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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

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

VÁROSHÁZA
(26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204
725, Zöld e-mail: 
közerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu

KÖZTERÜLET 
FELÜGYELET 
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

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

POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 / 403
mellék

ORVOSI ÜGYELET 
Bükkös-part 27. 
(26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától 
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
(Uszoda) Kálvária u. 26. 
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11.  (26) 505 779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy.
út 52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp Gyógyszer-
tár, Attila u. 23. (26) 319 354
Május1-2. Pannónia Patika,
Dózsa Gy. út 52. (26) 500
398
Május 8-9. Szent-Endre
Gyógyszertár, Paprikabíró u.
1/A  (26) 310 868

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06 30 415 9060

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502 

Lomtalanítás
A Városi Szolgáltató Zrt. alkalmi
háztartási hulladék-lomtalanítást
végez az alábbi ütemezés szerint

II. ütem: május 8.
Körzet: Boldogtanya – Petyina –
Tyúkosdûlõ – Papsziget – Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady Endre út

III. ütem: május 15.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna
által határolt terület), Pannónia telep
(Vasúti Villasor – Pannónia u. – Telep u. –
Dera patak által határolt terület)

IV. ütem: május 29.
Körzet: Pismány (Sztaravodai út –
Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos
sétány által határolt terület)

V. ütem: június 5.
Körzet: Izbég (Bükköspart – Füzespark –
Vasvári ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu
által határolt terület)

A lomtalanítás során a nagydarabos hulladék
mellett kihelyezhetõ zöldhulladék is, zsákokba
téve!Egyéb(nem nagydarabos)hulladékot nem
szabad kihelyezni zsákba,és a Városi Szolgáltató
Zrt.nem is szállítja el azokat! A kerti zöldhulladék
hulladékudvarunkba ingyenesen behozható,
melyrõl bõvebben a szemétszállítási számla mellé
csatolt Hulladék Híradóból tájékozódhat. 
Kérjük, hogy a lomot legkésõbb az ütemtervnek
megfelelõen, szombaton 9 óráig helyezzék ki. 
A késve kihelyezett lomot nem áll módunkban
összegyûjteni.
További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026

Tisztelt Ebtulajdonosok!

2010. évben a Magyar Állatorvosi Kamara javaslatára
az olyan településeken, ahol állatorvosi rendelõk
muködnek, megszûnik az utcai, összevezetéses eboltás,
a kutya tulajdonosa ebét háznál vagy a rendelõkben
köteles beoltatni. Ez évtõl új, számozott kamarai oltási
könyv és hologramos matricával igazolt veszettség-
oltás kötelezõ.

Szentendre, Római sánc u.2/B.
Dr. Szolnoki János (26) 317-532
Dr. Schumiczky Gábor (26) 314-287

ÚJ HELYEN AZ ÁLLATORVOSI 
RENDELÕ

Dr. Kovács Zoltán állatorvos rendelésének 
a helye megváltozott!

Új cím: Dunapart Állatorvosi Rendelõ, 
Leányfalu, Móricz Zs. út 22. 
(közel a Határcsárdához)

Nyitva: hétköznap 9-12 és 15-19-ig, 
szombaton 9-12-ig, tel. (26) 381-790
Mobil és ügyeleti telefon: 06-30-954-3192

VÁROSI GYERMEKNAP 
május 27. és 29.

„Templomdombi vásár és gyermeknapi sokadalom”

Május 27-én, csütörtökön 14 órakor kerül megrendezésre a korábbi években már
nagy sikert aratott diákpolgármester-választás. A diákpolgármester-jelölt az
iskolák 4–8. évfolyamos tanulói közül kerülhet ki, aki saját iskolájában kampányt
folytatott, és programja alapján tanulótársai jelölték õt diák polgármesternek. A
jelöltek a választás helyszínén szóbeli megmérettetésen adhatnak számot tudá-
sukról, rátermettségükrõl, majd az iskolák küldöttei titkos szavazással választják
meg a legjobbat.

Május 29-én, szombaton 10 órától a Templomdombon, a Templomdombi
Általános Iskola közremûködésével zajlik a városi gyermeknap, melyen vidám
vásári komédiát mutatnak be az iskolák diákjai, és kézmûves foglalkozások,
környezetvédelmi vetélkedõk, ÖKO piac, játék, könyv, saját készítésû portékák
vására, és ezeken kívül még számos érdekes program várja a gyerekeket. 

Szentendre Város Önkormányzata gyermeknapi rajzversenyt hirdet, melynek
témája a Duna. Szeretnénk, ha olyan alkotások születnének, melyek bemutatják a
Duna történelmét, a folyóhoz kapcsolódó kulturális hagyományokat vagy a
környezetvédelmet, de be lehet mutatni a Dunához csatlakozó folyókat, patakokat
is. Lehet elképzelt jövõbeli, a múltat idézõ vagy a jelent bemutató alkotás. A képek
bármilyen technikával készülhetnek, méretük azonban legfeljebb 40x60 cm-es
lehet. Ha ennél kisebb a kép mérete, akkor kérjük ilyen méretû kartonra, rajzlapra
felkasírozni. Három kategóriában – alsó tagozat, felsõ tagozat, középiskola – lehet
nevezni. A pályázat címe: „A Duna a múlt, jelen, jövõ” (történelem, kultúra,
környezetvédelem).
A pályázat beadási határideje: május 17. A rajzokat iskolánként összegyûjtve a
Templomdombi Általános Iskolában kell leadni. A legjobb képek, melyet neves
képzõmûvészekbõl álló zsûri fog kiválasztani, május 27-én 16 órától lesznek kiál-
lítva a Polgármesteri Galérián, a Városházán.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TESZ
KÖZZÉ AZ ALÁBBI, TULAJDONÁBAN LÉVÕ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Cím HRSZ m2 Bruttó ár

Õzláb u. 7100/7 985 10.204 Ft/ m2

Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/ m2

Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/2 cca.7300 11.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/m2

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok 7299 1898 11.500 Ft/ m2

Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/ m2

Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/ m2

Tegez-Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/ m2

Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/ m2

Barackos út 6995 7146 11.200 Ft/ m2

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6996 1515 11.200 Ft/ m2

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698 6258 11.200 Ft/ m2

Fõ tér 14. 2333/2/B/1 85,24 25.500e Ft
Kossuth Lajos u. 18. 973 589 75.717e Ft+ÁFA

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet
megtekinteni. További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti órák-
ban a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak. Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ
idõpontja  2010. május 6.
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A polgármester naplója
Április 30. (péntek)
08.00 Tûzoltóság évértékelõ állomány-

gyûlése
12.00 KMRFT ülése
16.30 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

érettségizõinek ballagása
17.30 Református Gimnázium érettsé-

gizõinek ballagása

Május 1. (szombat) 
12.00 Családi majális a Postás-strandon
12.30 Kinizsi futás eredményhirdetése

Május 2. (vasárnap) 
13.00 Tûzoltó majális és jótékonysági

kiállítás a Kerényi parkban

Május 3. (hétfõ)
14.30 K&H Bank új szentendrei

fiókvezetõjének bemutatkozása
15.00 ALDI képviselõjével megbeszélés
16.00 Befektetõvel megbeszélés

Május 4. (kedd)
09.00 Hivatali vezetõk értekezlete
13.00 Vezetõi értekezlet
14.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
15.00 Pro Szentendre tulajdonosi

bizottsági ülés
17.00 Szentendrei Kulturális Központ

ügyvezetõjével megbeszélés 
18.00 Molnár Bertalan kiállításának meg-

nyitója a Polgármesteri Galérián

Május 5. (szerda)
08.30 Állampolgársági eskü
09.00 Kiemelt projektek megbeszélése
14.00 Hadházy Sándor országgyûlési

képviselõ megbízó levelének
átadása

Május 6. (csütörtök)
09.00 Heti Válasz konferencia –

Városfejlesztés a Duna mentén
17.00 Városfejlesztési Egyesület ülése

Figyelem!

TISZTELT FOGYASZTÓINK 
SZENTENDREI LAKOSOK!

Tudomásunkra jutott, hogy
Szentendre városban, magukat

VÍZMÛVESEKNEK kiadó
egyének házakba, lakásokba

kívánnak bejutni azzal 
az ürüggyel, hogy a csatornát 
jöttek ellenõrizni (sárga egyen-

ruhát viselnek).

Társaságunk (VÍZMÛ) 
jelenleg ilyen jellegû

ellenõrzést NEM TART!

Tájékoztatjuk tisztelt
fogyasztóinkat, hogy abban az
esetben, ha erre sor kerülne,

arról a VÍZMÛ elõbb értesítést
küld, szakemberei pedig

emblémázott kék egyenruhában
céges autókon érkezve jelen-

nének meg. Magukat céges iga-
zolvánnyal igazolni tudják.

Kérjük, hogy vigyázzanak
értékeikre, vigyázzanak 

egymásra.

Tûzoltó majális
Tûzoltó majálist szervez az országos tûzoltónap alkalmából Szentendre Város Önkormányzatának
Hivatásos Tûzoltósága és az Önkéntes Tûzoltó Egyesület Szentendrén, a Kerényi park területén és a Rodin
galéria mellett (Ady E. út 6/B) május 2-án, vasárnap 10 és 17 óra között. A rendezvényen látványos men-
tési bemutatók lesznek, továbbá szóra-
koztató és ismeretterjesztõ játékos vetél-
kedõkön (pl. „családi tûzoltáson”) vehetnek
részt a látogatók. 14 órától, a tûzoltó gépjár-
mûvek és eszközök szentelését követõen, a
hivatásos és önkéntes tûzoltók a jelenlévõk
elõtt ünnepélyesen esküt tesznek, illetve
korábbi fogadalmukat erõsítik meg. Az
ünnepség palotással zárul.
A rendezvény fõvédnökei dr. Dietz Ferenc
polgármester, valamint Hadházy Sándor, a
térség országgyûlési képviselõje, akik az
eskü alkalmával köszöntõt is mondanak. A
program végén a Rodin Galériában helyi
képzõmûvészek alkotásai mellett szentendrei
fiatalok munkáit is megtekinthetik, illetve a jótékonysági árverésen meg is vásárolhatják a résztvevõk. 
A jótékonysági kiállítás támogatója Szabó Imre környezetvédelmi miniszter. A bevétel a „Dunkanyar
Tûzvédelméért” Közhasznú Alapítvány útján a szentendrei tûzoltóság technikai fejlesztését szolgálja.

