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Kun Csaba alpolgármestert kérdeztük a Barcsay iskola melletti sportpályák beépítési terveirõl (1-
5. oldal). A SzeVi Közéleti Klub vendége lesz május 21-én, csütörtökön 18 órától a P’Art Moziban
Csoóri Sándor költõ-író (15. oldal). A Templomdombi iskola Vizuális Mûhelye több rajzpályáza-
ton is sikerrel szerepelt. A mûhely vezetõje Deli Gabriella (11. oldal). Rendhagyó tárlatvezetésre
hívott a Várostudás Szabadegyetem áprilisi elõadója, Kemény Zoltán grafikusmûvész (12. oldal).
A MûvészetMalom május 17-én nyíló Szobrász Biennáléjának egyik zsûritagja lesz Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvész (13. oldal).

Kun Csaba Csoóri Sándor Deli Gabriella Kemény Zoltán Csíkszentmihályi Róbert
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Sportpályák vizsgálat alatt
Viharos fórum egy esetleges beépítési elképzelésrõl
A Barcsay iskola melletti sportpályák esetleges beépítésérõl rendeztek lakossági
fórumot április 24-én. Mit terveznek a betonpályák helyére? Konkrét tervekrõl vagy
puszta elképzelésekrõl van szó? Miért lehet jó, illetve miért lehet rossz, ha mégis
hozzányúlnak a pályákhoz? A viharos hangulatú összejövetel után ezekrõl a
kérdésekrõl beszélgettünk Kun Csaba alpolgármesterrel.

– A lakossági fórumon jelenlévõk úgy értették, kész tervek vannak a Barcsay iskola melletti
sportpályák beépítésérõl. Tisztázzuk elõször is, hogy mirõl van szó pontosan: elképzelésrõl,
lehetõségrõl, kész kiviteli tervekrõl vagy valami másról?
– Az április 9-i testületi ülésen a helyi településrendezési terv felülvizsgálatáról döntött a
képviselõ-testület. Ebben kijelöltük a vizsgálandó városi területeket, amelyek fejlesztésére
javaslatokat kérünk. Az övezeti besorolások, övezeti paraméter-módosítások, gazdaságélénkítést
célzó javaslatok között szerepelt a Barcsay Jenõ Általános Iskola mellett található KSp-II
besorolású terület hasznosításával kapcsolatos megkeresés, amelyet a QualiTeam Consult Kft.
részérõl Simon Péter, valamint az uszodát üzemeltetõ Aquapalace Kft. jegyzett. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A lakosság és önkormányzat együttmûkö-
désében megvalósuló út-, járda-, valamint
közmûépítésekhez az önkormányzati költ-
séghányad elnyerése érdekében Szentendre
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Városüzemeltetési, Környezet és Mûemlék-
védelmi Bizottsága pályázatot ír ki a szent-
endrei lakosság számára. 

A pályázatoknak legalább tartalmazniuk kell: a
mûszaki tartalomnak, a mennyiségnek egyértelmû
meghatározását, elõzetes árajánlatot vagy költség-
becslést, a lakók építõközösségi szerzõdését vagy
szándéknyilatkozatait. A szerzõdésbõl vagy a nyi-
latkozatokból egyértelmûen kell kiderülni, hogy pon-
tosan hányan, név szerint kik, és tagonként mekko-
ra összeggel vesznek részt az együttmûködésben, és

kit bíztak meg a képviseletükkel, és mindezeket
aláírásaik hitelesítik. A szükséges mûszaki tervek
költségei a teljes bekerülési összegbe beszámít-
hatóak. Közmûépítések mûszaki terveit a pályá-
zó(k)nak kell megelõlegezni. Az önkormányzat
elõlegezi meg a támogatási összeg terhére az út-, és
járdaépítési tervek költségeit, amennyiben azok ter-
vek és engedélyek nélkül nem megvalósíthatóak. 
A pályázatokhoz lehetõség szerint kérünk csatol-
ni: tervet, elõzetes tervet, vagy vázrajzot. 
A támogatás mértéke a teljes (áfás) bekerülési
összeg maximum 50%-a. A lakossági költséghányad
minimális mértékét (50%) minden építõközösségnek
összességében vállalni kell konkrét pénzbefizetés-
sel, mely történhet tagonként külön-külön, vagy
egyösszegben. 50%-nál kevesebb hányadot vállaló
közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél nagyobb
mértékû lakossági költségvállalást pedig az elbírálás-
nál figyelembe veszik.
A támogatásokról, azok mértékérõl a bizottság dönt.

Fenntartja a jogot, hogy nem minden pályázatot
támogat, illetve 50%-nál kevesebb mértékben ítél-
het meg önkormányzati támogatást, illetve a
tényleges felhasználására vonatkozóan külön fel-
tételt és idõpontot határozhat meg.   
A beruházások felelõs lebonyolítója a jegyzõi ka-
binet. Az jegyzõi kabinetet nem kötik a becsatolt
elõzetes ajánlatok. Egyrészt azokat felülvizsgálhat-
ja, másrészt aktuális ajánlatokat fog kérni vál-
lalkozóktól. Az elkészült víz - és szennyvízvezetéket,
az utat, járdát az önkormányzat tulajdonába aktivál-
ja, az elõbbieket az átadás-átvétel során egyúttal
átadja üzemeltetésre a DMRV-nek. 

A pályázatok beadási határideje május 22., pén-
tek 12 óra, helye: a Polgármesteri Hivatal központi
iktatója.
További információ: Virágh János városüzemeltetési
referens, (26) 503-308, illetve személyesen ügyfél-
fogadási idõben.

„Szokásaid változzanak 
ne az éghajlat!“

Rajz- és fotópályázat
ÓVODÁS GYERMEKEK,
VALAMINT ÁLTALÁNOS ÉS
KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK
SZÁMÁRA

A Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi
Minisztérium, 
a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium,
valamint az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium
meghirdeti rajz- és fotópá-
lyázatát a szeptember 
16-22. között megren-
dezésre kerülõ Európai
Mobilitási Hét és
Autómentes Nap 
alkalmából.

Pályázati kategóriák
1. Rajzpályázat: óvodás,
kisiskolás (1-4. osztály) 
és felsõ tagozatos kategória
(5-8. osztály)
2. Fotópályázat: felsõ
tagozatos (5-8. osztály) 
és középiskolás kategória 
(9-12. osztály)

A pályamûvek témái
Az éghajlatváltozást már
közvetlenül érzékeljük:
olvadnak a sarki jégsapkák,
emelkedik a tengerek víz-
szintje, forróbbak a nyarak 
és gyakoribbá váltak a szél-
sõséges viharok, pusztító
árvizek. A klímaváltozás

egyre súlyosabb károkat
okoz, hatása zavarja ter-
mészetes környezetünk
mûködését, egyre több
növény- és állatfajt fenyeget
a kihalás veszélye. Az éghaj-
latváltozás elleni harc meg-
nyeréséhez a társadalom
egészének és minden egyes
tagjának hozzá kell járulnia.
A mindennapi életünkben
tett apró változások is
segítik az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának
csökkentését anélkül, hogy
az befolyásolná az élet-
minõségünket. Otthonaink
fûtése és energiafel-
használása, közlekedési
eszközeink megválasztása,
vásárlási és táplálkozási
szokásaink a változtatás fõ
területei, ahol pozitív
lépéseket tehetünk.
Te hogyan látod ezt?

A pályamûvek elkészítése
A rajzpályázatra A/3 vagy
A/4 méretû, fekvõ vagy álló
rajzlapokon, vagy egyéb,
nem törékeny anyagon meg-
valósított mûvek nevezhetõk.
Az elkészítés technikája
szabadon választott (pl.:
vízfesték, tempera, olaj-
festék, filctoll, tollrajz,
zsírkréta, pasztell, montázs,
batikolás, kollázs, vegyes
technika stb.). A rajz-
pályázatra egy alkotó
kizárólag egyetlen alkotással
pályázhat. A beküldött
anyagot nem szükséges kép-
kerettel ellátni.

A fotópályázatra maximum 
3 darab papíralapú pályázati
anyagot várunk. A pálya-
mûveket minimum 13x18 cm-
es méretben kell elkészíteni.
Fekete-fehér és színes
papírképek egyaránt beküld-
hetõk. Hagyományos, ezüst-
alapú fényképek és digitális
fotók, nyomatok egyaránt
szerepelhetnek a pályamûvek
között. A fotókat semmilyen
hordozó anyagra nem szük-
séges felragasztani.
Pályamûként csak olyan
alkotás küldhetõ be, amely
más pályázaton még nem
vett részt. Kérjük, hogy 
a rajzok és fényképek
hátulján jól olvashatóan
tüntessék fel az alkotás
címét, a pályázó nevét, 
pontos postai címét, telefon-
számát (illetve a szülõ, 
gondviselõ, vagy felkészítõ
pedagógus telefonszámát),
osztályát, születési adatait
(év, hónap, nap), az
iskola/óvoda nevét és címét,
valamint a felkészítõ pedagó-
gus nevét, e-mail címét. 
A pályázati anyagokat az
alábbi címre kérjük postázni:
Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium 
„Európai Mobilitási Hét“ 
rajz- és fotópályázat, 
1440 Budapest Pf. 1.
A pályázatok postára adási
határideje: július 15., éjfél.
További információk: 06-1-
471-8319-es telefonon vagy
a meszaros.imre@khem.
gov.hu e-mail címen.
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A polgármester 

naplója
Május 15. (péntek)
08.00 Interreg szerzõdés
elõkészítõ megbeszélés
09.00 Városmarketing témában
megbeszélés
11.00 Szálláshely és szolgál-
tatásbõvítési támogatási
szerzõdés aláírása
13.00 50 éves Teátrum kapcsán
készülõ filmhez interjú
17.00 Szent András Általános
Iskola gálamûsora és kiállításá-
nak megnyitója

Május 17. (vasárnap)
10.00 Polgári piknik a Pap-
szigeti strandon
11.00 I. Szobrász Biennálé a
MûvészetMalomban

Május 18. (hétfõ)
17.00 Mûvészeti Tanács és
Tervtanács ülése

Május 19. (kedd)
08.00 Tervtanács ülése
09.00 Vezetõi megbeszélés
10.00 TÖOSZ országos elnökségi
ülés a Városháza Dísztermében
15.30 „Nõbarát város“ témában
megbeszélés
17.00 Mérnökök és az önkor-
mányzat témában egyeztetõ
megbeszélés

Május 20. (szerda)
13.00 OTP szentendrei
fiókvezetõjével megbeszélés
14.00 ELMÜ megbeszélés
15.00 „Nõkre szabott város“
programmal kapcsolatos interjú
18.00 „Városháza házhoz jön“
az Izbégi iskolában

Május 21. (csütörtök)
09.00 Iparûzési adóval kapcso-
latos megbeszélés
10.00 Testületi anyagok
egyeztetése
14.00 E-közigazgatással kapcso-
latos megbeszélés
15.30 Kistérségi álláspályázatok
meghallgatása

ÜLÉSTERMI HÍREK

BÕVÜL A LAKÓÖVEZET?
Az önkormányzat elviekben – a szabályozásban meghatározandó
feltételekkel – támogatja a Pismány, Barackos út – Ösvény utca
– Cseresznyés utca – Ürge utca által határolt tömbök területének,
valamint Boldogtanya, Irtás utca lakóterülettel határos telek-
sorának (hrsz: 7893-7900) lakóövezetbe sorolását. A határozat
alapján véleményezési anyag készül, annak elfogadására
várhatóan júniusban kerül sor, emellett készülnek a kijelölt
területekre vonatkozó településrendezési szerzõdések is.   

INDUL A KOMPOSZTÁLÁSI AKCIÓ
Megszületett a helyi (házi, illetve lakóközösségi) komposztálási
program. A Környezetvédelmi Alapból hárommillió forintot szán
a város arra, hogy a zöldhulladék környezetbarát felhasználási
módjait népszerûsítse, és hogy a programba bekapcsolja a
szentendrei óvodákat, iskolákat. A Városi Szolgáltató Zrt. kom-
posztládákat is rendelkezésre bocsát majd. A program része
100 család, valamint a szentendrei nevelési-oktatási intéz-
mények komposztládákkal történõ támogatása, valamint tudat-
formálás és komposztálási elõadások tartása, valamint kom-
poszt rosták beszerzése is. (A jelentkezési lap és használati
megállapodás a www.szentendre.hu honlapról letölthetõ.)

SZELEKTÍVEN, HÁZTÓL
Egyelõre kísérleti jelleggel Pannónia-telepen vezetik be a háztól
történõ szelektív hulladékgyûjtést. A családi házas övezetben
(Rózsa u., Irányi D. u., Gyöngyvirág u., Honvéd u., Stromfeld A.
u., Liliom u., Móricz Zs. u., Patak u., Wolf G. u., Muskátli u.,
Levendula u., Möller I. u., Telep u., Pannónia u.) házhoz men-
nek a gyûjtõmunkások. A Városi Szolgáltató Zrt. fél év múlva
számol be az akció során szerzett tapasztalatairól.

IDEI FELÚJÍTÁSOK
Az idei húszmilliós felújítási és ugyanekkora beruházási
elõirányzat terhére az önkormányzati intézmények villám-
védelmének megfelelõ kialakítására 12,5 millió, a Pannónia úti
óvodában egy óvodai csoport kialakítására 12 millió, a védõnõi
szolgálat lapos tetõs épületének tetõszigetelésére kétmillió, a
Rákóczi iskola vizesblokkjának felújítására 3,5 millió, a nap-
közis konyha fekete mosogatójának felújítására és a tervezett
épületbõvítés terveztetésére pedig 10 millió forintot határo-
zott meg az önkormányzat.

TEMPLOMDOMBI HOMLOKZAT
Ismét pályázatot nyújt be a Templomdombi Általános Iskola a
Wienerberger Zrt. Jövõvár pályázatára, hogy megújulhasson az
iskola homlokzata. Siker esetén az önkormányzat ötmillió forin-
tos önrészt biztosít.

ÖKO-PROGRAM: MENNEK A TÁMOGATÁSOK
Kiemelt feladat a városvezetés számára a távhõ-díjak csökken-
tésében való közremûködés. A Kondor Béla út 11. szám alatti
társasház ezer forint híján 700 ezer forintos önkormányzati
támogatást kap 616 ezer forintos állami önrész mellett, hogy
nulla forint saját erõbõl újítsák fel fûtési rendszerüket. Az ÖKO-
Programban benyújtható pályázatok – mint arról korábban rész-
letesen beszámoltunk – minden társasházi közösség számára
hasonló lehetõséget biztosítanak. Májusban még lehet jelent-
kezni a pályázatra. A Radnóti Miklós út 6. és 11. szám alatti tár-
sasházak 890-890 ezer forint önkormányzati támogatást kap-
tak 24 ezer forintos önrész mellett.

MÓDOSÍTTATNÁK A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYVET
Javaslatokat fogalmazott meg a szentendrei képviselõ-testület
a Büntetõ Törvénykönyv módosításához. A javaslatok között
szerepel az, hogy az okozott kár megtérítése, jóvátétel, tevé-
keny megbánás esetén ne lehessen az erõszakos visszaesõ
büntethetõséget kizárni, vagy a büntetést korlátlanul eny-
híteni. A cél érdekében dr. Dietz Ferenc polgármester levélben
keresi meg az igazságügyi és rendészeti minisztert. A tulaj-
don és a tulajdonos védelmére, valamint a Polgárõrség és a

Közterület-felügyelet jogkörére vonatkozó javaslatokat május-
ban tárgyalják.

MEZEI FUTÁS
Szentendre újabb bemutatkozási lehetõsége. Az önkormányzat
elvben hozzájárul, hogy a 2012. évi Mezei Futó Európa Bajnokság
helyszíne Szentendrén, a Skanzen területén legyen. A Magyar
Atlétikai Szövetség rendezvényének elõkészítõ bizottságába
meghívták dr. Dietz Ferenc polgármestert is.

ÚJ MÛVÉSZTELEP: ÚJ TETÕ ALATT
Az Új Mûvésztelep 12 lakóegységének tetõjavításáról döntött
az önkormányzat. a felújításhoz 30 millió forintos önrésszel
pályázik a város, amennyiben az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium is legalább 30 millió Ft támogatást nyújt. A tervek
szerint a mûvészek által megszervezésre kerülõ aukción befolyó
bevételek is a felújításra szánt összeget növelik.

Ezüstgyûrû 
a legtöbbet olvasónak

Nagyszerû ötlettel állt elõ Hegedûs Béla
kecskeméti költõ: saját emlékgyûrûje máso-
latát ajánlotta fel a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár, a kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtár és a Pest Megyei Könyvtár legaktí-
vabb, legtöbb könyvet olvasó használójának.

