Csokonai Színház
közös produkciója
Rendezõ: Vidnyánszky Attila
Belépõjegy: 2000 Ft (fõpróba:
1000 Ft)

GYEREKELÕADÁSOK
Augusztus 1. péntek, 21 óra,
Városháza udvara
A PASO 2003 kora tavaszán
alakult azzal a kimondott
szándékkal, hogy a Jamaikáról
származó ska stílus, itthon
még nem nagyon ismert, tradicionálisabb vonalát megismertesse a hazai közönséggel.
Az orchestra az ország különbözõ tájairól származó ismert
underground zenekarokból
toborozta tagjait, s megalakulása után szinte azonnal
folyamatos koncertezésbe
kezdett. Ma már a budapesti
klubélet egyik legsikeresebb
és legelismertebb zenekaraként sorra adják teltházas

bulijaikat, miközben egymás
után hívják meg Magyarországra a nemzetközi skaélet legjobb elõadóit, feltéve
ezzel hazánkat a „nemzetközi
ska-térképre”.
A PASO zenéje érdekes keveréke a tradicionális ska-nak, a
reggae-nek és a 2tone-nak, de
természetesen egyéb zenei
hatások is felfedezhetõk benne a jazztõl kezdve a dubig.
Szövegviláguk is vegyes, hiszen a viccesebb, könnyedebb
témájúak mellett megtalálhatóak társadalomkritikus, az
agressziót és a mindenfajta
gyûlöletet elítélõ darabok is.
Belépõjegy: 2000 Ft

Vasárnap délelõttönként 10
órakor, a Városháza udvarán
Belépõjegy: 800 Ft
Augusztus 3. Csipkerózsika
– Holle Anyó Színház
Augusztus 10. Ágacska Holdvilág Színház
Augusztus 17. Az egérmenyasszony - Ciróka
Bábszínház
Augusztus 20. Gyerekünnep
a Fõ téren (ingyenes)

KONCERTEK
A VÁROSHÁZA UDVARÁN
Augusztus 1. péntek, 21 óra
PASO koncert
Belépõjegy: 2000 Ft

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

is érvényes!) A nézõket a belvárosi
kishajó állomásról (RÉV) 20.30-kor
kezdi átszállítani a hajó a szigetre!

Augusztus 9. szombat,
20.30 Fõ tér
PUCCINI-VERDI OPERAEST bemutató
A Szentendrei Teátrum és a
Wagner-Liszt Alapítvány
közös produkciója
Rendezõ: Horváth Zoltán
Vezényel: Kesselyák Gergely
Belépõjegy: 2000 Ft

MÛVÉSZETMALOM KIÁLLÍTÁSOK

FESZTIVÁL-HÉTVÉGÉK

Augusztus 3. For Tunes, Egri
János Combo, Dresch
Quartet
Belépõjegy: 1500 Ft/nap

JAZZ ÉS FOLK ESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
Szombatonként 19 órakor
Belépõjegy:1500 Ft
Augusztus 9.
PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
Augusztus 16.
SEBESTYÉN MÁRTA - BOLYA
- DONGÓ (trió)

KOMOLYZENEI
HANGVERSENYEK
Augusztus 20. szerda, 20 óra
Városháza udvara
A SZENTENDREI
KAMARAZENEKAR ÜNNEPI
HANGVERSENYE
Belépõjegy: 800 Ft
Augusztus 24. vasárnap,
20.30 óra
MûvészetMalom udvara
MAGYAR NEMZETI
CIGÁNYZENEKAR
ÉS A SZENTENDREI FÚVÓSOK
KONCERTJE
Belépõjegy: 2000 Ft

Óriási érdeklõdés kísérte július
20-án, vasárnap Tolcsvay László – Tolcsvay Béla Magyar miséjének elõadását a Péter-Pál
templomban, ahol többeknek,
akik jegyet váltottak, csak állóhely jutott. Reméljük, a koncert szépsége feledtette a kényelmetlenségeket, amiért
ezúton is elnézést kérünk!
Závodszky Zoltán
ügyvezetõ igazgató
Szentendrei Kulturális Kht.