Szentendrérõl rajtol a streetball bajnokság
Május 1-jén Szentendrérõl indul el a Pest Megyei Utcai Kosárlabda
Bajnokság idei, sorrendben a XIV. mérkõzéssorozata. A szentendrei
kezdõ összecsapást a Barcsay iskola udvarán rendezik meg 9 órától.
Minden szurkolót szeretettel várnak a rendezõk, akik ezúton köszönik
a város önkormányzatának támogatását.

BEHAJTANI TILOS, 
KIVÉVE CÉLFORGALOM

Május 1-jétõl megváltozik 
a Duna-korzó forgalmi rendje,

ismét kétirányú lesz 
a Duna-korzó.

A változtatás célja, hogy 
az érintett lakók, 

az üzlettulajdonosok stb. 
északi irányból is 

megközelíthessék telephelyüket.
Az átmenõ forgalom 
megakadályozására 

és a biztonságos közlekedés
érdekében forgalomlassító
eszközöket helyeznek ki: 

két új bukkanó épül, 
virágládák lesznek kitéve, 
illetve új burkolati jeleket 

festenek fel. 

Lángolt az Pismány ABC
Kigyulladt a szentendrei Pismány ABC múlt szombaton éjjel. A lángok
valamikor éjfél után egy fél órával csaptak fel a körülbelül száz
négyzetméter alapterületû raktárban, ahol nagy mennyiségû élelmi-
szert tároltak. A tûz oltását a szakmában magasnak számító, hármas
riasztási fokozat szerint mintegy húsz szentendrei és fõvárosi tûzoltó
végezte. A munkálatok a kora reggeli órákig tartottak, a füst elborítot-
ta a 11-es út egy részét. Személyi sérülés nem történt, a tûz kelet-
kezésének okát még vizsgálják.



GYÁSZ

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. ÁPRILIS 30.4

Köszönjük minden magyar
barátunknak az együttérzõ
szavakat. 

Az oroszországi Szmolenszk vá-
ros határában, 2010. április 10.-
én eddig nem tisztázott körül-
mények között lezuhant a Lech
Kaczynski elnököt szállító repü-
lõgép. A fedélzeten utazó küldött-
ség a Katyni Bûntény Áldoza-
tainak Megemlékezésére tartott. A
tragédiában 96 ember vesztette
életét, a katasztrófát senki nem
élte túl. A történelem kegyetlen

iróniája, hogy a Szovjetunió Kom-
munista Bolsevik Pártjának Köz-
ponti Politikai Bizottságának
1940. március 5-én hozott dön-
tése alapján a Katyni mészárlás-
ban Szentendre Város összlakos-
ságával megegyezõ lengyel ember
életét, köztük a hadifogságba
esett teljes lengyel vezérkart is
kivégezték. 
Lech Kaczynski elnök, karakán
politikai habitusa miatt, meg-
osztó személyiségnek számított
az Európai Unió politikai köz-
életében. Kompromisszumokat

nem ismerve vállalta a konfliktu-
sokat a lengyel érdek képviselete
kapcsán. Az áldozatok hozzátar-
tozóinak gyászában azonban az
egész lengyel nemzet összefor-
rott, még ideológiai ellenfele, az
elsõk között a helyszínre érkezõ
Donald Tusk miniszterelnök úr is
kendõzetlen megindultságáról
adott tanúbizonyságot. 
A Szentendrén élõ lengyel kö-
zösség ezúton szeretne köszöne-
tet mondani Blankenstein György
esperes úrnak az április 24-i
szentmiséért, melyet a szerencsét-

lenségben elhunytak tiszteletére
és gyászoló hozzátartozóik lelki
békéjéért ajánlott. Köszönjük a
szertartáson közösen imádko-
zóknak és minden egyes város-
társnak, akik a hír hallatára rész-
vétet éreztek. Ha a gyásznak van
értelme, akkor az árnyékában
létrejövõ összefogásnak oltal-
mazó ereje van az ilyenkor
fenyegetõ ürességgel szemben.    

A helyi lengyel közösség nevében: 

HD

ELTÁVOZTÁL
Dr. Dragon Pál emlékére

Te napfény voltál, beragyogtál
földet, eget,
szeretett Családot, Hazát, Népet,
Nemzetet,
oly küzdelmes életed volt, 
de mindig helyt álltál,
becsületesen éltél és mindig
szárnyaltál.
Eszméidben a szeretet, 
jóság vezérelt,
nem voltál hiú, tetted, 
amit tenned kellett.
Utat jelöltél, terveid, céljaid voltak,
EMBER voltál mindig 
és az EMBERT szolgáltad!
A Nap azonban alkonyatkor
nyugvóra tér,
arany, rubint fényével 
egy aranyhídba ér,
de mindig, napkeltekor 
újra ragyogni kezd,
fényében árnyékot vet 
az útszéli kereszt,
arany búzatáblákban 
beérik a kalász,
hófehéren sugárzik 
minden falusi ház.
Ahányszor feljön a Nap 
a magyar égboltra,
Te leszel annak az egyik 
kis fénysugara,
mert örök napfény vagy, 
beragyogsz földet, eget,
szeretett Családot, Hazát, 
Népet, Nemzetet!
Már a felhõk rajzolják fel az égre
Neved,
s mert hiszünk Istenben, – ott vagy
már, ISTEN VELED !

M. CS. J.

Dr. Dragon Pál országgyûlési és
önkormányzati képviselõtõl vet-
tek több százan búcsút április 
24-én a Barcsay téren. A családok
és barátok mellett búcsúzott 
dr. Dávid Ibolya, az MDF korábbi
elnöke, Szabó Imre környezet-
védelmi miniszter, valamennyi
önkormányzati, több megyei és
országgyûlési képviselõ. 
Blanckenstein György plébános és
dr. Sándor Balázs református

lelkész búcsúz-
tató szavait kö-
vetõen dr. Dietz
Ferenc polgár-
mester Szent-
endre Város Ön-
kormányzata ,
Herényi Károly
az MDF, Man-
ninger Gábor
Pest Megye Ön-
kormányzata és
Kun Csaba a Pe-

tõfi egyesület nevében méltatták
az elhunyt munkásságát. „Elment
a rendszerváltás egyik »nagy
öregje«, akivel – bár néha nagyo-
kat vitáztunk – mindig jó volt
együtt dolgozni. Tisztessége, em-
bersége, a városunkért és a ha-
zánkért való tenni akarása min-
denki számára megkérdõjelez-
hetetlen. (…) Tõle láttam elõször,
hogyan viselkedik egy igazi kör-
zeti képviselõ. Mi volt a titka? A

Dragon-csoda? Nem sok, csak az
emberekre való õszinte odafi-
gyelés, a segíteni akarás. Dragon
Pál számára nem volt országos,
városi és körzeti ügy, csak az
ember és annak a megoldandó
ügye. (…) A magyar és a szent-
endrei zászló, amelyet dr. Dragon
Pál olyan büszkén vitt, lehanyat-
lott kezébõl, de nekünk jogunk és
kötelességünk azt továbbvinni” –
így emlékezett dr. Dietz Ferenc
polgármester.

Emberek iránti határtalan
szeretetére, 

végtelen segítõkészségére,
példamutató munkásságára
örökké emlékezni fogunk.

Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek, akik dr. Dragon
Pál temetésén részt vettek, illetve
segítettek a megszervezésében.
Köszönetet mondunk Szentendre
Város Önkormányzatának, a pol-
gárõrségnek, a rendõrségnek és a
közterület-felügyelõknek. Külön
köszönet dr. Dietz Ferenc pol-
gármesternek és Kun Csaba
alpolgármesternek a szívbõl jövõ
búcsúztató szavakért, amelyek
arról tanúskodtak, hogy milyen
jól ismerték szeretett halot-
tunkat.
Az Országgyûlés saját halottjá-
nak tekintette, a Magyar
Demokrata Fórum vezetése és a
Pest Megye Önkormányzat
képviselõi is részt vettek a
temetésen, nekik is köszönjük,
hogy osztoztak gyászunkban.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Lengyelek köszönete a részvétért

Búcsú dr. Dragon Páltól



BOKOR TAMÁS

A belváros-rehabilitációs
óriáspályázat valamennyi rés-
zletével kapcsolatban zajlottak
már elõkészítõ fórumok. Mire
jutottak a MûvészetMalomról
szóló megbeszélések során?
A lakókkal és más érintettekkel
folytatott egyeztetéseken látható
volt, hogy a közterületek rehabil-
itációja sokkal inkább a figyelem
középpontjába került, mint a
Malom ügye. A városrehab három
épületét egységesen örömmel vet-
ték a fórumokon. Sok egyeztetés
történt a Szentendrei Kulturális
Kht.-val, illetve igazgatójával,
Závodszky Zoltánnal, és a Malom
alapítványának kuratóriumával,
hogy meghatározzuk, milyen
funkciók és mûködési elvek
alapján készüljön az új épület, és
milyen feltételekkel tudják a
legjobban kihasználni a több-
funkciós terek elõnyeit. Závod-
szky úr ugyanis többször hangsú-
lyozta: egy mûvészeti központ
esetében nagyon fontos, hogy
több funkciót tudjon egyidejûleg
ellátni, hogy egyszerre legyen
alkalmas festõ- és más képzõ-
mûvészeti kiállítások, valamint
olyan performance-ok, színielõ-
adások, erõsebben installált ren-
dezvények számára is, amelyek
távol állnak a hagyományos kiál-
lítási módoktól. A nagy terekkel
szembeni követelmények jegyé-
ben tehát koncentrált fórumokat
tartottunk a használókkal és a
mûvészekkel. Érdemes tudni,
hogy a harmadik fejlesztési fázis-

ra vonatkozóan 1994-ben készült
egy építési engedély (építész ter-
vezõk: Szuromi Imre, Száva Pál,
Kocsis József, Alföldi György),
amely már tartalmazza a Malom
új épületét is. Ennek a korábbi
engedélyezési tervnek egy csök-
kentett verziója valósul most meg.

