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ZÖLDPONT
Összeállításunk lapunk 
8-10. oldalán olvasható

arcok
A SzeVi közéleti klub vendége lesz július 2-án a Prima-Primissima-díjas fiatal újságíró, Szlankó
Bálint (15. oldal). Sportkörképünkben többek között Sólyom Andrást, a Szentendrei Kosárlabda
Sportegyesület alelnökét is kérdeztük (4. oldal). Stoltz Dénesre (1943. augusztus 10–2009.
június 4.) emlékezünk, aki lapunkban évek óta dr. Kromofág néven publikálta csípõs hangú írá-
sait (11. oldal). A Móricz gimnázium legsikeresebb diákjainak egyike Kézdi Karolina (6. oldal).
Az idei teátrum mûsorában Máté Gábor Shaw: A hõs és a csokoládékatona címû sznímûvét ren-
dezi (teátrum részletes programja a 13. oldal)

Szlankó Bálint Sólyom András Stoltz Dénes (1943-2009) Kézdi Karolina Máté Gábor

2009 - JUBILEUMI ÉVAD
Kettõs jubileumot is ünneplünk az idei nyáron: a
Szentendrei Teátrum 40. és a Szentendrei Nyár 50. évada
július 3-án, a MûvészetMalomban tartott ünnepélyes
megnyitóval veszi kezdetét. 2009-ben elsõsorban azok a
rendezõk és társulatok kaptak meghívást, akik az elmúlt
évtizedekben meghatározó szerepet játszottak a Teátrum
programjában. Az évad újdonsága, hogy valamennyi
elõadás a MûvészetMalom udvarán felállított új játszóhe-
lyen kerül színre. 
Az 50 éves jubileumát ünneplõ Szentendrei Nyár fesz-
tivál egy új, háromnapos rendezvénnyel indul. Mûvészeti
hízókúrára invitál a SZAFT – Szentendre Art Fest, a város
mûvészeti hagyományait folytató, ugyanakkor azt
megújítani kívánó képzõ-iparmûvészeti és design fesz-
tivál a július 3-5. közötti hétvégén. Programjában a város
kiállítóhelyein, galériáiban és különbözõ szabadtéri
helyszínein megrendezett képzõ- és iparmûvészeti kiál-
lítások és vásár lesznek a meghatározók. 

RÉSZLETEK A 12-13. OLDALON

ÚJRA MEGNYÍLT A BELVÁROSI PICK-HÁZ!
Szentendre, Kucsera Ferenc u. 2.
(a Péter-Pál templom mellett)

friss tõkehús Hortobágyról • tanyasi csirke • felvágottak
tejtermékek • magyar, szlovák, francia és holland sajtok
kenyér • pékáru • üdítõ- és szeszes italok
kávézó és reggelizõ sarok
a legfinomabb német Dallmayr Kaffee

Nyitva: H-P: 07.00-18.00, Szo: 07.00-14.00

Mindenkit szeretettel várunk!

Fõ téri Teátrum-elõadás a hõskorból
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Mondja el 
a véleményét!
Kedves Városlakó!
Sorozatunkban Önnek lehetõsége
van heti kérdésünkkel kapcsolatos
észrevételeit megtenni, elmondani
véleményét, valamint javaslatot
tenni. Minden héten új kérdéssel ker-
essük meg Önt. Bízunk abban, hogy
kezdeményezésünket támogatja, és
javaslataival hozzájárul városunk
minõségi fejlesztéséhez. 
A kérdéseket minden héten a Szente
ndre és Vidékében, valamint
Szentendre város hivatalos hon-

lapján (www.szentendre.hu) olvas-
hatja. Levelét kizárólag elektronikus
formában várjuk a kammerer
@ph.szentendre.hu e-mail címre
névvel ellátva. 
Elõzõ heti kérdések: Melyik a ked-
venc helye Szentendrén? Szentendrén
2009. a beruházások éve. Ön melyik
beruházást tartja a legfontosabbnak
Szentendrén? Milyen típusú ren-
dezvény hiányzik Szentendrén?

A 26. hét kérdése: 
• Milyen tájékoztatási formát tartana
szükségesnek Szentendrén?

Polgármesteri Hivatal

TAJ-kártya, Európai Egészségbiztosítási
Kártya kiváltása már Szentendrén is!

Május 21-tõl a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
(KMREP) megnyitotta kistérségi ügyfélszolgálatát Szentendrén, a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati irodájában. 
Az ügyfélszolgálati iroda a következõ ügytípusokban áll rendelkezésre: Európai
Egészségbiztosítási Kártya kiadása, TAJ-kártya kiadása (új igény, elvesztés,
névváltozás, megrongálódás stb.), pénzbeli ellátási igények (táppénz, ter-
hességi gyermekágyi-segély, gyermekgondozási díj) átvétele.
Ügyfélfogadás: kedd 16-18 óráig, csütörtök 16-18 óráig. Információ a KMREP
központjában: 1139 Budapest, Teve u. 1/A-C, Tel.: 06/1/288-5100, fax:
06/1/288-5399.

Közlekedési táblák felülvizsgálata
Kedves Olvasók!
Szentendre Város Önkormányzata június 22. és szeptember 15. között felülvizs-
gálja a belvárosban található közlekedési táblákat. Amennyiben Önök olyan
közlekedési táblát láttak, amelyet ellentmondásosnak tartanak az adott hely-
színen, vagy a táblán látható közlekedési elõírás nem támasztja alá a KRESZ
szabályait, kérem, szíveskedjenek írásban, fotóval illusztrálva jelezni az önko-
rmányzat részére. A beküldött észrevételeteket, javaslatot a Közlekedési
Munkacsoport és a Városüzemeltetési Bizottság szakemberei véleményezik for-
galomszervezési, közlekedésbiztonsági szempontból. 
A megalapozottnak tartott bejelentések között sorsolás útján kiválasztott
nyertes ajándékát a  decemberi közmeghallgatáson adja át dr. Dietz Ferenc pol-
gármester.
A fotóval illusztrált észrevételeiket csak a rajta szerepeltetett dátummal van
módunk elfogadni. Bejelentéseiket az önkormányzat zöld email címére (koz-
erdeku-zoldmail @ph.szentendre.hu), valamint postai úton dr. Dietz Ferenc
polgármesternek címezve (2000 Szentendre, Városház tér 3.) várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Halott a Dunában
A Szentendrei Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya közigazgatási eljárás
keretében eljárást folytat egy ismeretlen személyazonosságú férfi halála
ügyében, akit június 12-én a tahitótfalui hajóállomásnál holtan találtak a
Dunában.

Az ismeretlen férfi személyleírása: kb.
170-185 cm magas, 30-40 év körüli, átla-
gos testalkatú, kb. 1 cm-es sötétbarna
hajú, magas homlokú, barna szemöl-
dökû, és szájkörüli barna bajuszú, kerek
arcú. A végtagokon tetoválás nem lát-
ható. 
Ruházata: szürkészöld melegítõnadrág,
kék boxeralsó, kék zokni, fekete (Bao
Baod) márkájú (kb. 27 cm-es) cipõ,
barna hosszú ujjú (KRAS Brno CSSR)
márkájú kabát, sötétkék hosszú ujjú,
vékony pulóver, alatta kék póló. Bal kar-
ján egy fekete, mûanyag szíjas, Casio
típusú, kvarckijelzõs karórát viselt.
Zsebében egy kulcscsomó volt 4 db kul-
ccsal, egy síp alakú és egy BMW
emblémás kulcstartóval.

Kérjük, hogy aki a személyleírás, illetve
a tárgyak leírása alapján felismeri az
ismeretlen holttestet, vagy a környe-
zetében hasonló leírású személy eltû-
nését észlelte, értesítse a Szentendrei
Rendõrkapitányságot a 06-26/310-
233-as telefonszámon!

Változó jegyárak
A következõképpen módosulnak a Volánbusz Zrt. jegyárai július 1-jétõl:

Jegyfajta megnevezése Érvényben júliustól áremelés %
lévõ bruttó érvényes br.
jegyár jegyár 

Elõvételben vásárolt menetjegy 170 Ft 180 Ft 5,88
GKV-nél vásárolt menetjegy 230 Ft 240 Ft 4,35
Egyvonalas havi bérlet 2760 Ft 2910 Ft 5,43
Egyvonalas félhavi bérlet 1670 Ft 1760 Ft 5,39
Összvonalas havi bérlet 3640 Ft 3840 Ft 5,49
Összvonalas félhavi bérlet 2200 Ft 2320 Ft 5,45
Tanuló - nyugdíjas bérlet 1560 Ft 1645 Ft 5,12

Garázs-pályázatok
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást
tesz közzé a Szentendre 8634/9 hrsz-ú, természetben
a Fehérvíz u. 24-30. sz. alatti ingatlanban levõ 
36 m2-es garázs szociális bolt céljára történõ bér-
bevételére. 

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást
tesz közzé a Szentendre 8634/9 hrsz-ú, természetben
a Fehérvíz u. 24-30. sz. alatti ingatlanban levõ 
36 m2-es garázsok bérbevételére. 

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást
tesz közzé a Szentendre 8634/3/A/103 hrsz-ú, ter-
mészetben Károly u. 2-14. sz. alatti ingatlanban 
18 m2-es garázs bérbevételére.

A pályázatok benyújtásának határideje július 6.,
9 óra. 
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tar-
talmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján vehetõ át. 
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3.,
I. emelet) kell benyújtani. 

Tájékoztatás telefonon: 26/503-364, 503-377.
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Hírek
BIZTONSÁGOS BÖNGÉSZÉS
Támogatja az önkormányzat,
hogy az általa fenntartott
óvodákban, iskolákban és ezek
könyvtáraiban bevezessék a
„Biztonságos Böngészés Prog-
ramot“. A szoftver telepítését
követõen lehetõség nyílik a
hozzáférhetõ internetes tar-
talmak megválogatására kü-
lönbözõ szûrõfeltételek men-
tén, így biztosítható, hogy a
gyerekek nem férnek hozzá az
életkoruknak nem megfelelõ
online anyagokhoz. Az ajánlá-
sokat szeretnék megismertet-
ni az intézmények dolgozói-
val, diákjaival és azok szülei-
vel, s fel szeretnék hívni a
Szentendrén mûködõ nem ön-
kormányzati fenntartású in-
tézmények és a kistérség te-
lepüléseinek figyelmét a prog-
ramra, javasolva annak be-
vezetését. Az önkormányzat
tájékoztatja továbbá a lakos-
ságot a szoftver otthoni in-
gyenes elérhetõségérõl, annak
elõnyeirõl és használatáról.

NEM EMELTEK TISZTELET-
DÍJAT
A képviselõ-testület a június
11-i ülésén elutasította, hogy
a Városi Szolgáltató Zrt. felü-
gyelõ bizottságának elnöki
tiszteletdíja havi bruttó 100
ezer forintról 125 ezerre, a
tagok tiszteletdíja pedig 65
ezer forintról 100 ezer forint-
ra emelkedjen. Ugyanakkor
határozat született arról, hogy
a felügyelõ bizottság tagjai az
év során kifizetett bruttó
tiszteletdíjuk legfeljebb 50%-
áig jutalmazhatók, amennyi-
ben teljesítik az éves mun-
katervet, és a tulajdonos ön-
kormányzat által kért soron
kívüli ellenõrzéseket haté-
konyan hajtják végre.

FELÜLVIZSGÁLJÁK 
A REKLÁMRENDELETET
A vizuális környezetszennye-
zés csökkentése érdekében
novemberre felül kell vizsgál-
ni a városban jelenleg hatá-
lyos reklámrendeletet – szól a
képviselõ-testület határozata.
Megbízták ugyanakkor a Köz-
mûvelõdési, Kulturális és Vá-

rosmarketing Kht.-t, hogy
Szentendre reklám- és infor-
mációs rendszerének kialakí-
tása érdekében egymillió fo-
rintos nyílt pályázatot folytas-
son le.

LÉTSZÁMON FELÜL
Az engedélyezettnél maga-
sabb létszámban kell csopor-
tokat indítani a városi tag-
óvodákban, miután túl sokan
jelentkeztek, és csoportszer-
vezési nehézségek léptek fel.
Az egységesen engedélyezett
25 fõ helyett a Hold utcai ovi
induló csoportjában és a Szi-
várvány Tagóvoda két csoport-
jában 29, a Vasvári Pál utcai
tagóvodában pedig 28, illetve
30 fõvel kezdik meg az okta-
tást szeptembertõl, amennyi-
ben az Oktatási Hivatal rá-
bólint a kérelemre.

SPORTDÖNTÉSEK 
SZÜLETTEK
Elfogadta a testület a Szent-
endrei Sportcélú Ingatlan-
fejlesztõ és Üzemeltetõ Kft.
2009. évi üzleti tervét, vagyis
megmarad és tovább mûködik
a sportfejlesztésekre létreho-
zott cég. Elfogadták továbbá
a két labdarúgó egyesülettel,
a SZEFI SE-vel és a Dunakanyar
SE-vel, valamint a Sleep-
walkers Baseball Clubbal kö-
tendõ szerzõdéseket, illetve
az önkormányzat és a Sport-
célú Kft. közötti pályabérleti
szerzõdéseket. Ezek alapján a
Sleepwalkers évente nettó 350
ezer, a SZEFI havonta nettó
100 ezer, a Dunakanyar SE
pedig havi nettó 150 ezer
forintot fizet a rezsiköltségen
felül azokban a hónapokban,
amelyekben ténylegesen hasz-
nálják a pályákat. A bérleti díj
évente március 1-jétõl, elõ-

ször 2010. március 1-jétõl 
inflációkövetõ módon vál-
tozik. Az új bérleti díj mérté-
kérõl a bérbeadó Sportcélú Kft.
dönt. A Szociális, Egészség-
ügyi és Sport Bizottságnak
októberre felül kell vizsgálnia
a sportkoncepciót és a sport-
rendeletet, hogyan lehetne
minél igazságosabb finan-
szírozási rendszert kialakítani
a helyi egyesületek között.

BARCSAY: MARAD 
AZ IGAZGATÓ
A sikeres pályázatot követõen
továbbra is Torbáné Ballagó
Zsuzsanna marad a Barcsay
Jenõ Általános Iskola igaz-
gatója – mondták ki a városi
képviselõk június 11-én. Az
eddigi intézményvezetõnek
újabb öt évre szavaztak bizal-
mat, kinevezése így 2014.
július 31-ig szól.

RENDELÕ: SEGÍTSÉG 
A KÖLTÖZÉSHEZ
A szakorvosi rendelõ átépítése
kapcsán a pályázatból szár-
mazó pénzen felül külön önko-
rmányzati forrásokat kellett
megmozgatni, hogy gördülé-
kenyen folyhassanak a mun-
kálatok. A Duna-korzó 18.
szám alatti „fehér házban“ és
a mostani intézetben ideig-
lenes orvosi rendelõk kiala-
kításához nettó 13,5 millió, a
ki- és beköltöztetéshez nettó
5,5 millió, míg az építkezés
ideje alatti átmeneti mûködés
feltételeinek megteremté-
séhez nettó 8 millió forintot
különítettek el. Mint isme-
retes, a mozgásszervi szakren-
delések és a gyógyászati se-
gédeszközök boltja ideiglene-
sen át fognak költözni a Duna-
parti épületbe. Az önkor-
mányzat ugyanakkor vizsgál-

ja, hogy kell-e még elkülö-
níteni további forrásokat a
pályázati önrész mellett ah-
hoz, hogy megfelelõ színvo-
nalon valósíthassák meg a
megnyert pályázatokban sze-
replõ terveket.                 

BELVÁROSI MUNKÁLATOK
A két szünidei hónapban meg-
újul a Szent András Általános
Iskola és a mellette lévõ
Keresztelõ Szent János Plébá-
nia homlokzata, illetve a
plébánia teteje is. Ezért július
1. és augusztus 31. között a
Bajcsy-Zsilinszky utcában a
járda egy része be lesz állvány-
ozva, a Kanonok utcai oldalon
pedig a járda mellett a par-
kolóhelyek egy részét is elveszi
majd az állványzat.