TÁNCHÁZ A FÕ TÉREN
Augusztus 2., 9., 16.,
szombatonként
18 órakor
Augusztus 29-30-31.
SZENTENDRE belvárosa
SZENTENDRE ÉJJEL NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL
Augusztus 29-30-31.
MûvészetMalom
X. NEMZETKÖZI PERFOMANCE
ÉS NEHÉZ ZENEI FESZTIVÁL
PROGRAMSZERVEZÉS,
INFORMÁCIÓ:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Tel. : 26/312-657,
fax: 26/312-647,
e-mail: dmh@dunakanyar.net
www.szentendreprogram.hu ;
www.szentendreiteatrum.hu
www.szentendreinyar.hu
www.muveszetmalom.hu
JEGYÁRUSÍTÁS, INFORMÁCIÓ
SZENTENDRÉN:
• Teátrum Jegyiroda:
Dunaparti Mûvelõdési Ház
(Duna-korzó 11/A.), tel.: 301-088
(hétköznapokon: 11-18 óráig)
• Tourinform SZENTENDRE
(Dumtsa Jenõ u. 22.),
tel.: 26/317-965,
26/317-966
Nyitva: hétköznapokon 9-18 óráig,
szombat-vasárnap 10-19 óráig
• Az elõadások kezdése elõtt egy
órával a helyszíneken.
BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN:
Az INTERTICKET
országos hálózatában:
interneten, illetve személyesen
az Interticket partner
jegyirodákban: www.interticket.hu
Interticket központi
ügyfélszolgálat: 1/266-0000
hétköznapokon 9-20 óráig
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Büfébe eladót keresünk sürgõsen. Tel. (26)
500-607, (26) 500-608.

Használt, üveges, bejárati ajtó (210 x
240), 40 ezer forintért eladó. Tel. 06-20934-5539.
2000. októberi Swift 1.0, 42 000 km!!!
Garázsban tartott, elsõ tulajdonostól
730 000 Ft. Tel. (26) 397-151, 06-20957-6592.
Használt, jó állapotú heverõk, fehér
szekrénysor, fekete kerek dohányzóasztal, 2 fotel + komód, elõszobafal, bontott
Tondach hódfarkú cserép 2 000 db eladó.
Tel. 06-20-919-0795.

Szentendrén vendégkörrel rendelkezõ,
bevezetett üzletbe keresünk fodrász és
manikûr-mûkörmös munkatársakat. Tel.
06-30-250-9980, 06-20-412-4304.

Szentendrei csokoládébolt keres nyelvet
tudó, és számítógépet ismerõ munkatársat hétvégi munkára is. Önéletrajzát kérjük, küldje a csokibolt@t-online.hu címre

Szentendrén, kertes, 100 nm-es családi
ház, kocsibeállóval szeptember végétõl
hosszú távra kiadó. Tel. 06-30-289-7077,
06-30-945-4288.

Szentendrén a fõút mellett, Duna-parton, kitûnõ helyen, 2 000 nm-es
ingatlan vállalkozás céljára is kiváló,
60 millió forintért eladó. Tel. 06-30299-0376.

Szentendrén, a Füzesparkban 2 szoba
összkomfortos, egyedi fûtésû, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó. 55 ezer Ft/hó
+ rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel. 0620-236-4926.

Leányfalun összközmûves kétgenerációs öt szobás kõház szuper panorámával 24 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Bérelhetõ lakások, házak, nyaralók,
reális áron eladók is. Tel. 06-30-2990376.

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.

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.
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26)
312-657.

KIADÓ LAKÁS

Felújítandó biedermeier bútoromat eladnám. Tel. 06-20-218-8854.

Férfi albérlõknek szobák kiadók elõszobával, WC-vel, fürdõszobával és konyhával
napi 1 000 Ft + rezsihányad. Tel. (26) 313114.

Bõrdíszmûvest keresek Szentendre és
környékérõl, minõségi munkára. Tel. 0630-977-4305.
Szentendrei népmûvészeti üzletünkbe
angolul társalgási szinten beszélõ hölgyet
(erdélyit is) azonnali belépéssel felveszünk eladói munkakörbe, állandóra.
Tel. 06-20-446-2231, lehetõleg 20 órától.
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
Gyakorlott, jól képzett, szakmáját szeretõ
kozmetikust keresek Szentendrén. Tel. 0630-996-0919.