Mitõl csökkentett ez a vál-
tozat?
A D épületszárny, vagyis a most
építendõ új, Malom utca felé esõ
rész eredetileg a régi malomépü-
let kontúrjában, metszetében va-
lósult volna meg, vagyis három-
szintes lett volna, most viszont
kétszintest tervezünk. Szuromi
Imrével együtt közös meggyõzõ-
désünk, hogy ez a volumen így
teljes egész tud lenni, így lesz
készen a malom. Épületszerkeze-
tileg úgy terveztük meg a tetõt,
hogy az épület késõbb esetleg
egy új, harmadik szintet kaphat.

Mekkora lesz az új épület?
A földszinten dupla belmagas-
ságú tér alakul ki. Az emeleti
rész a középsõ, C jelû, szerke-
zetkész épület elsõ szintjével
nyílik össze, ez jó szimpla bel-
magasságot alkot. Több mint
200 négyzetméter hasznos és
egybefüggõ alapterülettel szá-
molhatunk, a teljes alapterület
kb. 350 négyzetméter lesz. Ez
nagy ûrt pótol a város életében,
hiszen nincs még egy ekkora
kiállítótér sem a Malomban, sem
máshol. A meglévõ épülettöme-
gekben egy ekkora tér nem volt
megvalósítható, de az új épület-

ben tudunk olyan statikai szer-
kezeteket alkalmazni, amelyek
ezt lehetõvé teszik.

Hogyan néz majd ki kívülrõl?
Egyelõre tendertervi szakaszban
vagyunk, vagyis a tervek fino-
modnak még. Ami bizonyos,
hogy ugyanolyan telehézagolt,
kisméretû téglaburkolat kerül
majd a D épületre, mint amilyen
az A épületen van, a B épület
bõvítménye vakolatot kap. A
téglaburkolat, rusztikus, festett
kész hatást kelt majd. Az egyez-
tetések szerint a festés várható-
an drappos- sárgás árnyalatban
készül, amelyet szürke acél
nyílászárók egészítenek ki.

Milyen lesz a kiállítótér?
Éppen a mûvészekkel és Zá-
vodszky Zoltánnal folytatott
egyeztetések miatt döntöttünk
úgy, hogy egyszerû, ipari öntött
mûgyanta padlóval készül a
padozat, a falak pedig egyszerû
vakolatot kapnak. Ez homogén
hatást kelt, hagyja élni a mûtár-
gyakat, visszafogott és egyszerû.
A padlóra rá lehet futtatni sok-
féle ideiglenes burkolatot, amely
a mindenkori kiállításokhoz
illeszkedik, ha pedig természetes
formájában marad, nem lesz
hivalkodó. Az udvari szinten egy
kétszárnyú ajtó nyitja össze az
új épületet a meglévõ szárnnyal,
az emeleten viszont nagyméretû
harmonikaajtókkal ellátott rend-
szert alakítunk majd ki a C és a
D épület között.

Az eredeti tervekben tetõ-
terasz is szerepelt. Mi lesz
ezzel, megvalósulhat?
A korabeli fotók tanúsága szerint
a Malom utca felõl a múlt század
’20-as, ’30-as éveiben falépcsõ
vezetett a késõbb lebontott és
most újjáépítendõ D épület
emeletére. Az általunk tervezett
épület emeleti, fõ szintjén (+
5.20 m) kb. 70 négyzetméteres
tetõterasz lesz, és visszatér a régi
motívum, ugyanis a Malom utca
felõl a gazdasági bejárat mellett
egy lépcsõ vezet majd fel a
teraszra. A külön rendezvények
miatt fontos, hogy a kiállítótér-
ben zajló rendezvényektõl füg-
getlenül más úton is fel lehessen
jutni a teraszra, és így a „D”
épület szárnyba. A földszinten
továbbá raktár, felette gépészet
kap helyet, legfölül pedig légtech-

nikai helyiség, amely ellátja az
egész épület szellõzését.

Milyen változások lesznek
az épületegyüttes meglévõ
részeiben?
Természetesen új lépcsõházat
kap a Malom az új D és a meg-
lévõ C épület között, személy- és
teherlifttel. A lépcsõházhoz kap-
csolódóan szintenként egy-egy
nagy, akadálymentesített vizes-
blokk készül, amelyre a látoga-
tottságot tekintve már most is
nagy szükség lenne. A dupla
kapualj a korábbi engedélyes
tervben teljesen beépült, a
mostani, csökkentett program
szerint új funkciót kap. Jelenleg
az A épület – vagyis a jobb hátsó
– fogadja a vendégeket, csak ott
lehet jegyet venni, ami nem túl
szerencsés megoldás. A kapual-
jat bezárva belsõ térré szeret-
nénk alakítani, és a B szárnyhoz
laposan, egy szintben hozzáta-
pasztunk egy fogadóteret. A biz-
tonsági õrség leköltözik az A
épület alagsorába. A felszaba-
duló helyre pénztár, mûvészeti
shop, a korábbi szociális lakás
helyén és a hátsó frontokon
pedig a Kulturális Kft. irodái
kapnának helyet.

Jut elegendõ pénz az udvar
rendbetételére is?
Tervezõi költségbecslés szerint
szûk 300 millió forint jut erre a
projektre a belváros-rehabilitá-
cióból. A zöldprogramból külön
finanszírozza a város az udvar
átalakítását, amely kemény
járóburkolatot és új fákat kapna.
A színpad megmarad, a nö-
vényzet pedig nem zavarja majd
a szabadtéri kiállításokat. Szu-
romi Imrével együtt támogatjuk,
hogy a MûvészetMalom nap-
közben bejárható legyen, mint a
Tourinform Iroda és a Barcsay
udvar.

Mikor kerül sor mindezek
megvalósítására?
A tendertervezés befejezõdött,
most a kivitelezõ tendereztetési
szakasznak nézünk elébe, ami
nagyjából három hónapot igé-
nyel. A kiválasztott kivitelezõvel
szerzõdést kell kötni, azután az
épületekkel fogunk kezdeni. A
projekt elvileg és mûszakilag egy
év alatt kivitelezhetõ, és a pá-
lyázat elõírásai miatt muszáj is
lesz befejezni.

1000 ÉV+
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NEMSOKÁRA MEGKEZDÕDHET SZENTENDRE 
ÚJ MÛVÉSZETI KÖZPONTJÁNAK KIALAKÍTÁSA

Egy Malomban 
õrölnek
Nagy, egybefüggõ, homogén többfunkciós kiállító terek,
melyeknek fontos feladata, hogy keretet adjon a mûvek-
nek, amelyek teret nyernek benne – ez a megújuló
MûvészetMalom építészeti koncepciójának rövid össze-
foglalása. Kocsis Gáspár építész beszélt olvasóinknak az
épület bõvítésérõl és átépítésérõl.
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Fókuszban az idõsek

Az elmúlt idõszakban az ország
különbözõ részein az idõskorú
lakosság sérelmére erõszakos
bûncselekményeket követtek el,
amelyek közül a sértettek több
esetben életüket veszítették. Az
elkövetett erõszakos jogsértések
felháborodást, félelmet és riadal-
mat váltottak ki a lakosság kö-
rében, és a média figyelmét foko-
zottan a rendõrség tevékeny-
ségére irányította. A lapunk ha-
sábjain ismertetett Közbiztonsági
Háló program mellett a bûnül-
dözõk nagy figyelmet fordítanak
az idõskorúak sérelmére elkö-
vetett bûncselekmények meg-
elõzésére. A bûnügyi és közrend-
védelmi állomány, valamint a
körzeti megbízottak mind a tizen-
három Pest megyei rendõrkapi-
tányságon fokozott ellenõrzéseket
látnak el. A közterületi szolgá-
latellátás során az egyedül élõ, a
mozgásában korlátozott idõskorú
személyeknek nyújtanak segít-
séget és adnak folyamatosan

felvilágosítást annak érdekében,
hogy ne váljanak bûncselekmény
áldozatává. A hatékonyság nö-
velése céljából több területen
szórólapokat terjesztettek, illetve
bûnmegelõzési témájú elõadá-
sokat tartanak a települések
nyugdíjas klubjaiban. Az akciók
során rendszeresen együttmûköd-
nek a helyi polgárõr egyesü-
letekkel.

BOKOR TAMÁS

Balesetmegelõzés

Április 18-án a Szentendrei
Rendõrkapitányság gyönyörû kör-
nyezetben,  Pilisszentlászlón mo-
toros balesetek megelõzése cím-
mel bemutatót tartott. Céluk az
volt, hogy visszaszorítsák a mo-
toros balesetek számát a Szent-
endre és Pilisszentlászló közötti
szerpentines úton. Pest megyében
idén 174 motoros baleset történt,
amelynek tíz százaléka tragikus
kimenetelû volt. A balesetek fõ
oka a gyorshajtás és a jogosítvány
nélküli vezetés. A tájékoztatón
jelen volt D. Zoltán, aki korábban

motorbalesetet szenvedett: szabá-
lyosan haladtak barátjával az
úton, mikor egy autós oldalról
beléjük hajtott. Barátja a helyszí-
nen meghalt, õt pedig hosszas
küzdelmek során tudták csak
életben tartani. Már 19 mûtéten
esett át, de még mindig tolószék-
ben ül. 
A bemutatón kaszkadõr segít-
ségével szimuláltak egy motoros
balesetet: vizes úton, nagy se-
bességgel csúszott el a motor, de
a vezetõnek semmi baja nem

esett, mivel viselte a legújabb
magyar találmányt, a légzsákkal
felszerelt speciális motoros kabá-
tot, mely a nyakrésztõl egészen a
gerinc aljáig véd. Kioldása igen
egyszerû, hiszen egy karabinert
kell a motorhoz erõsíteni, majd
hozzákötni a kioldó zsinórt. Ha a
motoros leesik, a légzsák fel-
fújódik. Sajnos ez a találmány
még nem nagyon ismert ha-
zánkban, pedig sok életet ment-
hetne meg a bukósisakkal együtt. 