IDÉN IS LESZ 
AUTÓMENTES NAP
Szentendre idén is csatlakozik
az Európai Mobilitási Héthez,
és megszervezi városunkban
az Európai Autómentes Napot
szeptember 22-én. A városi
környezetvédelmi alap terhére
400 ezer forintot különítettek
el a rendezvény lebonyo-
lításához, amelyet egyebek
mellett rajz- és fotópályázat
is kísér majd.                     -bt-

Az alpolgármester

naplója
Június 26. (péntek)
08.15 Közbeszerzési 
munkacsoport ülése
10.00 Konferencia a helyi 
jelentõségû védett természeti
értékekrõl
13.00 Semmelweis nap 
a SZEI-ben
18.00 Szabadság Napja 
alkalmából ünnepi megemlékezés
a PMK-ban

Június 30. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
17.00 Sport Kft. ügyvezetõjével
és FB tagokkal egyeztetés

Július 1. (szerda)
14.00 „Future-Game-City“
témában tájékoztató a Brit
Nagykövetségen
18.30 Laktanyanap Gálaestje 
a MH Központi Kiképzõ Bázisán

Július 2. (csütörtök)
17.00 Bemutatkozik 
a Szentendrei Mûvészeti Iskola
(mûvészek és tanítványaik) 
kiállítás megnyitó 
a Polgármesteri Galérián
18.30 Kortárs kanadai magyar
mûvészek kiállításának 
megnyitója a MûvészetMalomban

Új belépõk a Vizes Nyolcasban
Az érdeklõdõk igényeihez igazodva új kombinált és nyári
akciós uszoda- és wellness-bérletekkel gazdagította
palettáját a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpont.

Korán kelõ, illetve késõ estig dolgozó vendégeik részére alakí-
tották ki uszodajegyeiket, bérleteiket extra szaunahasználattal
már 1100 forint/alkalomtól. Egész nyáron kétórás, tíz alkalom-
ra szóló wellness-csomaggal – frissítõ úszással, pihentetõ
élménymedencével, lazító szaunával, aroma-és gõzkabinnal –
várja vendégeit az uszoda- és wellnessrészleg. A kedvezményes
belépõ már 2200 forint/alkalomtól hozzáférhetõ, illetve csalá-
dok részére hat alkalmat magában foglaló wellness csomag
kapható 8000 forintos/alkalom áron. Újdonságnak számít, hogy
a négy éven aluli gyermekek ingyen használhatják az uszoda-
és wellness-részleget, természetesen szülõi felügyelettel.
Ezenkívül egész évben változatos programokkal, koncertekkel,
és vacsorával egybekötött estekkel vár minden kedves érdek-
lõdõt a Vizes Nyolcas.

Megint egy új járda
Egy hete a Pátriárka utcai járda felújításáról adtunk hírt,

most pedig ismét van mirõl szólni: új burkolatot kapott a
babakocsis anyukák-apukák és az idõsek életét egyaránt meg-
nehezítõ Bükkös-parti járdaszakasz is a Bajcsy-Zsilinszky utcai
végétõl egészen a Szent András Óvodán túli szakaszig.

Áradás várható
Az elmúlt napok intenzív esõzései a Duna vízgyûjtõ területén
gyors vízszint-emelkedést eredményeztek, melynek követ-
keztében a folyó magyarországi szakaszán is áradás várható.
Az elõrejelzések szerint gyorsan növekedõ, intenzíven le-
vonuló árhullám ér el bennünket, melynek következtében 
a Pap-sziget, a hajóállomás környéke és a Postás-strand
területe kerülhet víz alá.
A Helyi Védelmi Bizottság a szükséges intézkedéseket
megtette, és kérnek minden érintettet, hogy figyeljék a vízál-
lást, és tegyenek meg mindent értékeik védelmében.

További információ: www.hydroinfo.hu, www.szentendre.hu
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4 sport

Az alábbiakban három érintettet kér-
deztünk arról, hogyan látják a sportcélú
kft., a városi sportegyesület és a
sportcélú összegek elosztásának je-
lenét és jövõjét.

GRÓZ JÁNOS, a Szentendrei Nõi
Kézilabda Egyesület elnöke:

– A sportra fordított pénzösszeg nem
egyezik az általunk a sport rendelet ter-
vezésekor kiszámolt összeggel, ez az
összeg nálunk a mûködési költséget
figyelembe véve (nem pedig a nettó
mûködési költséget, mert az önkor-
mányzat nem igényel vissza áfát) 26-
30 millió forint. Jelenleg ez a városi
vezetés számítása szerint 19-20 millió
forint között van.
A város által megállapított sportpénz
összegébõl a város az általa, vagy elõdei
által egyesületeknek kiadott sport-
létesítmények bérleti díjának különb-
ségét azoknak a városi egyesületeknek
a pénzébõl vonja le (csökkentve a városi
sportpénzt), amelyeket nem támoga-
tott edzés-, vagy létesítményhasználati
lehetõséggel. Ez szerintünk nem kor-
rekt, és nem etikus. (Lehetne a tisztelet-
díjakból is levonni?)
A város a megmaradt kevés kis sport-
pénzbõl a rendelet által nem rögzített
módon a polgármester úr saját hatás-
körében tartott hétmillió forint körüli
összeget, amivel szintén csökkentették
az egyesületeknek adható forrásokat.
Ez a mi meglátásunk szerint törvénybe
ütközõ. A megmaradt pénz felét elviszi
a Városi Sportegyesület, ami nem vesz
fel minket és másokat a soraiba. A meg-
maradt pénzt különválasztják verseny-
sportra, szabadidõsportra, tömeg-
sportra. (Mi tartunk serdülõt, ifit, és
sportolhatnak nálunk nem versenyzõk
is, de csak egy helyre, a versenysportra
pályázhatunk.)
A negyedik nagy problémánk a Városi
Sportegyesület és vezetésének szem-
lélete, akik az eredeti megállapodást
felrúgva (az elõbb fent felsoroltakra
hivatkozva) nem vették fel tagjaik közé
a Szentendrei Nõi Kézilabda Egyletet.
Így szabályosan megszûnésre ítélték,
bár szintén NBI/B-ben szerepel, mint a
fiú szakosztály. (Igaz, 1997-tõl fo-
lyamatosan saját erõbõl jöttünk fel a
megyei bajnokságból, ráadásul úgy,
hogy a mai napig nem használunk meleg
vizet a fürdéshez, hogy spóroljunk.)
Nem teljesen értjük ezt a jelenséget,

ahogy azt sem, hogy az elmúlt tizenkét
évben a mi támogatatásunk a fiúknak
ítélt támogatás egyötöd részét teszi ki.
Abban a tudatban támogattuk a Városi
Sportegyesület megalakulását, hogy ez
az igazságtalanság abban a városban,
amelyik „nõkre szabott városnak“
nevezi magát, megszûnik. Sajnos nem
így lett, jelenleg a nagy sportegyesület
megszüntetése, a városi sportpénz
felosztása mellett kardoskodunk. Mivel
a Sportcélú Kft. évente másfél millió
forintos költséget jelent a városi sport-
források terhére, szintén a megszün-
tetése mellett tesszük le a voksunkat,
bár úgy tûnik, ez nem sokat számit. 
Összegezve: szerintünk a választás nem
hozott igazi változtatást, bár a szándék
igaznak tûnt, a városvezetés két oldala
és a Városi Sportegyesület mutogat
egymásra, miközben mi megszûnünk.

SÓLYOM ANDRÁS, a
Szentendrei Kosár-
labda Sportegyesület
alelnöke:

– A Szentendrei
Sportcélú Ingatlan-
fejlesztési Kft. ötlete

olyan idõszakban született, amikor a
két, önkormányzati kézben lévõ, alul-
hasznosított sportingatlan fejlesztésére
még reális esély volt. Idõközben a gaz-
dasági válság miatt a körülmények tel-
jesen megváltoztak, és ez a terv elle-
hetetlenült. Bár a fejlesztés ötlete a
kidolgozás idején logikusnak tûnt, most
úgy látom, jó, hogy az apporttal járó
költségeket mégsem fizette ki a város.
Úgy gondolom, érdemes ideiglenesen
továbbéltetni a kft.-t, mert közép- és

hosszú távon lesz még lehetõség az
ingatlanfejlesztésre. Minimálkritéri-
umnak vélem, hogy bérbeadás révén
alapszinten fenntartják magukat az
ingatlanok, és a kft. is életben marad,
mert egy-két éven belül ugyan nem lesz
lehetõség nagyléptékû fejlesztésekre,
de jó, ha melegen tartjuk az ügyet. A
cég léte valójában nem sport, hanem
ingatlanszakmai kérdés.
A városi sportegyesületrõl másfél-két
évvel ezelõtti alapításakor is azt gondol-
tam, hogy akkor van értelme, ha az
önkormányzat oroszlánrészt tud vállal-
ni a finanszírozásában. A megbeszé-
lésen elhangzott, hogy a szükséges
tizennyolcmillió forintból hatot tud biz-
tosítani a város, a többit a sportveze-
tõknek kellene elõteremteniük. Úgy
látom, ilyen feltételek mellett a sport-
egyesület fenntartásának vagy meg-
szüntetésének kérdése magától fog meg-
oldódni, ugyanis szétesik, a benne részt-
vevõ egyesületek pedig – remélem –
majd individuálisan folytatni tudják a
tevékenységüket. Ebben egyébként a
sportkoncepció is hibás, negyedik
alapelvként rögzítette ugyanis, hogy a
városi sportegyesületnek meg kell ala-
kulnia. Márpedig egy egyesület alakítása
nem elv, hanem eszköz egy közös cél
eléréséhez.
A sportcélra fordítható pénzek el-
osztását nem látom át egészen vilá-
gosan, homályban maradt ugyanis az
összegek pontos mértéke. Egyelõre
érthetetlen, hogy ha a városi költség-
vetés fél százaléka 18,066 millió forint,
miért csak 13,2 millió forint került a
sport támogatását szolgáló, megpá-
lyázható alapba. Ha a jövõben a városi
sportegyesület nem viszi el automatiku-

san ennek a felét, a jelenlegi pályáz-
tatási rendszernél jobbat sajnos én sem
tudok.

BOROS IVÁN, a
Szentendrei Sport-
célú Kft. ügyveze-
tõje:

– Megy vagy marad a
városi sportcélú fej-
lesztési cég?

– A képviselõ-testület döntése ér-
telmében a cég megmarad. Horváth
Gyõzõ képviselõ, a Szociális, Egész-
ségügyi és Sportbizottság elnöke fela-
datul kapta a június 11-i képviselõ-
testületi ülésen, hogy munkatársaival
együtt vizsgálja felül a sportfinan-
szírozást, a sportrendeletet és a sport-
koncepciót, és ha szükséges, tegyenek
javaslatot ezek megváltoztatására.
– Miért örüljünk neki, hogy megmarad
a kft.?
– Úgy látom, két partra szakadt a sport-
tal foglalkozók társasága. Az egyik
oldal csalódott, és a városi sportélet
végét vizionálja, mert az önkormányzat
nem apportálta a kft.-be a sportingat-
lanokat, így pedig rövid távon nincs
kilátás semmilyen fejlesztésre. A másik
csoport – én is ide tartozom – örül,
hogy a város tulajdonában van két
tehermentes, tiszta jogi helyzetû
sportpálya, és érthetõnek tartja, hogy
nem történt meg az apportálás, mert
pillanatnyilag nincs befektetõ a lát-
határon. Innentõl egyszerû, testületi
felhatalmazást igénylõ jogtechnikai
lépés, hogy alkalomadtán, ha van
potenciális érdeklõdõ, mégis bevigye
a város a cégbe az ingatlanokat.
– Ön szerint mi az elsõ lépés, ami már
túlmutat a jogi szabályozáson?
– Komoly piackutatást kell végezni a
környékbeli lakosság körében, amely-
bõl kiderül, hogy pontosan mire van
igény, és ez vajon kiegészül-e fize-
tõképes kereslettel. Az általam benyúj-
tott üzleti terv is ilyen átfogó kutatást
irányoz elõ. Sajátos ellentmondás,
hogy a sportnak van a város részérõl
közhasznú feladata is, ugyanakkor nem
lehet kizárólag önkormányzati támo-
gatásból fenntartani a város sport-
életét. Szükség van tehát bevételt hozó
tevékenységekre, amelyek leghaté-
konyabb módja a sportpálya-fejlesztés,
illetve a csarnoképítés. Akármilyen
projektbe is fogunk, minden esetben
tudni kell, hogy milyen  igény van rá a
lakosság – Szentendre és a kistérség –
körében.
– Mi a helyzet a pályák sokat em-
legetett piaci alapú bérbe adásával?
– Rövid távon beindulhat a piaci alapú
hasznosítás a tervezett 20x40 méteres
izbégi mûfüves pályán. Ez a körülbelül
tízmillió forintos, Önkormányzati Mi-
nisztérium által kiírt pályázat jelenleg
döntésre vár. Ezt követõen 70-100 mil-
lió forintos fejlesztés kellene még
Izbégen, hogy valóban minõségi pá-
lyákról beszélhessünk.

Sportkörkép változás után
Megmarad a Sportcélú Kft., felülvizsgálják a sportfinanszírozást, 

keresik a befektetõket
Megváltozott a város eredeti sportfejlesztési koncepciója. Miután a képviselõ-testület elfogadta dr.
Szieben László lemondását, utódjául a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztési Kft. élére Boros Ivánt
nevezték ki. Ezt követõen dr. Dietz Ferenc polgármester az érintett sportvezetõk összehívásával tájékoz-
tatót tartott, amelynek során kikérte véleményüket a sportfejlesztések jövõjérõl. A június 11-i képviselõ-
testületi ülésen a városatyák úgy döntöttek, hogy a kft. megmarad, a Szociális, Egészségügyi és
Sportbizottság pedig felülvizsgálja a sportfinanszírozást a sportrendelet alapján.

Parlagfûtövek sportpálya 
mellett



– S amíg el nem dõl a pályázat sorsa,
melyek a közeljövõ feladatai?
– Szerzõdéseket kötünk a helyi egye-
sületekkel a pályahasználat vonat-
kozásában. A Sleepwalkers baseball-
csapat, a SZE-FI SE és a Dunakanyar SE
5-5 éves idõtartamra kap pálya-
használati jogot minimális díjfizetés
mellett. A bérleti díjak ügyében a
képviselõk között vita volt: akadt, aki
ingyen adta volna, akadt, aki kevesellte
az összeget. Végül úgy szól a doku-
mentum, hogy az egyesületek fejlesz-
téseket hajthatnak végre a pályákon,
ha az önkormányzat beleegyezik.
Ingyen semmit sem adhatunk, mert a
bérbeadó egy kft., így a bérbeadás ÁFA
vonzatát mindenképpen be kell fi-
zetnünk. Kikötöttük a szerzõdésekben,
hogy az oda járó sportolóknak legalább
a fele szentendrei bejelentett lakcím-
mel rendelkezzen. A többi egyesület,
amelyekkel nem szerzõdtünk hosszú
távra, a fennmaradó idõn osztoznak,
hiszen a kft.-nek jogában áll az üres
idõben bérbe adni a pályákat. Ilyenkor
a felmerülõ rezsiköltségeket termé-
szetesen a bérlõre terheljük rá.
– Hány évig tartó válságra számí-
tanak a fejlesztések kapcsán?
– Bár nem Magyarországon, de nyu-
gatabbra már látszik a fény az alagút
végén. Én már felvettem a kapcsolatot
érdeklõdõ szervezetekkel, amelyek
megígérték, hogy összeraknak egy
fejlesztési tervet. Hosszú távon a nagy
cégek sem tehetik meg, hogy pihen-
tetik a pénzüket. Ha a városban meg-
születik a döntés arról, mit szeretnénk,
gõzerõvel el kell kezdeni dolgozni. Nem
biztos, hogy rögtön sportcsarnokkal
lehet majd kezdeni, és az is nagyon
fontos és feltétlenül eldöntendõ kér-
dés, hogy önerõbõl, vagy banki finan-
szírozással szeretnénk kivitelezni a ter-
veket.
– Mennyire nehezíti meg a munkát,
hogy a helyi egyesületek között nincs
béke?
– Nehéz kérdés, de konszenzust kell
teremteni a városi sportvezetõk között,
hogy egyértelmû célok mentén le-
hessen fejlesztéseket végezni. Össze-
fogással és sportbékével tudjuk a fela-
datainkat megvalósítani és elõreha-
ladni.

Összeállította: Bokor Tamás
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Tisztelt Trenka István, Tisztelt Olvasóink!

Múlt heti lapszámunkban jelentettük meg Trenka István képviselõ dr. Dietz
Ferenc polgármesterhez intézett nyílt levelét a Bajnai-kormány által bevezetni
tervezett ingatlanadóval kapcsolatban. A polgármester úr jelenleg szabadságát
tölti, ezért ezúton kéri a képviselõ úr és egyúttal az olvasók türelmét: amint
szabadságáról visszatér, azonnal válaszol a nyílt levélre.

A szerk.