Építési telek eladó. Szentendrén a László
telepen. Összközmû és jogerõs építési
engedély van. Csak magánszemélyek hívjanak. Te. 06-20-776-6677.

CallMix Kft. gyakorlattal rendelkezõ
lakatost, hegesztõt keres pomázi munkahelyre. Érdeklõdni: Nagy László Tel. 0620-388-8654, (26) 301-104.

EGÉSZSÉG

ÁLLÁS

lévõ családi ház eladó. Tel. 06-20-5588380.

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

Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),

Robogó 4 évesen kisebb sérüléssel 40 000
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Püspökmajor-lakótelepen, 55 nm-es,
berendezett, 2 szobás+étkezõs, légkondis,
3. emeleti lakás, 70 000 Ft/hó+rezsi,
hosszútávra kiadó. Tel. 06-20-314-9080,
délelõtt 10-12-ig.
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Szentendre - Pismányban 49 nm-es ház 2
személy részre szeptember 1-tõl kiadó. A
ház panorámás, belsõelrendezésben igényes. Bére 60 ezer Ft+rezsi. 06-20-9951832.
Szentendrén a Rózsakertben I. emeleti,
91nm-es, 4 szobás, teraszos, bútorozatlan lakás, tégla házban kiadó. Kiváló
közlekedéssel és alacsony rezsivel. Érdeklõdni: a 06-70-4019175 számon
Szentendre Duna-korzón 1,5 szobás,
igényesen felújított lakás kiadó. Tel. 0630-218-6193.
Szentendre Duna-korzón garázs kiadó. Tel.
06-30-218-6193.
Szentendrén a 11-es út mellett családi
ház tetõtere több szobával illetve garázs
bármilyen célra, hosszabb távra kiadó. Tel.
06-20-393-8691.
Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
elújított 60 nm-es lakás kiadó augusztus
végétõl. Tel. 06-70-585-1792.

Püspökmajoron 50 nm-es lakás kiadó
(eladó). Tel. 06-20-9181-825.
Kertre nyíló szuterén, 2 szoba összkomfortos lakás, kevés természetes fénnyel,
65 ezer forintért (rezsivel együtt) kiadó.
Tel. 06-20-494-2550.
Szentendre belvárosában 40 nm-es, másfél szobás, központi fûtéses, földszinti
lakás kiadó, lakásnak vagy irodának. Tel.
06-20-967-6870.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendre óvárosában családi ház
eladó. Tel. 06-20-450-1652.
Eladó szentendrei 6 lakásos társasüdülõben 45 nm-es nyaraló. Közvetlenül
a fõút mellett a Határcsárdánál, 50 m-re a
Dunától. Irányár 12 millió Ft. Tel. (26)
317-428, (56) 343-275.

Tahiban 700 nm építési telek a Villasoron
7,5 millió forintért eladó. Tel. 06-20-9343470.

Ipari területek, másfél hektár, 3 000 nm
beépíthetõséggel, kitûnõ helyen, Szentendrén eladó és az M0-ás 3-as autópályánál is. Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun lakóház 60 nm + tetõtér +
tornác, 180 nöl udvarral, olcsón 18,5 millió forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, teljes felújítást igénylõ kétszintes, 1100 nm udvarral, kitûnõ helyen,
fõúttól 200 m-re, telek áron 25 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Magánszemély keres 55-60 nm-es
téglalakást Szentendrén. Tel. 06-30-5788223.
Felújított háromszobás lakás a Pap-szigetnél 13,5 millió forintért eladó Tel. 06-20934-3470.

OKTATÁS
Tahitótfaluban 160 nm-es, új ikerház,
garázs + télikert eladó 22 millió forintért.
Tel. 06-20-316-0974.
Vasvárin 71 nm-es, háromszobás, gázcirkós lakás eladó. Ára: 18,5 millió Ft. Tel.
06-70-454-0349.
Szentendrén a Derecskei utcában 1012
nm-es telken, 140 nm-es átalakítás alatt

Diplomás angol nyelvtanár a nyári
hónapokban is vállal felkészítést vizsgákra, szintfenntartást. Tel. 06-70-5755338.
Matematikatanítás, pótvizsgára felkészítés, számítástechnika oktatás eredménycentrikus módszerrel, nagy gyakorlattal.
Tel. 06-30-330-0554.