RATYIS LUCA

Szerencsére ez most
csak bemutató. 

A legújabb magyar
találmány, 

a légzsákkal fel-
szerelt speciális

motoros kabát bukó-
sisakkal együtt sok
életet menthetne

meg. 
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T íz évvel ezelõtt, amikor az
elsõ Bükkös pataktakarítást
néhány barátommal megren-

deztem, magam sem gondoltam
volna, hogy ez egyszer efféle moz-
galommá növi ki magát. Ma, bár-
mily hihetetlen, sokan már vár-
ják, a megszokott idõpontokban
megállítanak és kérdezgetik: „Mi-
kor lesz pataktakarítás?”  Ki gon-
dolta volna akkor, hogy a néhány
segítõbõl az évek alatt ilyen jó kis
csapat nõ ki! Sokan az elsõ alka-
lom óta az ügy mellett vannak, és
szívügyük a tiszta környezet, a
tiszta Bükkös-patak. Köszönöm
Etter Tündének, Lõvey Aran-
kának, Udvarhelyi Edinának és
Szeney Editnek az évek alatti sok
segítséget, támogatást.
Ma már egy tiszta Bükkös-patak-
part, egy szép játszótér fogadja az
idelátogatót, olyan hely, ahol az
itt élõk figyelnek a környezetükre,
a kutyasétáltatók nagy része ku-
tyája után takarít, az erre sétálók
alkalmazkodnak az itt látható
rendhez, és a szemetes edényekbe
dobják szemetüket. Mondhatni,
így lenne normális mindenhol. A
mi eseményünkkel közel egy idõ-
ben máshol is zajlottak civilek
szervezésében takarítások, pl. a
Pilis utcában, a Kõhegyen, az
izbégi temetõben.
Két fontos célt fogalmaztunk meg
a mostani pataktakarítást követõ
ünnepségen. Az egyik: a patakból
eltávolítani olyan oda nem illõ
dolgokat, mint pl. betonoszlopok,
leszakadt betonbefolyók. Ezekhez
a munkákhoz egy pataktakarító

csapat nem elég erõs, az árvizet
követõ vis major keretbõl zajló
javítási munkákba elõrelátható-
lag bele fog férni ez is.
A másik a patakparti fák felül-
vizsgálata, a korhadtak, kiszárad-
tak, veszélyesek kivágása, gallya-
zása. Pótlásukra egyesületünk
pályázati pénzekbõl új égerfákat
szeretne vásárolni, és a fõkertész
bevonásával, civilek segítségével
elültetni, az évekkel ezelõtt el-
kezdett munkát folytatni. Tudva-
levõ, hogy az égerfáknak milyen
fontos partfogó szerepük van,
különösen megemelkedett víz-
szint, esetleg árvíz esetén.
Jó hír viszont, hogy a közkedvelt
játszótéren egyesületünk egyik
tagjának, Szemes Ferencnek
anyagi támogatásával az önkor-
mányzat új hintát telepít a kö-
zeljövõben.

A Föld napi pataktakarításon
résztvevõ kicsiknek és nagyok-
nak, családoknak és csoportok-
nak, itt lakóknak és messzebbrõl
érkezõknek köszönjük a részvé-
telt. Jó volt a 20. magyarországi
Föld napot közös munkával ünne-
pelni.
Köszönjük a környezõ lakóknak, az
izbégi iskola diákjainak, tanárainak
a segítséget, idén is nagy számban
vettek részt a rendezvényen. 
Köszönjük a VSZ Zrt.-nek az
eszközöket, konténereket, és fõleg
azt, hogy ma már közösen: mi itt
élõk és a környezetünk rendbe
tartásáért felelõs cég együtt tart-
juk rendbe ezt a természeti cso-
dát. Sok évbe telt ez, de megérte a
belefektetett energiát, türelmet.
Az ilyenkor három napra a patak-
parton kihelyezett hat kommu-
nális szemétnek és a mellettük

levõ zöld hulladéknak szóló kon-
ténerek nemcsak a pataktaka-
rításnak, hanem az itt élõknek is
segítenek, mondhatnánk egy
plusz lomtalanítás. Idén a hosszú
tél miatt került kicsit szeren-
csétlenül a pataktakarítás és a
valódi lomtalanítás olyan közel
egymáshoz.
Köszönjük a támogatást: Komjáti
László vállalkozónak, Szilágyi
András péknek, D’sign Kft. Digi-
tális nyomdának, akik nélkül nem
tudtunk volna ünnepséget szer-
vezni, a Tourinform Irodának,
Huzella Ildikónak, Chanti Baba-
boltnak, Gyarmati Andreának,
akik nélkül nem tudtunk volna a
részt vevõknek ajándékot osztani,
és köszönet a rendezvényt szí-
nessé varázsoló Zöldpiszkék nép-
dalkörnek, vezetõjüknek, Fûné
Páljános Tündének, Víg Zoltán-
nak az élvezetes biológiaóráért és
Szigethy Ildikónak a kedves
meséért, Etter Tündének és Plu-
hár Vikinek a rendkívül színes
kézmûves foglalkozásért.
Köszönet a Kulturális Kft.-nek a
hangosításért, a SZEVI-nek és a
Szentendre Tv-nek, akik most is
az ügy mellé álltak, az önkor-
mányzatnak támogatásáért, kü-
lön köszönet Sándorné Vincze
Viktóriának és Sabján Viktóri-
ának, és végül, de nem utolsósor-
ban dr. Dietz Ferenc polgár-
mesternek, aki évek óta szívügyé-
nek tekinti a Bükkös-patak tisz-
taságát, rendezettségét, és ezúttal
is elvállalta az esemény fõvéd-
nökségét.

ZAKAR ÁGNES

a szervezõ Bükkös-partiak Baráti Köre

Egyesület nevében

Föld napi pataktakarítás

Sikeres kõhegyi hulladékgyûjtés
A SzeVi április 16-i számában meghirdetett „szemétgyûjtés kalákában”
akciónk sikeresen zárult. A VSZ Zrt.-tõl kapott 4 darab 6 köbméteres
konténert sikerült megpúpozva telerakni a turisták, és fõként a gát-
lástalanul illegálisan szemetelõk által lerakott szeméthegyekbõl.
(Ezúton is hálásan köszönjük a VSZ Zrt. támogatását.)
A Kõhegyre vezetõ gyalogutak, földutak a Püspök-forrástól, a Kálvária
és Szentlászlói úttól lépésrõl lépésre terítve voltak szeméttel. A szeme-
telésbõl kivették részüket a felelõtlen autóbontósok is.
A hulladékgyûjtésre szakosodott „kommandósaink” már 16-án, pén-
teken elkezdték munkájukat, bevetve utánfutókat, kis tehergépjár-
mûvet egyaránt. Szombat délre már a 4 darab konténer is kevésnek
bizonyult, így kb. 4-5 köbméter szemetet csak egy kupacban tudtuk
elhelyezni a Püspök-forrás közelében.
A kemény mag kitartott még a déli fényképészkedésig is. A két napon
kb. 30 fõvel sikerült ezt a teljesítményt nyújtani, melyért köszönet min-
den résztvevõnek, kicsinek-nagynak egyaránt!

JANICSEK LÁSZLÓ, FÜZY ZOLTÁN, MAHOLÁNYI PÁL

Pataktakarítók a Bükkös-parti játszótéren

A hulladékgyûjtõ „kommandósok“ 
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DUBNICZKI CSILLA

ANagycsaládosok Szentend-
rei Egyesületébõl biztosan
sokan ismerik az ötgyer-

mekes Eckensberger családot.
Tündivel, az édesanyával, úgy
ismerkedtem meg, hogy a patak-
parton sétáltam ikerfiaimmal, és
látván, hogy õ is iker babakocsit
tol, egyszerûen leszólítottam. Te-
lefonszámot, e-mail címet cserél-
tünk, kértem tõle pár tanácsot is a
gyerekekkel kapcsolatban. Neki
aztán bõven van tapasztalata,
hiszen a két kislány mellett még
három nagyobb fiút is nevelnek
párjával. És öt gyerek mellett csak
azt láttam, hogy mindig mennek
valahova, osztja a karácsonyi cso-
magokat, tanul, szervezkedik,
mellette fõz, mos, takarít, eljár
énekelni... Egyszerûen nem tud-
tam elképzelni, hogyan csinálja,
így megkértem, mondja el inkább.
Egy borongós hétfõi napon a két-
szoba-hallos panellakásba lépve
az alábbi kép fogad: az elõszobá-
ban, a fogason gyermekkabátkák
sorakoznak, vidám kiskendõk és
sapkácskák társaságában, jobbra
a konyhából finom illatok száll-
nak felém, a szobában alszik az
ikerpár, Tündi éppen vasal, ki-
használva az idõt, míg a kicsik
alszanak. Párjának éppen „mun-
kás” napja van, így van egy kis
idõnk beszélgetni.

Tündi, hogyan fértek itt el
heten?
A három fiú alszik a kisszobában,
az ikrek a hallban alszanak, mi a
párommal a nagyszobában. Ne-
kem sosem okozott gondot, hogy
panelben élünk, a férjem nehe-
zebben szokta meg, õ társasház-
ban élt. Nálunk igazából nem fon-
tos, hogyan alszunk... Elférünk.
Együtt vagyunk, ez a lényeg.
Mindig megyünk együtt minden-
hova, kirándulni, családi progra-
mokra, nem vagyunk sokat itthon.
A nagy vágyam, hogy étkezésnél
körbeülhesse a család az asztalt,
ezt jelenleg nem tudjuk megoldani. 