Adópecsenye mártással
Olvasom Trenka István képviselõ úr levelét, amelyet Szentendre polgármesteréhez
írt (SzeVi, 2009. VI. 19.), és csodálkozom. A képviselõ ugyanis nyilatkozatra
szólítja fel a polgármestert a „kialakult helyzetrõl“, amely (ha jól értettem) a
következõ. „A városban két éve bevezetett építményadó, amely az ingatlan
négyzetméterei után van kivetve, […] sokkal igazságtalanabb, mint a kormány
által [most] javasolt, sok mindenre kiterjedõ, sok mindent figyelembe vevõ, ked-
vezményekkel telitûzdelt ingatlanadó tervezete“. Ezért azután Trenka képviselõ úr
kéri a polgármestert, nyilatkozzék, mit tesz, csatlakozik-e a FIDESZ véleményéhez
(a szóban forgó adó eltörlésérõl), vagy „szembemegy a FIDESZ pártelnökének
akaratával és marad Szentendrén a lakosság által – nem örömmel, de – elfogadott
ingatlanadó (építményadó)“.
Az a folyton változó tervezet, amelynek veleje a harmincmillió fölötti ingat-
lanokra kivetett adó, meglehetõsen furcsa köztehernek ígérkezik. Látszólag a
gazdag vagy gazdagnak látszó honfitársaink fizetnének, amint a nemritkán hall-
ható „vagyonadó“ kifejezés is sugallja a vízi és a légi jármûvek meg bizonyos
nagy teljesítményû gépkocsik utáni adót is emlegetve. A „fizessenek a gazdagok“
hangoztatása és az említett jármûvek utáni adó egyaránt maszlagos mártás az
adópecsenye sütögetõinek. Hasonlóképpen az igazságosság érvényesíthetõsége
is az a kiötlött új adónem esetében.
Pontosan egyelõre nem tudható, melyek a sok mindenre kiterjedõ kedvezmények,
és ha tudható is, akkor is öszvér adónemrõl van szó. Az igazságos vagyonadónak
ugyanis mindenféle vagyontárgyra – festmény, részvény, üzletrész, készpénz 
é. í. t. – ki kellene terjednie. A kormány által bevezetendõ adófajta lényegében
csupán bizonyos ingatlanok értékének összevonásából következtet a megadóz-
tatandó vagyonra, és nincs tekintettel az ország összes többi ingatlanára és
ezek tulajdonosaira.
A képviselõ a jövõbe lát, hiszen a kialakult helyzet, amelyrõl a képviselõ úr
beszél, egyelõre nem alakult ki (filius ante patrem); és bár Trenka István képviselõ
úr nemcsak képviselõcsoportja, de a város lakossága nevében is várja a választ a
polgármestertõl, most kivételesen kérem kivételemet a lakosságból.

Büky László

Így élünk a XXI. században a Római
temetõ úton címû írás válaszleveléhez!

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Nem azt kérjük sem Öntõl, sem Szentendre önkor-
mányzatának illetékeseitõl, hogy önként vállalt vé-
dõsávot állítson, hanem hogy a törvényi és a helyi
önkormányzat által ebben a kérdésben hozott ren-
deleteit tartsák be. Sajnos ennek a látszata sem tapasz-
talható. Hogy mennyire szabályszerû az Önök tevé-
kenysége, döntse el az olvasó a 2009. 05. 09-én és 10-
én készült videofelvételrõl, mely megtalálható az inter-
neten:  http://www.indavideo.hu /video/ Igy_elünk_
a_XXI_században_Szentendrén_a_Római_temeto_
uton

Köszönöm a figyelmüket:  Pivarnyik István 

Utóirat: 2009. 06. 20-án 15.30 kor a VSZ Zrt. általunk
kifogásolt területén ismét felcsaptak a lángok. A
Szentendre Városi Tûzoltóságnak köszönhetjük, hogy
három oltókocsival kb. egy óra alatt eloltották a tüzet,
így ismét megúsztuk, nagyobb katasztrófa nélkül.

Visegrád Város Körzetközpont Jegyzõje 
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 10.§. alapján

pályázatot hirdet
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZÕ MUNKAKÖR

betöltésére.

A pályázat benyújtásának módja és címzettje
A pályázatot írásban – a munkáltatói jogokat
gyakorló – Visegrád Város Jegyzõjéhez cí-
mezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fõ u.
81.) postai úton.
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat
építéshatósági ügyintézõ állásra“ 
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keres-
hetõ: Eõryné dr. Mezei Orsolya jegyzõ /
jegyzõi titkárság tel: 06-26/398-255 / 
0 vagy 9-es mellék

A pályázat beadásának határideje: 
2009. július 10.

A pályázat elbírálásának határideje és
módja: 2009. július 31., a pályázatokat a
munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el a
polgármester egyetértésével. A jegyzõ jogo-
sult a pályázatot érvénytelennek nyilvání-
tani.

A köztisztviselõi jogviszony idõtartama: 
2009. augusztus 1-jétõl határozatlan idõre
szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. 
Teljes munkaidõ, heti  40 óra, vagyonnyilat-
kozat tételre kötelezett munkakör.
Pályázat részeként benyújtandó iratok :
• önéletrajz
• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi)
• végzettséget igazoló dokumentumok
másolata ( eredeti bizonyítványokat a kin-
evezést megelõzõen be kell mutatni)

Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság
• büntetlen elõélet, cselekvõképesség
• felsõfokú végzettség – a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló, módosított
9/1995.(II.3.) Kormány rendelet I. sz. mel-
léklet 4. pontjában valamint a 343/2006.
(XII.23.) Korm.rendeletben elõírtak alapján
• egyetemi vagy fõiskolai szintû építész-
mérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, ma-
gasépítõ, üzemmérnöki) szakképzettség
• közigazgatási alapvizsga megléte
• felhasználói szintû számítógépes ismeret
Az elbírálásnál elõnyt jelent:
• közigazgatási szakmai gyakorlat
• közigazgatási szakvizsga

Az ellátandó feladat:
Dunabogdány település vonatkozásában a
jogszabályokban meghatározott építésügyi
hatósági feladatok önálló, teljes körû
ellátása, esetenként helyettesítés Visegrád
és Kisoroszi települések vonatkozásában
ugyanezen feladatkörben.

Illetmény magállapítása és egyéb juttatá-
sok
Az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselõk
jogállásáról – vonatkozó szabályai alapján

A pályázat tartalma csak a pályázó bele-
egyezésével közölhetõ az elbíráló bizottság
tagjain kívül más személlyel. A pályázatot a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán közzé kell tenni.

Kisebb lomtûz

Szombaton délután két óra körül lomtalanítási hulladék
kapott lángra a Városi Szolgáltató Zrt. Szabadkai utcai telep-
helyén. Vélhetõen a lomtalanítás közben keveredhetett bele
a hulladékba valamilyen éghetõ anyag, amely huzatot kapott
és füstölni kezdett. A VSZ Zrt. biztonsági szolgálatának
emberei az észlelést követõen azonnal megkezdték az oltást
a telepen lévõ tûzoltó készülékekkel, miközben értesítették
a Szentendrei tûzoltó-parancsnokságot. A tûzoltók nagy
erõkkel vonultak a helyszínre. Rövid, egyórás munkával,
munkagéppel átforgatták a hulladékot, és megszüntették az
izzást, illetve a füstöt.

- t -
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6 fiatalok

Vakációs
útravaló

Már a bizonyítványokat is
kiosztották, és mielõtt kicsik
és nagyok átadják magukat a
nyár örömeinek, álljunk meg
egy szóra. Munka után édes a
pihenés, és ebben a tanévben
különösen sikeresek voltak a
Móricz Zsigmond Gimnázium
diákjai. A bizonyítványosztás
után tartottunk egy kis év- és
teljesítményértékelést.  
A tizenegyedikes Kézdi Ka-
rolina az egyik legfiatalabb
tantárgyból, mozgókép és mé-
diaismeretbõl az országos
tanulmányi verseny 18. helyét
szerezte meg. A kétfordulós
verseny feladatairól faggat-
tam. „Rettentõ tétova voltam
kezdetben. Csak kerestem a
témát – egy tömegjelenségrõl
kellett képsorozatot összeállí-
tani – divatbemutató, lovasbe-
mutató, õszi szünet Párizsban,
Nyugati pályaudvar: érkezés-
indulás, karácsonyi vásárok,
mindet elvetettem. Már vésze-
sen közelgett a beadási ha-
táridõ, amikor a nagymamám-
mal elmentünk a Petõfi Csarnok
melletti bolhapiacra. És ott
megtaláltam, amit kerestem: a
sokféleséget, emberben, hely-
zetben és életminõségben. Nem
volt könynyû, ugyanis eleinte

nem engedték a fotózást, verés-
sel is fenyegettek, aztán beszél-
gettünk, összeismerkedtünk,
kiderült, hogy ez a piacozás
nem elsõsorban pénzkereset,
hanem jellegzetes életforma, a
szabadidõ eltöltésének egyik
módja. Remek portrékat, elle-
sett pillanatokat örökítettem
meg. A tanulmányírás sokkal

könnyebben ment. Egy ismert
és sikeres tévésorozatot, a 24-
et elemeztem. Korábban ott-
hon mindig cikiztek emiatt
szüleim, minek nézem, feles-
leges butaság. Nekem lett
igazam, ezzel a tanulmánnyal
vágtam vissza, amelyben a ho-
méroszi eposzokkal hasonlítot-
tam össze ezt a mai „hõsköl-
teményt“.
A világ más szeleteit kóstol-
gatják azok a tizedikes fiúk,
akik egy osztályba járnak és

egymással is versenyeznek, ki
a sikeresebb a természettu-
dományok terén. Tamás Zsolt
az idén négy versenyen indult,
és mind a négyben befutó lett:
két matematika, egy fizika és
egy kémia verseny döntõjében
szerepelt. „A 13-as a számom:
az Arany Dániel Matematika
versenyen is és a Curie Kémia

Emlékversenyen is ezt a helye-
zést értem el. Élvezem a ver-
senyzést, a feladatok megis-
merése elõtti öt percben elönt

az adrenalin, aztán még két
perc, és mindenrõl elfeledke-
zem. Mindig van a példákban
valami meglepõ, valami szokat-
lan, ilyenkor az a megnyugtató,
hogy csak elõ kell venni a
matematikai törvényszerûsé-
geket, és kiszámolni a meg-
oldást. Általában több megol-
dással el lehet ugyanoda jutni.“ 
Lengyel Márton kedvence a
kémia, 7. helyezettje a Curie
versenynek. „A kémia logikáját
az ismétlõdések adják, vannak
általános törvényszerûségek és
ritkák a kivételek. Vissza lehet
egymásra vezetni a dolgokat,
hidrogénkötés esetén az ember
ránéz a molekulára, és meg
tudja mondani a vegyület for-
ráspontját. Már kívülrõl fújom
a periódusos rendszert, de
kísérletezésre vágyom.“
Maknics Andrást elsõsorban a
fizika érdekli. „A legnagyobb
élményem az volt, hogy az ered-
ményeim alapján bekerültem
az EUSO Természettudományi
Diákolimpia magyarországi vá-
logatójába. A Mûszaki Egyetem

laboratóriumában hatan kísér-
leteztünk, mechanikai és elek-
tronikai méréssorozatokat vé-
geztünk. Az egyikben egy te-
niszlabda tehetetlenségi nyo-
matékát határoztam meg úgy,
hogy magát a mérési eljárást is
nekem kellett kitalálni. Két-
féleképpen is megoldottam,
egyszer a labda rögzített ten-
gely körüli forgásának, másszor
pedig lejtõn való mozgásának
vizsgálatával. Hogy mi ennek a
gyakorlati haszna? A metró-
alagút fúrópajzsának egyen-
letes haladásához ismerni kell
a pajzs tehetetlenségi nyo-
matékát. Jövõre hetente egy-
szer járok majd az olimpiai
szakkörbe, már számtalan ba-
rátom van, a háromnapos ver-
senydöntõkben és a KÖMAL
fizika táborban jó lesz majd az
ismerõsökkel találkozni.“
Csodabogarak lennének? Ko-
rántsem. Csak jól használják
fel az idejüket, és érdekli õket
a színes, szélesvásznú, kiszá-
mítható, keverhetõ és meg-
mérhetõ világ.                  ÕZI

Tamás Zsolt, Kézdi Karolina, Lengyel Márton, Maknics András

Nyári kalandsport táborok 
Szentendrén

Idõpontok (hétfõtõl péntekig): június 15-19.; 
június 29. - július 3.; július 27-31.

Részvételi díj: sátorozással, teljes ellátással 
20 000 Ft/fõ/hét. Napközi jelleggel (8.30-tól 

16.30-ig) 14 000 Ft/fõ/hét

Dunai vándortúra
„Idõpontja: július 11-17. (szombattól péntekig)

Részvételi díj napi háromszori étkezéssel: 25 000 Ft

Velencei tavi evezõs- 
és kerékpáros tábor

A tábor ideje: június 21-27. 
(vasárnaptól szombatig) Részvételi díj: 27 000 Ft

ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: 
06-30-353-3315, 06-30-448-9015, 

GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT EGYESÜLET

Vízi sport és kalandtábor
Szentendre, csónakház (hajóállomás mellett)

Idõpontok: 06. 22-26., 06. 29-07. 03., 
07. 06-10., 07. 13-17., 07. 20-24., 07. 27-31., 

08. 03-07., 08. 10-14., 08. 17-21.
Program: • kajak-kenu oktatás teljes 

felszereléssel, mentõmellénnyel, motoros
hajókísérettel, szakképzett edzõkkel 

• kiegészítõ sportok: foci, röplabda, rögbi, 
asztalitenisz, strandolás, sok-sok játék 

• vízi túrák, tájékozódás-térképismeret, vízi KRESZ
Ellátás: reggeli, ebéd, uzsonna

Részvételi díj: 14 500 Ft/fõ/hét
Követelmény: úszni tudás!

Jelentkezni lehet:
e-mail: presto@dunakanyar.net

személyesen a vízi telepen Hamar Ágnes edzõnél
telefonon: 30/416-9159

Mindörökké streetball!
Szentendrén immáron hagyományként a Casino parkolójában
évente kerül megrendezésre a Pest Megyei Kosárlabda
Szövetség szentendrei fordulója, ahol idén minden eddigit
felülmúló létszámban vettek részt a megyébõl kosaras fia-
talok. A rendezvény támogatója Szentendre Város Polgár-
mesteri Hivatala és a Szentendre Casino.
Idén is remekül szerepeltek a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület lány, fiú, illetve vegyes csapatai. A korcsopor-
tonkénti versenyben a lányok második és harmadik helyezést,
míg a fiúk biztos második helyezést értek el. A dobóverseny
második helyezettje is az SZKHSE tagja, Piedl Regina lett. A
remekül szervezett esemény díjait a Szentendrei Kinizsi
Honvéd SE elnöke, Márton Zsolt adta át, aki az eseményt
lezáró, szakosztály által szervezett grillpartin az általa írt és
dedikált Gondolataim versekben címû mûvével köszönte meg
a szakosztály vezetõségének eddigi munkáját.
A kosárlabda szakosztályban végzett teljesítményéért kü-
löndíjban részesült Abdai Judit és Haluska Dávid.
A csapat néhány alapító tagját, Abdai Juditot, Bethlen Klárát,
Piedl Reginát, Stomp Katinkát és Víg Bálintot éretté válásuk
alkalmából elbúcsúztattuk. Õk egy-egy személyre szóló
oklevelet és egy minden csapattag által aláírt pólót kaptak
ajándékba.