Matematika, fizikatanítást, pótvizsgára
felkészítést, a következõ tanévre való
elõkészítést vállalok, általános, közép és
fõiskolai szinten. (Házhoz megyek!) Tel.
06-30-347-8843.
Német nyelvbõl pótvizsgára felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-229-0575.

SZOLGÁLTATÁS
Vállalok takarítást, vasalást Szentendrétõl
Tahitótfaluig. Hívjon bizalommal. Tel. 0620-492-3186.
Mérlegképes, regisztrált, számlaképes
könyvelõ napi 4-6 órában könyvelési,
pénzügyi és bér-munkaügyi feladatok
ellátását vállalja. Tel. (26) 313-639.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
Bébiszitteri vizsgával rendelkezõ, megbízható, szakközépiskolás lány gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-20-438-4858.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

ÜZLET
Szentendre Vasúti villasoron 50 nm-es
üzlethelyiség októbertõl kiadó. Tel. 0630-9499-890.
Három helyiségbõl álló üzlet kiadó. 90
ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-934-5539.
Irodahelyiség teljes berendezéssel 200
ezer Ft/hó kiadó Tahitótfaluban. Tel. 0620-316-0974.
Szentendre óvárosában, sétáló utcában
kávézó kiadó. Tel. 06-30-867-0877.

Gazdikeresõ

Tádé és Mimi gazdit keres!

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

TÁDÉ 2 év körüli, schnauzer jellegû, de kisebb keverék kan
kutya. Nagyon jó fej, hihetetlenül alkalmazkodó, jóindulatú,
embercentrikus, legszívesebben csak bújna az emberhez!
Számára kedves játékkal szívesen apportíroz, élvezi a futkározást. Szépen sétál pórázon, okos, szófogadó, nyugodt kutya.
MIMI is 2 év körüli, kis-közepes méretû, ivartalanított keverék
szuka. Szintén imádja az embereket, mindenben próbál a kedvükben járni, figyel, kommunikál, meg akar felelni. Vezényszóra ül, fekszik, nyugodtan sétál pórázon, kutyákkal válogatás nélkül
jól kijön. Nagyon szeretne
már egy családhoz tartozni, sok szeretetet és
figyelmet igényel.
Érdeklõdni lehet:
06-30-989-2428

KERESSÜK A GAZDÁJÁT
SZIKRA fekete nagytestû keverék kan. Befogva
július 9-én, a Kadarka utcában.
ÖRÖKBEFOGADÓJÁT KERESSÜK
PIMPA 4 év körüli, fajtatiszta amstaff kan.
Emberekkel az elsõ pillanattól nagyon jóindulatú, kedves. Játékos. Kanokkal domináns. Csak
családi kutyának adjuk, leinformálható helyre.
PEREC 3 év körüli ivartalanított keverék kan. Rendkívül nyugodt, csendes, jóindulatú. Szeret labdázni. Minden kutyával
jól kijön. Családi kutyának ajánljuk. 6 éves gyerek mellé már
adható.
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Ikertáltos
Egy kis „sziget” a régmúltból. Egy hely, ahol megtaláljuk
elveszett történelmünket, hagyományainkat. A világ összemosódott kultúrái között itt kiáshatjuk a sajátunkat.
Ikertáltos. „Iker”, mert a magyarság életében és Európa
történelmében Hunor s Magyar, Atilla és Buda leszármazottai
alapozták meg Magyarországot, „táltos”, mert szárnyal, mint a
táltos, mint a gondolat, lovas és gyógyító is egyben. Ez a magyarság két fontos vállalása, hitvallása, feladata: a természettel
való kapcsolat, harmónia megteremtése e világban és a gyógyítás, testi-lelki-szellemi épülése az emberiségnek. Ehhez
segítjük hozzá az érdeklõdõket: könyvekkel, amikbõl tanulni,
tapasztalni lehet, ékszerekkel, amiken harmóniát, õsmûveltségünket sugárzó, erõt adó motívumok vannak, használati tárgyakkal (íjak, vesszõk, tarsolyok, táskák), melyek hordásával
töltekezünk és büszkén viselhetjük gyönyörû kézmûves kincseinket, pólók, hogy a modern viseletbe belevigyünk egy kis magyar virtust.
A mai magyarság nagy része teljesen behódolt a nyugati civilizációnak, nem becsülvén a saját, õsi kultúráját.
A Gõzhajó utcai bolt a szentendrei és a környékbeli embereknek
született, akiket érdekel népünk múltja, megmaradása Európa
közepén. Így adhatjuk tovább a Tudást, hogy az gyermekeinkben
újjászülessen.
Szabó Andrea