A számítógépek segítségével könnyû volt megtalálni azt a szent-
endrei olvasót, aki az alapító feltételeinek megfelelt. A Pest
Megyei Könyvtár legaktívabb olvasója 2008-ban Turán Tünde
volt, aki nagy meglepetéssel és örömmel értesült a hírrõl.
A gyûrûk ünnepélyes átadására a Könyvfesztiválon került sor. A
Könyvtárellátó Kht. könyvtári menedzsere, Bariczné Rózsa Mária
köszöntõje után Hegedûs Béla költõ nyújtotta át a három legak-
tívabb olvasónak a Németh Zoltán kecskeméti ötvös mester
készítette emlékgyûrût. Ekkor vehette át az ezüstgyûrût Turán
Tünde is, a Pest Megyei Könyvtár olvasója, akinek a különleges
díjhoz szívbõl gratulálunk.                                                 bic
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Hegedûs Béla és Turán Tünde

Köszönjük ha támogatja adója 1%-val céljainkat, Szentendrét,
a térség egészségét, a minõségi betegellátást az ifjúságot, 
a sportot

2000 Szentendre, Városház tér 1-3, 
Adószám:18681574-1-13
Bankszámlaszám: 
OTP 11742087-20070634

2008. évben az adófelajánlás 1% -ból kapott 52 000 Ft-ot 
a Mentálhigiénés Gondozóközpont technikai  támogatására
használtuk fel.

A „Városháza házhoz jön“
fórumsorozat keretében 

LAKOSSÁGI FÓRUM lesz
május 20-án, szerdán 
17 órakor az Izbégi

Általános Iskola „C“ épület
ebédlõjében (Mária u. 1.) 

A fórum témája:
Bükkösparti KSP-2

sportövezet szabályozási
tervének módosítása

A fórum végén 
dr. Pázmány Annamária,

a terület képviselõje
fogadóórát tart



A várható környezeti ártalmak, a már most is túlzsú-
folt 11-es fõközlekedési úton és a csatlakozó mel-
lékutakon várható egyre nagyobb forgalom súlyos
közlekedési problémákhoz és további társadalmi fe-
szültségekhez vezet. A probléma orvoslása céljából
2008. június 23-án Szentendrén megalakult az M0
Érdekvédelmi Egyesület dr. Dietz Ferenc polgármester
vezetésével. Az egyesület munkája eredményeként
Szentendre belterületét érintõ közlekedésbiztonsági
fejlesztésekre 80 millió Ft-ot ítélt meg a szaktárca,
az erre vonatkozó támogatói szerzõdést már meg-
küldtük az illetékeseknek. Emellett az országgyûlési
képviselõinknél és a minisztériumoknál folyamatosan
lobbizunk az ígért támogatás mielõbbi utalásáért. 
Szentendre Város Önkormányzata 2008-ban 30 út
felújítását oldotta meg pályázati pénzbõl, ez ebben
az évben is folytatódik. A Barackos és az Egres utcák
felújítására 208 millió Ft pályázati támogatást nyer-
tünk. Fontos a város közlekedési rendszerének
fejlesztése és biztonságosabbá tétele a városban
lakók érdekei szerint. Ezért elsõ alkalommal, kísér-
leti jelleggel egy kérdõívet adtunk közre, hogy a
fejlesztéssel nagymértékben érintett pismányi
lakosság véleményét a korábbiaknál jóval részlete-
sebben megismerjük. 
Köszönjük mindazon lakók észrevételeit, javaslatait,
akik visszaküldték a kérdõívet és válaszaikkal,
véleményeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a fejlesztést
az ott lakók igényei szerint valósuljon meg.

11-ES ÚT, BARACKOS ÚT KERESZTEZÕDÉSE

1. Örül-e Ön a tervezett lámpás csomópont ki-
alakításának?  

2. Elfogadja-e Ön a tervezett, fent bemutatott
lámpás csomópont kialakításának a szakmai
indokait?

3. Alább a csomópont 4 funkcióját soroltuk fel. 
A gyalogosok védelme nyomógombbal vezérelt lámpás
átkelõvel

A Budapest felõl érkezõk Pismányba, balra nagyívben 
kanyarodásának megkönnyítése

A Pismányból a 11-es útra jobbra kisívben kikanyarodók
segítése

A Pismányból a 11-es útra balra nagyívben kikanyarodók
segítése

11-ES ÚT, EGRES UTCA KERESZTEZÕDÉSE

1. Szükségesnek tartaná-e Ön, hogy a Pismány
felõl az Egres utcából a 11-es útra jobbra kisívben
kikanyarodni szándékozóknak egy kiegészítõ
kikanyarodó sáv épüljön?
A város sikeres pályázatainak köszönhetõen 2009
kétségtelenül a beruházások éve lesz Szentendrén –
ezen beruházások egyike a Barackos és Egres utcák
felújítása. A város soha nem látott fejlõdés elõtt áll,

ilyen összegû források még soha nem álltak ren-
delkezésre. Ezek a munkálatok a város fejlõdéséhez
elengedhetetlenek, az itt lakók életkörülményeinek
javítását szolgálják. 
Bízunk abban, hogy céljainkat a városlakók is
magukénak érzik, és a beruházások eredményekép-
pen szebb, élhetõbb életteret alakíthatunk ki
Szentendrén. 

Polgármesteri Hivatal
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Megkérdeztük a Pismányban élõket...
Szentendre városvezetésének kiemelten fontos a lakosság hiteles tájékoztatása, másrészt a
lakosság szélesebb körben történõ bevonása a döntéshozatali folyamatokba. Ezért korábban
már bevezetett és jól mûködõ kommunikációs csatornák kialakítása mellett (pl. zöld szám,
zöld email, Városháza házhoz jön, lakosság megkérdezése a félkarú banditákról) most
kérdõíven keresztül kerestük meg a pismányi lakosságot közlekedést érintõ kérdésekben.
Közel 1400 kiküldött kérdõívbõl 61-et küldtek vissza érdekes javaslatokkal, véleményekkel.
Ebbõl most egy rövid összefoglalót adunk közre, a teljes anyagot a www.szentendre.hu hon-
lapon olvashatják. 
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Válság és bankok 
a II. Gazdasági Napon

Második alkalommal rendezték meg Szentendrén
a Gazdasági Napot, amelyen neves elõadók, szak-
emberek tartanak elõadásokat aktuális ökonó-
miai témákról. Az idei, május 6-án megtartott
esemény fõ témája a válság volt. Bár a gazdaság-
gal és marketinggel foglalkozó szakkönyvek több-
sége úgy tekint e fogalomra, mint a megújulás
nagy lehetõségére, a köztudatba mégis negatív
színezettel került be, s most, a pénzpiaciból kinõtt
gazdasági világválság idején ez a szakmai nap
próbált rávilágítani a megoldásokra, igyekezvén
optimista kicsengéssel segítséget adni a helyi és
térségi vállalkozók számára.
Az elõadók között olyan nevekkel találkozhat-
tunk, mint dr. Vereczkey Zoltán, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara alelnöke, Dragon József,
a Szentendrei Kistérségi Ipartestület elnöke,
Koltai Zsolt közgazdász, valamint Huszár Richárd,
a Pro Régió Ügynökség EU támogatások iroda-
vezetõje. Dr. Síklaki István szociálpszichológus a
válság lélektani hatásairól beszélt, míg dr. Dietz
Ferenc polgármester Szentendre válságkezelõ
programját ismertette. A délután a bankok jegyé-
ben telt: a városban jelenlévõ pénzintézetek
képviselõi tartottak elõadásokat a helyi vállal-
kozások pénzügyi lehetõségeirõl, majd a „Bankok
utcájában“ adtak személyes tanácsadást a felállí-
tott standoknál a kis- és középvállalkozások
számára.               

- t -
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ebben a két cég jelezte, hogy a frissen
átadott Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpont parkolási lehetõsé-
geinek bõvítése érdekében egy be-
építési javaslatuk van, amely szerint a
pinceszinten mélygarázs, a földszin-
ten és az emeleten irodák és külön-
bözõ sportszolgáltatások állhatnának
rendelkezésre. A beépítésre tervezett
terület a sportpályákat, illetve némi
zöldfelületet foglal magába. A vál-
lalkozó azt is vállalná, hogy a sportpá-
lyákat új helyszínen – de mindenkép-
pen a lakótelepen belül – megépíti,
valamint játszóteret is kialakít. A pro-
jekt lehetõséget teremtene arra, hogy
az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat kistérségi intézete
ide kerüljön. Az említett javaslatban
az elmondottak vizsgálandó kérdés-
ként merültek fel. A képviselõ-testület
várhatóan õsszel fogja újabb forduló-
ban tárgyalni a kérdést. Ennek alapján
a településrendezési tervet kialakító
cégnek, a Portaterv Kft.-nek ezeket
vizsgálandó kérdésként kell kezelnie,
és javaslatokat kell megfogalmaznia a
hasznosításra vonatkozóan.
– Ha ez valójában csak egy lehetõség,
miért volt mégis felzúdulás a lakos-
sági fórumon?
– Ezen a fórumon a kezdeményezõ vál-
lalkozó és az önkormányzat meghall-
gathatta volna a lakosság véleményét,
amely kiemelten fontos, hiszen csak a
helyi lakók érdekeinek megfelelõen
szabad döntést hozni. A fórumot
indítványozó lakótelepi képviselõk,
különösen Horváth Gyõzõ és Fülöp Zsolt
már az eseményt megelõzõen egyér-
telmûen éreztették a lakókkal a be-
építést ellenzõ véleményüket, és ez
olyan hangulatot teremtett, hogy a
szerintük indokolatlan beruházás el-
képzelése komoly elutasítást váltott ki
a résztvevõk körében. Miután a kép-
viselõk tájékoztatták Simon Pétert a

várható felzúdulástól, õ a tervezett
projektbemutatót végül nem tartotta
meg, helyette nekem kellett reagál-
nom a kérdésekre. Hangsúlyozom azon-
ban, hogy a projektrõl részletes terv
nem készült, csupán egy lehetõségrõl
van szó. Önmagában egyébként a Helyi
Építési Szabályzat paramétereinek
módosítása sem jelent még döntést a
projekttel kapcsolatban.
– Miért lenne elõnyös a lakótelepi-
eknek, ha egyszer esetleg mégis meg-
kezdõdne a beruházás a területen?
– Mint említettem, a vállalkozó ígérete
szerint új játszótér épülne, és új, kor-
szerû sportpályákkal gazdagodna a
városrész. Tény, hogy az irodák és az
esetleges ÁNTSZ-központ autóforgal-
mat generál, de a parkolóhelyek száma
is növekedne a mélygarázs révén, még-
hozzá úgy, hogy nem a meglévõ terület-
bõl vesznek el, hanem az épület alatt
alakítanák ki a parkolót. Érthetõ tehát
a lakók fokozott ellenérzése, ám a mér-
leg másik serpenyõjében is lettek volna
érvek.
– A fórum végén rögtönzött szavazást
rendeztek a jelenlévõk körében,
amelybõl kiderült: elsöprõ többség
utasítja el a beépítési elképzeléseket.
Mire kötelezi ez az alkalmi referen-
dum az önkormányzatot?
– A képviselõ-testület a lakosság több-
ségének véleményével nem mehet
szembe, hiszen azért választottak meg
minket, hogy a lakók érdekében dol-
gozzunk. Persze az a körülbelül 120 fõ,
aki részt vett a fórumon, nem képviseli
tökéletesen az 5-6000 fõs lakótelepi
közösséget, de a szimpátiaszavazás,
amely a témát egyelõre lezárta, egy-
értelmûsége miatt mégis elegendõen
reprezentatív volt, hogy megismerjük
a helyiek véleményét.
– A fórum másik témája a fûtéskor-
szerûsítés volt. Milyen tapasztala-
tokat szûrt le a lakótelepiek reak-
cióiból?
– Bár a fûtéskorszerûsítésrõl szóló pá-
lyázatot minden lehetséges fórumon
meghirdettük, eddig mindössze három
lépcsõháznak szavaztunk támogatást,

mert csak ennyien akartak élni a
lehetõséggel. Ez a három pályázat a
rendelkezésre álló 80 millió forintos
önkormányzati támogatási keretnek
csak a töredékét köti le. Bõven van
még pénz, június 31-ig lehet pályáza-
tokat beadni a Polgármesteri Hiva-
talba, de sajnos továbbra is kevesen
jelentkeznek. Mint a fórumon is ki-
derült, a lakók azt nehezményezik,
hogy a pályázatban benne van a tízéves
kötelezettségvállalás, ameddig fenn
kell tartani a korszerûsített fûtési rend-
szert, vagyis nem szabad leválni a táv-
hõszolgáltatásról, és a pályázat be-
nyújtásához a pályázni kívánó lakó-
közösség 100%-os beleegyezése szük-
séges. Ezek az intézkedések az Or-
szággyûlés által alkotott pályázati
feltételek között szerepelnek, és az a
céljuk, hogy jogilag tiszta helyzetet
teremtsenek. Ez a szempont érthetõ
is, hiszen tudni kell, hogy akik levál-
nak a rendszerrõl, azoknál fennáll a
veszély, hogy a nem fizetõk tartozását

a szolgáltató a többiekkel fizetteti
meg. A távfûtési rendszerben ugyanis
a lakók a fûtõmûvel állnak szerzõdéses
jogviszonyban, így a nem fizetõket a
cég háztartásonként külön-külön  tudja
beperelni és behajtani az adósságukat,
a gázszolgáltató azonban csak a tár-
sasházzal mint jogi személyiséggel áll
jogviszonyban. Érdemes tehát minden
társasháznak még egyszer áttekinteni
ezt a soha vissza nem térõ egyszeri le-
hetõséget, és mielõbb élni vele, hiszen
jövõre megszûnik a támogatási alap.
Tisztában vagyunk a lakótelepiek ne-
héz helyzetével, a távfûtés drágulá-
sából adódó problémákkal. Szentendre
város önkormányzata éppen ezért
nagyon fontosnak tartja, hogy a gáz-
motor megvásárlásával, a fûtõmû kor-
szerûsítésével, egyértelmû szerzõdé-
ses jogviszony megteremtésével, vala-
mint az ÖKO-Program önkormányzati
támogatásával minél gyorsabban és
hatékonyabban segítse a lakótelepen
élõket.                            Bokor Tamás

Sportpályák...

A fórumon több felszólaló elmondta a tervezett beruházással kapcso-
latos véleményét, amely az alábbiakban foglalható össze.

1. Az elképzelés nem veszi figyelembe a tanulóifjúság igényeit. A sportpályák az iskola
szerves részei, mert tanrendbe iktatott rendszer szerint használja. Az iskolaépület
bõvítésével ugyanis csökkent az iskolaudvar területe. A sportpályákat a lakótelepi
tinédzser ifjúság naponta késõ estig minden korlátozás és beavatkozás nélkül használja,
mivel ennek a korosztálynak a lakótelepen más szabadtéri és szabadidõs tevékenységre
lehetõsége nincsen. E nélkül megnövekedne a csellengésre, rongálásra való hajlamuk. 
2. A tervezett létesítmény nem szolgálná a lakótelepiek szükségletét, és nem is lenne
pénzük sem a mélygarázs, sem a fedett sportcsarnok használatára.
3. Újabb zöldterületet venne el a lakóteleptõl. Ez ellentétes a Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégiával, amely a zöldterületek megtartását, sõt növelését irányozza elõ. 
4. Tovább növelné a Kálvária út és a Római sánc utca egyébként is nagy forgalmát, zaj-
és légszennyezését, a most is rossz állapotú útfelület további rongálódását. Az úthibák
állandó javítgatása a város költségvetését terhelné.
5. A kistérségi és az ÁNTSZ irodák Budakalásztól Visegrádig bármelyik községben fel-
építhetõk tetszõleges szabad területen, nem pedig egy lakótelepi közösség közepébe,
annak hátrányára. 
A fórum második részében a résztvevõknek tudomásul kellett venni, hogy a fûtéskor-
szerûsítés mûszakilag csak akkor valósítható meg, ha abban valamennyi lakástulajdonos
részt vesz. A kormányzat által kiírt pályázat tehát megvalósíthatatlan, életszerûtlen, 
és sajnos erre az önkormányzatnak nincs befolyása, hatásköre. Szomorú és nehezen
érthetõ, hogy a 21. században nincs(?) olyan mûszaki megoldás, ami a fogyasztott hõt
mérné, s a lakosság számára elviselhetetlenül magas távhõdíjakat mérsékelné.