Mindig együtt: „Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert
megtörtént!“ – Gabriel García Márquez

Végh Andrea
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A középkori Szentendre – jelenlegi
ismereteink szerint – a Bükkös-patak,
a Duna, a Bogdányi utca elsõ fele, az
Alkotmány utca és a Városháza által
határolt területen helyezkedett el.
Szentendrét finom ívû dombok tagol-
ják, maga a város is ezeken helyezkedik
el kaptatós kis utcák, sikátorok, lép-
csõk romantikus kuszaságában. Vá-
rostörténeti szempontból a legneve-
zetesebb és egyben legmagasabb a
mellvéddel körülvett Templomdomb,
amit Várdombnak is hívtak. Az elne-
vezés megér egy kis kitérõt, ugyanis
vár sohasem állt itt. Soproni Sándor
régész, az akkor még Ferenczy Károly
Múzeum elsõ igazgatója a névalakot
arra vezeti vissza, hogy a fallal körül-
vett középkori templom, mint ál-
talában mindenütt, szükség esetén
oltalmat nyújtott a lakosságnak. „A
kiemelkedõ dombon épült templom
védelmi célokat is szolgált, innen van a
(…) Várdomb elnevezés is. Támadás
esetén a fallal körülvett térségre vonult
fel a város lakossága, ahol kisebb har-
cok alkalmával védekezni is tudott.“
Pethõ Németh Erika szentendrei utca-
neveket értelmezõ könyvében egy
másik megvilágítást is felemlít. Az
1690-ben a szerbekkel együtt érkezõ
dalmátokat a város legmagasabb pon-
tja „Dalmácia legerõsebb, védelmet
jelentõ várára, Klisre, Árpád-házi Szent
Margit szülõhelyére emlékeztette. Õk a
dombot Klisszának nevezték“ ugyan, de
a névben ott rejtõzött a vár tartalom.
Az elmondottak után semmi meglepõ
nincs abban, hogy a dombra vezetõ
három lépcsõ közül a Fõ térrõl indulót
Váralja-lépcsõnek hívják.
Erre a magaslatra építették fel tehát
nagy valószínûséggel már a 12. század-
ban a település, latin nevén „Sanctus
Andreas“ elsõ templomát. A korai
századokból ránk maradt csekély számú
oklevélbõl és egyéb történeti források-
ból tudjuk, hogy Szentendre a 12.
század közepén már fontos egyházi
hely volt, püspöki udvarházzal, itt volt
a veszprémi püspök pilisi birtokainak
központja, késõbb pedig mint fões-
peresi székhely szerepelt. Cs. Tompos
Erzsébet az 1950-es években, Tetta-
manti Sarolta az 1970/80-as években
végzett mûemléki és régészeti feltáró
munkájával nagyban hozzájárult
Szentendre legrégibb épületének
megismeréséhez. A római katolikus
egyház és plébánia történetének
monográfusa, dr. Katona Gyuláné
Szentendrey Katalin 1996-ban megje-
lent könyvében maga is idézi a
Templomdombon régészeti feltárá-
sokat végzõ Tettamanti Saroltát:
„Feltételezzük, hogy a jelenleg álló XIII.
századi templomnál egy 110 évvel

korábbi, mindenképpen
kisebb egyház volt
Szentendre elsõ temploma.
Erre és õt kibõvítve épült a
késõbbi.“ Az elmondot-
takat látszik bizonyítani,
hogy „a mai templom
sekrestyéje alatt egy több
helyiségbõl álló, csontkam-
rának használt építmény
helyezkedik el… Nyugati
falának közepe táján
románkori keskeny
ablaknyílás van alul rézsûs
kiképzéssel“. Ugyanaz az
enyhe törés található a
csontkamra nyugati fa-
lában, mint a felette lévõ,
a mai templom legrégibb
részének tudott sekrestye
falában. A két épületrészt
még az is rokonítja, hogy
mindkettõ boltozott
mennyezetû, míg maga a
templom 1751-ig sík men-
nyezettel rendelkezett. A
régészeti ásatások a temp-
lomtoronytól észak-keletre
egy négyszer hatméteres,
kétosztatú épület maradványaira
bukkantak, melynek falait a sziklába
mélyítve rakták le. Építésének ideje a
13. század elejére datálható. A
Templomdomb föld alatt rejlõ épület-
maradványai a kora középkori egyházi
központ, a püspöki kúria és fõesper-
esség tartozékai voltak.
A mûemléki feltárások során kiderült,
hogy a plébániatemplom fala valósá-
gos történelemkönyv. A vakolat alatt
talált értékes leletmaradványok, a
történeti források és a régészeti ásatá-
sok eredményeinek egybevetése alap-
ján a plébániatemplom építéstörté-
netének négy korszaka különíthetõ el
egymástól. Az elsõ a tatárjárás (1241)
utáni és az 1283 közötti évtizedekre
tehetõ. Ekkor épült a templom „legal-
só és legrégebbi padkaszerûen elõ-
reugró“ falszakasza, a sekrestye és a
szentély, ami akkor még nem íves,
hanem egyenes záródású volt. Egy
1283-ban íródott oklevélben felje-
gyezték, hogy Domokos visegrádi vár-
nagy elpusztította, feldúlta Szent-
endrét. A rombolás nyomait Cs. Tompos
Erzsébet falvizsgálatai is alátámasz-
tották, tehát a templomnak ekkor már
állnia kellett. 
A második építési korszak a 14. század
elsõ felére esett. „Ekkor épült a torony,
a déli oldalon a csúcsíves, rézsûs ke-
retezésû kapu és a csúcsíves kõrácsos
ablakok“. A hódoltság másfél évszáza-
da alatt a templom állapota erõsen
megromlott, tûz is emésztette, úgy-
hogy amikor a török elõl menekülõ dél-

szláv népcsoportok Szentendrén is
megtelepedtek, a katolikus hitû dalmá-
tok vették gondjukba a lepusztult
„hegyi“ templomot. 1694-ben a királyi
kamarához folyamodtak segítségért,
ötszáz egyenes deszkát kérve a temp-
lom befedésére, hiszen most már a
maguk hasznára javították, szépítet-
ték évrõl évre „az Isten házát“. A
falakat fehérre festették, de a pár-
kányzat alatt és az ablakok körül
„vörös-csíkos vakolat-architektúrával“
díszítették. „Ezt rendszerint ott alkal-
mazták, ahol ferencesek voltak. Szent-
endrén ekkor még ferencesek admi-
nisztrálták a plébániát és gondozták a
templomot“ – magyarázza a jelenséget
Cs. Tompos Erzsébetre hivatkozva
Szentendrey Katalin. A dalmátok temp-
lomfelújító, templomszépítõ cse-
lekedeteibõl kovácsolódott egybe a
harmadik építési szakasz. A 18. század
elsõ felében a Zichy család, mint a város
kegyura nagyban hozzájárult a romos
templom újjáépítéséhez.
Amikor már az újonnan betelepült
lakosság meggyökeresedett az új ha-
zában, megélhetést is talált, vagy-
onában és lélekszámában is gyara-
podott az eltelt fél évszázad alatt,
akkor jött el az ideje egy jelentõsebb
átépítésnek, bõvítésnek. Ne feledjük,
hogy ezekben az években, évtizedek-
ben emelt szentendrei szerb templo-
mok is a hívek adakozásából és
munkájával nõttek magasra. Az egy-
házlátogatási jegyzõkönyvek felje-
gyzései arról tanúskodnak, hogy a

szentendrei plébániatemp-
lom negyedik, mai formáját
kialakító átépítésére 1742-
1751 között került sor.
Ekkor nyerte el jelenlegi
magasságát és belsõ bol-
tozatát (ezért kellett kívül-
rõl pillérekkel megerõsí-
teni), ekkor kapta a koráb-
binál sokkal nagyobb ab-
lakait, ekkor épült a kórus
és a szószék. 
Feltétlenül szólni kell a
templom egyik kuriózum-
nak számító tartozékáról.
A déli támpilléren közel hat
méter magasságban „a
hazai csillagászat egyik
legrégibb tárgyi emléke“,
a 14. század elsõ har-
madában készült napóra
helyezkedik el. „A közép-
európai viszonylatban is és
Magyarországon is egye-
dülálló“ mûszaki emléknek
tekinthetõ napórát egyet-
len kõbõl faragták ki. A
pajzs alakú számlap szé-
lessége 32 cm, magassága

35 cm tudhatjuk meg Szentendrey
Katalin könyvébõl.
Szentendre Szent Andrásról, elsõ temp-
lomának védõszentjérõl kapta a nevét.
A régi magyar nyelvben az András-
Endre egymással gyakran felcserélt
névalakok voltak. A település neveként
az Endre rögzült, nem tudni mikor, de
1330-ban már használták. Egy száz
évvel késõbbi, 1430-as oklevélben már
„Szent Endre falu Szent András temp-
lomáról“ esik szó. A plébániatemplom
középkori neve a 18. század közepén
megváltozott. A dalmátok magukkal
hozták az óhazából Keresztelõ Szent
János kultuszát. A már magukénak te-
kintett, átépített, kibõvített templo-
mot az õ tiszteletére szentelték fel, a
fõoltárkép is õt ábrázolja.

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Falakba zárt és föld alatt rejtõzködõ történelem
A templomdombi plébániatemplom

A városképbõl évszázadok óta
kiemelkedõ plébániatemplom

Napóra 
a 14.

század
elsõ

felébõl
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8 zöldpont

„Önmagunk megtisztítása... azt jelenti, hogy életünk minden
területén tisztává leszünk. S mivel a megtisztulás fölöttébb
ragályos, önmagunk megtisztítása okvetlenül elvezet a kör-
nyezetünk megtisztulásához.“ (Mahatma Gandhi)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait  

a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó 

tel.: 30/319-9634  •  e-mail: ujsag@szevi.hu

Zöld
ünnepeink
júniusban

Június 5.
KÖRNYEZETVÉDELMI
VILÁGNAP
U Thant ENSZ fõtitkár
1969-ben felhívással for-
dult a világ közvélemé-
nyéhez a veszélybe került
földi élet megmentésére.
Az ENSZ felismerte a meg-
oldás sürgõs szükséges-
ségét, s konferenciát hí-
vott össze. 1972. június
5-tõl 16-ig Stockholmban
ülésezett a Környezet-
védelmi Világkonferen-
cia. A Nyilatkozat az
irányelvekrõl címû ok-
mányban ez szerepel: „Az
embernek alapvetõen jo-
ga van a szabadsághoz,
egyenlõséghez és a meg-
felelõ életfeltételekhez
olyan minõségû környe-
zetben, amely emberhez
méltó és egészséges éle-
tre ad lehetõséget.“ A
világkonferencia javasol-
ta az ENSZ-nek, hogy
június 5-ét nyilvánítsa
környezetvédelmi világ-
napnak. A világnap célja,
hogy az egyes emberek
ráébredjenek egyéni fe-
lelõsségükre, s arra, hogy
mindenkinek magának
kell tennie valamit a
környezet megóvásáért.

Június 8. 
AZ ÓCEÁNOK 
VILÁGNAPJA

Június 17. 
VILÁGNAP 
AZ ELSIVATAGOSODÁS
ÉS AZ ASZÁLY ELLEN

Június 21. 
A NAP NAPJA

Informátor méhecskék
A mikrocsippel felszerelt méh információt gyûjt egy
területrõl, számítógépek értékelik ki az adatokat, végül
egy robotot küldenek ki a helyszínre.

A würzburgi egyetem
kutatói a méh szorgos-
ságára alapozzák azt a
rendszert, amellyel a
környezetbe került
mérgeket próbálják
megtalálni. Egyetlen
méhcsalád ugyanis
négyszáz négyzetkilo-
méternyi területet is
képes átfésülni, mi-
közben egyetlen virá-
got sem hagynak ki – a

virágporral pedig rovarirtók, növényvédõszerek maradványait,
vagy más szennyezéseket gyûjtenek be. A pollen a növény
környezetének biológiai ujjlenyomatát hordozza magában.
A kaptárba érkezõ méhnek egy szûk járaton kell áthaladnia,
ezalatt lesodródik róla a virágpor egy része, amely azonnal
kémiai elemzésen megy át. Amennyiben a pollen vegyileg vagy
radioaktívan terheltnek bizonyul, a számítógép jelenti: „Érdekes
méh, továbbkövetni.“
A 0,4 milligrammos chip jelzi a számítógépnek, melyik méhrõl
van szó. Ahhoz, hogy kideríthessék a biológusok, hol gyûjtött
nektárt egy bizonyos méh, le kell fordítaniuk a beszédét. „Ha
egy méh jó nektárgyûjtõ helyszínre bukkant, fajtársainak tánc-
cal, azaz potroha rázogatásával árulja el, merre járt“, mondja
Jürgen Tautz, würzburgi méhszakértõ. A kutatók idõközben
megtanulták értelmezni ezt a táncot.

Forrás: greenfo 

Nulla Hulladék Programot indít
a HuMuSz

A program célja, hogy a tudatosabb vásárlás ösztönzésével
csökkenjen a hazai hulladéktermelés.
A Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) május 9-én, a Nulla
Hulladék Napon indította útjára nagyszabású programját,
amelynek célja, hogy csökkenjen a hazai hulladéktermelés. A
HuMuSz a Nulla Hulladék Program keretén belül párhuzamosan
szólítja meg a lakosságot, a kormányzatot, a települési önkor-
mányzatokat, a gazdasági szférát, az oktatási és tudományos
intézményeket, továbbá kezdeményezi a civil szervezetek össze-
fogását. A széles körû kezdeményezéssel arra kíván rávilágí-
tani, hogy a hulladékmegelõzés alapja egy olyan újszerû gon-
dolkodásmód, amely révén fokozatosan átalakítjuk, környe-
zettudatossá tesszük a jelenlegi fogyasztási és termelési
mintákat. 
A környezetszennyezés mellett, a hazai hulladéklerakók mint-
egy felének vészesen közelgõ júliusi bezárása, a szemétdíjak
közeljövõben várható drasztikus növekedése és az uniós kere-
tirányelvnek való megfelelés csak néhány a nyomós érvek közül,
hogy miért kellene jelentõsen csökkentenünk a hulladékunkat
– egyéni és közösségi szinten egyaránt. A HuMuSz fõ üzenete,
hogy legjobb, ha egyáltalán nem termelünk hulladékot, de
legalábbis mindent meg kell tennünk azért, hogy ezt az állapo-
tot megközelítsük. 
A Nulla Hulladék programban a HuMuSz olyan gyakorlati taná-
csok, példák és információk áramlását indítja be, amelyek
követésével kicsit kell csak változtatni a mindennapjainkon, de
jelentõsen hozzájárulunk a környezetünk, és így egészségünk
védelméhez. 
A Nulla Hulladék Program egyik fontos eleme a „Teljes élet –
nulla hulladék“ címet viselõ országos roadshow, amely során a
HuMuSz a tagszervezetei aktív közremûködésével összesen 36
fesztiválon fog információs standjával megjelenni, és szemé-
lyesen is hulladékmegelõzési tanácsokkal szolgálni. A lakossá-
gi szemléletformálás része a szintén most induló, augusztus
végén záruló KukaDiéta zöld háztartás verseny, amellyel az
otthonok környezettudatosabbá tételét ösztönzik. 
– A Nulla Hulladék Program elõkészítése során örömmel tapasz-
taltuk, hogy egyre szélesebb körben találunk visszhangra
kezdeményezésünkkel. Az emberek kezdik megérteni, hogy a
szelektív gyûjtés nem a megoldás, hanem a megoldás egy fontos
része, és ezen túllépve elsõsorban a fogyasztási szokásainkkal
kell foglalkoznunk – nyilatkozta Szilágyi László, a Hulladék
Munkaszövetség elnöke a Nulla Hulladék Napon.                -ki-

Mindennapi
zöld tanácsok!

Erovatunkban arra sze-
retnénk felhívni a figyel-
met, hogy minden egyes

döntésünkkel és tevékeny-
ségünkkel valamilyen módon
hatunk a környezetünkre. Az-
zal, hogy mit vásárolunk, ho-
gyan világítunk, fûtünk, ho-
gyan gazdálkodunk vízkész-
letünkkel, vagy éppen hogyan
közlekedünk, ugyanúgy árt-
hatunk a környezetünknek
vagy kímélhetjük azt.
Napjainkban egyre növekszik
az igény az emberekben arra,
hogy természetesebb – vagy
ahogy most divatosan hívjuk,
zöldebb – életet éljenek. Ez
nem csak a természet védelme
miatt vált fontossá, hanem

családunk és saját magunk
védelme miatt is. Ahhoz, hogy
természetközelibb életünk le-
hessen, tudatosan figyelnünk
kellene bizonyos dolgokra. Itt
most összegyûjtöttünk né-
hány tippet, melynek betar-
tásával bárkibõl zöldebb fo-
gyasztó lehet. Az alábbi taná-
csok könnyen alkalmazhatók
a mindennapokban, mert egy
átlagember átlagszükségleteit
veszik alapul.

TERMÉSZETES RUHÁZAT
Viseljünk természetes alap-
anyagból készült ruhákat. A
legismertebb növényi anyagok
a pamut, a lenvászon és a
kender. Ha természetes anya-
gokkal takarjuk be testünket,
kevésbé fogunk izzadni, és
bõrünk is jobban érzi magát.
Figyeljük a ruhákon található
címkéket, azokon mindig fel

van tüntetve, mibõl készült az
adott darab.

TERMÉSZETES ÉTELEK
Mindig vegyük alaposan 
szemügyre az összetevõket!
Olyan termékeket vásároljunk,
melyek összetevõit ismerjük.
Ha túl sok az idegen kifejezés
az összetevõk listájában,
szinte biztosak lehetünk
benne, hogy mesterséges ételt
tartunk a kezünkben. Ma már
nagy választék áll rendel-
kezésre a bio- és reform-
táplálékok terén.

TERMÉSZETES HIGIÉNIA
Ne higgyük, hogy azért, mert
egy bizonyos terméket bio-
boltban árulnak, csakis ter-
mészetes összetevõket tartal-
maz. Ahogy az ételeknél is, itt
is nagyon fontos, hogy meg-
nézzük, mit tartalmaz a ter-

mék. Ha túl sok az ismeretlen
összetevõ, inkább válasszunk
egy másikat. Általában az
egyszerûséget, természetes-
séget sugalló csomagolás is 
jó jel.