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

Figyelem!
A P’ART MOZI
JÚLIUS 20 – AUGUSZTUS 20.
KÖZÖTT ZÁRVA TART.
SZIFON FILMKLUB
http://agatity.hu/filmklub/
SZIFON KERT (DMH udvara,
Duna-korzó 11/A)
barátokkal filmnézés, filmek bará-

toknak, filmek filmbarátoknak
- zártkörû, „tagságival” látogatható
oktatási célú filmvetítések tagsági a helyszínen kérhetõ
ZENE-ZENE-ZENE
Augusztus 7. csütörtök, 22.00
ELECTROMA színes, néma, franciaamerikai zenés film, 2006, 94 perc
(12)
http://imdb.com/title/tt0800022/
„Daft Punk Vízió”
Szereplõk: Peter Hurteau, Michael
Reich, Ritche Lago Bautista, Daniel
Doble, Bradley Schneider, Athena
Stamos
Rendezte: Thomas Bangalter, GuyManuel De Homem-Christo
Zene: Steven Baker
Két robot megindító története, akik
emberré kívánnak válni.

„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
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.
Nézzenek minket!
S33 csatorna
399.25 Mhz
Augusztus 1.
Hétközben:
• Sechurba-projekt, önkormányzati hírek
• fe Lugossy László képzõmûvész kiállítása

• Ondarretta kórus Szentendrén
• Stúdióbeszélgetés: Horváth
Gyõzõ képviselõ és Gyurcsányi Zsolt
• Csehov: Szerelmes hal
Szentendrei portré:
• Bitay Zoltán nagybányai festõmûvész, grafikus
Magazinmûsorok:
• 187 Magazin- Pest megyében élõk magazinja
• Cimbaliband koncert
• Biztonsági Zóna XII/14.
Szivárvány Sztármagazin:
• B. Tóth - Spigiboy
• Szikra 2. dokumentumfilm
A mûsorváltoztatás jogát
fenntarjuk!
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Sziget 2008

KIÁLLÍTÁSOK AZ IPOSZ
GALÉRIÁBAN
Atlantiszi rezonanciák címmel
augusztus 3-án, vasárnap 17
órakor nyílik Molnár Miklós,
Gondi Magdi és Velich Teodóra
kiállítása.
Megtekinthetõ
augusztus 8-ig, naponta 10 és
18 óra között.
Õs-rezonanciák címmel nyílik
Gondi Magdi kiállítása augusztus 10-én, vasárnap 17
órakor. Megtekintetõ augusztus 15-ig, naponta 10 és 18
óra között a Bercsényi utca 3.
sz. alatt.

GUBIS-EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Fél évszázad magyar pop-rock termésébõl ad nyolcórás monstrekoncertet augusztus 11-én, a Hajógyári szigeten a Magyar Dal
Napján több mint 200 elõadó. A -1-ik napon közel nyolcvan
magyar szám hangzik el. Az elõadók között ott lesz az õs-Bikini,
Sub Bass Monster, a Beatrice, Karácsony János, Bródy János,
Tolcsvay László, a Quimby, a PUF, a Sziámi, a KFT, az Edda,
Ákos, Zorán, a Kontroll Csoport. (Részletek a www.magyardalnapja.hu oldalon).
Az idei Sziget-fesztivál 0-ik napján Lauren Harris és az Iron
Maiden izzítja a hangulatot teljes hõfokra, s a folytatásban fellép: The Kooks, a Jamiroquai, a Sex Pistols, a R.E.M, The Killers,
The Wombats, a Leningrad, Goran Bregovic, az elmaradhatatlan
Kispál és a Borz, no meg a Tankcsapda.
A szentendreiek leginkább a világzenei színpad mellett, a Dalmát
sátornál láthatnak majd ismerõs arcokat, a színpadokon pedig
ismerõs elõadókat: a Barbarot és a Balkan Fanatikot Georgios
Tzortzoglouval, a Brainst, Borbély Mihályt a Borbély Mûhellyel,
Csepregi Évát, Szõke Andrást és Badár Sándort. A bulit augusztus 17-én, vasárnap 2:30-kor az Open Vidámzenei Színpadon az
efZámbó Happy Dead Band zárja. (A fesztivál teljes programja
a www.sziget.hu/fesztival oldalon)