Máté György
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A vizesnyolcas 
és a lemniszkáta

Olvasom Lindner Monika írásában (Szentendre és Vidéke, 2009.
április 24.), hogy az emberiség elvesztette a szellemiekrõl való
tudását, ezért lett a vizesnyolcas szónak – amint leírtam nem-
régiben – 'jelentéktelen, de feltûnni igyekvõ, üresfejû (fiatal)
férfi' jelentése. A szerzõ, aki szerencsénkre nem tartozik az
emberiséghez, ezért meg tudja osztani velünk tudását arról,
honnan ered a dolog, bár nem éppen víztiszta okfejtéssel ma-
gyarázkodik. Korábbi cikkembõl nem értette meg, hogy a „vizes-
nyolcas“ szó, nem mondás, azonkívül pedig fõnév (nem ige,
amint egyszer értelmezni véli), s fõleg nem az alapjelentését
(ti. ezt: 'szûk nyílású edénybõl végzett locsoláskor keletkezõ, a
8-as számjegyhez hasonló nedves alakzat, rajzolat'). Javaslom
tüzetes tanulmányozásra az általános és középiskolai (nyelv-
tan)könyveket, esetleg a magyar értelmezõ szótárakat, nép-
rajzi lexikont, továbbá javallom nem összekeverni ezt a rajzo-
latot a meanderrel, amely mint görög minta van említve, s nem
tartozik ide semmilyen tibeti elõkelõség ruhaszegélyének mintá-
ja, sem mindaz, amit még fölsorol. A vizesnyolcas rajzolat titka
mindössze az, hogy bizonyos kar- és kézmozdulatokkal locsol-
va a földet ilyen alakú mintázattal lehet viszonylag nagy terüle-
ten fölöntözni. Sormintaként (hímzéseken, mézeskalácson és
más egyebeken) ugyancsak egyszerûbb efféle mintázatot elõ-
állítani.
Lindner Monika azt hiszi: „A nyolcas fekvõ helyzetben a végte-
len, a világmindenség, azaz Isten.“ A vallásos világképben
valóban egyenlõ a „végtelen“ Istennel, a „véges“ világ terem-
tõjével. Mégis ezekrõl a fogalmakról sem volna szabad semmit
elfejteni abból, ami a közmûveltség része, mert így némi homály-
ba kerülünk a fekvõ nyolcas és a „végtelen“ kapcsán is. Nem a
filozófiai értelemben vett végtelent jelenti az, amit õ fekvõ
nyolcasnak nevez, hanem egy Cassini-görbérõl van szó, azt
használják jelként a végtelen matematikai fogalmának jelö-
lésére. Ez egy negyedrendû algebrai görbe, amellyel Jean

Dominique Cassini (1625-1712)
itáliai születésû francia csil-
lagász a bolygók pályáinak le-
írása kapcsán foglalkozott. 
A fekvõ nyolcasra emlékeztetõ
(!) vonal e görbe egyik külön-
leges esete, ezt a lemniszkátát
1694-ben írta le. Hasonló alakú
a Camillo-Cristophe Gerono
(1799-1891) francia matema-

tikus által leírt görbe is, a Gerono-lemniszkáta.
A nullát is tartalmazó tízes számrendszer és vele a (nyugatarab
fajtájú) számjegyek sora a XIV-XV. században terjed át
Bagdadból Európába. Így azután értelmetlen mindazt állítani a
fekvõ nyolcasokról, amit a szerzõ fölsorol, nem is szólva arról,
mint Lindner írja, hogy az örök életet jelenti, és megvéd min-
den földi bajtól.
Sajna nem tudtak errõl semmit az ókori birkák, amelyeknek
gyapjából (lémnosz) szalagokat (lémniszkosz) készítettek, ame-
lyekkel gyõzelmi vagy egyéb koszorúkat (lemniscatus) díszítet-
tek az antik görögök, illetõleg a rómaiak, a mai bürgék pedig
már mindent elfelejtettek, nem is jár nekik palma lemniscata,
vagyis fényes gyõzelem – Weöres Sándortól kölcsönözve a szót
– a birkaiskolában.                                                 Büky László

Radnóti Miklós esete 
a katonai alkalmatlansággal

KÉZMÛVES-ALKOTÓ-NAPKÖZIS TÁBOR
SZENTENDRÉN a Bükkös pataknál 8-16 óráig

június 15-19.
június 22-26.
június 29-03.
július  06-10.

Részvételi díj: napi 3x étkezéssel és a foglalkozás
anyagaival 23000 Ft/hét

MÛVÉSZETTERÁPIÁS, DRÁMAPEDAGÓGIAI 
PROGRAMOK,
üvegfestés,
üvegplasztika
akrill, -olaj, -textilfestés 

Információ, jelentkezés: Piszkátor Ildikó 
20-364-5415

A SzeVi április 24-i számában örömmel fedeztem
fel Õzi megemlékezését Radnóti Miklós szent-
endrei kötõdéseirõl, melyet a Radnóti-évforduló
kapcsán írt. Van azonban az írásban egy rész,
amit nem hagyhatok szó nélkül. Ezt olvasom:
„1939-tõl (…) rendelték el a katonai szolgálatra
alkalmatlanok körében a munkaszolgálatot“. Nos,
a hír igaz, csak némi kiegészítést igényel. Ha
Õzi ennek utánanéz az interneten, utánakérdez
egy korombélinél, vagy – horribile dictu – leemeli
a polcról a Magyar nagylexikon 13. kötetét,
bõvebb ismeretekkel szolgálhatott volna az
olvasónak. De az is elég lett volna, ha a szerkesztõ
figyelmezteti a pontosításra.
Aki csak annyit tud a történelembõl, hogy a 
II. világháború idején a zsidókat fegyveres kato-
nai szolgálat helyett munkaszolgálatra vitték,
és ezt összeveti a fent idézett információval, az
könnyen arra a következtetésre juthat, hogy a
zsidók teljes egészükben katonai szolgálatra
alkalmatlanok voltak, beleértve az olimpiai
bajnok sportolókat is. Mivel ez köszönõ vi-
szonyban sincs a valósággal, nézzük a tényeket.
Az 1939-es II. tc. katonai munkaszolgálatra
kötelezett minden, származási, politikai, er-
kölcsi, vagy egészségügyi okból fegyveres szol-
gálatra alkalmatlannak minõsített, katona-
köteles férfit. Az 1942-es XIV. tc. a zsidónak
minõsülõ (Figyelem! Nem az illetõ döntötte el
a saját identitását, hanem a jogszabály de-
finiálta!) személyeket kötelezte kisegítõ mun-
kaszolgálatra. Ettõl kezdve a munkaszolgá-
latosok döntõ többségét zsidók tették ki; kisebb
számban voltak egyéb, megbízhatatlannak mi-
nõsített személyek is (politikaiak, köztörvénye-
sek stb.). Az 1944. júniusi hadügyminiszteri
rendelet értelmében a hátországban dolgozó
munkaszolgálatosokat hadifogolyként (!) ke-
zelték. Nem részletezem a munkaszolgálatosok
sorsát, mert szétfeszítené egy olvasói levél
kereteit. De ne szégyenlõsködjünk, írjuk le ma-
gyarul: Radnótit nem azért vitték el munka-
szolgálatra, mert fegyveres szolgálatra alkal-
matlan lett volna, hanem azért, mert zsidónak
minõsült – és ez független volt attól, hogy õ
saját magát minek tartotta, vagy hogy meg
volt-e keresztelve. Ezért kellett sárga karsza-
lagot hordania, mint azt olvashatjuk július 5-i
naplóbejegyzésében. Aki ezeket nem tudja, az
nem is érti, miért kellett a sárga karszalag.
Tisztelt Szerkesztõség, kedves Õzi! Illyés Gyula
írta: „...növeli, ki elfödi a bajt“. Egyetértek.
Nem elfödni kell a bajt, történelmünk e szé-
gyenteljes korszakát, hanem egyértelmûen
kibeszélni. Ezzel tartozunk Radnóti Miklós, a
Nem tudhatom szerzõje és sok ezer munkaszol-
gálatos társa emlékének.            Szegõ András

Válasz Szegõ Andrásnak

Minden valamirevaló írás vitára ingerel, ezért
örömmel és köszönettel vettem Szegõ András
úr szerkesztõségi levelét. A szándékom egy-
értelmû volt: ünnepelni Radnóti Miklóst;
emberi és költõi nagyságára emlékeztetni (ezt
teszik szerte az országban) úgy, hogy azokat a
korántsem közismert tényeket veszem sorra,
amelyek õt Szentendréhez kapcsolták. 
Szövegszerkezeti szempontból az Ön által
kiemelt mondat magyarázó jellegû, bevezeti
azt az életrajzi adatot, hogy Radnóti munka-
szolgálatosként töltött közel két hetet 1942
júliusának elején városunkban. És úgy véltem,
mindennél többet mond sorsáról, helyzetérõl,
ha õt magát, az ekkor vezetett naplójának rész-
leteit idézem, amelyben egyértelmûen ír zsidó
származása miatti megbélyegzettségérõl. 
Történészként természetesen alá tudom tá-
masztani kijelentéseimet. Cikkem megírásához
felhasználtam Ferencz Gyõzõ: Radnóti Miklós
élete és költészete címû kritikai életrajzát, ame-
lyet 2005-ben adott ki az Osiris Kiadó. Három
fejezet foglalkozik a munkaszolgálatban töltött
idõszakkal, és ezekben gyakran hivatkozik
Randolph Braham: A Holocaust Magyarországon
címû alapvetõ szakkönyvére (485-572. oldal).
Mellesleg Radnótit kétoldali sérve miatt kato-
nai szolgálatra alkalmatlannak minõsítették,
így annál nagyobb szégyen, hogy munkaszol-
gálatosként nehéz fizikai munkára, kubikolás-
ra, földmunkavégzésre alkalmasnak találták. 
Írásommal nem állt szándékomban senkit meg-
bántani, még kevésbé indulatokat szítani,
„elfödni a bajt“, pusztán a jeles évforduló kap-
csán az életmûvét közelebb hozni, helytállását
példaképül állítani a maiaknak.

Tisztelettel:
Õzi

Városi gyereknap 
és püspökmajori pünkösd

PROGRAMELÕZETES

Május 29. péntek, Polgármesteri hivatal
13 óra Diákparlament és diák-polgármester
választás
16 óra Gyerekrajz kiállítás megnyitója,
értékelése

Május 30. szombat, Barcsay iskola udvara
11-14-ig Püspökmajori Triatlon
14 óra Megnyitó, fúvósok
15 óra Délibáb bábegyüttes mûsora
16 óra Nagykátai gyermek néptáncegyüttes
17 óra Eredményhirdetés
17.30 Baptista ifjúsági zenekar mûsora
18 óra Utcabál
Közben 19 órakor Eszes Viki és Schwartz
Dávid mûsora

Napközben: játszóházak, virgonckodó játszó-
park, „szikla“ játék, egészségsátor (szûrések,
vizsgálatok), katonai jármûvek, büfé
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Rendõrségi hírek 

LOPÁS
A Szentendrei Rendõrkapi-
tányság területén az elmúlt
hónapban másfélszeresére
nõtt az alkalmi és egyéb lopá-
sok száma. Ez köszönhetõ a
kora nyári idõjárás beköszön-
tének, és a kirándulók, turis-
ták tömeges megjelenésének.
Egy hónapja megnõtt a száma
a területen lévõ nyaralók,
víkendházak feltörésének is,
ahonnan többnyire különféle
szerszámgépeket tulajdoní-
tanak el az elkövetõk. Az nem
megoldható, hogy mindenhol
folyamatosan jelen legyen a
rendõr, ezért szükséges az
állampolgárok odafigyelése,
és a megfelelõ biztonsági
technikák alkalmazása is.  
Az elmúlt hónapokban gyako-
rivá vált az idõskorúak sérel-
mére elkövetett trükkös lopá-
sok száma, melyek során az
érintettek naivitását kihasz-
nálva, különféle átverésekkel
jutnak be az idõs személy
otthonába, ahol figyelmét el-
terelve készpénzt, ékszereket
tulajdonítanak el az elkövetõk
fényes nappal. Többnyire áru-
soknak, hivatalos személynek,
közüzemi vagy önkormányzati
dolgozónak adják ki magukat
a tolvajok, gyakran még el-
hitetik a sértettel azt is, hogy
segélyt vagy adományt hoztak
a részére. Felhívjuk mindenki
figyelmét, hogy a lakásba ide-
geneket ne engedjenek be
semmilyen körülmények kö-
zött, mert könnyedén áldozat-
tá válhatnak. 
A kapitányság nyomozói és
körzeti megbízottjai április
hónapban csobánkai lakhelyû
elkövetõket fogtak el, akik
Budapest III. kerületébõl na-
gyobb mennyiségû mûkövet és
szobrot tulajdonítottak el.  

GÉPKOCSI-FELTÖRÉS, 
-LOPÁS

A gépkocsi-feltörések száma
is megemelkedett az elsõ
negyedévhez képest. Ennél 
a bûncselekmény-típusnál a
leginkább érintett területek
közé tartozik az Omszki tó és
környéke, a Lupa tavak, a be-
vásárló központok elõtti par-
kolók, Szentendrén pedig a
Dömörkapu kirándulóhelynél
lévõ parkoló, ahol az elmúlt
hónapban több gépkocsit
feltörtek. Kérünk mindenkit,
hogy ne hagyjanak értéket a
gépkocsikban, még a csomag-
tartóban sem!

A tavalyi év elsõ negyedévéhez
viszonyítva csökkent a gép-
kocsi-lopások száma. Idén
áprilisban egy Ford Focus
típusú gépkocsi tulajdonítot-
tak el 1 100 000 Ft értékben
Budakalászon.

RABLÁS
A területen elkövetett rablá-
sok száma a tavalyi évhez
hasonlóan alakult. Az elmúlt
hónapban két rablás történt,
ebbõl brutalitását tekintve a
legkiemelkedõbbet Pomázon
követték el. Április 25-én egy
idõskorú férfi tett bejelentést
a kapitányságon, miszerint
éjjel egy óra körüli idõben arra
lett figyelmes, hogy isme-
retlen személy(ek) feszegetik
a lakása bejárati ajtaját. A férfi
kikiabált, hogy tûnjenek el
innen, de válasz nem érkezett
rá. Ezt követõen felkelt, és
kinyitotta az ajtót azzal szán-
dékkal, hogy bottal elkergeti
az udvarára behatolókat.
Ekkor három általa ismeretlen
férfi rontott be a házba. Az
egyik a falhoz támasztott
létrával benyomta az ajtót, a
férfit földre lökte, ráfeküdt a
létrával együtt, és közben több
alkalommal megütötte. Ezt
követõen a sértettet meg-
fenyegették, amennyiben nem
mondja meg, hol tartja a
készpénzt és egyéb értékeit,
akkor meghal. Az idõs férfi a
fenyegetés hatására elõvette
az otthon tartott készpénzt,
és átadta az õt földre lökõ
embernek. Az elkövetõk ke-
vesellték a zsákmányt, és to-
vább fenyegetõztek, miköz-
ben a sértettet az ágyra ültet-
ték. Majd mindent felforgat-

tak a lakásban, de nem talál-
tak más értéket, végül a sértett
lábait nadrágszíjjal, kezeit
madzaggal összekötözték, és
45 000 forint készpénzzel
távoztak. A bûncselekményt
követõen az ajtót kívülrõl
bezárták és a kulcsot a zárban
hagyták. Az áldozatnak ne-
gyed óra elteltével sikerült
kiszabadulnia kötözésbõl, és
csak úgy tudott kijutni a lakás-
ból, hogy a bejárati ajtó mel-
lett lévõ ablakot kinyitotta és
kimászott rajta. Mivel késõ
éjszaka volt, és a mobiltele-
fonját is összetörték, csak
több órával késõbb, aznap ko-
ra délután tett feljelentést a
kapitányságon. A helyszínen
megállapították, hogy az éj-
szaka folyamán a fenti ingat-
lan kertkapuja zárva volt, a
három elkövetõ a kerítést fel-
hajtva, az alatt jutott be az
udvarra. Az elkövetõk kb. 20
év körüliek lehetettek, sötét
bõrûek, baseball sapkát visel-
tek, és jól öltözöttek voltak.
Az egyik kb. 180 cm magas,
vékony testalkatú, a másik
kettõ pedig kb. 165 cm magas
volt. Utóbbiak közül az egyik
vékonyabb, a másik zömökebb
testalkatú. A fenti bûncselek-
ményt megelõzõen pár nappal
az idõskorú sértetthez három
20-30 év körüli, sötét bõrû,
vékony testalkatú nõ csen-
getett be. Bementek a lakás-
ba, vizet kértek, közben kér-
dezõsködtek, körülnéztek,
majd távoztak. 
Hasonló elkövetési módszer-
rel újabb rablás kísérlete tör-
tént május 3-án éjjel Pomá-
zon. Az elkövetõk felkutatása
folyamatban van.          

- kb -

Halálos baleset Leányfalun
Május 11-én a késõ
esti órákban Leány-
falun, a 11-es fõúton
egy motor és egy sze-
mélyautó ütközött
össze. A Szentendre
felõl Tahi irányába
közlekedõ Suzuki
Swift vezetõje a le-
ányfalui strand elõtt észlelte, hogy vele szemben egy motoros
egy keréken motorozva áttér a menetirány szerinti bal oldalra.
Az ütközést a gépkocsi vezetõje már nem tudta elkerülni, így a
két jármû karambolozott, aminek következtében az autó az út
menti bokros területre sodródott. Vezetõje, egy középkorú  férfi
könnyû sérülést szenvedett. A motor az úton többször körbe-
forgott a saját tengelye körül, majd kigyulladt. A motor 37 éves
vezetõjét a mentõk már nem tudták újraéleszteni. A tüzet az
arra haladó autósok porral oltó készülékkel oltották el, a végsõ
munkálatokat pedig a szentendrei tûzoltók végezték el.