TERMÉSZETES TISZTÍTÁS
Ha saját testünk tisztítását is
természetes anyagokkal vé-
gezzük, miért tennénk más-
képp környezetünkkel? A
konyhában, a fürdõszobában,
és a lakásban bárhol használ-
hatunk természetes tisztítósz-
ereket, és ezzel valóban sokat
könnyítünk a környezetünkön,
hiszen nem termelünk feles-
legesen mérgezõ hulladékot.
Érdemes áttérni, mert ma már
a hagyományos (károsabb)
tisztítók ára és az ökotermékek
ára nem tér el jelentõsen
egymástól.

Kéri Ildikó
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Türelmet kér és a valódi közérdeket szeretné
tudatosítani a helyiekben a Kistérségi
Fenntartható Fejlõdés Tanácsa azért, hogy

legyen idõ megértetni a városlakókkal a nem
helyiek által megindított változásokat és azok
lehetséges korrigálását. „Ha nem sikerül átlát-
ni e folyamatokat, nem vagyunk képesek hitele-
sen rájuk építeni az általunk elképzelt jövõt, s
így több kárt okozhatunk, mint amit az utódaink
ki tudnak javítani“ – áll az újonnan létrejött
szervezet kemény hangvételû összefoglaló-
jában.

A Védtelen a városunk címû, mellékletekkel
bõségesen megtámogatott írás szerint Szent-
endre forradalmi hatások miatt változik. E for-
radalom fõleg Budapesten történik: Szentendre
a globalitást kritika nélkül szolgáló pesti „peri-
fériális forradalom“ menekültjeit fogadja be,
akik – idézzük a munkaanyagból – nem válnak
szentendreivé, mert az „értékteremtõ“ kötödé-
seik legtöbbje még csak nem is Budapesthez,
hanem annak csak a nyüzsgéséhez, ügynöki
létéhez kötõdik. „A város (ti. Szentendre) kép-
viselõi is csak követik az eseményeket. A város-
nak tulajdonképpen nincs valódi lehetõsége az
önkormányzatiságra, saját erõforrásai jelenleg
nem teszik lehetõvé a saját akarat érvénye-
sítését. A város alkukra kényszerül, tudva, kevés
érték van a zsebében. A város igazi értékei nem
védhetõk egy ilyen alkuhelyzetben. A múzeu-
mok nem a városéi, a malom csak teher, a
középiskolák nem a városéi, a vendégeink a
közterületeket alig használják, nem vigyázzák.
Az a kevés, a város jövõjében, úgy egészében és
a város vezetésében egyaránt bízó tehetõs itt-
lakó pedig vagy nem szentendrei kötõdésû, csak
önérdek-orientált, vagy ha igazi polgár, akkor
pedig a közösségre szánt anyagi erõforrásit las-
san feléli, de persze bizalmatlansága is nõ“ –
folytatódik a gondolat.

KELL-E MÉG TÖBB BELTERÜLET?
Mint olvasható, a város épített szövetének
megváltoztatása, a külterületek belterületbe
vonása hosszú távú káros hatással bír. „A ránk
szakadt szabadságban mindent megváltoz-
tatunk. Belenyúlunk a város épített szövetébe,

utcaképébe, a város növekedésének természetes
folyamatába. A kultúra évtizedek óta mûködõ
szervezetét koncentráljuk. A múzeumok széthul-
ló egységeit nem erõsítjük. A városvezetõk és a
kultúrát teremtõ mûvészek, iparosok céljai külön-
böznek, de mások és mások a régi lakók és a
beköltözõk elvárásai, céljai is. A magukra ha-
gyott lakótelepi emberek az anyagi terhek miatt
pedig csak most ébrednek rá lehetetlen hely-
zetükre.“ Csak egy példa: amint az anyagból
kiderül, a védett növényfajok pénzben kife-
jezett összértéke az Egres és a Tegez utcában
pillanatnyilag jócskán meghaladja a 45 millió
(!) forintot, városszerte pedig összesen mini-
mum több százmillió forintról van szó, érthetõ
tehát, hogy a zöldek miért igyekeznek annyira
kiállni a külterületek megóvása és a zöld-
felületek védelme mellett. 

KONSTRUKTÍV JAVASLATOK
A munkaanyag bevezetõjének szerzõje, Nyitrai
Ákos építész a tanácstalanságban látja a fõ
problémát, s abban, hogy nem tudatosodik az
emberekben, mi a valódi közérdek. Hogy a
konkrétumokról is szóljon, a dokumentum
három célhoz próbál utat keresni, elveket
bemutatni. „Felkérésre, egyeztetés után átad-
juk az önkormányzatnak a részletesen kidolgo-
zott változatot“ – ígéri. Az elsõ, igen komplex
cél a fûtõmû hatékonysága és a lakótelep jobb
élhetõsége. A lakóházak hõszigetelésével
együtt meg kellene oldani a gépkocsik elhe-
lyezését is. A védett, talajszint alatti parkolók
alatt kialakított talajhõtárolókat az épületekre
épített kollektorokkal összekötve jelentõsen
olcsóbbá tehetõ a fûtés. A második cél a
belvárosi közterület-rekonstrukció: az ebben
érintett ingatlanok és vállalkozások részvételi
bevonásával lehetne segíteni a finanszírozást.
A harmadik célkitûzés a külterületi földi értékek
összehasonlítása a lakótelki funkciókkal, amely
a városi ingatlankínálat minõségének és a helyi
vendéglátási kultúra hosszú távú üzemelésének
megalapozottságát biztosíthatja. A bemuta-
tott elképzelések az alkotók szerint hosszú távú
gondolkodásra ösztönözhetnek, amelynek
végén csökkenhet a tanácstalanság – s persze
a város védtelensége.                               - t -

Védtelen a városunk…

Égetés helyett komposztáljunk
Folytatódik a környezetbarát szemléletmód

bevezetése Szentendrén

Szentendre Város Önkormányzata elfogadta a helyi
komposztálási koncepciót, és  komposztálási programot
indított az állandó szentendrei lakosok részére a
Környezetvédelmi Alap támogatásával. Június 9-én
ennek keretében került sor annak a 100 családnak és
oktatási intézménynek a komposztáló ládák átadására,
amelyre korábban meghirdetett pályázat keretében
jelentkeztek.

Számos panasz érkezett a la-
kosság részérõl önkormány-
zatunkhoz, hogy a szomszédok,
az utcabeliek éjjel-nappal ége-
tik a lombot, fagallyakat, és
nagyon zavaró és környe-
zetkárosító a mindent elárasztó
a füst. A probléma megoldására
az önkormányzat komplex
megoldást dolgozott ki.
Szentendre Város Önkor-
mányzata helyi rendelettel
szabályozta az égetés rendjét

(l. az  összefoglalót a táblázat-
ban). Ezt követõen dolgozták
ki a helyi komposztálási kon-
cepciót, melynek célja, hogy
a háztartásokban, a kertekben
keletkezõ komposztálható
szerves anyagok (zöld javak)
visszakerüljenek a természet
körforgásába, és helyben,
Szentendrén hasznosuljanak
és csökkenjen a megtermelt
hulladék mennyisége. 
A komposztálási programban
történõ részvételre szentend-
rei állandó lakosok, családok
jelentkezhettek a jelentkezési
lap visszaküldésével és a
használati megállapodás elfo-
gadásával. A programban
résztvevõknek az önkormány-
zat ingyenesen 2 db kom-

Az égetésre vonatkozó szabályok:
Égetéssel azon anyagok semmisíthetõk meg, melyek komposztálás-
ra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra
nincs semmilyen mód vagy lehetõség.
(1) Közterületen égetni csak kizárólag engedéllyel szabad.
(2) Saját ingatlanon belül a szabadban égetni kisebb mennyiségû
komposztálással nem hasznosítható kerti hulladékot szélmentes
idõben csak péntekenként a nappali órákban (9-19 óra között)
engedély nélkül lehet, június 1-jétõl augusztus 31-ig az égetés
pénteki napokon is tilos.  
(3) Égetni csak a tûzvédelmi szabályok betartása mellett (a jelen-
leg hatályos 9/2008 ( II.22.) ÖTM rendelet 5. rész II. fejezet 26.
pont) a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetõ módon,
nagykorú, cselekvõképes személy folyamatos felügyelete, és a
lakókörnyezet lehetõ legkisebb zavarása mellett szabad. Égetni a
szomszédos telken lévõ épületektõl 6 m-en belül tilos.
(4) A füstképzõdés csökkentése érdekében az avart és a kerti hul-
ladékot elõzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak
folyamatosan kis adagokban történhet. Az égés folyamatának
gyorsítására légszennyezõ vagy bûzös segédanyag nem alka-
lmazható.
(5) Az égetés során a keletkezõ hõ élõ növényzetet, fát nem
károsíthat.
(6) Tilos a kerti hulladékok égetése a (1) bekezdésben engedé-
lyezett idõszakon kívül. 
(7) A kommunális és az összes ipari eredetû hulladékok nyílt téri,
illetõleg háztartási tüzelõberendezésben történõ égetése tilos.

Komposztálási teendõk
De mit tegyünk a sokszor nagy mennyiségben összegyûlõ lombbal,
kerti nyesedékkel, konyhából kikerülõ különbözõ szerves anya-
gokkal? Égetés helyett KOMPOSZTÁLJUK! Mi is az a komposzt?
Szerves anyagokból mikroorganizmusok, gombák, különféle talaj-
lakók segítségével létrejövõ humusz, mely fontos erõforrása lehet a
kertnek. Felhasználjuk a természet önfenntartó körforgását és a
szerves háztartási, kerti hulladékból (zöld javakból) saját magunk
készítünk értékes tápanyagot és ingyen juthatunk így a talajjavító
anyaghoz, melyet a természetes körforgásának megfelelõen vissza-
juttatjuk a talajba. A háztartási hulladék legalább 30 százaléka
szerves, komposztálásra alkalmas anyag! Ezzel nemcsak kör-
nyezetbarátként viselkedünk, hanem részt veszünk a hulladék-
megelõzésben, miközben a szentendrei területeink tápértékét
növeljük. 

posztáló ládát adott át hasz-
nálatra. A résztvevõknek vál-
lalni kellett, hogy az átadott
komposztáló eszközöket ren-
deltetésszerûen használják
minimum 3 évig, és a kész
komposztot helyben haszno-
sítják. A 4. évtõl a résztvevõk
tulajdonába kerülnek a hasz-
nálatra átadott komposzt
ládák. 
Június 9-én adta át dr. Dietz
Ferenc polgármester annak a
100 családnak és oktatási
intézménynek a komposztáló
ládát, akik jelentkeztek az
akcióra. „Tavaly októberben
tartottunk itt a hivatalban a
komposztálási napot, amelyen
már akkor is sok helyi lakos
részt vett. A mai napon ez a

program folytatódik: Igazán
öröm számunkra, hogy több
mint 200 db komposztláda
kezdi meg környezetbarát mû-
ködését Szentendrén, és hoz-
zájárul közvetlen környezetünk
és a Föld megóvásához. Köszö-
nöm Önöknek, hogy felelõs vá-
roslakóként tesznek városunk-
ért, a környezetünkért“ –
mondta el köszöntõjében a
polgármester. 
A ládák átadása elõtt Gellért
Miklós komposztmester-szak-
ember, a SZIKE Egyesület
elnöke tartott elõadást a kom-
posztálással kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókkal, il-
letve komposztálást segítõ
kiskönyv, Komposztálási adat-
lap és a kukákra ragasztandó

matrica segíti még a kom-
posztálókat. 
A program az aprítással és a
kész komposzt rostálásával is
foglalkozik. Mivel a gépi aprí-
tónak magas a bekerülési költ-
sége, valamint a családoknak
csak néhány esetben van szük-
sége rá, így ezt legelõnyösebb
bérelni kisgép-kölcsönzõbõl
vagy helyi közszolgáltatótól.
A Városi Szolgáltató Zrt.-nél
házhoz menõ aprítékolás ve-
hetõ igénybe térítés ellenében
(az igényeket a közszolgál-
tatónál kell jelezni). A prog-
ram részeként 5 darab jó mi-
nõségû rostát szereztek be,
melyet a hulladékudvarban le-
het jelképes összegért bérel-
ni.      Polgármesteri Hivatal
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Szúnyoggyérítés
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása végezteti el több éve a
Dunakanyar jobb parti területe és a Szentendrei-
sziget szúnyoggyérítését körültekintõen kiválasz-
tott, nagy gyakorlattal rendelkezõ társaság
közremûködésével. A gyérítések lebonyolításához
szakmai segítséget vesz igénybe a témában jártas
szakértõ társaságtól, akik a szúnyogpopulációt
folyamatosan figyelemmel kísérik, és jelzik, hogy
hol és milyen módon javasolt a beavatkozás
elvégzése.
A DPÖTKT Társulási Tanácsa és munkaszervezete a
sajtóhírekbõl értesült a Levegõ Munkacsoport kifogá-
sairól, melyek a szúnyoggyérítésnél alkalmazott
bizonyos szernek az emberi egészségre gyakorolt
negatív hatását érintették. Szem elõtt tartva a
Dunakanyarban élõk egészségét, tájékozódni
kezdtünk a gyérítést kivitelezõ társaságnál a használt
szerekrõl, melynek során a következõ információk
birtokába jutottunk.
Az önkormányzati társulás által felkért vállalkozó a
légi kémiai szúnyoggyérítéshez ún. K-othrin ULV
szintetikus piretroid szert alkalmaz, melyet tudomá-
sunk szerint eddig nem ért kritika. Ebben a tech-
nológiában ugyanakkor 0,6 liter hatóanyagot szór ki
a repülõgép 10 000 négyzetméteren, mely rendkívül

csekély dózisnak minõsül – összevetve akár a házi
rovarirtó spray-kel –, valamint 20-30 perccel a
kiszórást követõen a szabadban el is bomlik. A földi
(gépkocsiból történõ) kémiai szúnyoggyérítéshez
fehér olajat alkalmaznak, melynek hatóanyagában
megtalálható a hírbe hozott reslin prémium nevû
szer csekély dózisban. Korábban Európa szerte egy
veszélyes kémiai anyagot alkalmaztak ezen célra,
viszont azt már évekkel ezelõtt lecserélték ezen
nagyságrendileg ártalmatlanabb kémiai anyagokra,
melyekkel ugyanakkor egyéb mezõgazdasági fel-
használásnál is lehet találkozni.
Tudomásunk szerint mindkét használt hatóanyag
rendelkezik valamennyi szükséges engedéllyel
belföldön (többek között ÁNTSZ-engedéllyel is),
hatósági hozzájárulással, valamint a gyérítést végzõ
vállalkozók és a szakértõ is rendelkezik a munkájuk
végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel.
Tudomásunk szerint a reslin prémium nevû szert nem
tiltotta be az Európai Unió egyik szakintézete sem,
hanem a gyártó számára nem volt már pénzügyileg
gazdaságos a szer elõállítása, különös tekintettel
arra, hogy bár a korábbi években rendelkezett a szer
vele, a gyártó nem kérte újra a kb. fél milliárd forint-
nak megfelelõ eljárási díjjal bíró bejegyzést. Így az
ezt megelõzõen legyártott készletek rendelkeznek a
szükséges engedélyekkel, annak felhasználását egy
hivatal sem korlátozta.

Tudomásunk szerint az Egészségügyi Világszervezet,
a WHO szakhonlapján témakörönként felsorolt
rákkeltõnek minõsített szerek listáján nem található
meg a vállalkozónk által használt egyik irtószer sem.
Megkértük az ÁNTSZ-t, hogy adjon tájékoztatást,
vajon tényleg aggodalomra okot adó eljárást alkal-
mazunk-e a Dunakanyarban, ahogy azt a civil
szervezet állítja. Megköszönjük a Levegõ Munka-
csoportnak a kérdés felvetését, és kérjük, hogy szak-
mai javaslataikkal segítsék a munkánkat. Felkértük a
civil szervezetet, hogy ismertesse meg velünk a bir-
tokában lévõ, aggodalmakra okot adó vizsgálatok, a
betiltást kimondó határozat és egyéb vonatkozó
dokumentumok másolatait, hogy felelõs döntést
tudjunk hozni.
Térségünk, a Dunakanyar településeinek vezetõi
elkötelezettek az egyedülálló természeti környezet
megóvásáért és az itt lakók egészséges életmódjá-
nak megõrzéséért, ennek jegyében már 2008-ban
elõkészítettük a biológiai szúnyoggyérítés (a te-
nyészõhelyeknek kizárólag a csípõszúnyogok lárváit
gyérítõ baktériumtörzzsel történõ beoltása) fel-
tételeit, mely nem jár semmilyen egészségkárosító
hatással. Idén már készen állunk ezen egészség-
kímélõ eljárás alkalmazására, amint a szakértõ jelzi,
hogy alkalmasak a körülmények hozzá.