Kívülrõl azt látni, hogy mindig
mosolyogsz, bármikor találko-
zunk veletek a városban, süt ró-
latok a boldogság. Mi a titkotok?

Nincs titkunk. Egyszerûen csak
szeretjük egymást. 17 éve vagyunk
házasok, nagyon jól kiegészítjük
egymást a párommal. Én szeretek
túlpörögni, õ az, aki viszsza tud
fogni. Nekünk így jó együtt, min-
dent együtt csinálunk, beleértve a
kicsiket és a nagyokat is. 

Öt gyereket nevelni nagy
kihívás és felelõsség…
Igazából hat gyerekünk van, mert
a férjemnek az elõzõ házasságából
van egy lánya, akit hét évig
neveltünk. Ez volt a kezdet. Min-
dig is szerettünk volna nagycsalá-
dot. Niki még velünk élt, amikor
1994-ben megszületett Bence,
utána sokáig szünet volt, mert
Bence nem szeretett volna kis-
testvért. 8-9 év után már gondol-
tuk, jó lenne egy kistestvér, 2004-
ben megszületett Balázs, de nem
gondoltuk, hogy most itt meg kel-
lene állnunk. 2007-ben érkezett
Botond. Nem adtuk fel a reményt,
hogy kislányunk is legyen, és
példának ott volt egyik ismerõ-
sünk, akinél a három fiú után iker-
lányok születtek. Nagy volt az
örömünk, amikor kiderült, hogy
két kislányt hordok a szívem alatt.
Amikor közölte ezt velünk az
orvos, akkor derült ki, hogy a fér-
jem és én is titokban ikrekre vágy-
tunk. Nagy álmunk teljesült, ami-
kor 2008-ban megszületett Sára és
Réka. Így lettünk igazi nagycsalád,
velük lett teljes az életünk.

Ilyen gazdasági helyzetben az
ember meggondolja a gyerek-
vállalást, fõleg az anyagi ne-
hézségek miatt.
Szûkösen ugyan, de megélünk.
Nem panaszkodom. Szerencsénk
volt, mert a ruházkodást megold-

juk családon belül és a nagycsalá-
dosok egyesületének tagjai között.
Babakocsit kaptunk, az étellel úgy
vagyok, hogy már mindent esznek
a kicsik is, nem csinálunk belõle
gondot. Ami nagy kiadás, az a
pelenka, de nemsokára a lányok is
szobatiszták lesznek. Nem az
számít, hogy márkás cuccokban
járjunk, nem az számít, hogy hol
alszol, mit eszel, hanem hogy min-
dent együtt csináljunk, mert együtt
mindent meg lehet oldani. Persze
szerencsénk van, mert a nagyszü-
lõk sokat segítenek. Így én is tudok
a párommal néha kettesben lenni,
és jut idõ másra is. Biztos, hogy a
keresztény erkölcs is segít minket,
katolikus vallás szerint élünk és
neveljük a gyerekeinket. Nekünk az
a lényeg, hogy használjunk ki min-
den percet együtt. A gyerekeink
rengeteg szeretetet kapnak tõlünk,
és ezt a szeretetet hatványozottan
kapjuk vissza tõlük. 

Hogyan telik egy napotok?
Reggel fél hétkor kelünk, reggelit
készítek, megreggelizünk együtt,
közben Bence elmegy iskolába. A
férjem 9-re viszi Balázst az oviba,
a három kicsi otthon marad ve-
lem. A párom úgy dolgozik, hogy,
tudjon segíteni, velünk lenni.
Otthon a kicsik mindenben segí-
tenek, a maguk módján mindenbe
be vannak vonva, a zöldségpuco-
lásba, fõzésbe, takarításba, tész-
tagyúrásba. Segítenek teregetni,
sepregetni. Mindenkinek van fela-
data, nem az anya az, aki kiszol-
gálja az egész családot. Közben
nálunk egész nap megy a mon-
dókázás, a közös éneklés. A nagy-
fiam már komplett ebédet meg
tud fõzni, sok mindent rá lehet
bízni. Amíg a kicsik alszanak, az

egyesületi munkámat végzem
vagy vasalok. Délután sétálunk
együtt vagy otthon rajzolunk,
együtt játszunk. Ilyen nagycsa-
ládban a gyerekek hamarább al-
kalmazkodnak egymáshoz, ha-
mar önállóak lesznek. Mi a mintát
a férjemmel otthonról hoztuk, ezt
adjuk tovább.

Most éppen mivel foglalko-
zol? Tanulsz? Dolgozol? 
Képesítés nélküli óvónõként dol-
goztam a Püspökmajori és a Bim-
bó úti óvodában. Utána is sok
mindenben kipróbáltam magam.
A gyerekek mellett elvégeztem jó
néhány OKJ-s tanfolyamot. Példá-
ul van titkárnõi, felsõfokú okta-
tásszervezõi, ingatlanközvetítõ,
értékbecslõ végzettségem. A lá-
nyok mellett fejeztem be az AVKF-
en a csecsemõ és kisgyerek gon-
dozó-nevelõ szakot. Éjszakánként
tanultam. 17 éve énekelek a Fi-
libili Népdalkörben, minden csü-
törtökön ott vagyok a próbákon.
Emellett nagyon szeretem a kari-
tatív feladatokat. Öt évig a Nagy-
családosok Szentendrei Egyesü-
letében szerveztem a nyári tábo-
rokat, jó volt benne lenni, de
mivel az utóbbi idõben sok min-
denben nem értettünk egyet az
egyesülettel, így a férjemmel ki-
váltunk és létrehoztuk az Iglice
Hagyományõrzõ Nagycsaládosok
Egyesületét (IHNE), amit április
elején jegyeztek be, és a NOE-nek
lettünk új tagegyesülete.

Mennyiben lesz más ez az
egyesület? Mi a célotok?
Hogy segítsünk, nemcsak a nagy-
családosoknak, hanem a kiscsalá-
doknak, egyedülállóknak is bör-
zékkel, programokkal, lelki tanács-
adással. Jelenleg már 21 tag csalá-
dunk van, az éves programunkat
most állítjuk össze. Elsõ bemu-
tatkozásunk most hétvégén, a
háromnapos családi majálison lesz
a Postás-strandon, aki kíváncsi a
részletekre, a sátrunkban mindent
megtudhat rólunk.

Szóval Tündi megint szervez, jön,
megy, intéz, neveli az öt gyermeket.
Mosolyog, mindig mosolyog. Nem
hiányzik semmi, ha megvan a nyu-
galom, béke, szeretet hármas egy-
sége. Mire a beszélgetés végére
érünk, megtelik a kis lakás gyerek-
zsivajjal, jókedvvel. A boldog „kis”
csapattól elköszönök, s mosolyogva
csukom be a bejárati ajtót. Hát így
is lehet élni...

MINDENNAPI HÕSÖK: ECKENSBERGER ZSOLTNÉ TÜNDI

Csak a szeretet a fontos
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Megindító sorok a nagylány
édesanyjához írott levelé-
bõl. Kamaszos vallomás

arról, milyen fontosak a betegágy
mellett átvirrasztott éjszakák, a
bátorító mosolyok, simogatások,
az átbeszélgetett hajnalok; a biz-
tos, megingathatatlan háttér, az
összetartozás. Anya és gyermeke
szoros kötõdése – legyen szó egy,
kettõ, három, négy vagy akár ki-
lenc gyermekrõl, mint Dériné Ma-
rik Judit esetében. De mi indít
valakit ma arra, hogy kilenc gyer-
mek világrahozatala és felneve-
lése mellett döntsön?
– A történet 26 évvel ezelõtt kez-
dõdött – avat be mosolyogva a
kezdetekbe Judit (42), aki férjével
és kilenc gyermekével tavaly el-
sõként vehette át Az év családja
Pest megyében díjat. Judit 16 éve-
sen, egy templomi kórusban is-
merte meg nála tizenöt évvel idõ-
sebb párját, akivel három évre rá
össze is kötötték az életüket. 
– Négyen voltunk testvérek, a fér-
jem háromgyermekes családból
érkezett, de a közvetlen felmenõk
között akadtak hét, nyolc gyer-
meket nevelõ szülõk is. Az érett-
ségim után nem sokkal össze-
házasodtunk, és mire elvégeztem
a gyógytornász szakot az Egész-
ségügyi Fõiskolán, már két kis-
gyermekkel lettem boldogabb.
Hat év alatt megszületett az elsõ
öt gyermekünk; Eszter (22), Nóra
(20), Ágota (19), Barnabás (17),
Blanka (16), majd egy kis szünet
után a másik négy is: Klára (12),
Boldizsár (7), Benedek (5) és
Ágoston (3). A barátok, ismerõsök
rá-rácsodálkoztak az újra és újra
gömbölyödõ pocakomra, de min-
denki örömmel fogadta a dolgot;
mi is. Úgy gondoltuk, ha gyer-
meket kapunk, szeretettel elfo-
gadjuk, és hiszünk benne, hogy
tehetséget és erõt is kapunk majd
a felnevelésükhöz. 