Szentendrei Tûzoltóság

Még egyszer 
Pajor Gáspárról 

és fiairól
Török Katalinnak A Pajor-kúria és lakóinak évszázados
titkai címû, lapunk április 17-i számában megjelent
érdekes írásához két ismert helytörténészünk is hoz-
zászólt. Úgy gondoljuk, hogy közlésükkel még  ár-
nyaltabb képet kapnak olvasóink városunk 18-19.
század fordulóján élt, valóban kevéssé ismert személyi-
ségérõl, Pajor Gáspárról.

PAJOR GÁSPÁR ÉS A CENZOROK

Pajor Gáspár még orvostanhallgató korában kezdett ismerkedni a felvilá-
gosodás magyarországi híveinek – Bessenyei György, Kazinczy Ferenc
és Kármán József – munkásságával. Gyakorló orvosként 1793-ban tele-
pedett le Szentendrén.  Szabad idejében lefordította egy német filozó-
fus Pesten megjelent munkáját. Az  uralkodó, I. Ferenc 1792-es trónra
lépését követõen igyekezett  minden eszközzel meggátolni a haladó
gondolatok terjedését. Egyik elsõ intézkedéseként megszigorította
elõdje cenzúrarendeletét. Cenzora Pajor Gáspár fordításában is for-
radalmi gondolatokat fedezett fel, ezért csak átdolgozás után jelen-
hetett meg a mû. Ez volt Pajor Gáspár elsõ találkozása a cenzúrával. 
Ezután 1794-ben kezdett segíteni Kármán Józsefnek az Uránia címû
ízlésnemesítõ és mûveltségterjesztõ folyóirat szerkesztésében. Éppen-
hogy megjelent a folyóirat 3. száma, amikor 1795. májusában I. Ferenc
kivégeztette a jakobinus mozgalom vezetõit, Martinovics Ignácot és
négy társát, Kazinczy Ferencet pedig bebörtönöztette. Kármán József
hazamenekült Losoncra, ahol 1795. június 3-án – Martinovics újabb két
társa kivégzésének napján – „életemésztõ“ betegségben meghalt. 
Úgy látszik a titkosrendõrség tovább nyomozott Pajor Gáspár után.
1796-ban azzal vádolta meg, hogy az Uránia engedély nélkül jelent
meg. A vádra Pajor Gáspár rövid levélben válaszolt: „Felséges királyi
helytartótanács, fõszolgabíró Betsky Sándor úr által velem közlött paran-
csolatja eránt való engedelmességbõl a mi magunk és Urániánk igaz-
gatására ezen felelettel tartozunk: Az Urániában lévõ munkák censor
tiszt. Beresovich József úr helybenhagyása és aláírása mellett mentek
sajtó alá. Ez a váci könyvnyomtatónál lévõ kéziratok által bizonyíttatik.“
Pajor Gáspár nyilatkozata egyúttal az Uránia megszûnését is jelentette.
Ezután fordulhatott a kevésbé veszélyes római kori latin irodalom felé.

Máté György

PAJOR GÁSPÁR ÉS FIAI

A tóth-lipcsei Pajor család tagjairól a korabeli újságok, így például a
Jelenkor is írta, hogy Pajor Gáspár „orvostudor“ 10 000 forintot adomány-
ozott 1808-ban a katonai Ludovika Akadémia építésére. Fiai közül Antal
1837-ben Pest vármegye katonai biztosa volt, ekkor az „Ehrenhauseni
uradalomnak közelebbi sorhúzással lett kijátszatásakor 200 ezer váltó
forintot nyert“. Ebbõl a hatalmas összegbõl 40 000 forintot jótékony
célra adakozott, és ezen felül 1000 forintot adományozott a Vakok
Pesti Intézetének. Õ fordította le német nyelvbõl a Magyarország
történetei rövid elõadásban a hazai ifjúság számára címû könyvet.
A másik fiú, Kamill szintén a köz szolgálatában tevékenykedett, 1843-
ban Tinnyén „esküdt“, a következõ évben Szentendrén alszolgabíró,
majd szolgabíró volt.
A harmadik fiú, Titus úgyszintén a vármegye alkalmazásában állt. Már
1837-ben, 30 évesen hites aljegyzõ volt. Az 1838-as nagy árvíz idején
Pesten a megyeháza tisztviselõivel együtt õ is részt vett az emberek
mentésében. A Hazai Elsõ Takarékpénztár alapító részvényesei között
szerepelt a neve Antal testvérével együtt. Az 1848-as forradalom ide-
jén, május 8-án fõszolgabíróvá választották, amiért a szabadságharc
bukása után mellõzték. Csak 1863-ban lett másodalispán, majd 1872-
ben szolgabíró a pilisi felsõ járásban. 1874. évi közmunkaváltság
beszedett pénzével, 3197 forinttal nem tudott elszámolni, felszólítot-
ták, hogy tartozását egyenlítse ki, de betegségére hivatkozva haladékot
kért, hamarosan meghalt. A halálos ágyán 5000 forintról adott
adóslevelet, azonban ingatlanjai túlterheltek voltak. Ingóságait tör-
vényszéki zárgondnok kezelése alá helyezték. (Azt eset a megye egyik
évnegyedes közgyûlésén került nyilvánosságra.)
Gyászjelentése szerint 1875-ben halálát már egyetlen testvére sem élte
meg.
Pajor Emília énekesnõ nem a tóth-lipcsei, hanem a vindornyalaki és
hertelendi Pajor családban született Pesten, 1850-ben. Életérõl például
a Schöpflin Aladár szerkesztette Színmûvészeti lexikonban lehet olvasni.

Ürmös Lóránt
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Levedinek az évek során rögeszméjévé
vált, hogy a gyûlöleten kívül (errõl
majd máskor!) a mai magyarországi (itt
elõször „magyar“-t írt, de gyorsan ki-
javította) baloldal egyetlen, igazi meg-
tartó ereje a butaság. De nem az a
butaság, amelyrõl egy Magyari Péter
nevû újságíró szellemesen így írt az
Indexen 2009. március 30-án: „Nyil-
vánvalóvá vált, hogy a múlt rendszer
elitjét támogató erõk (az MSZP és az
SZDSZ) a rendszerváltás 20. évforduló-
jára már csak félkegyelmûekbõl állnak.
Ha ezt [ti. Gyurcsány utódjának meg-
találását] így intézték, akkor hogy jár-
tak el egyéb ügyekben? Hogyan lehet-
séges, hogy szombaton egy párt még
felállva tapsol elnökének, és elsöprõ
többséggel újraválasztja, majd a követ-
kezõ szombaton lemondatja? Hogyan
lehetséges, hogy egy párt elnöke hétfõn
a parlamentben csütörtökig ad magá-
nak határidõt valamire, majd még vasár-
nap este is tanakodik a lehetséges forga-
tókönyveken? Lehetne még kérdezni.“
Nem, Levedi nem erre a „butaságra“
gondolt. Mert szerinte (az egyszerûség
és tényszerûség kedvéért MSZDSZP-nek
rövidíthetõ) politikai baloldal vezetõi,
idõnkénti szerencsétlenkedéseik da-
cára, nem buták, hanem a maguk szem-
pontjából nagyon is okosak. A Levedit
nyomasztó butaság legutóbb a 2009.
május elsejei szocialista nagygyûlésen
és fórumon meg a pécsi polgármester-
választási kampány utolsó napjaiban
mutatkozott meg ismét azoknak a ra-
jongóknak és aktivistáknak az arcán és
beszédében, akik a legnagyobb veszte-

sei a baloldal rövid megszakításokkal
hatvan éve tartó uralmának. Ezeket az
embereket 2002-ben azzal hergelték
fel az Orbán-kormány ellen, hogy
állítólag elvett tõlük 19 ezer forintot,
és azzal „vették meg“ a szavazataikat,
hogy megígérték és be is vezették a

tizenharmadik havi nyugdíjat. Most
éppen ezt készülnek elvenni tõlük, s
amikor ezt a tényt az említett gyûlésen
közölték velük, hatalmas tapssal
fogadták. A pécsi kampány szocialista
nyugdíjas-hadosztályának tagjai
(vajon mennyit fizethettek nekik?)
egymás szavába vágva erõsítgették,
hogy igenis, nekik is hozzá kell járul-
niuk a terhek viseléséhez. Érdekes,
2002-ben még nem mutatkoztak ilyen
megértõnek. Pedig akkor – aki akar,

emlékezhet rá – nem vettek vissza tõlük
semmit, hanem csupán kevesebbel
emelték a nyugdíjukat, mint ahogy az
MSZDSZP irreális ígéretei szerint emel-
ni kellett volna. Levedi egyik kollégá-
ja mesélte, hogy mikor az apjával – az
MSZP és Kovács László tántoríthatat-
lan rajongójával – már huszadszor
vesztek össze a kérdésen, rávette õt,
hogy a nyugdíjszelvények alapján néz-
zék át az elõzõ nyolc év juttatásait. A
számolás azt a cáfolhatatlan ered-
ményt hozta, hogy 1998 és 2002 között
(a nyugdíjemelés mértékének csökken-
tése ellenére és az inflációt is figyelem-
be véve) sokkal jobban járt, mint a
megelõzõ nyolc évben bármikor. Ez
azonban cseppet sem ingatta meg az
apát: szilárdan kitartott amellett, hogy

Orbán õt megrövidítette, s hogy majd
a „Laciék“ mindent rendbe tesznek. 
Levedi maga is sokszor találkozott ezzel
a mentalitással, és ilyenkor mindig a
hiábavalóság érzése fogta el. Épp e
tapasztalatok miatt kissé nagyképûen
azt gondolta, hogy õt már semmi sem
lepheti meg, de a magyar valóság
mindig rácáfolt erre a hitre. Ilyen volt
az a 2008 õszén végzett politikai
közvélemény-kutatás, amely a követ-
kezõ eredményeket hozta: 1. a magyar

lakosság 40%-a nem hallott arról, hogy
egypárti (nem koalíciós) kormány van
hatalmon (az MSZDSZP-MDF összeját-
szásra gondolva Levedinek az jutott
eszébe, lehet, hogy nem is közvéle-
mény e része, hanem õ a buta); 2. a
megkérdezettek 17%-a szerint a Fidesz
kormányoz! Levedi persze nem hitt el
mindent a közvélemény-kutatóknak
(sõt!), de ezek az adatok – ha csak fele-
kétharmad részben igazak is – egy-
szerûen fizikai fájdalmat okoztak
nekik. Ezek ugyanis azt jelentik, hogy
a fentebb jellemzett, „öntudatos törzs-
butaság“ (vagy „törzsi butaság“?) mel-
lett létezik egy teljesen öntudatlan
butaság-tömeg is, amelyet ügyes ma-
nipulációval bárki a hálójába foghat.
Levedinek meggyõzõdésévé lett, hogy
ez a honi baloldal hatalmának valódi
bázisa. Bár az utóbbi idõk közvéle-
mény-kutatásai szerint az MSZDSZP
folyton negatív rekordokat döntöget,
2002 óta mindenki tudja, hogy némi
szerencsével és még több pénzzel ezt
a tartalékot meg lehet mozgatni. Ehhez
csak egy kell: fenntartani azokat, a 
mechanizmusokat és gépezeteket,
amelyek a magyar társadalom primitivi-
zálását végzik rendkívül hatékonyan.
Mert félreértés ne essék: a butaság nem
csak a baloldali és a magyarországi
populáció privilégiuma. Egy friss
felmérés szerint az USA-ban 30 millió
ember szinte nem tud írni és olvasni.
Levedi a fenti megjegyzései ellenére
sem gondolta soha, hogy minden
baloldali szavazóból hiányoznék az
emberi tisztesség és a normális közélet
iránti vágy. Hogy az emberek döntõ
többségében – igaz, elég mélyen elás-
va – van erkölcsi érzék, az akkor mu-
tatkozott meg neki világosan, amikor
az õszödi beszéd nyilvánosságra hoza-
talának napján még a baloldali mé-
diában is közel 80%-os arányban
mondták azt a szavazók, hogy Gyur-
csánynak azonnal mennie kell. Ám az
is újfent bebizonyosodott, hogy a
butaságot valakik „gyártják“ és ter-
jesztik, mert ez az arány két napon
belül 50% alá zuhant (ugyanez történt
a 2006-os miniszterelnök-jelölti vitá-
val is: ezt a lakosság azon melegében
döntetlenre adta, de két nap múlva
már kb. 6%-kal többen vélték jobbnak
Gyurcsányt). Ezért tartotta Levedi az
MSZDSZP-t az ország legnagyobb kár-
tevõjének és a magának kisajátított
modernizátori küldetés legnagyobb
kerékkötõjének. Korszerû, megújulni
képes ország ugyanis nincs öntudatos
polgárság, önálló ítéletalkotásra képes
és erkölcsi mércéket érvényesítõ kö-
zéposztály nélkül. Az MSZDSZP hatal-
mát leginkább egy ilyen társadalmi ré-
teg fenyegetné, ezért mindent meg is
tesz a megerõsödése ellen. Az MSZDSZP
fõ szövetségese nem a polgár, hanem a
butaság. Az MSZDSZP léte és hatalma a
legfõbb garancia arra, hogy Magyar-
ország soha nem lesz modern nyugati
ország és az okos polgárok gyülekezete.

Levedi nyomán Madzsar Ali

Abszurd történetek Madzsarisztánból

Butaság és baloldal
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt
eltûnt népek és kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutató-
munka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport
nyomaira bukkant. A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja,
Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha Európának
nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.

A POMÁZI ÁLLATVÉDÕ ÉS ÁLLATSEGÍTÕ
EGYESÜLET 

kéri Önöket, segítsenek adójuk 1%-nak 
felajánlásával, hogy továbbra is mûködhessen 

a pomázi kutyaotthon és hogy minden, 
látóterünkbe került bajba jutott 

állaton segíteni tudjunk! 

ADÓSZÁMUNK: 18668360-1-13 

EMBERSÉGÉT KÖSZÖNJÜK!

MMár ár mmost ost 
ggoondondoll jjoon n 
a na nyyárra!árra!
KKllíímmáákk szerelése
Szaktanácsadás
Ingyenes felmérés
Készülékek karban-
tartása, fertõtlenítése

Az általunk 
forgalmazott
készülékekre 
mmáájjuuss 3311--iigg

55%%
eennggeeddmméénnnnyyeell!!

Klocz Kft.

30/230-955730/230-9557

Tisztelettel meghívom 
egy csésze tea melletti, 

kötetlen (ingyenes) beszél-
getésre, melynek témája
A SZÓRAKOZÁSSAL,

NYARALÁSSAL
KAPCSOLATOS

SZOLGÁLTATÁSOK 
azaz fürdõk, kávéházak, 

éttermek, színházak
és hasonló szolgáltatók

felelõssége

2009. május 21. csütörtök
17:30

Grimaldi Ügyvédi Iroda
Szentendre, Tómellék u. 18.