Július 27-én nyílt Gubis Mihály emlékkiállítása a Vajda
Lajos Stúdióban (Péter-Pál u.
6.). A kiállítás megtekinthetõ
augusztus 10-ig, péntek,
szombat, vasárnap 10 és 17
óra között.

SZÜLETÉSNAPI EST
Augusztus 6-án, szerdán 18
órakor a Vajda Lajos Emlékmúzeumban (Hunyadi u. 1.) a
mûvész születésének 100.
évfordulója alkalmából ünnepi estet tartanak. Program: az
újrapaszpartuzott Vajda-grafikák átadása. Közremûködnek: a Szentendrei Kreatív
Színház Stúdió tagjai.

ARTUNIÓ PROGRAMJA
Augusztus 2-án és 9-én szombaton 17-tõl 21 óráig: zeneudvar élõzenével. Belépõ: 500
Ft. Augusztus 10-én nyílik
Engel-Tevan István (19361996) emlékkiállítás. (A kiállítás augusztus 24-ig látogatható.) Egész évben rajziskola Laár Balázs vezetésével,
mûvészetterápia Farkas Verával, játszóház és drámaszakkör Végh Ildikóval.
Információ:
26/303-355,
www.artuniogaleria.hu
Helyreigazítás:
Lapunk legutóbbi, július 18án megjelent számában, a
Szentendrei festészet ikonja
címû írásnál Vajda Lajos mûvérõl a képaláírás lemaradt. A
festmény címe: Indián csónak
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Barcsaysok kerékpárháton

Bajnokaink köszöntése
Július 29-én a Városházán dr. Dietz Ferenc polgármester városunk két sportolóját köszöntötte eredményeik elismerése
jeléül. Csetneki Márk 7 évesen (!) a Korcsoportos Magyar
Nemzeti Sakkbajnokságon elért eredményeképpen augusztus
5-14. között az Ausztriában megrendezésre kerülõ Uniós
Bajnokságon képviseli hazánkat. Szalay Gábor, a Presto
Egyesület színeiben versenyzõ kajakozó korcsoportjában több
országos bajnokságot is megnyert.
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Az idén is, mint már annyiszor, nyeregbe szálltak a Barcsay Jenõ Általános Iskola tanulói,
pedagógusai és néhány kísérõ szülõ, hogy az
ország egy újabb tájával ismerkedhessenek
drótszamáron.
Ezúttal a tokaji történelmi vidék volt az úti cél,
ahol kellemes hetet tölthettek a diákok.
A Bodrog partján, buja zöld környezetben leltek szállást, és a környéken lévõ régi kori hagyatékok bebarangolásával gyarapították tudásukat, szereztek életre szóló élményt. Bár az
idõjárás nem volt mindig kegyes hozzájuk, a
résztvevõk felejthetetlen emlékekkel tértek
haza.
A biciklis táborok megszervezésében a legnagyobb gondot a kerékpárok szállítása okozza.
Ezt, már sokadik alkalommal Hankó László segítségével oldották meg. Köszönet illeti a SZIA
Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítványt, a
Dunakanyar Nõszirom Egyesületet és a MEFA

Hungaria KFT-t, akik tárgyi vagy anyagi segítség formájában hozzájárultak a gyermekek
táborozásához.
*
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az idei
Barcsay-s kerékpáros tábor megvalósulásához
nyújtott segítségért.
Az Önök által biztosított teherautó nélkülözhetetlen volt a gyerekek és a kísérõk biciklijeinek és csomagjainak a tokaji táborból történõ
haza juttatásához.
Külön is szeretném megköszönni Hankó László
önzetlen fáradozását, amit (már nem elõször)
szabadidejében végzett a számunkra.
Üdvözlettel
Knirsch Györgyi
a tábor szervezõje
a Barcsay Jenõ Általános Iskola tanára