Dériék még 1996-ban költöztek
Szentendrére, amikor már igen szû-
kös lett öt gyermekkel az alig több
mint 70 négyzetméteres budapesti
lakás. – Belevágtunk az építkezésbe
egy, a Skanzenhez közel esõ telken.
A házunk tervezõje – aki egyébként
szintén itt él – jó barátunk; õ is-
mertetett össze sokakkal a város-
ban. Szerencsére Szentendrén nem
ritka a sokgyermekes család – a
baráti körünkben is mindenhol
négy-öt gyermek van – így nem
lógunk ki annyira a sorból.
Mindenesetre egy ekkora család
„mûködtetése” nem kis szerve-
zést és energiát igényel, amiben
most már a nagyok is kiveszik a
részüket. A bevásárlást, az ott-
honi teendõket Judit végzi, az
édesapa a reggelik, tízóraik el-
készítésében segédkezik, és a gye-
rekeket szállítja reggelente három
fordulóval a különbözõ iskolákba,
óvodába. Lefekvéskor is õ mesél a
kicsiknek. Esténként a konyha
rendbetételét és a kutya etetését
pedig a nagyok vállalták fel egy
hétre elõre beosztva maguk kö-
zött. A közös családi naptár pedig

– amibe mindenki elõre beírja a
fontos programjait – a családi lo-
gisztika fontos kelléke lett.
Egy ekkora család eltartása anya-
gilag sem lehet egyszerû – gon-
dolhatják sokan. Valóban nem az.
– Félretenni nem tudunk, de vala-
hogy mindig megteremtõdik az,
amire éppen szükségünk van;
sokszor a legváratlanabb idõben
és a legváratlanabb helyekrõl –
mondja az édesanya. 
– Közösen nyaralni például már
rég nem voltunk, de amit a nem-
rég kapott Év családja-díjjal járó
egy hetes balatoni nyaralással
végre megtehetünk, és amire már
mindnyájan nagyon készülünk.
És hogy mitõl mûködhet jól egy
ekkora család? – Ahhoz, hogy
mindenki jól érezze magát, na-
gyon fontos az alkalmazkodás,
egymás megbecsülése. A családi
egység azonban véleményem sze-
rint elsõsorban a szülõk biztos
alapokon nyugvó kapcsolatán
múlik, amiért mi is mindent
megteszünk! – vallja Judit. – Egy-
egy szál virág, csokoládé, vagy ha
észrevesszük, hogy fáradt a má-

sik, és segítünk, borzasztóan jól
tud esni. Próbáljuk megoldani azt
is, hogy rendszeresen kettesben is
legyen idõnk egymásra, amikor
nemcsak a napi gondokat be-
széljük át. Ebben a kicsikre való
vigyázással most már a nagyob-
bak is sokat segítenek.
Visszagondolva, ha fiatalon az
eszünkkel mérlegeltük volna a
helyzetünket, biztosan nem vállal-
koztunk volna ennyi gyermek fel-
nevelésére. De úgy hiszem, a dol-
gokat nemcsak világi szemszögbõl

kell mérlegelni. Egyszer minden
nõ életében eljön az idõ, amikor
alapvetõ fontosságúvá lesz, hogy
anyává válhasson. Viszont minél
késõbb jut el erre a döntésre,
annál kisebb az esélye, hogy több
gyermeke legyen, vagy hogy már
egyáltalán gyermeke lehessen.
Biztosan más emberré válik az,
aki ekkora családban nõ fel. Ter-
mészetesebb lesz számára a má-
sik iránti odafigyelés, az alkal-
mazkodás, de küzdeni is megta-
nul a saját dolgaiért. Egy gyermek
nagyon sok örömet ad a szülõk-
nek és a testvéreknek egyaránt.
És bár csak sok-sok év múlva lát-
szik meg igazából a befektetett
munka gyümölcse, a nehézségek
ellenére mégis naponta megta-
pasztalhatjuk a felénk áradó sze-
retetet és a kicsik feltétlen bizal-
mát, ami hatalmas erõ és bol-
dogság forrása. Úgy gondolom,
nem azért neveljük a gyermekein-
ket, hogy egyszer majd visszakér-
jük tõlük, amit adtunk, hanem
azért, hogy felnövekedve mások-
nak is tovább tudják majd adni,
amit otthonról hoztak! 

NEM TUDOM HOGY MEGHÁLÁLNI

Anyák napjára készülõdve a
kilencgyermekes Déri családnál
„Nem tudom hogy meghálálni azt, aki vagy… Senki nem gondol bele, mit jelent: Anyák napja!
(…) Õsi kötõdés az anya – Isten csodával teli alkotása Õ! S nem is tudja! És nem tudja a gyer-
meke sem, ha nem gondolkodik el rajta… Én azonban arra jutottam, hogy az anya, az enyém,
az én mamám rám és testvéreimre tette fel egész életét… Nekem ez vagy: életem adója, for-
málója, és ezt sehogyan sem köszönhetem meg; nem tudom. Belenyugszom abba, hogy nem
is lehet. De azért köszönöm.”



SZENTENDRE LEXIKON
Sorozatunk a Szentendrével
kapcsolatos természeti, törté-
nelmi, néprajzi, kulturális fo-
galmakat kívánja egy-egy cím-
szó alatt közzé tenni. A cím-
szavak az év végén ABC-rendbe
sorolhatók, késõbbiekben
könyv alakban is megjelenhet-
nek. A címszavak szerzõit mo-
nogrammal jelöljük, melyeket
szintén az év végén feloldunk. 

MÁTÉ GYÖRGY sorozatszerkesztõ

SZENTENDREI RÓZSA
Csak Szentendrén fellelhetõ vé-
dett növényritkaság. Hivatalos
botanikai neve: Rosa Sancti-
Andreae Deg. et Trtm. Trautmann
Róbert építész fedezte fel 1920-
ban Antolik Arnold akkori polgár-
mester Cseresznyés út 7. szám
alatti kertjében. Megvizsgáltatta
Dégen Árpád rózsaszakértõvel. 

A botanikus megállapította, hogy
a rózsa új, addig ismeretlen faja
a Kárpát-medence flórájának.
Leírása szerint „Szirma felsõ szé-
lén finoman, mirigyesen rojtos,
ágain szórványosan csak egye-
nes, vízszintesen elálló, hosszú
ár alakú, szalmasárga tüskék
fejlõdnek; levélkéi deresek,
szürkellõk, tojásdadok, röviden
kihegyezettek, lekerítettek vagy
szíves vállúak… Áltermése göm-
bölyû, sûrûn mirigyes. Apró ter-
metû (40-150 cm) ragadós levelû
cserje.” Késõbbi megmentése, sar-
jainak befogadása dr. Katona
Gyuláné Szentendrey Katalinnak,
valamint Tóth István Püspökma-
jor-lakótelepi lakosnak köszön-
hetõ. (M.)
Forrás: Jávorka Sándor: A szentendrei
rózsa = Magyar Flóra, 1924. 540. o.;
Kárpáti István: A szentendrei rózsa =
Élõvilág, 1958. 4. sz.; Tóth István:
Már ötven évvel ezelõtt is törvény
védte = SZEVI, 1999/1. sz.; Dukay
Krisztina-Dukay Igor: A szentendrei
rózsa régi új története = SZEVI,
2006/40. sz.

(Minden, a rózsával kapcsolatos
kérdéssel – örökbefogadás, sza-
porítás, nevelés – az Élõ Táj
Egyesülethez lehet fordulni. E-
mail: renatur@enternet.hu. A
rózsa fotója a hétvégén a majá-
lison fog debütálni három másik
szentendrei védett élõlény fotó-
járól készült képeslappal együtt.) 
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Kukorelly Endre

Álltam Szentendrén az
Apor-hídnál, és jól érez-
tem magam. Remekül
éreztük magunkat, szó-
rólapoztunk Dikivel és
Gergõvel. Odajöttek a
barátaim, szemerkélt,
kisütött a nap, kösz,
mondta egy fiatal pár,
köszi, mi úgyis rátok
szavazunk. Három bõr-
dzsekis a másik oldalról,
nem veszik el az újságot,
pár lépés múlva az egyik
visszafordul, Jobbik,
mondja, ne csináld már!,
szólok utánuk, elmoso-
lyodik. Rajtam is bõr-
dzseki van. Egy hölgy,
kedvesen elhárító moz-
dulat, Fidesz, közli ön-
tudatosan. No, legalább
látok egy eleven Fidesz-
szavazót! De csak tessék
azért megnézni, ilyen
helyesek vagyunk, mu-
tatom neki a szórólapot,
hát maga tényleg na-
gyon helyes, de én a Fi-
deszre szavazok, mond-
ja. Jó. Kár. És úgy érzem,
ha nyolc percig beszél-
getne velem ez a kedves

úriasszony, ránk sza-
vazna. Ha nyolc percig
beszélhetnék azokkal a
bõrdzsekis csávókkal, az
LMP-t választanák. Arra
szavaznának, hogy lehet
más. Legyen más! Mert
van elég jó bennünk,
jórészt jó rész a lélek –
és ez a részük érzi, hogy
így, ahogy megy, nem jó.
Ez a körkörös gyûlöl-
ködés, ellenséggyártás,
a szolidaritás hiánya, a
cinizmus és közöny.
Nem jó ebben a rossz
izében, amiben köpülõ-
dünk. Aki ismer, bele-
nézett bármelyik köny-
vembe, gondolhatja,
semmiféle személyes
„hivatásos-politikai-ha-
talmi” ambícióm nincs.
Ámde nagyon is érdekel-
nek a köz ügyei, ugyanis
normális országban
óhajtok élni, ahol a dol-
gok nem az ellenérde-
kûek kicsinálásával, ha-
nem heves, mégis alap-
vetõen barátságos dis-
kurzusok mentén inté-
zõdnek. Ahol szûnik a
gyanakvás, szégyen a
csalás, növekszik a fe-
lelõsség, tisztulnak a
viszonyok, tisztul a kör-
nyék. Lelki-szellemi pa-
radigmaváltás elõtt ál-
lunk – és ehhez az LMP
a hiteles politikai keret.
Az elmúlt hetekben
szinte csak jót tapasztal-
tam. Rendes és lelkes,
végtelenül önzetlen, se-
gítõkész emberekkel ho-
zott össze – a politika.