Elõzetes bejelentkezés:  
a 06 20 330 3640 telefonon
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ADunakanyar két történelmi kis-
városának, a bal parti Vácnak és
jobb parti Szentendrének egy-

aránt van egy „görög“ temploma és egy
Görög utcája. Mára már csak ennyi
maradt közös görög emlékként, de volt
idõ, a 18. század, amikor a görögök
sok szálon szõtt kapcsolatot tartottak
fent Szentendre és Vác között. 
A hetvenöt esztendõs Lukács Pál, mint
vélhetõen az akkor legidõsebb régi
helyi lakos, vezette végig „Szent Endrej
faluban“ 1697-ben azokat a hivatali
embereket, akiknek tisztük volt megál-
lapítani, hogy a hódoltság idején a
Muslay család valóban rendelkezett-e
Szentendrén három nemesi curiával
(udvarházzal), annak határbeli tar-
tozékaival és saját jobbágyokkal.
Ebben a magyarul lejegyzett tanúval-
lomásban szerepel „az Dunara jaro
Ucsaban a Gõrõgõk Temploma“ megfo-
galmazás, mint a hazai forrásokban
talán legkorábbi utalás a Balkánról
érkezett új telepesek egy csoportjának
fából épített templomáról. 
A 18. század közepén, 1752-1754 kö-
zött létesült Szentendre egyik legje-
lentõsebb mûemléke, a mai Fõ tér és 
a Görög utca sarkán álló Blagovesz-
tenszka, a Gyümölcsoltó Boldog-
asszony tiszteletére emelt templom,
amit a helyiek még az 1950-es évek-
ben is egyszerûen Grcska-nak, azaz
Görög templomnak „szólítottak“.
Az 1690-ben a törökök elõl Magyar-
országra menekült délszláv népcsopor-
tok között nem könnyû eligazodni el-
nevezésük sokfélesége és azok idõn-
ként eltérõ jelentése miatt. Tény vi-
szont, hogy a szerbekkel görögök és
cincárok is érkeztek az új hazába. A
cincárok valamikor önálló etnikum
voltak, saját nyelvük volt, és magas-
hegyi pásztorkodással foglalkoztak.
Idõvel kivált közülük egy kereskedõ és
iparos réteg, akik már jól beszéltek
görögül és szerbül is, és pravoszláv
hitûek voltak. Könnyen és gyorsan
asszimilálódtak környezetükbe, ezért
a macedónok is, a görögök is, a szer-
bek is maguk közül származónak te-
kintették õket – mondta el megkere-
sésemre Vukovics Koszta mûvészet-
történész. Az etnikai összetettséget
jól megvilágítja a következõ eset,
melyet Fedora Bikar szerb történész
tett közzé: egy 1755-ben készült doku-
mentum az osztrák császárság te-
rületén élõ görögök múltját igyekezett
összegezni. A kereskedõk között meg-
említ egy Dumtsa vezetéknevû testvér-
párt, akik Voskopjébõl származnak
(Voskopje a legfejlettebb cincár város
a 18. században, híres szellemi és ke-
reskedelmi központ, amely összekö-

tötte Macedóniát, Epi-
ruszt és Albániát Auszt-
riával és Velencével. A mai
Albánia területén fek-
szik). A feljegyzés a to-
vábbiakban elmondja,
hogy a Dumtsa fivéreknek
az osztrák birodalom
egyik sajnos nem meg-
nevezett városában „a
Magyar utcában, Würtzen-
berg házában van egy he-
lyiségük, amelyben enge-
déllyel tartják árujukat és
a szerzõdés szerint forgal-
mazzák. Görögországban
is fizetnek adót.“ Az itteni
esetre ugyan nem vonat-
kozik, de jó tudni, hogy
amikor a régi források
görögökrõl beszélnek,
sokszor ugyanúgy gyûjtõ-
fogalomként használják a
szót, mint máskor a „szer-
bek“ vagy „rácok“ kife-
jezést.
A törökök kiûzése utáni
legelsõ, 1696. évi össze-
írásban az áll, hogy Szent-
endre lakói görögök és korbeli kife-
jezéssel élve rácok, azaz szerbek, a
szomszédos Pomáz lakói szerbek és
„makedo-vlachok“, azaz cincárok.
1698-ban „a szentendrei görög
kereskedõk és kalmárok céhe“ királyi
privilégiumot kap tevékenysége foly-
tatásához. Ebben a megfogalmazásban
a görög kifejezés gyûjtõfogalomként
szerepel, magába foglalva a görögök
mellett a szerbeket és a cincárokat min-
denképpen, de lehet, hogy más kisebb
etnikum tagjait is. Már konkrétabb és
egyértelmûbb a helyzet, amikor 1715-
ben  megalakul a „görög szappanosok“
céhe, székhelyüket a mai Görög ut-
cában tartva.
A szentendrei görög kereskedõk egy
része a város állandó lakója volt, míg
mások csak ideiglenesen tartózkod-
tak itt, vagy tartották fent üzletüket.
Az eddigiektõl teljesen különálló cso-
portot alkottak az  ún. görög házaló
vándorkereskedõk, akik „mint afféle
csavargó népek“ járványok idején a
városokba se be, se onnan ki nem me-
hettek.
Mindezzel együtt általános gyakorlat
volt a 18. században, így Szentendrén
is, hogy más városok görögjei is kap-
tak árusítási engedélyt, pl. „Keffala
János tokaji kereskedõ Molnár Mihály
fundusán (telkén) kereskedett“ és a
városi vendégfogadóban szállt meg.
Ugyanakkor  szentendrei görög ke-
reskedõkrõl tudjuk, hogy Vácott, Ko-
máromban, Gyöngyösön, Balassa-

gyarmaton, Debrecenben is gyarapí-
tották vagyonukat. S nem eredményte-
lenül. Közülük többen, mint például a
Nicola, a Lovcsánszky, a Popovics, a
Lupa család meggazdagodásuknak
köszönhették, hogy a nemesi cím
megszerzése nem maradt számukra
elérhetetlen vágyálom.
A 18. századi szentendrei görögök élet-
módját, mindennapjait idézik elénk az
olyan történeti források, mint például
a részletgazdag és életszerû tanúval-
lomásokat tartalmazó peres ügyek, a
végrendeletek, a vagyon- és hagyatéki
leltárak, melyek egy személy ingó- és
ingatlan vagyonát, kapcsolatrend-
szerét (adósait, családtagjait, bará-
tait, szolgáit is néven nevezi) tárják
fel a késõ utókor kíváncsiskodója elõtt.
A görögök közül név szerint idézhetõ
Andreas Hacsi, Nicolaus Pulyo, Geor-
gius Popovics, Anastasius Kokongyel,,
Michael Csorlenda, Constantinus Ki-
rovics, Theodorus Marton, Michael Koz-
ma, Georgius Mila, Michael Nutraszki,
Constantinus Laszkar,  Stephanus
Grambován. Túlzás nélkül elmondható,
hogy nevük hangzása alapján több-
ségüket nemigen tippelnénk görög
származásúnak. 
1774-ben egy uralkodói rendelet
kimondta, hogy ezentúl csak azok a
görögök kereskedhetnek szabadon az
országban, akik hûségesküt tesznek, s
ezáltal magyar állampolgárokká vál-
nak. Az új rendelet megvalósítása
végett az egész országban összeírták a

görögöket. Ez az egyetlen
fennmaradt összeírás a
szentendrei görögökrõl.
Kiderül belõle, hogy az
összeírás idején a városnak
huszonkét állandó görög
lakosa volt, többségük
kereskedéssel foglalkozott,
néhányan közülük gaz-
dálkodtak. Többségük Ma-
cedóniából származott. Fü-
ves Ödön, a szentendrei
görögök történetével fog-
lalkozó tanulmányában le-
véltári forráskutatásra ala-
pozva azt a meglepõ ered-
ményt tette közzé, hogy a
Pest megyében házasságra
lépõ görögök jó része szent-
endrei lányt vett feleségül,
mert hogy a városban sok
görögkeleti vallású hajadon
élt. Ugyancsak Füves Ödön-
nél olvashatunk arról, hogy
„a szentendrei görögöknek
nem volt külön templomuk
annak ellenére, hogy a Bla-
govesztenszka templomot
Görög templomnak hívták

már a XVIII. században is“. A templom
görög alapításának azonban nincs sem-
milyen dokumentuma. Az elnevezés
egyik oka az lehet, hogy a görögök ál-
tal lakott városrészben épült, így nyil-
ván õk is hozzájárultak az építés költ-
ségeihez. Füves Ödön ugyanakkor azt
is feltételezi, hogy mivel a jelentõs
számú váci görögöknek még a 18.
század utolsó harmadában sem volt
önálló templomuk és egyházközségük,
így nem kizárt, hogy a Blagovesz-
tenszka látta el az ottani híveket is. Ez
egyben magyarázatot adhat arra is,
hogy miért ide, a templom mellé temet-
ték el 1759-ben Tolojani Demeter váci
görög kereskedõt, akinek görög feli-
ratú márvány síremlékét – valamikor
késõbb – a templom Görög utcai bejá-
rata mellett beépítették a falba. Bent
a templomban még két másik sírkõ 
található. 
Szentendre elsõ, a város gyarapí-
tásában mindmáig legnagyobb jelen-
tõségû polgármestere, a hivatali székét
harminc éven keresztül (1872-1903)
nagy közmegbecsülés és tisztelet mel-
lett betöltõ Dumtsa Jenõ „cincár (…)
családból származó, szerb identitású és
pravoszláv vallású magyar hazafi volt;
mintha átgondolt image-koncepció
szerint választották volna ki, jelképül,
a soknemzetiségû és különféle kul-
túrákat ötvözõ Duna-parti település
élére“ – fogalmazta meg Dumtsa és a
várostörténet kapcsolatának nagyon
találó jellemzését Milosevits Péter.

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Egy templom, egy utca és három síremlék
Görögök Szentendrén a 18. században 

A Fõ tér északi felén áll
a 18. század közepén
emelt Blagovesztenszka
vagy Görög templom



Ezúton tisztelettel kérjük a Szentendre és Vidéke Olvasóit, 
hogy személyi jövedelem adójuknak 1%-ával támogassák 
a Püspökmajori Óvodát, de bármekkora, akár kis összegû

adományaikat a bankszámlánkra is eljuttathatják. 
Így elõsegíthetik, hogy gyermekeink korszerû körülmények között

tölthessék el a napjaikat.

ÉLETFA GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY
(az óvoda alapítványa)

Adószáma:19180399-1-13

Bankszámla száma: OTP 11742084 – 20048374

Köszönjük: püspökmajori ovisok 
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10 gyerekek

Április 8-án volt a 15. Költé-
szet Napi Versmondó Verseny
döntõje a Pest Megyei Könyv-
tárban, melyet a város 6-14
éves korú gyerekei számára
hirdettünk meg.
A téma idén a gyermekkor vilá-
ga volt – kicsit rendhagyó mó-
don. Olyan versekkel nevez-
hettek a résztvevõk, amikben
a költõk a gyerekek szemével
láttatják a világot. Gyerekek-
rõl gyerekeknek – ez is lehetett
volna az alcím.
A résztvevõ versmondók rend-
kívül kedves és hangulatos
verseket választottak a zsûri
(Perjéssy Barnabás elnök, va-
lamint Horváth Judités Szarvas
Rita) és a nagyszámú közön-
ség legnagyobb megelége-
désére. A színvonalas verse-
nyen az alábbi helyezések
születtek:

I. korcsoport (6-9 évesek)
1. helyezett Jassó Margit
(Szent András Általános Isko-
la) és Wachsler Anna (Barcsay
Jenõ Általános Iskola), 2.
Döbrönte Ádám (Izbégi Álta-
lános Iskola) és Kirchof Gréta
(II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium) 3. Mé-

száros Melinda (AGY Tanoda)
és Valentin Daniella (Izbégi
iskola).
Különdíjasok: Gerencsér Ger-
gely (Barcsay iskola) és Nagy
Borostyán (Templomdombi Ál-
talános Iskola).
Eredetiségért jutalmazták:
Szporni Bence és Dániel (Rá-
kóczi iskola)

II. korcsoport (10-12 évesek)
I. helyezett Elõd Máté (Barcsay
iskola), 2. Nagy Rebeka (Izbégi
iskola) 3. Mérges Zsuzsanna
(Szent András iskola) és Papp
Olivér Lõrinc (Templomdombi
iskola).
Különdíjasok: Bínó Marcell
(Rákóczi iskola) és Hermann
Hanna (Izbégi iskola).

III. korcsoport (13-14 évesek)
I. helyezett Szeredi Levente
Soma (Templomdombi iskola)
2. Badár Tamás (AGY Tanoda)
3. Rózsa Viktória (Szentendrei
Református Gimnázium)

Gratulálunk valamennyi részt-
vevõnek és helyezettnek! 

Magyarné Fekete Katalin
gyermekkönyvtáros

Április 23-án a Föld napja
alkalmából zsûritagként érde-
kes vetélkedõre kaptam meg-
hívást az Izbégi Általános
Iskolába. Az iskolában mû-
ködõ Természettudományi
Munkaközösség tagjai még
tavaly õsszel vetélkedõre hív-
ták a város valamennyi ál-
talános iskoláját. A beneve-
zett csoportoknak a hónapok
során két témában és feladat-
csoportban gyûjtõmunkát
kellett végezniük, és ezekkel
a hozott pontokkal indultak a
csapatok a vetélkedõn.
És kik indultak? Elszomorító,
hogy a hét, általános iskolás
korúakat is oktató intézmény
közül csak hárman neveztek
be. A jól választott nevek mö-
gött a következõ iskolákat
láthattuk: Hecsedlik, Kék vér-
cse, Piros gyûszûvirág az Izbé-
gi Iskolából, Szent András lá-
nyai a Szent András Általános
Iskolából, Szentendrei rózsák,
Kõhegy a Barcsay Jenõ Általá-
nos Iskolából. 
A diákokra szerteágazó és ér-
dekes feladatok vártak: a pro-
jektoron kivetített képeken a
természet megismerése és vé-
delme volt a téma. A Hecsedlik
a levegõszennyezés módjáról
és káráról beszéltek, a Kék
vércse csoport Szentendre és
környéke talajproblémáit,
hulladékhelyzetét mutatta
be, a Piros gyûszûvirágok a
város teljes környezet- és
természetvédõ programját
dolgozták ki 2010-ig. Aszalós
Márton felnõtteket megha-
zudtoló komoly elõadását akár
a Városházán is elmondhatta
volna. Persze azért mégis in-
kább a játékon volt a hang-

Katasztrófavédelmi vetélkedõ
A hagyományokhoz hí-
ven idén is megrendez-
tük a katasztrófavédel-
mi ifjúsági versenyt a
térség általános- és
középiskolái számára.
11 csapat 11 állomá-
son mérte össze tudá-
sát, ügyességét. Pol-
gári védelmi, tûzoltási,
egészségügyi, IQ-tesztek, kimenekítési csomag összeállítása
mellett gyakorlati feladatokat kellett leküzdeniük, például zsák-
ban futás, puttonyfecskendõvel célba lövés, vegyvédelmi ruhá-
ba öltözés után hordággyal mentés… A gyerekek nagyon
élvezték a versenyt, az idõjárás is csodálatos volt. Idén az
általános iskolai kategóriában a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Iskola csapata nyert, középiskolai kategóriában a
Pilisszentkereszti gimisek nevû csapat lett az elsõ. A megyei
versenyen – melyet Százhalombattán rendeztek május 7-én –
ez a két csapat képviselte körzetünket.  
Meg kell említenünk még szponzorainkat, akik segítettek a
gyerekek élelmezésében, illetve jutalmazásában: Szilágyi
Pékség, Charlotte Papír-Írószer, Metro Kereskedelmi Kft.,
Dunakanyar Takarékszövetkezet, DMRV (Vác),  Pilisszentkereszti
Iskoláért Alapítvány, Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség,
Pilisszentkereszt, Szentendre települések önkormányzatai.
Köszönjük támogatásukat!

Horváth Nándor pv. õrgy.
Polgári védelmi kirendeltség vezetõ

DRÁMATÁBOR
06. 29–07. 30 

és 07. 13–07. 17
Érdeklõdni lehet:

30/409-8438

„Megtartó varázslat“

Városi versmondó verseny a PMK-ban

Talán általuk szebb lesz körülöttünk a világ

Környezet- és természetvédelmi vetélkedõ

súly. Szellemi totón kellett
válaszolni kérdésekre, helye-
sen megjelölni a város tör-
ténetével, környezetével kap-
csolatos mindenféle komoly
vagy csalafinta kérdéseket, fel
kellett ismerni a vetített képek
alapján, hogy mit látunk,
merre járunk a városban. Végül
pedig az iskola köré, a Bükkös-
patak mellé is ki kellett sza-
ladni, hogy ott felismerjék és
be is mutassák az ott talált,
számmal jelölt fákat. Öröm
volt látni a nagy izgalmat, az
együttgondolkodást és szere-
tetet, szurkolást. 
A zsûri – Kónya Noémi tanárnõ
a Móricz Zsigmond Gimnázi-
umból, Kellár János ökomete-
orológus és jómagam – köz-
ben szorgalmasan pontozott
és értékelt. Igazán nehéz volt
dönteni, gyakran változott a
helyzet. Végül azonban mégis
rangsorolni kellett, és kiosz-

tani az okleveleket, szép aján-
dékkönyveket. Az elsõ helyre
az izbégi iskola Hecsedlijei
kerültek, a második és har-
madik díjat a barcsaysok Kõ-
hegy és Szentendrei rózsák
csapata vitte el. A negyedik
helyen a Szent András leányai
és a Piros gyûszûvirágok holt-
versenyben végeztek. Az ötö-
dik helyet a Kék vércse vehette
át. A barcsaysok felkészítõ
tanára, Gerlai Zsóka néni a
vetélkedõn nem tudott jelen
lenni, de a Szent András isko-
la biológia-földrajz szakos
tanára, Tarján Ambrus végig-
izgulta a játékot. Mondhat-
nánk, hogy a díjátadás csak
formaság, hiszen látszott,
hogy mindenki teljes erõvel
készült és a hónapok során
rengeteget tanult. Mélyült a
diákok természetszeretete, a
szûkebb és tágabb természet
iránti felelõsségérzete. Még
jobb lett volna azonban, ha az
iskolákból sokkal több diákot
lehetne mozgósítani, ha nem
a video és a számítógép kötné
le õket, hanem a környezõ
világ szépsége, óvása. Azért
köszönjük az izbégi iskolának,
hogy legalább néhányuk lel-
kébe elültette ezt.