A DPÖTKT sajtóközleménye

Ha a pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf
Iskola tervei megvalósulnak, két, eddig
lehetetlennek tartott dolog ellenkezõ-
je bizonyosodik be: lehet családi erõbõl
iskolát fejleszteni, és lehet szalmából
házat építeni. Nem is akármilyent! 
2003-ban pár lelkes pedagógus és 40
család indította el a pilisszentlászlói
Waldorf iskolát, mely azóta töretlen
népszerûségnek örvend. Most szeptem-
berben azonban az egykori önkor-
mányzati iskola épületének már 200
diákot kellene befogadnia, amely
lehetetlen. Az elmúlt években a szülõk
folyamatos önkéntes munkával min-
den termet, minden kis zugot felújí-
tottak, a mûvészeti szakórák már rég a
családok által rendelkezésre bocsátott
külsõ épületekben folynak, a torna
pedig egy alig fûthetõ, múlt nyáron
felhúzott sátorban zajlik.
A szülõi közösség ezért úgy döntött,
hogy új iskolát építenek. Méghozzá
önerõbõl. A telek megvásárlásához
szükséges elsõ 2 millió forintot össze-
adták, a többire pedig hitelt vettek fel.
A Skanzen építésze, Búzás Miklós által
5 évre tervezett, 4 termes szakaszok-
ban elkészítendõ komplexumban lesz
óvoda, általános- és középiskola is.
Most pedig elérkezett az a pillanat,
hogy a családok hozzáfogjanak az elsõ
blokk megépítéséhez, amely 100 mil-
lió forintos költséget jelent!
Hogyan? Mibõl? Kivel?
140 család apraja-nagyja dolgozik
majd ezen a nyáron az építkezésen.
Mindenki, aki teheti, természetbeni
juttatással vagy anyagilag járul hozzá
az új épület költségeihez. A mûvész

szülõk alkotásaikat ajánlják fel ár-
verésre, mások elõadásokat tartanak,
és van, aki szaktudásával segíti a ter-
vek megvalósulását. 
Mivel a projekt semmiféle állami finan-
szírozásban nem részesül, csak akkor
tud felépülni az új iskola, ha a szülõk
képesek lesznek mozgósítani minél
több olyan magánembert, illetve a tár-
sadalom és a gazdasági élet azon sze-
replõit, akik – a terv fontosságát felis-
merve – anyagilag támogatják annak
megvalósulását.
Ez az építkezés, túl azon, hogy a célja
egy szociális szinten is értékes pedagó-
giai intézmény létrehozása, és túl
azon, hogy környezetbarát, hagyo-
mányos, de egyben innovatív tech-
nológiát alkalmaz, elsõsorban olyan
emberi összefogást feltételez, melynek
megerõsítése a jelen pillanatban pél-
daértékû és biztató lehet az egész
ország számára.

SZALMAÉPÜLET
A pilisszentlászlói iskolaépítés nemcsak
a közösségi összefogás ereje szempon-
tjából lehet példaértékû, hiszen az új
épület egy Magyarországon eddig ritkán
használt környezetbarát és energia-
takarékos építõanyagból, azaz szalmá-
ból készül. A jól ismert angol népmese
üzenetével ellentétben ma már nem a
meggondolatlan, és nem is a gyorsasá-
got a minõség elé helyezõ emberek
építkeznek szalmából. Inkább az iskola
szülõi közösségéhez hasonlóan azok
választják ezt a módszert, akik figyelem-
be veszik a leendõ épület üzemeltetési
költségeit, és azt a nem mellékes tényt,
hogy õ maguk is számtalan munka-
folyamatot el tudnak végezni. 
Európában és a világ számos más részén
is egyértelmûen felfutóban van a
szalmaházépítés. Jelenleg mintegy 20
ezer szalmaház áll világszerte, ezek
zöme Amerikában található, ahonnan

maga a technológia is származik. Az
elsõ hazai szalmaház Sárospatak
környékén készült el 2001-ben. Ma
körülbelül egy tucat szalmaház talál-
ható az országban, de folyamatosan
épülnek újabbak. A már elkészült
épületek jelentõs része családi ház, de
akadnak gazdasági épületek is. 
A szalmaház építési költségét jelen-
tõsen befolyásolja a telek adottsága, az
épület tömege, egyedisége, valamint a
gépészeti igények. A bekerülési költség
gyakorlatilag nem tér el az azonos
igényszintû téglaszerkezetû házakétól,
számos tulajdonsága azonban jóval ked-
vezõbb, mint a piacon ma elterjedt
építõanyagoké. A szalma mint építõ-
anyag kiváló hõ- és zajszigetelõ, és már
a második hivatalos tûzteszten is
remekül teljesített. Talán a legelõnyö-
sebb tulajdonsága, hogy az alacsony
energiafelhasználás miatt harmadára
csökkenhet a fûtési költség. A levegõ
páratartalma természetes módon min-
dig közelít az optimálishoz. Az épületek-
ben nyáron hûtés nélkül is kellemes,
22-24 Celsius fokos hõmérsékletet
mérhetünk a legforróbb kánikulában is. 
Más, hagyományos építési módokkal
készült házakkal azonos az élettarta-
ma a tervezésre, kivitelezésre és hasz-
nálatra vonatkozó elõírások betartása
esetén. A környezettudatos építtetõk
nagyra értékelik, hogy a felhasznált ter-
mészetes anyagoknak nincs károsanyag-
kibocsátásuk, és hogy a használat során
a szokásosnál kisebb a függõség a nagy
energiaellátó rendszerektõl. 
Ha ön is szeretne hozzájárulni, hogy
ez a példaértékû összefogás megvaló-
suljon, kérjük, vegye fel a kapcsola-
tot dr. Tóthfalusi Annával! (Telefon:
06 20 77 508 68, e-mail:at@tesuji.eu)

Berényi

Szalmaiskola Pilisszentlászlón!
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Már elmúlt ötvenéves,
amikor beiratkozott a
Pázmány Péter Katoli-

kus Egyetemre, majd kitûnõ
eredménnyel diplomázott a
kultúr-szociológia szakon.
Kedvelt törzshelyei, a Sas
utcai vagy a pismányi borozó
felé haladtában, ha össze-
találkozott vele az ember, biz-
tosra vehette, hogy kap egy
friss beszámolót legújabb
olvasmányaiból, filozófiai fel-
fedezéseibõl. Hegel és Kant
rögtönzött idézésre mindig
készen álltak a fejében. Él-
vezte a tanulást, a kihívást, a
szellemi kalandot. S azt is
remélte, hogy az új diploma
nyugdíját is megemeli. 
Anyai ágon a több száz éve
Szentendrén élõ, dalmát gyö-
kerû Kisanyik család leszárma-
zottja. A boráról, kellemes
lugasáról és a harmincas évek-
ben mûvész törzsvendégeirõl
híressé vált szamárhegyi 
Kisanyik-kocsmát nagyszülei
mûködtették saját házukban.
Ebben a régi, ívelt falú, „ha-
sas“ házban nevelkedett õ
maga is, nem meglepõ hát,
hogy ismert a „hegyen“ min-
den zugot, házat és kertet,
embereket, pletykákat, törté-
neteket. Innen erednek mor-
golódásai, melyeket egy idõ-
ben a Szentendre és Vidéke
hasábjain „a Szamárhegy kó-
bor kutyája“ aláírással jelen-
tetett meg, amikor valami neki
nem tetszõ változást, átala-
kítást észlelt gyerekkora ked-
velt girbe-gurba utcácskái-
ban. Az utóbbi idõben inkább
„dr. Kromofág“ néven írta alá
a már tágabb merítésû, helyi
közügyeket bíráló, firtató,
szarkasztikus stílusú szó-futa-
mait. Humora, sorainak tö-
mörsége, érveinek kanyarítása
senki máséhoz nem hason-
lítható. Néha bizony vitat-
kozni kellett vele, hogy kicsit
vegyen vissza mondandója
élébõl, de minthogy szinte
mindig neki volt igaza, ha
született egyáltalán kompro-
misszum, az legfeljebb csak
egy-egy kifejezés finomítá-
sában öltött testet. Számos
témáról lehetett tudni, hogy-
ha valaki hozzászól, ír róla, az
csak „Déneske“ lesz. Elért,
kivívott magának egy olyan
érintetlenséget, mindenen kí-
vül állást, hogy – mint régi
idõkben a király bohóca – bár-

mit, a legkényesebb dolgokat
is kimondhatta, anélkül, hogy
bántódása esett volna. Távol
állt már tõle bármilyen pozí-
cióra, befolyásra való törek-
vés, ezért hivatalos részrõl
nem tartották õt veszélyes-
nek. Egy különös „csudabogár-
rá“ lett õ itt Szentendrén, ki-
csit deviáns értelmiségivé, aki
a lokálpatriotizmust nem di-
vatból követte, hanem még az
anyatejjel szívta magába.
Értette, ismerte és szerette a
szentendrei festészetet. De ha
valami nem volt ínyére, vit-
rioltól átitatott szavakkal
adott neki hangot.    
Az életét meghatározó zene-
tanár és zongoramûvész hi-
vatáshoz nem rögtön jutott el.
Kezdetben belsõépítésznek
készült, ezért a szentendrei
Ferences Gimnázium után az
Iparmûvészeti Fõiskolára fel-
vételizett. Megszerezte a mû-
bútorasztalos szakképesítést,
mert kötelezõ volt egy ma-
nuális szakma ismerete. E
kitérõ után került 1969-ben a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskola zongora szakára. A
fõiskolán ismerkedett meg a
hegedû szakon tanuló Lehota
Edittel, késõbbi feleségével.
Mintegy négy évtizedes há-
zasságuk alatt sok közös kon-
certet adtak – különösen finn-
országi életük idején – és négy
lemezt jelentettek meg.
Mielõtt feleségével együtt
kimentek Finnországba (idõ-
vel megkapták a finn állam-
polgárságot), egy évig a Film-
mûvészeti Fõiskolán és külön-
bözõ zeneiskolákban tanított,
így Szentendrén is (1977-
1983). A zongora mellett
csembalón és orgonán ját-
szott, ez utóbbit tanította is.

Hosszú éveken keresztül kán-
tor volt Szigetmonostoron,
majd késõbb a finnországi
évek alatt már csak karácsonyi
ünnepi istentiszteleteken vett
részt felesége hegedûjátéká-
nak kíséretében.
Leginkább a Liszt-mûvek elõ-
adásában jeleskedett, Finn-
országban számos szóló Liszt
hangversenyt adott. Bármikor
tudott volna koncertet adni,
de hosszú évek óta már nem
akart. A közelmúltban mégis
„kötélnek állt“, a Ferences
Gimnázium jótékonysági kon-
certjén keltett feltûnést
Chopin zongorára írt darab-
jaival.

Török Katalin

Stoltz Dénes
temetése június 30-án, 
kedden 15 órakor lesz 

a szamárhegyi 
római katolikus

temetõben. 

Az alábbi írást kb. két hónapja kaptuk Stoltz Dénestõl, de
helyhiány miatt nem tudtuk közölni, majd Dénes kért min-
ket, hogy akkor jelentessük meg, amikor a Pro Urbe-díjakról
írunk lapunkban. (A Szerk.)

Kontrapunkt

Örömmel látjuk e lap címoldalán az arcokat és nyilat-
kozataikat. Vannak köztük persze jóindulatú, utilitárius,
áldozatos söndörgõk, és persze látens sünölgõk. El kéne
gondolkodni azon, hogy nem lenne-e érdemes a kiegyen-
súlyozott médiatájékoztatást megvalósítani a Szentendre
és Vidékében. Ezért javasolnám a Város Csótánya cím
adományozását a polgármesteri hivatal részérõl az arra
érdemesülteknek. Itt is – mint más kitüntetéseknél –
lennének fokozatok, úgymint ócska csótány, rohadt csótány
és büdös csótány. Az odaítéléseknek persze vannak tech-
nikai nehézségei, mivel itt a szubjektív indulat nem
motiválhat. Sokan gondolhatják, hogy a köztünk élõ állat-
polgárokból könnyû lenne kiválasztani a városrontókat. Ez
nehéz, ugyanis: a lopás, csalás, hazugság, törvénykerülés
és kijátszás ultraliberális papírba van csomagolva. Ez vitte
a világot oda, ahova, és bennünket is egyben. 

Eme pár sort közreadta:
dr. Kromofág

Ui. Az általam ajánlott díjat a Pro Urbe-díjjal együtt
lehetne kiosztani.

Tétova megemlékezés
Elhunyt Stoltz Dénes, alias dr. Kromofág

Stoltz Dénes 
a Szõlõsgazdák keresztjénél 

rendezett dalmát ünnepségen 
2008 szeptemberében

EECCDDLL
European Computer Driving Licence
Európai Számítógépkezelõi Jogosítvány

WEB ÉS DIGITÁLIS KÉPSZERKESZTÉS

Szeptemberben induló 
ECDL tanfolyamaink

Webszerkesztés: 
hétfõ-szerda 16-18 óráig

Szövegszerkesztés: 
hétfõ-szerda 18-20 óráig

Képszerkesztés: 
kedd-csütörtök 18-20 óráig

Prezentáció:
kedd-csütörtök 16-18 óráig

Internet: 
péntek 16-20 óráig

Érdeklõdés, jelentkezés: 
ECDL OKTATÓ- ÉS VIZSGAKÖZPONT, 

REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 
2000 Szentendre, Áprily tér 5.

Tel./fax: (26) 302-595, (26) 505-257,
06-70-336-5530

A csoportok létszáma korlátozott (8-16 fõ kö-
zött lehet), ezért a jelentkezéseket a be-

érkezés sorrendjében vesszük figyelembe, és
ez alapján történik a hallgatók regisztrálása.

A Magyar Állatorvosi Ka-
mara Pest Megyei Szerve-
zete, budai kerület I. körzet
június 1. – augusztus 30.
közötti hétvégi ügyeleti
beosztása a www.pest-
megye i - a l l a t o r v o s . hu
weboldalon megtalálható.
Az ügyeleti beosztás a Pol-
gármesteri Hivatal hirde-
tõtábláján is megtekint-
hetõ.
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Benkovits Bálint (Vaj-
da Lajos Stúdió): – Az
Omkamra mûvészcsoport
és a Szentendrei Vajda
Lajos Stúdió tagjaként
szervezek egy médiamû-

vészeti akciót, amelyben fõszerepet kap
a Vajda Lajos Emlékmúzeum kiál-
lítóterében látható, a Videospace
Budapest által rendezendõ kiállítás.
További mûveiket a múzeum kertjében,
illetve a Fõ téren mutatják be a
meghívott alkotók. Fontosnak tartom,
hogy Szentendre felzárkózzon a kortárs
képzõmûvészethez, újra egy mûvészeti
bázis legyen. E célkitûzés egyik eleme
lehet egy mûvészeti fesztivál, ahol az
emberek nemcsak a helyi mûvészek
munkáit ismerhetik meg, hanem na-
gyobb létszámban szerepelnek meg-
hívott, fõleg professzionális mûvészek,
illetve újfajta médiumok is. Adottságait

tekintve a város hosszú távon alkalmas
arra, hogy nemzetközi szinten elismert
eseményt hozzon létre, amely szakmai
közönségével kialakít egyfajta kultúr-
turizmust, fenntartva így a város
mûvészeti intézményeit, felpezsdítve
kulturális életét.

Regõs Anna (Palmetta
Design Galéria): – A
Palmetta Design Galéria
aktívan részt vállal a
SZAFT programsorozat-
ban. Nálunk H2O címmel

nyílik kiállítás, amelyre elõzõleg ötvös-
mûvészeket kértünk fel, hogy készít-
senek mûveket a víz jegyében. A Dumtsa
Jenõ utcában is jelen leszünk az ipar-
mûvészeti és design vásáron. Ez utóbbi
rendezvény nyílt pályázat keretében zaj-
lik, amelyre bárki beadhatja a mûveit.
A beérkezõ munkákat szakértõ zsûri

véleményezi, ilyen módon igyekszünk
magasra emelni a nívót. Remélhetõleg
olyan híre kél, ami miatt érdemes lesz
részt venni rajta. 

Csató Máté (Vajda Lajos
Stúdió): – A VLS Pince-
galériája térspecifikus
installációval készül a
SZAFT-ra. Harminc mû-
vészt hívtunk meg, akik

dianegatívokat bocsátottak a rendel-
kezésünkre. Ezeket a munkákat vetítjük
a falra 16 vetítõgép segítségével. A diák-
ból alkotott kompozíció egy gyönyörû
fényinstallációt hoz létre. Olyasmit
szeretnénk mutatni, ami Szentendrén
még soha nem volt. Külön örömünk,
hogy a mûvészek számára együtt-
mûködési lehetõséget adunk, mert
ilyesfajta közös munka máshol, más
helyzetben nehezen jöhetne létre.