Ugyanis nem a hata-
lomért és koncért folyó
harc a politika – ez a
politika: kilépsz az ago-
rára, ahogy hajdan a
görögök, és arról beszél-
getsz felebarátaiddal,
hogyan folyjanak tovább
az ügyek. Ebben nulla
idealizmus van: ez lehet
és legyen a realitás, meg
fog képzõdni hozzá a
kritikus tömeg, ez biz-
tos! Egy alkalommal
Szentendrén „négypárti”
fórumot szerveztek, má-
sodpercekre kimért idõ-
vel, merev, barátságta-
lan légkörben. Mi, „jelöl-
tek”, nem egymással be-
szélgettünk, mindenki –
én is – szavalta a ma-
gáét, rossz volt. Ahe-
lyett, hogy, mondjuk,
Dragon Pállal váltottam
volna pár szót. Valami-
ként a Rossz volt ott
jelen. A kilencvenes évek
óta több egyetemen taní-
tok/tanítottam olyano-
kat, akik írni akarnak.
Az írás – levelezés, nap-

lóírás, melyre mindenkit
buzdítok – alapvetõen
önépítés: ahhoz, hogy
érvényes mondatokat írj,
össze kell szedned, ösz-
sze kell raknod magad.
Ha pedig így foglalkozol
magaddal, azzal össze-
szeded a környezeted is.
Összeszeded a szemetet
a környezetedben – no
ez a politika, és nem az
egymásra acsarkodás.
„Lakossági fórumaim” –
nagyon élveztem ezeket
– ilyesmi kreatív írás-
kurzusok voltak, és in-
kább a lélekrõl szóltak,
mint bármi másról. Ma-
gán- és köz-bajaink
ugyanis belülrõl kifelé
változtathatók meg.
Körzetünkben 5172-en
szavaztak az LMP-re, és
ez mutatja, milyen so-
kan érzik máris, hogy ez
a hazafi politikai alak-
zat adhatja a keretet
Magyarország gyökeres
megújításához. Piros
szív, tiszta, fehér lap,
zöldülõ fû.

Választás 2010
Két héttel ezelõtt Filó András (Jobbik), Hadházy László (Fidesz) és Szabó Imre (MSZP) ország-
gyûlési képviselõk összegezték választás utáni gondolataikat. Most Kukorelly Endrével (LMP)
folytatjuk a sort. Sajnos dr. Dragon Pál (MDF) már nem tudott nyilatkozni.

Köszönjük minden választópolgárnak, 
aki szavazatával támogatta 
a 11. sz. választókörzetben 

a Magyar Demokrata Fórum jelöltjét.
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PEDAGÓGUSOK KISTÉRSÉGI
FÓRUMA

Nevelni, de hogyan?
Közösen rendezték meg a IV.
Pomázi Pedagógiai Napokat és
az I. Dunakanyar-Pilisi
Kistérségi Pedagógiai Napokat
április 19. és 23. között több
kistérségi helyszínen. Az ötna-
pos rendezvény során a progra-
mok körüljárták az oktatás-
politika és a jogi szabályozás
aktuális kérdéseit, módszertani
újdonságokat mutattak be, és
egyéb szakmai kérdéseket vitat-
tak meg a résztvevõk.
A teljesség igénye nélkül emlí-
tendõ Merõ András, a Nemzeti
Tankönyvkiadó szerkesztõjének
elõadása arról, hogyan kell a
kompetenciamérésekre készülni;
Hofbauer József szerkesztõ-
tanácsadó a természettudomá-
nyos tárgyak oktatásában
bekövetkezõ megújulásról
beszélt; dr. Madarász Hedvig
önkormányzati referens, az
Oktatási és Kulturális Minisz-
térium szakállamtitkára a közok-
tatási törvény és végrehajtási
rendelet sajátosságait elemezte,
míg dr. Makádi Mariann, az
ELTE TTK fõiskolai docense 
tanulást segítõ játékos feladat-
ötletekkel állt elõ.
Ugyancsak teret kaptak a mód-
szertani kérdések: számos bemu-
tató óra során voltak nyomon
követhetõk a hatékony tanulás-
szervezési módszerek a matema-
tikától az osztályfõnöki óráig. A
pomázi óvodákban és iskolákban
a nyelvoktatást és a reáltárgyak
– például a matematika és a
földrajz – tanítását lehetett
nyomon követni. A pénteki nap
ismét az oktatáspolitika
jegyében telt: dr. Hoffmann
Rózsa, a Fidesz-KDNP ország-
gyûlési képviselõje például isko-
la, erkölcs és tudás viszonyáról
beszélt, dr. Rab András, a
Dunakanyar Általános Iskola és
Gimnázium vezetõje pedig az
integráció ellentmondásait ele-
mezte. A résztvevõk számára
talán az új szempontok és a
kreatív ötletek eltanulásának
lehetõsége nyújtotta a leg-
fontosabb segítséget. 
A rendezõk szándéka szerint a
kistérségi szintû program jövõre
folytatódik, és sorozattá széle-
sedve hagyománnyá válik.

- BT -

Ilyen hely lett a szentendrei Mó-
ricz Zsigmond Gimnázium, ahol a
diákok lelkesedése jó néhány
szülõt is aktivizált. Az általános
iskolákból jól ismert és mindig
nagy sikerû jótékonysági bál gon-
dolata hamar fölmerült, ismerve
az oktatás anyagi helyzetét, ez
nem véletlen. A kételyek is jöttek
rögvest: vajon az önállósodás

útjára lépett diákok szüleit fel
tudjuk-e lelkesíteni az iskola
számára fontos ügyért? Kicsi, de
lelkes csapat egyeztetett a gim-
názium vezetésével, és a sok
megoldásra váró feladat közül a
tornaterem felújítását választot-
tuk fõ célnak. Így nemcsak a
gyerekek mindennapi testnevelés
órái válnak élvezetesebbé, hanem

a minden évben nehézségekkel és
rendkívül nagy költségekkel
megszervezett szalagavató
megrendezése is egyszerûbbé, és
nem utolsósorban – a terembérleti
díj elhagyása miatt – olcsóbbá
válhat.
Április 17-én, szombaton este a
HEMO rendezvénytermében közel
százan élvezték a diákok nagyon
hangulatos mûsorszámait: a tán-
cokat, az éneklést, az ugrálókötél-
bemutatót és a tanári kar fer-
geteges ír táncát, ami persze a fel-
lépõ diákok között is óriási sikert
aratott. A vacsora és táncok után
a tombolasorsolás adott vidám-
ságra okot, mert hála a szülõk-
nek, rengeteg kisebb-nagyobb
nyeremény gyûlt össze, örömet
szerezve a nyerteseknek.
Egy szó mint száz, az elsõ jó-
tékonysági bál a Móricz gimnázi-
um életében igazán jól sikerült!
Köszönjük a hozzáállást, azt,
hogy a belépõk mellett a támo-
gató jegyek is szép számban fogy-
tak és a felajánlott tombolanyere-
ményeket! Jövõre még többen le-
szünk!                         FEHÉR JULI

Kell egy hely…
...ahol otthon érzed magad, ahová tartozol, ahol az öngyógyítás egyik legvarázslatosabb mód-
ján, a másokon való segítést megélve tapasztalhatod az EGYüvé tartozás, az EGYség érzését
egy KÖZösség tagjaként.

A környezetvédelem jegyében
A szentendrei önkormányzat és Regionális Környezetvédelmi Központ
által közösen szervezett Föld napi ünnepségen a szakmai programok és
a gyerekprogramok is a környezetvédelem fontosságára hívták fel a
figyelmet. A felnõttek megtekinthették a Galapagos szigetekrõl szóló
kiállítást, majd Juhász Árpád geológus tartott élménybeszámolót a
szigetek élõvilágáról, de szó volt korunk egyik aktuális problémájáról,
az éghajlatváltozásról is. A résztvevõk jelentkezhettek az immár
másodszor meghirdetett komposztálási programra: a komposztládákat
május 20-án adják át majd a Városházán. 
A gyerekeket játszóház várta, illetve rajzolhattak, pónin lovagolhattak.
Nagy sikere volt az Alma együttesnek, amelynek tagjai aktív, el-

kötelezett környezetvédõk. A bio-
verzitásos játékok az állat- és nö-
vényvilág sokszínûségére hívták
fel a figyelmet, a papír körfor-
gását pedig a gyakorlatban is
megismerhették: a szelektíven
gyûjtött papírokból – vízzel pépe-
sítve – merített papírt csináltak. 
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Képes mesék,
mesés képek
Május 7-én, pénteken 17 órakor nyílik a Szentendrei Képtár-
ban (Fõ tér 2-5.) Rényi Krisztina meseillusztrációit és fest-
ményeit bemutató kiállítása.

EGY KÜLÖNLEGES ILLUSZTRÁTOR…

Rényi Krisztina 1984 óta illusztrál – elsõsorban gyermekkönyveket,
azóta több mint 60 könyve jelent meg nyomtatásban; tervez és
illusztrál tankönyvet, bélyeget, képeslapot, plakátot.
2001-ben felkérték, hogy tervezze meg a nemzetközi gyermekkönyvnap
plakátot, amit minden évben H. C. Andersen születésnapjára készít el
egy ország neves írója és illusztrátora. Ez a plakát rendkívüli
nemzetközi elismerést hozott számára, megjelent Európa országaiban,
kiadták Japánban, Iránban, Indiában és több dél-amerikai országban

is. 2004-ben megkapta az „Hans Christian Andersen Diploma” díjat,
melyet az illusztráció „Kis Nobel-díjaként” is számon tartanak, és
amely a gyermekkönyvek írói és illusztrátorai által elnyerhetõ legma-
gasabb elismerés. Nevéhez fûzõdnek olyan mesék képi feldolgozásai,
mint Benedek Elek: Táltos Jankó; Feuer Mária: Sárkánymese; Békés
Pál: Félõlény, vagy a második osztályos kisdiákok számára jól ismert
Hétszínvarázs olvasókönyv.