Pethõ Németh Erika 
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A lakóhelyi identitás kiala-
kítását célzó „környezetvédel-
mi cseredoboz“ címû progra-
mot a szentendrei Napórásház
indította el idén február 10-
én. Ebben a programban több
térségi iskola mellett a Temp-
lomdombi Általános Iskola
ötödik osztálya is részt vesz.
Cserepartnerünk a Pomázon
található Mátyás Király Álta-
lános Iskola ötödik osztálya,
akikkel igyekszünk megis-
merni egymás lakóhelyét és
ezt a sokszínû csodálatos
tájat, ahol élünk.
A program legnehezebb fela-
datán már túl vagyunk, ami egy
cseredoboz elkészítése volt. Az
egész lényege: egy nagyobb
dobozt nekünk kellett megtöl-
teni lakóhelyünkre jellemzõ
dolgokkal, amelyek lehettek
természeti- vagy ember alkot-
ta értékek. Természetesen ilyen
dobozt mi is kaptunk a partner
iskolától, s ezáltal megismer-
hettük Pomáz helyi külön-

legességeit is. Számunkra
nagyon érdekes volt, hogy
össze tudtuk hasonlítani a két
szomszéd település külön-
bözõségeit és hasonló voná-
sait. Különösen igaz ez a
városok között elterülõ, ide is,
oda is tartozó Kõhegyre.
Több csoportban dolgoztunk,
volt például gasztronómiai-,
természeti-, mûemlékes-,
kézmûves-, történelmi- stb.
csoport, s nekik az volt a fela-
datuk, hogy minél több dol-
got gyûjtsenek össze Szent-
endre múltbeli és jelenlegi
sajátosságaiból. Az össze-
gyûjtött anyagok (pl. patak-
vizek kis üvegekben, régi ké-
peslapok, fotómásolatok,
Szentendrét ábrázoló bé-
lyegek, marcipánfigura, mo-
dellházak stb.)  belekerültek a
dobozunkba, amit elküldtünk
a pomáziaknak, akiket késõbb
vendégül is láttunk.
A környezetvédelmi csere-
doboznak köszönhetõen olyan

dolgokat is megismerhettük
városunkról, amelyekrõl csak
kevesen tudnak. Jó példa erre
a Szentendrei rózsa, ami az
egész világon csak itt, Pis-
mány-hegyen õshonos, vagy
a régi tízforintos papírpénz
hátoldali képe, ami egy pap-
szigeti tájképet mutat.
Nekünk, ötödikeseknek nagy
élmény volt keresni, kutatni,
lakhelyünket és környékét
megismerni. Készült egy vi-
deofilm is iskolánk környé-
kérõl, a belvárosról, a  Bükkös-
patakról és a Duna-korzóról,
amivel bemutatjuk városun-
kat. Ezt majd június második
hetében mutatjuk be a többi
résztvevõ iskolának a Napórás-
ház táborában, amikor a prog-
ram lezárul.

A Templomdombi Általános
Iskola ötödik osztálya és

segítõ tanáraink:
Baranyainé Kékesi Noémi és

Kovács László

Templomdombisok a rajzversenyeken 
Áprilisban a Templomdombi Általános Iskola Vizuális Mûhelye több rajzpályázaton is
sikeresen indult.

A Dental Number One budapesti cége
által kiírt országos versenyen, melyre
248 pályamû érkezett, a téma a fog-
ápolás, az egészséges életmód volt. 
A Vizuális Mûhely tagjai közül három
tanuló kapott kiemelt díjat: Nyvelt
Anna (5. o.), Németi Imola (6. o.) és
Krasznai Bora (2. o.) tanulók. Ezen a
versenyen díjazott lett még Eckens-
berger Lilian (2. o.), Bárdos Fanni (4.
o.), Szatmári Vivien (3. o.), Andor
Gabriella (8. o.), Török Emma (3. o.),
Lakatos Márk (1. o.), Bitter Zsuzsa (6.
o.), Törköly Kinga (2. o.), Gaszner Anna
(1. o.), Kováts Ákos (5. o.), Szatmári
Cintia (1. o.), Kosztolányi Enikõ (2. o.)
és Papp Kata (2. o.).

A „Findusz volt a vendégem“ nemzetközi rajzpályázat-
ra 1064 pályamû érkezett be, ebbõl 987 Magyar-
országról. A három meghirdetett kategóriában (óvodás,
1-2. o. és 3-4. o.) 50-50-50 díjat osztottak ki. L. Deli
Gabriella és tanítványai közül négyen vehettek át díjat.
Szatmári Cintia (1. o.) és Eckensberger Lilian (2. o.)
budapesti városnézõ körutat nyertek, Törköly Kinga (2.
o.) és Kisszabó Dóra (4. o.) díja egy dunai hajókirán-
dulás volt. A pályázatot a budapesti Diadal úti Általános
Iskola írta ki a General Press Könyvkiadó és Svéd
Nagykövetség támogatásával. A díjakat április 25-én
maga a világhírû svéd író, a Pettson könyvek írója és
illusztrátora, a legutóbbi Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál egyik díszvendége, Sven Nordqvist adta
át a Millenáris Fogadó épületében. 

Sven Nordqvist Törköly Kingával 

Szentendre a mi városunk

2000 Szentendre, Áchim András u. 2.

NNyyáárrii  NNaappkköözziiss  TTáábboorrookk  
SZEMÉLYRE SZABVA

2009. júniustól augusztusig

1. Kincskeresõ 
napközis tábor 6-14 éves 5 nap 28 ezer Ft

2. Iskola-elõkészítõ 
napközis tábor 5-7 éves 5 nap 28 ezer Ft

3. Angol nyelvi gyakorló
napközis tábor 6-14 éves 5 nap 35 ezer Ft

4. Tanulásmódszertan
nyári délelõttön 10-18 éves 5 nap 20 ezer Ft

Találkozás- érkezés: hétfõtõl péntekig minden nap reggel 8 óra
A programok 16 óráig tartanak.
Napi két étkezést, ebédet és uzsonnát kapnak a gyerekek.
Csoportonként legfeljebb 12 fõ lehet.

1. Kézmûves napközis június 22-26.
2. Angol napközis június 29 - július 3.
3. Kincskeresõ napközis július 6-10.
4. Kincskeresõ napközis július 13-17.
5. Angol napközis július 20-24.
6. Angol napközis július 27-31.
7. Hangszeres zene augusztus 10-14.
8. Kincskeresõ napközis augusztus 17-21.

JJeelleennttkkeezzééss  jjúúnniiuuss  1155--iigg::
0066  3300  44999999  338811

L. Deli Gabriella és díjazott tanítványai: Kisszabó Dóra,
elöl: Szatmári Cintia, Eckensberger Lilian és Törköly Kinga 



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 18. SZÁM • 2009. MÁJUS 15.

12 kultúra

A Várostudás Szabadegyetem
áprilisi elõadója, Kemény Zol-
tán tervezõ grafikus, tipográ-
fus több meglepetéssel, úgy is
mondhatnám „csavarral“ hoz-
ta helyzetbe a hallgatóságot a
P'Art Mozi nagy vetítõjében.
Kezdõdött azzal, hogy nem a
megszokott ajtón léptünk be
a moziterembe, hanem a fo-
lyosó végén lévõ kisvetítõn
keresztül, ahol rögtönzött
meglepetés-kiállításon betû-
részletekbõl komponált fest-
ményeibõl az elmúlt években
a Nemzeti Galériában és Finn-
országban önálló kiállításokon
már bemutatott tipokrifekbõl
kaptunk egy válogatást.
Ezután elfoglaltuk helyünket,
a törzslátogatók szigorúan ra-
gaszkodva az általuk legjobb-
nak tartott ülésekhez, hogy az
elõre jelzett vetítés élmé-
nyébõl jottányit se veszítsünk.
A felvezetõ szövegbõl meg-
tudtuk, hogy nem elõadást
fogunk hallani, hanem részt-
vevõi leszünk egy tárlatve-
zetésnek, s megtekinthetjük a
„legállandóbb“ szentendrei
kiállítást, a város legrégibb
„múzeumában“, amit  Kemény
Zoltán MûvészetHalomnak
keresztelt el.

„A kiállítás nyitva évszázadok
óta állandóan, szünnap nincs
– folytatódott a tájékoztató
szöveg. – A gyûjtemény java
ismeretlen alkotók mûveibõl
állt össze“. Tehát rögtön az

elején kiderült, hogy magáról
a városról és névtelen mûvé-
szeirõl lesz szó. 
A szigetrõl készült Duna-parti,
„jaj de szép ez a városka“ kezdõ
totálkép után egy Bogdányi

utcai ház málladozó, salétro-
mos, utcai fala-lábazata muta-
tott fityiszt, miközben az aláb-
bi szöveget hallhattuk és ol-
vastuk a vetítõvászonról:
„Elöljáróban tudomásul kell

vennünk, ha nincs idõnk, ener-
giánk, pénzünk, akaratunk és
fõleg egyetértésünk – röviden:
ha ilyenek vagyunk, akkor ilyen
környezetet érdemlünk. De, ezt
a környezetet nagyon sokféle

módon lehet szemlélni. Lehet
percenként agyvérzés-közeli
állapotba kerülni és lehet rá-
csodálkozni a rondaságokra.
Lehet akár szeretettel is né-
zelõdni. Én ez utóbbi változa-
tot ajánlom és kívánom elõse-
gíteni ezzel a 'tárlatvezetéssel',
amelyet egyfajta 'természetes
gyógymódnak' szánok – nem
tudom, milyen hosszú, de
mégiscsak, átmeneti idõre –
mindannyiunk számára, akik
azért (is) élünk itt, mert sze-
retjük Szentendrét.“ Az itteni
kijelentés, mármint, hogy
szeretjük Szentendrét, a prog-
ram címében felkiáltójeles,
felszólító alakot ölt. Kemény
Zoltán virtuális tárlatvezetés-
nek az a fõ üzenete, hogy
hibáival, csúfságaival, fel nem
fedezett, rejtõzködõ apró
szépségeivel együtt szeressük
Szentendrét, mert ezzel õt is
és magunkat is egyfajta érzel-
mi és mentális védelem alá
helyezzük. Szóval egy örökzöld
téma újszerû megközelítésé-
vel állunk szemben. Kíván-
csian vártuk a folytatást. Ime,
a szavakban elhangzott okfej-
tés: „A javallott természetes
gyógymód metódusáról: A
MûvészetHalom Múzeumban

sétálva mentesítenünk kell
magunkat az ‘összkép’ hatá-
saitól. Csak a részletek a fon-
tosak, mindig csak a részletek.
Ahogy a múzeum ‘termeiben’
(utcák, sikátorok, lépcsõk)
sétálunk, csak azt kell figyel-
nünk, amit egyébként soha nem
szoktunk megnézni, észreven-
ni“. Ebben segített Kemény
Zoltán keresõ-kutató szeme és
fényképezõgépe. Igen ám, de
a „névtelen mûalkotások“,
gyönyörûséges vasalatok, idõ-
koptatta kapuk és agresszív
graffitik nemcsak eredeti for-
májukban kerültek elénk, ha-
nem Kemény Zoltán által
„továbbálmodott“, saját alko-
tássá átminõsített mintegy
száz képben feldolgozva.
Manapság a múzeumlátoga-
táshoz a szervezõk gyakorta
kapcsolnak különféle prog-
ramokat. Hát, ez a P'Art Mozi-
ban sem volt másként. Azt a
fejtörõ játékot kapta a közön-
ség, hogy a kiosztott papíro-
kon egyforma mezõkbe elhe-
lyezett, adott betûcsalád nagy
betûjeinek egy-egy részle-
tébõl fel kellett (volna) is-
merni magát a betût. Mon-
danom sem kell, hogy a gyõz-
tes egy másik grafikus lett,
igaz, a második legjobbnak
egy nem szakmabeli hölgy
„futott be“. 

Török K.

Lehetséges egy kortárs tánc-
darabot színes jelmezek és
díszletek nélkül színpadra
vinni úgy, hogy az a mai, egyre
nagyobb vizuális elvárásokat
támasztó közönség számára is
mindvégig érdekfeszítõ és
látványos maradjon? Ha a mû
jó kezekben van, úgy tûnik
igen, méghozzá nem kis siker-
rel. A Botafogó Táncegyüttes

egész estés produkciója, a
Thália Színházban immár több
alkalommal telt ház elõtt ját-
szott „SAKK“ valóban izgalmas
és szokatlan elõadás. A mind-
összesen egy sakktábla mezõin
játszódó történet „egyszerû-
nek“ indul, hisz ki ne tudna
sakkozni: a játék a sötét és
világos bábuk küzdelmén alap-
szik, amíg az egyik játékos

mattot nem ad ellenfelének.
A sakk azonban itt maga az
élet. Dalotti Tibor rendezõ-
koreográfus a sakk fekete-
fehér világán keresztül meg-
mutatja nekünk, hogy az élet-
ben igazából semmi nem
kizárólag fekete vagy fehér. A
vesztes fölött állva is megél-
hetõ a másik esendõségén
kibontakozó kegyelem, ellen-
felek között is létezhetnek
láthatatlan szimpátia-szálak,
amelyekbõl más körülmények
között akár igaz barátság is
lehetne. És hiába erõs és
szervezett a két egymás ellen
forduló csoport, egy váratlan
esemény – akár egy kibon-
takozó szerelem is – gyökere-
sen megváltoztathat és egy-
szerre romba dönthet min-
dent. A játszma során ugyanis
a Sötét Király és a Világos
Királynõ között szövõdõ ro-
mánc felborít minden meg-
szokott játékszabályt. Tanúi
lehetünk szerelemféltésnek,

egy új kapcsolat reményében
a biztos társ megtagadásának,
a férj visszaszerzésére irányuló
asszonyi praktikáknak, bosz-
szúállásnak, párbajnak és le-
számolásnak, mindezt újszerû
koreográfiával és szokatlan
zenei válogatással életre kelt-
ve. A felkavaró klasszikus zen-
emûvek, a vérpezsdítõ latin
ritmusok, a szamba vagy az
argentin tangó és az elektroni-
kus mûfajok összeolvasztá-
sával létrehozott világzene
lüktetõ ritmusára eltáncolt
történet végkifejlete azonban
mégis váratlan. Amikor a darab
záró felvonásában az apokalip-
tikus harc hevében, a már
halott Sötét Királynõ ellopott
köpenyébe burkolódzó, a sze-
relméért színt cserélõ Világos
Királynõ újra találkozik válasz-
tottjával, a beteljesülés he-
lyett megfagy a levegõ. A Sötét
uralkodó ugyanis az idõközben
legyõzött király világos kö-
penyét öltötte magára. Lát-
szólag minden hiába, a szín
megint nem egyezik, az ellen-
tétek feloldhatatlanok! Vagy
mégsem? A történetet keretbe
foglaló, a darab során újra és

újra felbukkanó két sakkozó
ugyanis magában rejti nem-
csak a szálak összekeveré-
sének, a játszma végkime-
netelének, hanem az újrakez-
désnek a lehetõségét is.
A színvonalas produkció si-
kerét nemcsak a jól átgondolt
forgatókönyv, a mozgalmas
látvány, az újszerû zenei alá-
festés, hanem a koreográfus
és a táncosok érzékelhetõ
összhangja és professzionális
munkája is magában hordoz-
za. A sakkfigurákat megje-
lenítõ mûvészek ugyanis a
legjobb hazai versenytán-
cosok közül kerülnek ki, sõt a
csapatot a Szombat Esti Lázból
ismert Katus Attila és Molnár
Andrea is erõsíti, különleges,
akrobatikus show-elemekkel,
és persze nem kis médiaismert-
séggel, ami az elõadás sike-
rének köszönhetõen most már
a show-tánc világbajnok és
látványtánc Európa-bajnok
Botafogó csapatának is méltán
kijár.
A Sakk következõ elõadása
május 21-én lesz a Thália
Színházban.

Kolos Emõke

Szeressük Szentendrét! Vizuális meditáció aspektusmódosításhoz
Kemény Zoltán grafikus rendhagyó tárlatvezetése a P'Art Moziban

A legkisebb Zsanér elindult szerencsét próbálni
(Továbbálmodott kép egy öreg fakapu részletérõl)

Világbajnok elõadás a show-tánc világbajnokaitól
Botafogó Táncegyüttes: Sakk



Hétrõl hétre – képrõl képre
A Ferenczy Múzeumban látható Lombard Reneszánsz – az
Accademia Carrara festményei kiállításhoz kapcsolódó Hétrõl hétre
– képrõl képre címû játék e heti kérdése:

A válaszokat kedd estig a következõ e-mail címre várjuk: 
bergamo@pmmi.hu. A helyes válaszok közül múzeumunk közönségkapcsolati csoportjának
munkatársai fogják kisorsolni a nyertest. A nyertes nevét a következõ lapszámban az újabb
kérdéssel együtt fogjuk megjelentetni. Az elõzõ játék nyertese: Doman.
A nyeremény minden héten egy darab tiszteletjegy a Ferenczy Múzeumban látható Lombard
Reneszánsz – A bergamói Accademia Carrara festményei címû kiállításunkra. A kiállításhoz
kapcsolódó játék végén – az összes játékos közül – kisorsolunk egy Lombard Reneszánsz kataló-
gust és egy plakátot. A kiállítás augusztus 30-ig tekinthetõ meg hétfõ kivételével minden nap 10-18 óra között.