Vinkler Zsuzsanna (a
szökõkút egyik megál-
modója): – A SZAFT-ról
azt várom, hogy a külön-
bözõ mûvészeti terüle-

tekrõl jött, az eltérõ generációkból való
és a más-más iskolákhoz tartozó kreatí-
van gondolkodó és alkotó elmékbõl erre
a három napra olyan kritikus tömeg jön
létre, amely megtermékenyítõen hat
majd a résztvevõkre, a befogadókra,
magára a városra és annak további
életére is. A Kovács Gáborral közösen
létrehozott Patak-fitness & Öko-szökõ-
kútszerkezet tulajdonképpen a Bükkös-
patakot próbálja bevonni a júliusi fesz-
tivál mûvészeti vérkeringésébe. A patak
egyik hídfõjénél elhelyezett biciklire
bárki ráülhet és feltekerheti a vizet a
hídfõre, ahonnan az – reményeink
szerint – egy kisebb szökõkút formá-
jában tér vissza medrébe, a tekerõ és a
hídon tartózkodó többi ember szemének
gyönyörûségére.

A SZAFT részletes programját olvas-
hatják a hétvégén megjelenõ mû-
sorfüzetben, a www.szentendreprog-
ram.hu-n, illetve a fesztivál honlapján,
a www.artfesztival.hu-n.

Összeállította: Bokor Tamás

„Mintha megérett volna valami…“
Hamarosan kezdõdik a Szentendre Art Fest

Július 3. és 5. között kiállítások, vásárok, koncertek, performance elõadások és társmûvészeti programok
kavalkádja várja a mûvészet iránt fogékony közönséget. Körkérdésünk második részében olyanokat
szólaltattunk meg, akik részt vállalnak az összmûvészeti fesztivál, Szentendre Art Fest (SZAFT) ren-
dezésében.

Forgalmirend-változás a belvárosban!
július 3. péntek reggel 8 órától július 6. hétfõ hajnali 2 óráig

Pistyur Imre a Csend napja
közönségdíjasa

Június 14-én, vasárnap a Csend napja alkalmából ren-
dezvénysorozatot tartottak a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.
A változatos program része volt a Requiem az életért címû
kiállítás megnyitása is. A grafikai pályázat közönségdíját,
melyre 79 pályamû érkezett, Pistyur Imre szentendrei
képzõmûvész vehette át Hangok és visszhangok címû egyedi
grafikájáért. A mû a késõbbiekben a Budapesti Temetkezési
Intézet kegyeleti múzeumába kerül végleges elhelyezésre. 

Bemutatkozik a
Szentendrei

Mûvészeti Iskola
Szentendre Város Önkor-
mányzata szeretettel hív min-
den érdeklõdõt a Bemutat-
kozik a Szentendrei Mûvészeti
Iskola (Mûvészek és Tanítvá-
nyaik) címû kiállításának
megnyitójára július 2-án csü-
törtökön 17 órára a Városháza
Polgármesteri Galériájába.
A kiállítást megnyitja Bárdosi
József mûvészettörténész, a
résztvevõket köszönti dr.
Dietz Ferenc polgármester.

Illusztrációnk Pistyur Imre Hangok és visszhangok címû mûve,
melynek átdolgozott printjével nyerte el a pályázat közönségdíját

FORGALMI REND:  
1. A Bükkös-patak hídja (Kossuth és a Dumtsa utcák között) teljes gépjármû-
forgalom elöl le lesz tárva.  A Kossuth utcán érkezõk a Paprikabíró utcán haj-
tanak tovább. 
2. A Bükköspart a Kanonok utcától lesz lezárva. A Kanonok utca forgalmi
iránya megváltozik, északra lesz egyirányú, a Városház teret ideiglenesen
megnyitják, így tovább lehet hajtani a Rákóczi utca irányába.
3. A Duna-korzó Jókai utca és Lázár cár tér közötti szakasza teljes gépjármû-
forgalom elõl le lesz zárva, a Duna-korzón északról történõ behajtási tilalom
fennmarad.
PARKOLÁS:
A fizetõ parkolók rendszere nem változik (változatlan feltételek, változatlan
árak: nagyparkoló, Teátrum parkoló, Duna-korzó, Kossuth u., P'Art Mozi
környéke, PMK környéke, Kanonok u., Bajcsy-Zsilinszky u., Bükköspart-piac,

Bükkös-torkolati parkolók stb.). Plusz parkoló felületek vehetõk igénybe
napijegy árusítással (VSZ Zrt. által). Meg lehet állni a Duna-korzó déli sza-
kaszán (a Casino és a Bükkös-patak között, valamint a Bolgár utcában),
mindkét oldalon kijelölt parkolás, napijegy árusítás. Meg lehet állni a Duna-
korzó északi szakaszán (Czóbel park és Rév utca között, valamint az Ady
Endre utcában, a Rodin kávézó elõtt), az út nyugati oldalán lesz kijelölve
parkolás, napijegy árusítás. A a Strand utcai sorompót megnyitják, így a
Postás-strandon is lehet parkolni szalaggal elõre kijelölt helyen, napijegy
árusítással, irányítással. (Árvíz esetén és az azt követõ helyreállításig nem
használható!) 

Változatlanul ingyenesen vehetõ igénybe a nagy hajóállomás parkolója.
A forgalmi rend változásról tájékoztató tábla lesz kitéve a 11-es fõúton mind-
két irányból. A lezárt területen lakók korlátozott közlekedése biztosítva lesz. 



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 kö-
vetkezõ e-mail címre várjuk:
bergamo@pmmi.hu.
A helyes válaszok közül múzeu-
munk közönségkapcsolati cso-
portjának munkatársai fogják
kisorsolni a nyertest.  
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 
katalógust és egy plakátot. 
A kiállítás augusztus 30-ig tekinthetõ meg hétfõ kivételével minden nap 10-18 óra között. Belépõdíj 2000 Ft; diák és
nyugdíjas jegy 1000 Ft; csoportos tárlatvezetés 6000 Ft, diákok részére 3000 Ft.
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9. A képen mit tart a kezében Szent Miklós?
a/ három követ, amivel késõbb megkövezték
b/ három pénzes erszényt, amivel segítette 
három hajadon férjhezmenetelét
c/ három aranyrögöt, amit karácsonyi 
ajándéknak szánt

SZENTENDREI TEÁTRUM 
Az elõadások helyszíne a
MûvészetMalom udvara
(Bogdányi u. 32.)
(Az ettõl eltérõ helyszínt jelezzük)

Július 3. péntek, 20 óra 
A SZENTENDREI NYÁR 40.,
JUBILEUMI ÉVADÁNAK
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA
A Szentendrei Teátrum 1969-
2009 címû dokumentumfilm
díszbemutatója 

Július 4. szombat, 20.30 óra
BÁSTYASÉTÁNY 77. 
Operett két részben. A Színház-
és Filmmûvészeti Egyetem
negyedéves zenés színész  hall-
gatóinak elõadása
Rendezõ: Huszti Péter 
Belépõjegy: 1500 Ft 

Július 5. vasárnap, 20.30 óra
VILÁGZENE

A Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem negyedéves zenés
színész  hallgatóinak elõadása
Rendezõ: Kerényi Imre
Belépõjegy: 1500 Ft  

Július 10. (fõpróba), július 11.
(bemutató), 12., 17., 18., 19. 
(esõnap: július 13., 20.) 20.30
óra
KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN -
JUNIOR Bemutató! 
A Nemzeti Színház 
és a Szentendrei Teátrum közös
produkciója 
Rendezõ: Alföldi Róbert 
Belépõjegy: 3000 Ft (nyilvános
fõpróba: 2000 Ft)

Július 24. péntek, 25. szom-
bat, 20.30 óra, MûvészetMalom
félkész szárnya 
CARLO GOLDONI: A HÁBORÚ
A Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem 2008-ban végzett
Zsámbéki-osztályának elõadása 
Rendezõ: Zsámbéki Gábor 
Belépõjegy: 2000 Ft

Július 31. péntek, 20.30 óra
(esõnap: aug. 2. vasárnap)
ROBERT HARLING:
ACÉLMAGNÓLIÁK
A Száguldó Orfeum elõadása
Szereplõk: Ivancsics Ilona,
Balázs Andrea, Tóth Judit,
Farkasházi Réka, Hûvösvölgyi
Ildikó, Sára Bernadette
Rendezõ: Bencze Ilona
Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 1. szombat, 20.30
óra
(esõnap: aug. 3. hétfõ) 
PERGOLESI: HÁZASSÁG OLASZ
MÓDRA
Vígopera az Úrhatnám szolgáló
nyomán

Elõadja: Jekl László, Sudár
Gyöngyvér, Sztarenki Pál,
Stubnya Béla, Szöllõsi Zoltán
A Mûvész Szimfonikus Zenekart
vezényli: Gulyás Nagy György 
Rendezõ: Cserje Zsuzsa
Belépõjegy: 2500 Ft 

Augusztus 8. szombat, 20.30
óra (esõnap: augusztus 9.)
VARGA GUSZTÁV: ROMA LEGENDA
Történelmi musical 
Elõadja a Kalyi Jag Együttes és
vendégeik
Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 14. péntek, 15
szombat, 19 óra
(esõnap: aug. 16.) 
GEORGES FEYDEAU: A HÜLYÉJE
Az Örkény Színház elõadása
Szereplõk: Kerekes Viktória,
Debreczeny Csaba, Széles László,
Polgár Csaba, Bíró Kriszta,
Takács Nóra Diána, Máthé Zsolt,
Hámori Gabriella, Csuja Imre,
Kerekes Éva, Pogány Judit,
Mohai Tamás e.h., Ruzsik Kata
e.h., Baksa Imre m.v.
Rendezõ: Mácsai Pál
Belépõjegy: 3000 Ft

Augusztus 21. péntek, 22.
szombat 20.30 óra 
(esõnap: augusztus 23.) 
G. B. SHAW: A HÕS ÉS A
CSOKOLÁDÉKATONA – bemu-
tató! 
A Katona József Színház, 
a Bartók Kamaraszínház és 
a Szentendrei Teátrum közös
produkciója
Szereplõk: Bodnár Erika, Jordán
Adél, Haumann Péter, Nagy
Ervin, Kocsis Gergely, Pálmai
Anna, Bán János, Dankó István 
Rendezõ: Máté Gábor
Belépõjegy: 3000 Ft

GYEREKELÕADÁSOK
Vasárnap délelõttönként 
10 órakor a MûvészetMalom
udvarán
Belépõjegy: 900 Ft

Július 5. JÁTSSZUNK EGYÜTT! -
ALMA EGYÜTTES 
Július 12. MAKK TÜNDÉR
CSODÁI -  FABULA BÁBSZÍNHÁZ 
Július 26. FRAKK, A MACSKÁK
RÉME -  FOGI SZÍNHÁZ 
Augusztus 2. MOSÓ MASA
MOSODÁJA - KABÓCA
BÁBSZÍNHÁZ 
Augusztus 9. TÜCSÖK ÉS A
HANGYÁK - TRAMBULIN
SZÍNHÁZ 
Augusztus 16. TÉLI-NYÁRI
LABODA - SZALÓKY ÁGI
MESEKONCERTJE 
Augusztus 20. Fõ tér:
GYEREKÜNNEP A FÕ TÉREN
(ingyenes)   

KONCERTEK

Július 30. csütörtök, 19 óra,
MûvészetMalom udvara 
JAZZ FESZTIVÁL 
Fellépõk: Borbély Mûhely,

SZENTENDREI TEÁTRUM • SZENTENDREI NYÁR 
2009. július 3. – augusztus 30. 

Harcsa Veronika Quartet, Váczi
Eszter Quartet, Lakatos Ágnes -
Csuhaj Barna Tibor duó
Belépõjegy: 3000 Ft

Augusztus 5. szerda, 20.30
óra, MûvészetMalom udvara
(esõ esetén: Pest Megyei
Könyvtár színházterme, Pátriárka
u. 7. )
LAJKÓ FÉLIX: A BOKORBÓL -
lemezbemutató koncert
Lajkó Félix - hegedû; Brasnyó
Antal - brácsa 
Belépõjegy: 3000 Ft

Augusztus 7. péntek, 20.30
óra, MûvészetMalom udvara
(esõ esetén: Pest Megyei
Könyvtár színházterme, Pátriárka
u. 7. )
SZENTPÉTERI CSILLA & GROUP
MEDITERRÁN ESTJE
Szentpéteri Csilla - zongora,
Takács Márton - percussion,
Kormos Jano - gitárok, 
Szendõfi Balázs - bass
Belépõjegy: 2500 Ft  

Augusztus 20. csütörtök, 20
óra, Református templom kertje 
A SZENTENDREI 
KAMARAZENEKAR 
ÜNNEPI KONCERTJE 
Vezényel: Fenyõ Gábor,
közremûködik: Kovács György -
trombita
Belépõjegy: 1000 Ft

JAZZ- ÉS FOLKESTEK 
A BARCSAY UDVARBAN 
(Dumtsa Jenõ u. 10.)
Szombatonként 19 órakor 

Július 4. 
VUJICSICS EGYÜTTES (2000 Ft)
Július 11. 
PALYA BEA ÉS SZOKOLAY
DONGÓ BALÁZS (2500 Ft) 

Július 18. 
EVROS EGYÜTTES (1500 Ft)
Július 25. 
BERECZ ANDRÁS és JUHÁSZ
ZOLTÁN (1500 Ft)
Augusztus 1. 
SZALÓKY ÁGI: HALLGATÓ
(2000 Ft)
Augusztus 8. 
MUZSIKÁS EGYÜTTES (2500 Ft)
Augusztus 15. 
KEREKES BAND (2000 Ft)

KIÁLLÍTÁSOK 
A MÛVÉSZETMALOMBAN
Bogdányi u. 32. 
Tel: 26/301-701
Nyitva: minden nap 10-18 óráig
Belépõjegy: 1000 Ft, 
kedvezményes: 500 Ft

Július 2. - augusztus 23: 
Re: InSitu - KORTÁRS KANADAI
MAGYAR MÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA 

Augusztus 26 - 30.  
AFFINITÁS 
Az Omkamra és a Vajda Lajos
Stúdió  nyári mûvésztelepének
záró kiállítása 

FESZTIVÁL HÉTVÉGÉK 

Július 3-5. Szentendre
belvárosa 
SZAFT -SZENTENDRE ART FEST 
Képzõmûvészet, iparmûvészet,
design - kiállítások és vásár,
valamint társmûvészeti 
programok 

Július 11., 25., augusztus 1.,
8. 15. 
TALPALÁVALÓ - KIS-
ALFÖLDTÕL A NAGY-ALFÖLDIG
Táncházak Szentendre Fõ terén
szombatonként 18 órától

Július 18-19. Duna-korzó és a
belvárosi Duna-szakasz
ISTER NAPOK - X. DUNAKORZÓ
VÍGASSÁGOK

Augusztus 28-30. Szentendre
belvárosa 
IV. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL 

Programszervezés, információ:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
2000 Szentendre, Duna-korzó 18. 
Tel.: 26/312-657, 
fax: 26/312-647, 
e-mail: dmh@dunakanyar.net
www.szentendreprogram.hu ;   
www.szentendreiteatrum.hu 
www.szentendreinyar.hu

Jegyárusítás, információ

A MûvészetMalom színházi elõadásaira
és koncertjeire a jegyek helyre szólóak.
A  gyerekelõadásokra a
MûvészetMalomban és a jazz- és
folkestekre a Barcsay udvarban a hely-
foglalás érkezési sorrendben történik.

Szentendrén:
Tourinform Szentendre: Dumtsa Jenõ
u. 22. Tel.: 26/317-965, 26/317-966
Nyitva: júniusban: hétfõ-péntek  9-
16.30-ig, szombat-vasárnap: 10-16-ig
Július 1-tõl: hétfõ-péntek  9-17.30-ig,
szombat-vasárnap: 10-17.30-ig
Teátrum Jegyiroda Dunaparti
Mûvelõdési Ház, Szentendre, Duna
korzó 11/a. Tel.: 26/301-088
Nyitva: minden nap 12-18 óráig.
A helyszínen az elõadások kezdése
elõtt egy órával. 

Budapesten és vidéken: 
Az INTERTICKET országos hálózatában:
interneten,  illetve személyesen az
Interticket partner jegyirodákban
www.interticket.hu 
Interticket központi ügyfélszolgálat:
1/266-0000 hétköznapokon 9-20 óráig



Szentendrén, Pismányban 150 nöl-es
panorámás építési telek eladó. Tel. 06-
20-417-3536.

Tahitótfalun 300 nöl-es közmûvesített
telek eladó. Tel. 06-30-966-4305.