A Szentendrei Waldorf Alapítvány
közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának
mérlege a 2007.évre

RAJZKIÁLLÍTÁS
Az „Állatok a Mesevilágban” témakörben
meghirdetett idei rajzpályázatunkra a város
hat általános iskolájából mintegy 200 értékes
rajz érkezett be.
A szakmai zsûri a május 17-én megtartott
ünnepélyes eredményhirdetésen, a szakmai
zsûri döntése alapján összesen 17 személyre
szóló díjat osztott ki a résztvevõ gyerekek
között.
A rajzpályázatra benyújtott valamennyi rajzból
kiállítást szervezünk, melyet augusztus 22-30.
között tekinthetnek meg a városi PMK elõcsarnokában elhelyezett tabkókon.

(adatok ezer Forintban)

A
B
C

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök(aktív összesen)
D Saját tõke
F Kötelezettségek
G Passzív idõbeli elhatárolások
Források(passzívák) összesen

A Szentendrei Waldorf Alapítvány
egyszerûsített éves eredmény kimutatása a 2007.évre

(adatok ezer Forintban)

A
B
C
D
F
G
I

Összes közhasznú tevékenység bevétel 8,447
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
Összes bevétel
8,447
Közhasznú tevékenység költségei
7,746
Összes ráfordítás
7,746
Adózás elõtti eredmény
0
Tárgyévi közhasznú eredmény
701

Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ Egyesület

Asztalosmunkák
a Tomosztól!

INGATLANMA, HOLNAP ÉS...

MARIONE 2005

Igatlanforgalmazó Kft.
Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai
megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak,
konyha-, szoba-, fürdõszoba-, irodabútor,
beépített szekrény.

• ingatlanközvetítés
• ingyenes hitel ügyintézés
• ingyenes címfelvétel
• ingyenes címkiadás
• ügyvédi háttér

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

Tel: 06 30 876-7934
marione2005@gmail.com

Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!

VELÜNK OTTHONRA LEL!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2 FÕ ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A pályázat kiírója:
Erdei Iskola Alapítvány,
2000 Szentendre,
Alkotmány u. 12.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek: felsõfokú
óvodapedagógusi végzettség
• 3 év szakmai tapasztalat • a
környezeti nevelés iránt való
elhivatottság • büntetlen
elõélet (érvényes erkölcsi
bizonyítvány) • egészségügyi

123
3,249
0
3,372
2,993
345
34
3,372

alkalmasság • jó kommunikációs képesség • angol nyelv
középfokú ismerete
A pályázathoz csatolandó iratok: • fényképpel ellátott
kézzel írott szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló
okirat(ok) másolata
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DAJKA MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE
Munkahely megnevezése:
Napórásház, 2000 Szentendre,
Halász u. 1.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek: • iskolai
végzettség: érettségi vagy
dajkaképzõ • büntetlen elõélet (érvényes erkölcsi bizonyítvány) • 3 év szakmai tapasztalat • egészségügyi

Lang András
elnök

alkalmasság • gyermekszeretet
A pályázathoz csatolandó iratok: • fényképpel ellátott kézzel írott szakmai önéletrajz •
iskolai végzettséget igazoló
okirat(ok) másolata
A pályázatok benyújtásának
határideje: augusztus 11.
A pályázatokat a Napórásház,
2000 Szentendre, Halász u. 1.
címre kell benyújtani postai
úton.

Szentendrén
a rendelõintézetben
SZTK vények beváltása
Szemüvegkészítés és javítás
Bifokális és multifokális lencsék
Fényre sötétedõ lencsék
Kontaktlencse utánrendelése
Kontaktlencse ápolószerek
FÉNYRE SÖTÉTEDÕ TRANSITION
SZEMÜVEGLENCSÉHEZ
AJÁNDÉK NAPSZEMÜVEG LENCSE
AUGUSZTUSBAN!

2000 Szentendre
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854