Belépõdíjak 2000 Ft; diák és nyugdíjas jegy 1000 Ft; csoportos tárlatvezetés 6000 Ft, diákok részére 3000 Ft.
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Melyik idõszakra esik 
a lombard reneszánsz festészet
kibontakozása?
a/ 13-14.   b/ 14-15.   c/ 15-16. század

Szentendre Art+Tavasz
Kortárs Mûvészeti Aukció a Café Rodinben
Május 17. vasárnap 18 óra

A Rodin Galéria, a szentendrei mûvészeti élet bemutatásra és
közvetítésére öt éve létrehozott kiállítóterem, már több mint
40 mûvész számára adott bemutatkozási lehetõséget. Az auk-
cióra kerülõ mûvek ezen kiállítók munkáiból lettek válogatva az
évek tapasztalata alapján, egy, a galéria köré csoportosult
gyûjtõkör számára.
Az aukción szereplõ mûvészek: Andrelli, Bálint Endre, Jorgosz
Tzortzoglou, Csikszentmihályi Róbert, efZámbó István, Orosz
János, Vincze Ottó, Szabó Tamás,Farkas Zsófia, Oláh Mátyás,
Páljános Ervin, Regõs István mint szentendreiek, és Appelshoffer
Péter, Palotás József, Somogyi Gábor, Dienes Gábor, Nagy Gábor,
Zsakó István, Milorad Krstic, Zoltán, Albert Farkas, Zhenia
Bozukova, Józsa János, Csontos Elek, Kovács Bálint, Varkoly
László.
Az aukción szereplõ legjelentõsebb alkotás ef Zámbó Istvánnak
egy lendülettel készült, egyedi grafikáiból álló 22 darabos
gyûjteménye 1996-ból. Értékében további emelkedés várható,
mert kiemelkedõ életmû-darab, mely mérsékelt kikiáltási áron
kerül kalapács alá.

Kincskeresés
a városban

Izgalmas kincskeresõ túrára indultunk felnõt-
tek és gyerekek, õshonos szentendreiek és fris-
sen betelepültek a vasárnap délutáni, szinte
nyárias forróságban. A Szeresd Szentendrét
egyesület hívott minket felfedezni Szentendre
kincseit. Ne gondoljanak holmi titokzatos
rejtekhelyen megbújó drága ékszerekre, drá-
gakövekre, azok a kincsek, amelyeket a túra
résztvevõinek kellett a különbözõ megjelölt
helyszíneken felfedezniük, a város történel-
mének és kultúrájának fontos mozzanatai. A
nem mindennapi, izgalmas kaland azzal kez-
dõdött, hogy a „várostudásuk“ alapján minõ-
sített, kezdõ és haladó csoportokba osztott
kincskeresõk megkapták a kiválasztott és a
segítõ gyerekek által „felügyelt“ helyszínekre
utaló fotókat, amelyek egy-egy jellegzetes rés-
zlettel - például a tobakosok keresztjének egyik
szára - jelezték az illetõ objektumot. Elindult a
lázas küzdelem, melyik csoport tud gyorsab-
ban odaérni, s az adott helyszínen megkapott

kérdésekre minél jobban felelni. Felismerni
Deim Pál, Vajda Lajos, Anna Margit vagy Farkas
Ádám alkotásait, összerakni Korniss Dezsõ
képeit, tudni, hány templom tornyát látni a
Templomdombról, ki is volt Paprikabíró, vagy
azt, milyen a város településszerkezete. Közben
lehetett örülni a Szeresd Szentendrét Egyesület
minõsített üzleteiben kapott apró kis aján-
dékoknak. A játék heve mindannyiunkat elka-
pott. Homlokunkat törülgetve szaporáztuk
lépteinket, hogy elsõnek érjünk a célba: a Rodin
kávéház melletti Kerényi szobrokhoz. Az itt
elrejtett ajándékcsomagok megkeresése csak
fokozta az izgalmakat. Majd sor került az
ünnepélyes eredményhirdetésre: a legtöbb
pontot szerzett csapat komoly ajándékokat, s
nagy tapsot kapott. 
A Szeresd Szentendrét Egyesület fáradhatatlan
szervezõi is ezt érdemlik, hiszen minden egyes
sétájuk különleges élményt jelent és rengeteg
ismeretet nyújt a résztvevõknek. Ezek a vasár-
napi közös barangolások valóban hozzájárul-
nak ahhoz, hogy még jobban szeressük
Szentendrét.

Rappai Zsuzsa

Dedukció - I. Szobrász Biennálé
Szentendre Város Önkormányzata, a Magyar Képzõmûvészek és
Iparmûvészek Szövetsége, a Magyar Szobrász Társaság, a
Szentendre Mûvészetéért Alapítvány és a Szentendrei Köz-
mûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht. Szobrász
Biennálét rendeznek a szentendrei MûvészetMalomban május
17. és június 21. között. A rendezõk szándéka, hogy a magyar
szobrászat és kisplasztika rendszeres bemutatkozási lehetõséget
kapjon, emelve hazai és nemzetközi rangját, határainkon túl-
terjedõ ismertségét. A biennále betekintést nyújt a hazai szob-
rászat jelenébe, bemutatja a mûfajon belüli irányzatok, stílu-
sok, a megközelítési és kifejezési módok, formák sokszínûségét.
A kiállításon 1-3 alkotással a Magyar Szobrász Társaság, a
Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége, a Fiatal
Képzõmûvészek Stúdiója és a Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének tagjai vehetnek részt. A mûveket a biennále
kurátorai által felkért szakmai zsûri válogatja. A zsûri tagjai:
Körösényi Tamás szobrász, tanszékvezetõ, Magyar Képzõmû-
vészeti Egyetem; Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvész;
Szeifert Judit mûvészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria; 
dr. Fabényi Júlia mûvészettörténész, igazgató, Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatósága; Wehner Tibor mûvészeti író.
Díjadományozók: Szentendre Város Önkormányzata, Pest Megyei
Önkormányzat elnöki jutalma, Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium, Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szö-
vetsége, Magyar Alkotómûvészek Egyesülete

Megnyitó: május 17-én, vasárnap 11 órakor. Köszöntõt mond
dr. Dietz Ferenc polgármester, Simonffy Márta, a MKISZ elnöke.
A kiállítást megnyitja: dr. Fabényi Júlia mûvészettörténész,
trombitán közremûködik Geiger György Kossuth-díjas elõadó-
mûvész

MûvészetMalom 2000 Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tel.: 26/301-701; e-mail: muveszetmalom@fibermail.hu

Nyitva: június 21-ig, minden nap 10-18 óráig. 

KÖNYVBEMUTATÓ
Kereskedõház Cafe (Fõ tér 5.)
Május 22. péntek 17 óra LEVELEK OTTHONRÓL
SZÕNYI ISTVÁN ÉS BARTÓKY MELINDA LEVELEI 
SZÕNYI ZSUZSÁHOZ ÉS TRIZNYA MÁTYÁSHOZ (1949 - 1960)
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új kiadványát 
dr. Szörényi László irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetének igazgatója mutatja be

Zanetto Bugatto: Szt. Jeromos

Az eredményhirdetés 



Szentendrén, a Pap-szigettel szemben
lévõ társasházban apartman bútorozat-
lanul hosszabb távra kiadó. Ingat-
lanközvetítõk kíméljenek. Tel. 06-30-435-
1237, (8-20 óráig).

Szentendre, Duna-korzón igényesen fel-
újított 1,5 szobás lakás kiadó vagy eladó.
Tel. 06-30-218-6193.

Kiadó IV. emeleti, bútorozatlan, 2
szobás lakás a Püspökmajor-lakótelepen
55 ezer/hó+rezsiért. Tel. 06-30-650-
5908.

A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház önálló
kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, mel-
léképülettel hosszabb távra kiadó. Busz-
megálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-
4957.

Szentendrén 140 nm-es családi ház
bútorozatlanul, garázzsal kiadó. Tel. 06
(26) 301-624.

Kiadó Szentendrén, a Püspökmajor-lakó-
telepen 52 nm-es, erkélyes, bútorozott,
kis rezsijû társasházi lakás. Tel. 06-70-
369-9857.

Pilisborosjenõn négyszobás, panorámás
családi ház kis rezsivel, garázsokkal 100
ezer Ft-ért bérelhetõ. Tel. 06-20-428-
2522.

Szentendrei családi ház 55 nm-es külön
bejáratú szuterén szintje június 1-jétõl
kiadó. Egyedi fûtés, kis rezsi. Ár: 55
ezer+rezsi+kaució. Tel. 06-20-965-
7912.

Szentendrén 40 nm-es garzon házrész
kiadó alacsony rezsivel. Tel. 06-30-530-
9015.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Tahiban ikerház (35 nm + tetõtér)
nagyon olcsón, 8 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a Bükkös-patakhoz közel, a
belvárosban, társasházi sorházban felújí-
tott, 5 szobás, 2 fürdõszobás lakás ga-
rázzsal, azonnal beköltözhetõen eladó.
Tel. 06-70-336-5530.

Nyár utcai 2 és félszobás, 67 nm-es, jó
beosztású, I. emeleti, napfényes lakás
eladó. Tel.: (26) 312-854.

Társasházban 1,5 szobás lakás 8 mil-
lió és egy garzon 6,5 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Budapesti VII. és XIII. kerületi lakást
cserélnék. Minden megoldás érdekel. Tel.
06 (26) 314-892.

Szentendre belvárosában, a Duna-korzón
2 szobás, cirkófûtésû+kandallós, nagy
teraszos, elõkertes öröklakásom tároló-
val, zárt udvarral, kocsibeállóval eladó
25,5 millió Ft irányáron. Tel. 06-30-515-
6544.

Matematika-fizika korrepetálás közép és
felsõ szinten. Tel. 06 (26) 317-632, 06-
20-423-4463.

Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszer-
rel. Tel. 06-30-330-0554.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Kõmûves, ács és famunkák végzését vál-
laljuk. Kisebb megbízásokat is szívesen
fogadunk. Tel. 06-30-311-9231.

Lakásátalakítás, víz- fûtés, burkolás, fes-
tés, villanyszerelés, kõmûvesmunkák. Tel.
06-20-669-5151.

Fûkaszálás, kerti munkák. Tel. 06-30-686-
3941.

Családi házak tervezése, ügyintézéssel.
Energetikai tanúsítás (zöldkártya). Nagy
István mérnök. Tel. 06-20-801-2117.

Nyugdíjas építõmérnök felelõs
mûszaki vezetést vállal. Tel: 06-30-
934-4992.

Kertgondozás, füvesítés, öntözõrendszer,
növényvédelem kertészmérnökkel. Tel.
06-20-220-3728.

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

Villany- és antennaszerelés: új
kiépítés, felújítás, hibajavítás. Földi-
és mûholdas vételi antennák szere-
lése, házi antennarendszerek és házi
mozi rendszerek összeszerelése. Akár
2 órán belüli kiszállással, garanciá-
val. Tel. 06-70-503-0069, 
http://www.gregvill.hu

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-
nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-
8113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

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 gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

ÜÜZZLLEETT

Üzlethelyiség kiadó (15 nm-es) a város
központjába, a Rab Ráby vendéglõvel
szemben. Tel. 06-20-340-5706.

Eladó/kiadó 18 nm-es udvari üzlethe-
lyiség a Bogdányi utcában. Tel. 06-20-
927-0596.

Szentendre belvárosában 16,5 nm-es
üzlethelyiség kiadó, irodának, varrodá-
nak is. Tel. 06 (26) 380-005.

látása, tárgyalások elõkészítése, levele-
zés, egyéb szervezési feladatok. Felsõfokú
végzettség, angol nyelv ismerete, min. 2
éves munkatapasztalat, jó szervezõ-
készség, jó kommunikációs készség, jó
feladatmegoldó-készség, önálló munka-
végzési képesség, precizitás elvárás.
Jelentkezés: irodavezeto@ecforum.hu.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Egyetemista lány német, angol nyelv-
tudással 8 órás irodai vagy eladói munkát
keres. Tel. 06-30-347-1314.

Takarítást vállalok. Tel. 06-70-298-2958.

50 éves, intelligens nõ angol, orosz,
lengyel nyelvtudással eladói, recepciós
munkát keres. Tel. 06-30-823-2272.

Megbízható hölgy takarítást, vasalást vál-
lal 5 órában Szentendrén, Leányfalun és
környékén. Tel. 06-70-643-5256.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Leszoktatjuk a dohányzásról egyszeri, 26
perces alkalommal biorezonancíás csúc-
sterápiával a Békásmegyeri rendelõben, a
III. kerületi Vörösvári úti rendelõinté-
zetben, az Újpesti nagy rendelõben (XIII.
kerület, Pannónia u 33.). Bejelentkezés:
06-70-271-9867.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es,
vízórás, bútorozatlan lakás hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

5 szobás, 2 fürdõszobás, sorházi lakás
kiadó Szentendrén, a Bükkös-patak part-
jához közel hosszú távra. Tel. 06-70-336-
5530.

Garzonlakás társasházban kiadó 40
ezer forintért. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén 110 nm-es üdülõ kiadó. Tel.
06-20-994-0668.

Szentendrén 45 nm-es, másfél szobás
lakás kiadó. Tel. 06-30-454-4431.

Családi háznál egyedülállónak kiadó külön
bejáratú lakrész (konyha nincs) 60 ezer
forint/hó áron, rezsivel együtt. Tel. 06-
20-214-2686.

60 nm-es, 3 szobás, erkélyes II. emeleti
lakás eladó a Vasvári Pál utcában 15,5 mil-
lió forintért. Tel. 06-20-331-3416.

80 nm-es, 2 fürdõszobás lakás angol típusú
sorházban a Püspökmajor-lakótelepen
hosszú távra kiadó, 80 ezer forint+rezsiért.
Szükség esetén garázs is bérelhetõ. Tel.
06-70-339-7200.

Igényesen berendezett és felszerelt, 44
nm-es lakás kiadó a Püspökmajor-lakó-
telepen, egyedi mérõkkel. Tel. 06-20-368-
8467.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Babakocsik olcsón elvihetõk. Tel. 06-30-
515-6544.

Költözködés miatt 2 különálló szekrény-
sor, és egy férfi Csepel kerékpár olcsón
eladó. Tel. 06-70-386-3711 (este).

Új állapotban, alvásra alkalmas 2
személyes ülõgarnitúra 25 ezer Ft-
ért, értékes, számozott ókalocsai
étkészlet, világirodalmi könyvek, régi
írógép gyûjtõknek eladó. Tel. 06-30-
541-3504.

Ülõgarnitúra (rekamié+2 fotel) nagyon jó
állapotban olcsón eladó. Tel. 06 (26) 316-
082 (este).

Nappali, nagyrészt polcos bútor sötét
színû fából, üvegajtós, gurulós hifi-
szekrénnyel 18 ezer forintért eladó. Tel.
06-20-982-9921.

Kerámialapos különálló elektromos tûz-
hely, légkeveréses, programozható idõ-
kapcsolóval, fehér színben, 65 ezer forin-
tért eladó. Tel. 06-20-982-9921.

Világos színû rúdkarnisok karikákkal, göm-
bvégekkel, tartókkal eladók. Tel. 06-20-
982-9921.

ÁÁLLLLÁÁSS

Népmûvészeti boltunkba felveszünk
angolul jól beszélõ hölgyet (erdélyit is)
állandóra, jó fizetéssel, eladói munka-
körbe. Tel. 06-20-446-2231.

A Petzelt József Szakközépiskola mér-
legképes végzettséggel gazdasági
munkatársat keres. Tel. (26) 505-633,
06-20-418-0120.

Felszolgálót, szakácsot és fõzni tudó
kézilányt felveszünk. Nyári munkára diá-
kokat is. Tel. 06-20-999-5665.

Római Parti Szálloda gyakorlott szoba-
lányt keres. Tel. 06-20-554-9696.

Szentendrei szalonba fodrászt keresek.
Tel. 06-20-367-1853.

Szentendrei étterembe, nyári munkára
diákokat keresünk: pultost és szórólapost.
Keresünk még állandóra pultost és kézi-
lányt. Tel. 06-20-582-8847, 06 (26) 311-
175.

Újonnan nyíló Szentendrei étterembe
nyelvet beszélõ felszolgálót keresünk. Tel.
06-20-218-5483.

Nincs munkája? Pénzt szeretne keresni?
Alkalmi munkát, fõ- és másodállást
kínálunk! Tel. 06-30-820-5184.