Leányfalun, kisebb lakóház (föld-
szint+tetõtér) szép kerttel, 18 mil-
lió forintért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

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

Szentendrén, kétszobás társasházi
lakás, földszinti, kis elõkerttel 15
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén örökpanorámás, 45 nm-
es, sarokkádas, amerikai konyhás, újon-
nan felújított 3. emeleti lakás, sürgõsen
eladó 9,89 millió forintért. Tel. 06-20-
217-2484.

Tahitótfaluban 200 nm-es, kétszin-
tes kõház, garázzsal, szép udvar-
ral, jó helyen, 24 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén a fõút mellett kitûnõ
helyen, 2000 nm-es ingatlan vál-
lalkozás céljára is kiváló, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Leányfalun összközmûves, kétge-
nerációs, ötszobás kõház szuper
panorámával 24 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban, a Duna-parton 3 lakóhe-
lyiséges ház szép udvarral, romantikus
környezetben, 19 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban a legkitûnõbb helyen 230
nöl õsfás, szuper építési telek fõút-
tól 200 m-re 12 millió forintért
eladó. Ritka lehetõség! Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendrén társasházi garzonlakás
plusz erkély, jó helyen, 9 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendre egyik legszebb részén
összközmûves, 90 nöl-es sík telek
igényesnek 13,9 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-605-7199.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Mérlegképes könyvelõ teljes körû
könyvelést vállal, akár napi 4 órás meg-
bízást is vállalva. Tel. 06 (26) 313-639.

Teljes körû takarítást, ablaktisztítást,
szõnyeg- padlószõnyeg tisztítást vál-
lalunk. Piszokfaló kft. Tel. 06-20-592-
2847.

Kertek teljes körû gondozását, ház
körüli karbantartási és lakatos munká-
kat vállalunk. Tel. 06-30-243-1258.

Léleklátó szeretettel várja! Tel. 06-30-
605-7199, www.leleklato@eoldal.hu

Klímaberendezések értékesítése,
telepítése rövid határidõvel. Tel.
06-20-985-8242.

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

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

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éj-
jel-nappal, hétvégén is. Mosogatók,
WC-k, csatornák, vizes helyiségek le-
folyóinak 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 gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

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

ÜÜZZLLEETT

Élelmiszerbolt kiadó Izbégen. Tel. (26)
317-826.

Exkluzív mûemlékház az óvárosban,
pincével, parkolóval a Fõ tér közelében
kiadó. Most még igény szerint kiala-
kítható belsõ terekkel. Tel.: 06-20-266-
0277.

Szentendre, Nyár utcában 65 nm-es,
háromszobás, gázkonvektoros, ala-
csony rezsijû téglalakás kiadó. Tel. 06-
30-397-7222.

Duna-korzóra nyíló társasházban
(belváros) 50 nm-es, irodának vagy
rendelõnek is alkalmas lakás kiadó.
Tel. 06-70-283-4887.

Szentendrén, a Nyár utcában 70 nm-es
lakás igényesnek kiadó. Tel. 06-30-949-
9890.

Olcsó lakásbérlet a patakparton, nem
dohányzó, gyermektelen fiatal párnak,
esetleg nõnek kiadó. Tel. 06-70-367-
2645.

Kiadó Szentendrén, kertes családi ház-
ban különálló, hangulatos kis lakás, 1
szoba, elõtér- konyha, zuhanyzó, WC+
terasz. Tel. 06-20-322-4807 (esti órák-
ban).

Albérlet Pismányban, az Egres út végén
kiadó. Régi parasztház, összkomfortos,
cirkófûtés, szerényen bútorozott, 150
nöl-es telken. Ár: 50 ezer forint/
hó+rezsi (esetleg kertgondozásért).
Tel. (26) 311-530, 06-20-962-1177.

Leányfalun külön bejáratú lakrész õszig
kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

75 nm-es kis családi ház, kis kerttel
Szentendre nyugalmas részén, tömeg-
közlekedéssel jól megközelíthetõ he-
lyen kiadó. Tel. (26) 300-080, (6 óra
után).

Luxus garzon társasházban kiadó
50 ezer forintért. Tel. 06-30-299-
0376.

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

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Nyár utcai társasházban 65 nm-es
(téglaépítésû, egyedi fûtésû), nappali
+2 hálószobás, I. emeleti lakás 16,99
millió eladó. Ugyanitt tetõtérbeépítési
lehetõség 3 millió forintért eladó. Tel.
06-20-972-1928, (26) 316-553.

Pomáz, Szentendre felöli részén 2,2 ha
szántó eladó 12,5 millió forintért. Tel.
06-20-971-2749.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Opel Astra Classic 8 évesen 88 000 km-
rel elsõ tulajdonosától 870 ezer forin-
tért eladó. Tel. 06-30-515-6544.

Háromkerekû rokkantjármû (50cm3
benzinmotorral) eladó. T. 06-30-950-
4187, Mezei.

ÁÁLLLLÁÁSS

Masszõrt vagy kozmetikus bérlõtársat
keresek frekventált helyen lévõ szen-
tendrei szalonba, illetve más, mûködõ
szalonba betársulnék. Tel. 06-20-923-
3612.

Szentendrei fodrászüzletbe fodrász
váltótársat keresek. Tel. 06-20-931-
9329.

Szentendrei könyvelõiroda teljes mun-
kaidõs adatrögzítõt keres. Középfokú
szakirányú végzettség, számítógép
ismeret feltétel. Jelentkezés: auditdok-
tor@invitel.hu címen, önéletrajzzal.

A Duna House szentendrei és csil-
laghegyi irodájába keres érté-
kesítési tapasztalattal rendelkezõ,
vállalkozói szemléletû értékesítõ-
ket. Jelentkezés: 06-30-619-56-
53, jablonszky.bea@dh.hu

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Mérlegképes könyvelõi- TB ügyintézõi
képzettséggel állást keresek. Tel. 06-
70-251-8841.

Precíz, igényes háziasszony takarítást
vállal Szentendre és környékén. Tel. 06-
30-620-9767.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Sport, relaxáló aromamasszázs az Ön
otthonában. Szakképzett gyógymasszõr
házhoz megy. Tel. 06-20-591-6906.
Lanszki Péter

Természetgyógyász Szentendrén
házhoz megy csütörtökönként. Tel.
06-30-996-2787.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendrén, 80 nm-es lakrész családi
házban külön bejárattal kiadó. Tel. 06-
70-233-3475.
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Óbudai önkormányzati garzon-
lakást szentendrei önkormányzati-
ra vagy öröklakásra cserélném. Tel.
06-70-334-0541. 

Építési telek Szentendrén, érvényes
építési engedéllyel eladó. Csak magán-
személyek hívását várom. Tel. 06-20-
955-5308.

Szentendrén, a Bérc utcában 756
nm-es, gyönyörû panorámás telken
álló, két szint + tetõtér, összesen
71 nm-es hasznos területû, 2,5
szobás kis ház, 30 nm-es terasszal
18,5 millió forintért eladó. Tel. 06-
20-213-0707.

Budapesten 68 nm-es lakás kiváló
közlekedéssel eladó. Tel. 06-20-532-
0729.

OOKKTTAATTÁÁSS

Tapasztalt, türelmes tanárnõ matem-
atika pótvizsgára felkészít. Tel. 06-20-
775-0888.

Matematika-, fizikatanítást, pótvizs-
gára felkészítést, a következõ tanévre
való elõkészítést vállalok általános,
közép- és fõiskolai szinten. Házhoz
megyek. Tel. 06-30-347-8843.

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

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

DASY fajtatiszta ír szetter
szukát június 6-án fogta
be a gyepmester a Kadarka
utcában. Rendkívül ked-
ves, nyugodt, idõsödõ
kutya.

KERESSÜK 
A GAZDÁJÁT:

BANDI egy év körüli ke-
verék kant a gyepmester
a Püspökmajor-lakótele-
pen fogta be június 4-én.

EDDA tetovált, ivarta-
lanított kb. 5 év körüli
fajtatiszta szuka. Rend-
kívül kedves, játékos,
minden kutyával kijön.
Várja, hogy szeretõ ott-
hona legyen.

Amennyiben nincs tisztában
egyéni színeivel, a testalkatára

nem tudja milyen ruhát 
válasszon, vagy ha meg szeretne 

tanulni sminkelni, 
jöjjön el hozzám!

Egyéni és csoportos tanfolyamok!
Különbözõ alkalmakra sminkelést

vállalok! Helyszínre megyek! 

B. Kovács Edit
stylist, sminkmester

2200//991111--33223322

STÍLUS-SZÍN-SMINKSTÍLUS-SZÍN-SMINK
TANÁCSADÁS NÕKNEK

Megnyitottunk

PROFESSZIONÁLIS 
FODRÁSZKELLÉK SZAKÜZLET

ÉS SZALON
Alfaparf, Kallos, Londa, Loreál,

Paul Mitchel, Schwarzkopf, Silky,
Tony and Guy, Wella
Fodrászati eszközök, 
dekorkozmetikumok 

és kiegészítõk
Nõi-Férfi fodrászat, 

hajhosszabbítás

Szentendre, Vasúti villasor 5.
Telefon: 06-20-399-8797

KERESSÜK AZ ÖRÖKBEFOGADÓIT:



program 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 24. SZÁM • 2009. JÚNIUS 26.

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

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

június 26. péntek
18.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.00 ÁLOM.NET 
színes magyar vígjáték, 96 perc, 2009
(12) rendezõ: N. Forgács Gábor
szereplõk: Labancz Lilla, Csernóczki
Ádám, Reviczky Gábor, Rékasi Károly

június 27. szombat
17.00 STAR TREK 
19.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.45 MEXIKÓI KÉPESLAP
színes feliratos mexikói filmdráma, 85
perc, 2008 (12)
rendezõ: Fernando Eimbcke

június 28. vasárnap
16.00 STAR TREK (120')
18.00 KETTÕS JÁTÉK (125')
20.15 ÁLOM.NET (96')

június 29. hétfõ
18.00 MEXIKÓI KÉPESLAP
19.00 DOKU7FÕ
PAPP GÁBOR ZSIGMOND: PLÁZÁK
NÉPE, PARTIK NÉPE 
20.00 KETTÕS JÁTÉK 

június 30. kedd
18.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.00 ÁLOM.NET

július 1. szerda
18.00 KETTÕS JÁTÉK
20.00 MEXIKÓI KÉPESLAP 

július 2. csütörtök
18.00 OLTALOM 
színes feliratos francia-olasz film, 98
perc, 2007 (16)
rendezõ: Marco S. Puccioni
szereplõk: Maria de Medeiros, Antonia
Liskova
20.00 MILK
színes feliratos amerikai életrajzi dráma,
128 perc, 2008 (16)
rendezõ: Gus Van Sant
szereplõk: Sean Penn Emile Hirsch Josh
Brolin Diego Luna

július 3. péntek
17.30 ROCKHAJÓ 
színes feliratos angol vígjáték, 130
perc, 2009 (16)
Rendezõ: Philip Seymour Hoffman, 
Tom Sturridge, Emma Thompson
20.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
BORSOS PHILLIP BLOKK: 
NAILS-SZÖGEK
GREY FOX-SZÜRKE RÓKA
22.30 ROCKHAJÓ
01.00 ROCKLEGENDÁK / PINK FLOYD: 
A FAL
Beszélgetés a filmrõl: Ökrös Csaba
zenésszel

július 4. szombat
AZOK A 70-ES ÉVEK…..
STÍLUSRAJZOK
Keszeg Ágnes illusztrátor kiállítása
16.00 STAR TREK
18.15 MILK 
21.00 A VONALKÓD címû könyvrõl 
az íróval, Tóth Krisztinával beszélget
Berényi Mariann újságíró
23.00 ISTEN VÁROSA 
színes magyarul beszélõ brazil-francia
filmdráma, 125 perc, 2002 (18)
rendezõ: Fernando Meirelles
szereplõk: Alexandre Rodrigues,
Matheus Nachtergaele, Seu Jorge
01.00 BEAT FREAK - 
DJ GANDHARVA
(Tilos/Budabeats)

július 5. vasárnap
16.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
VÁMOS THOMAS: THE PLANT-
A NÖVÉNY 
THE JUGGLER-A ZSONGLÕR 
16.30 MIHALKA GYÖRGY: 
LA FLORIDA 
18.30 MILK
21.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
MIHALKA GYÖRGY: 
MY BLOODY VALENTINE-VÉRES
VALENTIN-NAP
23.00 ROCKLEGENDÁK / 
U2: RATTLE&HUM
Beszélgetés a filmrõl Tóth Ferenc 
rock-szakértõvel
01.00 ROCKLEGENDÁK / 
AC/DC-KONCERTFILM
Beszélgetés a filmrõl Bernáth Tibor
zenésszel

A TV Szentendre péntekenként 
18 órakor új adással várja kedves

nézõit Szentendre aktuális kérdései-
vel, hírekkel, információkkal. 

Nézzenek bennünket!

Hétközben:
• Összefoglaló a kistérségi ülésrõl
• Évzáró a Rákócziban
• Múzeumok Éjszakája könyvbemu-
tatóval Szentendrén
• Indiai estnek adott otthont a PMK
• Erdészeti konferencia az 1000 éves
erdõgazdálkodásról
• A Vígszínház színészei 3 napos
katonai kiképzésen
• „Kis-Visegrád“ Találkozó
• Táborokkal készül a Skanzen a
nyárra

187 a Pest megyében élõk magazinja
Biztonsági Zóna XIV/11.
Szivárvány Sztármagazin: Helmut
Lotti
Kistérségi ülés 2009. 06. 17.
Etna (ismeretterjesztõ film)

A TV Szentendre a C8-as csatornán, a
196.25-ös frekvencián látható!
Adásainkat megnézhetik a
www.tvszentendre.hu weboldalon is!
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Évadzáró
SzeVi Klub

Szlankó Bálint fiatal új-
ságíró lesz a vendége július
2-án, csütörtökön este hat
órakor az idei évad utolsó
SzeVi Közéleti Klubjának.
A Junior Prima-díjas szerzõ
az új Európai Unió elsõ két
évének eseményeit és vál-
tozásait mutatta be Az
elnök, a képviselõ és a dip-
lomata címû könyvében.
Brüsszeli évei után a Közel-
keletre utazott, ahol az
utóbbi hónapokban hadi-
tudósítóként tevékeny-
kedett. Vele beszélgetünk
a diplomáciában szerzett
élményeirõl, Magyaror-
szág és az EU viszonyáról,
a közel-keleti konfliktu-
sokról és még sok minden
másról. Az eseményt ne-
gyed nyolckor Morgan
Spurlock Hol az ördögben
van Oszama bin Laden?
címû filmjének vetítése
zárja.

Kiállítás
KMETTY-KERÉNYI MÚZEUM
Fõ tér 21. 
KMETTY JÁNOS MÛVÉSZETI
GYÛJTEMÉNYE (I.)
A kiállítás megtekinthetõ 
december 31-ig, hétfõ, kedd
kivételével naponta 14-18 óra
között.

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

Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Június 26. péntek 18 óra
RECSK
Bank Barbara elõadása

Koncert

CAFE FREI
Bogdányi u. 40.
T. 06-30-701-6330
Június 26. péntek 19 óra
Kávéházi koncertsorozat:
RÉGIZENE a XV., XVI. századból
Közremûködnek: Szászvárosi
Sándor és Lachegyi Anna (viola
da gamba), Eredics Salamon és
Lachegyi Imre (blockflöte)
Belépõ: 1000 Ft

A szabadság
napja

Városi megemlékezés a
Petõfi Kulturális és

Hagyományõrzõ  Egyesület
és a Szentendrei

Közmûvelõdési Kht. ren-
dezésében

június 26-án pénteken
18 órakor 

a Pest Megyei Könyvtár
olvasótermében 
(Pátriárka u. 7.).

Köszöntõt mond:
KUN CSABA alpolgármester
Ünnepi beszédet mond: 
DR. KAJDI JÓZSEF ügyvéd

A mûsorban közremûködik a
Szentendrei Gyermekszínház

Kreatív Színház Stúdiója

Képek a gondolkodtató természetrõl
Tálos Józsefné Violányi Marianna akvarell festményeibõl nyílt kiállítás a
Vizes Nyolcas Uszodában és Szabadidõközpontban június 19-én. A so-
mogyi származású, 1943-ban született mûvésznõ édesapjától tanulta
el az olajfestés alapjait, majd több évtizedes kihagyás után 2005-ben
ragadott újra ecsetet. Csurgón a helyi televízió szerkesztõje felfigyelt a
tehetségére, majd elsõ önálló tárlatát több is követte, egyebek mellett
Nagyatádon, Lábodon, Siófokon, Nagykanizsán, Kaposváron, Csepelen
és Balatonlellén. „A természet nyugtat és gondolkodásra tanít, amire
ebben a rohanó világban nagy szükség van“ – vallja. A mûveibõl készült
kiállítás július 3-ig tekinthetõ meg a Kálvária úti uszodakomplexum-
ban.                                                                                              - t -