Szentendrére gyakorlott pultoslányt ke-
resünk. Tel. 06-20-398-1888.

Kisvállalkozás 4 órás állásba irodavezetõt
keres a III. kerületbe. Feladata az admi-
nisztrációs és ügyintézõi feladatok el-
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Eladó Tahiban 150 nöl-es belterületi telek
50 nm-es téliesített faházzal. Tel. 06-20-
233-2802.

Pap-szigetnél erkélyes, kertkapcsolatos,
30 nm-es garzonlakás eladó. Irányár: 7,3
millió Ft. Tel. 06-30-495-1058.

Szentendre külterületén (HRSZ: 039/
49) 2550 nm-es, 406,72 aranykoronás
osztatlan földterület eladó. Tel. 06-
30-218-6193.

Szentendrén 980 nm-es telken 110 nm-es
üdülõ (lakótér: 4 szoba, 2 fürdõszoba,
egész ház alatt szuterén) eladó. Irányár:
29 millió Ft. Tel. 06-20-994-0668.

Tahiban építési telek eladó 7,5 millió
forintért. Tel. 06-20-934-3470.

Leányfalun két db 200 nöl-es telek
kitûnõ helyeken 13 millió Ft-ért
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, kitûnõ helyen két-
szintes, felújítást igénylõ, 2 x 100
nm-es lakóház, 300 nöl telken kor-
rekt áron, 26 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Dunakanyarban szuper nyaralók 5-10
millió között eladók. Tel. 06-30-299-
0376.

Pilisborosjenõ villanegyedében alápin-
cézett, 120 nm-es, bõvíthetõ, örökpa-
norámás ház dupla garázzsal 34 millió
forintért eladó. Tel. 06-20-984-4221.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó (vagy kiadó). Tel. 06-
30-233-5531.

Szentendrén belvárosi, Duna-parti,
másfél szobás lakás 13 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Gyönyörûen felújított, 45 nm-es, örök-
panorámás, III. emeleti lakás a Püspök-
majorban, Szentendrén eladó. Azonnal
költözhetõ. Irányár: 9,9 millió Ft. Tel. 06-
20-482-1249.

NNYYAARRAALLÁÁSS

Siófokon, Ezüstparton olcsó nyaralási
lehetõség. Tel. 06-30-242-8486, 06-30-
316-7533. www.balatonnal.hu 

OOKKTTAATTÁÁSS

Angol magánórák, kiscsoportos tanfo-
lyamok Angliában diplomázott és gyakor-
latot szerzett fiatal, dinamikus, de
türelmes tanárral. Tel. 06-70-527-3879.

Használd ki a nyarat, tanulj németül!
Tapasztalt, referenciákkal rendelkezõ
anyanyelvi tanárnõ német nyelvoktatást
vállal a társalgástól a vizsgaelõkészí-
téséig. Igény szerint megy házhoz. Tel.
06 (26) 380-587, 06-30-384-4446.

Hirdessen nálunk!Hirdessen nálunk!
Apróhirdetések felvétele: 

a szerkesztôségben 
(Duna-korzó 18., tel: 26/505-120)

hétfôn és kedden 
9–17 óra között, 

vagy az Oázis Ingatlanirodában 
(Dunakanyar krt. 2., 

tel: 26/301-106), illetve 
e-mailben: reklam@szevi.hu

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

(a Kaiser's-parkoló
bejáratánál)

Tel.: 26/301-106, 
30/620-9787

Fax: 26/505-294
E-mail: 

wersiok@t-online.hu
Website: 

www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
apróhirdetés-felvétel a helyszínen

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

este 18 óra után 06 26/312-290

ZEUSZ fajtiszta rotweiler
kan. Nagyon kedves és jó-
indulatú. Április 23-án fog-
ta be a gyepmester Boldog-
tanyán. Régen veszhetett
el, mert lesoványodott.

KERESSÜK GAZDÁIKAT

ALI keverék fiatal kan.
Jól nevelt és szófogadó.
Április 20-án a Római
sánc utcában fogta be a
gyepmester.

CHESTER 5 hónap körüli
tacskó keverék kant május
5-én fogta be a gyepmes-
ter a Bükkös-patak part-
ján. Kedves, vidám és na-
gyon játékos.
Gondoskodó, szeretõ csa-
ládot keresünk számára.

Hamarosan itt a ballagások,
érettségi bankettek ideje. 

Ha még nem találtátok meg 
a megfelelõ sminkest, 
aki szebbé varázsolja 

számotokra ezt az egyszeri 
és megismételhetetlen alkalmat,

kérlek, keressetek meg.

B. Kovács Edit
stylist, sminkmester

20/911-3232

SMINKSMINK

SZÓRÓLAP,
REKLÁMANYAG

TERJESZTÉSE
GARANCIÁVAL

06-20/424 2006
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PP’’AARRTT
MMOOZZII  
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

május 15. péntek
18:15 AZ OSZTÁLY (128') (12)
színes feliratos francia filmdráma, 2008
rendezõ: Laurent Cantet
20:30 KÉTELY (104') (12)
színes feliratos amerikai filmdráma,
2008 rendezõ: John Patrick Shanley
szereplõ(k): Meryl Streep, Philip
Seymour, Hoffman Amy Adams

május 16. szombat 
10.00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL –
JAMBÓZA BÁBCIRKUSZ
Utána: játszóház, valamint kakaó 
és kalács a gyermekeknek
(Belépõjegy: 800 Ft, 
3 fõre 2000 Ft)
16:00 TINTASZÍV (106') (12)
színes feliratos német-angol-amerikai
családi kalandfilm, 2008
rendezõ: Iain Softley
szereplõk: Brendan Fraser, Eliza
Bennett, Andy Serkis, Paul Bettany,
Helen Mirren
18:00 MEGÁLL AZ IDÕ (96')
20:00 AZ OSZTÁLY (128') (12)

május 17. vasárnap 
15:00 TINTASZÍV (106') (12)
17:00 KÉTELY (104') (12)
18:45 EGYÜTT (106') DVD (16)
színes feliratos svéd-dán-olasz 
vígjáték, 2000
rendezõ: Lukas Moodysson
szereplõk: Lisa Lindgren, Gustav
Hammarsten
20:30 AZ OSZTÁLY (128') (12)

május 16. szombat 
10.00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL –
JAMBÓZA BÁBCIRKUSZ
Utána: játszóház, valamint kakaó és
kalács a gyermekeknek
(Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft)
16:00 TINTASZÍV (106') (12)
18:00 MEGÁLL AZ IDÕ (96')
20:00 AZ OSZTÁLY (128') (12)

május 17. vasárnap 
15:00 TINTASZÍV (106') (12)
17:00 KÉTELY (104') (12)
18:45 EGYÜTT (106') DVD (16)
20:30 AZ OSZTÁLY (128') (12)

május 18. hétfõ 
18:00 EGYÜTT (106') DVD (16)
20:00 KÉTELY (104') (12)

május 19. kedd
18:15 MEGÁLL AZ IDÕ (96')
20:00 AZ OSZTÁLY (12)8') (12)

május 20. szerda
18:15 KÉTELY (104') (12)
20:00 EGYÜTT (106') DVD (16)

május 21. csütörtök
18:00 SZEVI KÖZÉLETI KLUB -
Vendégünk: Csoóri Sándor író
Filmvetítés: Árva magyarok földjén
A belépés ingyenes
május 22. péntek 
18:00 HAJRÁ BOLDOGSÁG (118') (12)
színes feliratos angol vígjáték, 2008
rendezõ: Mike Leigh
szereplõk: Sally Hawkins, Alexis
Zegerman
20:00 GOMORRA (137') (16)
színes feliratos olasz-francia filmdráma,
2008 rendezõ: Matteo Garrone
szereplõ(k): Salvatore Abruzzese, 
Salvatore Ruocco

Kiállítás
KMETTY-KERÉNYI MÚZEUM
Fõ tér 21. 
KMETTY JÁNOS MÛVÉSZETI
GYÛJTEMÉNYE (I.)
Kiállító mûvészek: 
Bornemisza Géza, Csorba Géza,
Diener Dénes Rudolf, Erõs
Andor, Ferenczy Béni, Ferenczy
Noémi, Gráber Margit, Novotny
Emil Róbert, Pátzay Pál, Perlrott
Csaba Vilmos, Schönberger
Armand, Szobotka Imre, Szõnyi
István
A kiállítás megtekinthetõ 
december 31-ig, hétfõ, kedd
kivételével naponta 14-18 óra
között.

ART-DECOR GALÉRIA
Bercsényi u. 3.
Május 16. szombat 14 óra
DR. HALÁSZ & SZALAY
A kiállítás megtekinthetõ május
31-ig

CAFE FREI
Szentendre, Bogdányi u. 40.
CAIRO CAFE
Kóczán Gábor fotókiállítása

CAFE RODIN
Ady Endre út 6.
A VÉGTELENEK ÉS KOCOGÓ
KOPORSÓK
efZámbó István képzõ-, zene- 
és életmûvész egy elfeledett
kiállításának anyaga. 
Megtekinthetõ május 26-ig,
naponta 8-tól 20 óráig

FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér
LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia Carrara
festményei
Megtekinthetõ 
augusztus 31-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.
STONEHENGE-TÕL 
A CSEPEL-SZIGETIG
Kora-bronzkori harcosnép
Magyarországon
Megtekinthetõ június 12-ig, 
hétfõ és kedd kivételével naponta
10-tõl 18 óráig

VAJDA LAJOS STÚDIÓ
Péter-Pál u. 6.
VINCZEFFY LÁSZLÓ 
SEPSISZENTGYÖRGYI,
MUNKÁCSY-DÍJAS 
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 24-ig,
pénteken 13-17, szombaton és
vasárnap 10-17 óra között

Színház
LÉNA MÛVÉSZETI SZALON
Bogdányi u. 51.
Május 23. szombat 17 óra
Az Ikon címû kiállítás idején:
HATÁRESET
Veszélyes mutatvány 
a komédia és a tragédia, 
a kisebbségi érzékenység 
és a nemzeti öntudat határán, 
egy felvonásban
A Malko Teatro Színházi Társulat
elõadása
Belépõdíj: 1500 Ft

Elõadás
KOLPING CSALÁD
EGYESÜLET
Török köz
Május 16.
szombat 16 óra

IDÕSÖDÉS MAGYARORSZÁGON
– ESÉLYEK ÉS KOCKÁZATOK
Professzor dr. Iván László
pszichiáter, gerontológus
elõadása

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Május 15. péntek 18 óra
PEST MEGYEI TEMETÕFELTÁRÁSOK
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
elõadása
Május 22. péntek 18 óra
A SZENT KORONA-ESZME
Dr. Varga Tibor elõadása

SZENTENDREI KISTÉRSÉGI
IPARTESTÜLET
Bercsényi u. 3.
Május 16. szombat 10 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
Mi újat tudunk az emberrõl?
Bagdy Emõke elõadása
Május 23. szombat 10 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
Összefoglalás: az új tudás és az
új tennivalók
Varga Csaba elõadása

Koncert
POSTÁS-STRAND
Május 15. péntek 20 óra
KÁRPÁTIA KONCERT
Vendég: Waszlavik Gazember
László
Belépõ 2300 Ft

DMH BARLANG
Duna-korzó 11/A
Május 19. kedd 19 óra
JAZZ KLUB – 
BORBÉLY MÛHELY
Vendég: Berki Tamás – ének
Belépõjegy: 600 Ft

ÚJ MÛVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa u. 
Május 19. kedd 20 óra
RIPOFF RASZKOLNYIKOV
Az osztrák származású, 
magyarul is jól beszélõ blues
ikon 19 éve után lép fel újra
hazánkban
Belépõ: 1500 Ft
Május 21. csütörtök 20 óra
JAZZKONCERT: TISZA BEA 
ÉS BIRTA MIKLÓS 
Belépõ: 800 Ft

KECSKÉS EGYÜTTES
KAMARATERME
Ignatovity–Dumtsa u. sarok
Május 23. szombat 18 óra
TAVASZI KONCERT
Fiatal mûvészek zenei
virágfüzére
Zákányi Borbála (barokk
furulya), Sárközi Xénia (ének),
Telek Éva (csembaló), Velõsi
Péter (barokk furulya), Budai
Dávid (viola de gamba) barokk
zeneszerzõk mûveit játsszák

BELVÁROSI SZENT MIHÁLY
TEMPLOM
Váci u. 47/B
Május 22. péntek 19 óra
A NAP MEGSZENTELÉSE
Himnuszok, zsoltárok, 
énekek és imák Szvorák Katalin
lemezbemutató koncertje
Közremûködnek: 
Andrejszki Judit (ének, 
csembaló, orgona), 
Gombai Tamás (hegedû), 
Pejtsik Péter (cselló)

Szentendrén, Magyar-
ország egyik legpatiná-
sabb városában 2003
áprilisában kezdte ké-
szíteni televíziós mûso-

rait a Gondolat Televízió. Az indulást az a felismerés segítette, hogy a
városban élõk a fõváros közelsége miatt elsõsorban a különbözõ médi-
umokban sugárzott központi, országos jelentõségû hírekre kíváncsiak,
ugyanakkor tájékozódni szeretnének a legfontosabb helyi eseményekrõl,
történésekrõl is. 
Ennek próbált és próbál megfelelni a szentendrei városi televízió ma is,
mely 2009. május elsejétõl TV Szentendreként sugározza mûsorait. A
névváltoztatás kötõdést és elkötelezettséget is jelent. Erõsebb kötõdést
a városhoz, kötelezettséget arra, hogy mûsoraink a közszolgálatiság-
nak megfelelõen még színvonalasabbak legyenek, hogy televíziónk
méltó legyen a Szentendre név viselésére.
A TV Szentendre adása a városban 3800 lakásban, valamint Leányfalun
és Pilisszentlászlón is látható, így összesen mintegy 20 ezer nézõhöz
jutnak el mûsoraink. 
Mûsoraink a Gondolat TV helyén, a kábelszolgáltató Fibernet C8-as
csatornáján láthatóak, a 196.25-ös frekvencián, az információs cso-
magban.

május 1-jétõl

SzeVi Közéleti Klub – vendég: Csoóri Sándor
Sorozatunk következõ részében Csoóri Sándor költõ lesz a SzeVi klub
vendége május 21-én, csütörtökön. 
Az estét filmvetítéssel kezdjük: az Árva magyarok földjén címû
négyrészes film két részletét – a Kolozsvárról és Dél-Erdélyrõl szólót
– nézhetik meg vendégeink, majd pár perces szünet után Csoóri
Sándorral beszélgetünk irodalomról, a kisebbségek helyzetérõl,
közéletrõl.
Szeretettel várunk mindenkit a P'Art Moziba (Duna-korzó 18.)
A belépés ingyenes.
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Thaibox
ELKEZDÕDÖTT!
S z e n t e n d r e i
ARANYESÕ az április
4-i pécsváradi THAI-
BOX I. oszt. Országos
Bajnokság elsõ for-
dulóján. A Szent-
endre VSE két kiváló
versenyzõje méltó
módon indította a
2009-es évet. 
ALBRECHT PÉTER (63,5 kg) a 2008-as junior világbajnok
egyértelmû, döntõ fölényes 3.0-ás legyõzésével ARANYÉRMET
szerzett! 
ROZOR GERGÕ (75 kg) egy fejre irányzott repülõ térdrúgással a
3. menetben idõ elõtt véget vetett az amúgy is általa irányított
harcnak, ARANYÉRMET szerzett!
SZÕKE FERENC (78 kg) a Kazincbarcikán április 18-án rendezett
THAIBOX II. oszt. Országos bajnokságon az elsõ mérkõzését
kiütéssel nyerte! A döntõben éles küzdelemben állt helyt a
tavalyi bajnok ellen, akit keményen megdolgoztatva a dicsõ
EZÜST ÉREMMEL csatlakozott Szentendre kiváló küzdõsportolói-
nak méltán elismert csapatához!

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK! 
Információ: www.thaibox.hu

Szászi Ferenc, Skrobár Róbert
Szentendre VSE Küzdõsport Szakosztály

Kézilabda
A Szentendre Városi Sportegyesület férfi NBI/B
kézilabdacsapat a hétvégén Ercsibe látogatott.
Nagy csatát várt mindenki, hiszen az ellenfél-
nek ez volt az utolsó lehetõsége a bennmaradás-
ra. Ennek megfelelõen óriási nyomás alatt
voltak a játékvezetõk a szurkolók és az ellenfél
játékosai részérõl, és gyakran a sportszerûség

határát is súrolva vezették a mérkõzést. Mindezt
jól mutatja, hogy a 60 percbõl 44 percet ját-
szottak a szentendreiek emberhátrányban. Bár
nem játszottunk jól, de sikerült egy góllal
nyerni.
Ercsi – Szentendre 32:33 (15:15)
Május 16-án, szombaton hazai pályán fogadjuk
Hont csapatát. Az ifik 16 órakor, a felnõttek 18
órakor lépnek pályára az Omszki csarnokban.