…ÉS EGY KÜLÖNLEGES KIÁLLÍTÁS
A mûvésznõ a Szentendrei Képtárban képzõmûvészeti, valamint gyer-
mekkönyv illusztrátori oldaláról mutatkozik be a nagyközönségnek.
Játékokkal tesszük élvezetesebbé az amúgy is rendkívül színes és
érdekes kiállítási anyagot. A kiállítás önmagában is barangolás a
mesék birodalmában, ezt a hangulatot fokozzuk múzeumpedagógiai és
drámapedagógiai foglalkozásokkal; hétvégi mesemondó családi prog-
ramokkal; bábszínházzal; gyermekkoncertekkel; hangszerbemuta-
tókkal és egyéb olyan eseményekkel, melyek felkelthetik – nemcsak –
a gyermekek múzeumok iránti érdeklõdését.
A kiállítás megtekinthetõ: július 4-ig, szerdától vasárnapig naponta
10-18-ig

Szponzorok:

Angyal szállt közénk

Nagy megtiszteltetés érte a Barcsay iskolát. Aknay János Kossuth-díjas
festõmûvész az intézménynek adományozta „Angyalos szoba” címû
installációját. Az eredetileg a debreceni Modemben felállított alkotás az
iskola galériáján kelt újra életre. Verskuckóvá alakult át, ahol a gyer-
mekek néhány nyugodt percet tölthetnek el versek, mesék, irodalmi
alkotások olvasásával, illetve hallgatásával.
Az iskola egy egész héten át tartó programsorozattal készült a április
16-i avatásra, melyen alsós kisdiákok egy igazán szívhez szóló és
megható mûsorral köszöntötték a mûvészt. 
A rendezvényen dr. Dietz Ferenc polgármester úr is tiszteletét tette, és
ünnepélyes keretek közt elindította a költemények áradatát. A prog-
ramsorozatot a délutáni versmaraton zárt, melyen több száz gyermek
szavalt hosszú órákon át, így emlékezvén meg a költészet napjáról.

BÁNFI KATALIN

Bin-Jip 
A szokatlan hangzású név (ejtsd:
bin dzsip, jelentése koreaiul: üres
házak) mögött négy sokoldalú,
fiatal zenész rejtõzik: Harcsa
Veronika, Kaltenecker Zsolt,
Gyémánt Bálint és Józsa András,
a.k.a Andrew J. A csapat nem
akarta elkapkodni a színre lépést:

több, mint egy évig írták és csi-
szolgatták eklektikus, a korábbi
munkáikhoz képest modernebb és
kísérletezõbb hangzású – triphop,
elektro és nu-jazz hatásoktól sem

mentes –, mégis dalközpontú
mûsorukat. 
A zenekar igen demokratikus
munkamódszerrel dolgozik: a ta-
gok szinte egyenrangú zeneszer-
zõkként, hangszerelõkként és
producerekként vesznek részt a
munkában. Nem egészen egy év
alatt egy teljes nagylemeznyi
anyagot vettek fel, amelynek vég-
sõ keverését két kiváló hang-
mérnök, Moldvai Márk (ex-Neo,
Mitsoura) és Schram Dávid vé-
gezte. A bemutatkozó lemez ha-
marosan a boltok polcaira kerül,
a dalokkal való ismerkedést addig
a zenekar myspace oldalán és ter-
mészetesen a koncerteken lehet
elkezdeni, ahol az új dalokat a
zenészek korábbi koncertjein és
live act-jein megszokott közös
improvizációk egészítik ki.

Bin-Jip koncert • Május 8. szombat, 
20 óra, DMH Barlang (Duna-korzó 11/A)

Deim-rézkarcok Kolozsvárott
Deim Pál rézkarcaiból nyílt kiállítás Kolozsvárott, a Korunk szer-
kesztõségének galériájában április 27-én Kántor Lajos mûvészeti író
szervezésében. A kiállítást Heim András kolozsvári festõmûvész nyitot-
ta meg.
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Molnár Bertalan 
kiállításai
Molnár Bertalan festõmûvész
grafikai kiállítása május 4-én,
kedden 18 órakor nyílik a
Városháza dísztermében
(Városház tér 3.). Bevezetõt
mond dr. Dietz Ferenc polgár-
mester, megnyitja dr. Bene-
deczky István egyetemi tanár,
író. A kiállítás megtekinthetõ
május 28-ig, hétfõtõl péntekig
8-tól 18 óráig.
Május 6-án, csütörtökön 18
órakor A Piliscsabai Uradalmai
Ház Galériájában (Piliscsaba,
Templom tér 3.) nyílik meg
Molnár Bertalan festõmûvész
kiállítása. Bevezetõt mond
Nagybaconi Nagy Vilmos. Meg-
tekinthetõ május 30-ig, hétfõtõl
péntekig 8-tól 18 óráig.

Aqua, aqua
Kisnémeth Ferenc festõ-grafikus
kiállítása május 8-án, szom-
baton 17 órakor nyílik a Hotel
Waterfrontban (Dunakorzó 5.,
Yacht Club). Megnyitja Soproni
Szabó Attila, közremûködik Gõz
László harsonamûvész, Székely
Ákos költõ. A kiállítás
megtekinthetõ augusztus 31-ig.

Ékszerkiállítás 
az Erdész Galériában 
Az Erdész Galéria Design
(Bercsényi utca 4.) szekciójának
szervezésében a „Gyûjtsünk

ékszert! Hordható mûtárgyak”
címû sorozat második kiállítása
kerül megrendezésre. A kiál-
lításra felkért két ötvösmûvész,
Gera Noémi és Király Fanni. 
A kiállítást május 21-én, pén-
teken este 8 órakor Rubóczki
Erzsébet az Interieur Magazin
fõszerkesztõje, mûvészet-
történész nyitja meg. 
A kiállítás megtekinthetõ június
6-ig, minden nap 10-18 óráig.  

Színházbusz
A Helyõrségi Klub szervezésében
színházbusz indul május 5-én 
a Madách Színházba a Sors
bolondjai címû darabra. Érdek-
lõdni: (26) 312-822, 505-042.

Apró
képek
Krizbai Sándor Alex Apró
képek címû kiállítása április
18-án nyílt meg a Vajda Lajos
Stúdióban (Péter-Pál u. 6.).
Az alábbiakban Szombathy
Bálint megnyitó beszédét kö-
zöljük. A kiállítás megte-
kinthetõ május 9-ig.

Tegnap alkalmam volt látni an-
nak a hosszú útnak mindegyik
kilométerét, amelyen Kassák La-
jos 1909-ben elvándorolt a fran-
cia fõvárosba. Kocsival is hosszú
ez az út, nemhogy gyalogosan.
(…) Kassák után Krizbai Sán-
dorra és az õ útjára gondoltam.
Arra gondoltam, hogy Kassák het-
venévesen írta meg A tölgyfa le-
velei címû verskötetét, mintegy
összegzésként, az érett és érett-
ségében még egyszer visszatekin-
tõ alkotó megnyilatkozásaként,
aki leveri a termést a kosárba
arról a lombkoronáról, amelynek
mindegyik levele egy-egy mozaik-
darabja az életmûnek. Krizbai
Sándor nincs még ugyan a ne-
vezett Kassák-i korban, de mégis
úgy érzi, némiképp eljött az
összegzés ideje. Emlékezik saját
múltjára, ismét összeszedi te-
remtõi fészkébõl kiengedett gyer-
mek-utódait, akik helyette is itt
maradnak majd, megmutatva õt
az eljövendõ kornak, emberi-
alkotói valójában. 
A mostani Krizbai-kiállítás egy
ilyen sajátos összeterelése a dol-
goknak, amikor az apró tölgy-
falevelek egymás mellé kerülnek,
és kiadják azt az egységes mo-
zaikot, amely nem más, mint a
fának az egyik fõ ága. És ha meg-
van az egyik fõ ág, egyszer majd
oda csatlakozik a többi is, kiraj-
zolva a teljes lombkoronát, az
összes oxigént árasztó falevéllel.
A képek között ugyanis lélegezni
lehet, holott a Krizbai-mûvek nem
a plain air felfogásról szólnak,
hanem sokkal fajsúlyosabbak
annál. Nehéz kérdéseket fesze-
getve, karakán nyelven szólva
kiválnak abból a fõ áramból,
amely a könnyedebb szentendrei
piktúrát jellemzi, és amely ha-
miskás küldetéstudattal szereti
magát a hely szellemeként meg-
határozni. Krizbai már tudja,

hogy a hely szelleme nem valami
elkülönített, karanténba zárt
dolog, aminek nincs érintkezése
más világokkal, egyéb helyek
szellemével. A saját életútja tá-
masztja alá, hogy az egymástól
távol esõ helyek esszenciái inter-
ferálnak egymással, nagyon is
érzékenyek egymásra. Krizbai
emberi-alkotói magatartásának
megvan az a minõsége, amely
egyforma tisztelettel veszi körül
az eredetet, a kifejletet és a lehet-
séges záradékot. Egy olyan kol-
lektort tud magáénak, amely
összevon, nem pedig kivet magá-
ból. Ez pedig igazán tiszteletre
méltó tulajdonság.
Krizbai azt írja egyik levelében,
hogy ezen a kiállításán idézeteket
elevenít meg, visszakaparja ön-
magát, átfedésekhez folyamodik,
állandósítani kíván valamilyen
általa kivitelezett lakkal. Hozzá-
tenném: tartósítani mindazt, ami
arra érdemes; zárványokat ácsol-
ni, megalkotni önmaga metafo-
rikus képét, kicsiszolni azt a fo-
galmat, hogy „ez lennék én”.
Eljött az idõ, amikor le kell hán-
tolni a felesleget, hogy a lényeg
jobban látsszék a fény alatt. A
szervezet önmagából termeli ki
tehát azt a bizonyos lakkot,
amely fénnyel vonja be felületi
rétegét. Most ezt a pillanatát éljük
Krizbai mûvészetének.
A reminiszcenciára való törekvés
azonban nem csak ezen az úgy-
nevezett „apróságokat” felvonul-

tató Krizbai-kiállításon figyelhetõ
meg. Jelentõs mértékben ott látta-
mozódott az év elején rendezett és
csupa nagy méretû vásznat bemu-
tató 1000 év 10 képen címû önál-
ló tárlatán is, melyet a koncepció
fegyelme igazgatott. Bár a téma a
közvetlen életkörnyezetbõl, an-
nak történetébõl eredeztette szá-
lait, a történelmi sorsfordulókba a
mûvész saját élethistóriáját,
életútját is hitelesen belefonta,
olyan archetípusként láttatva
önmagát, aki határozott kézzel
fogja a gyeplõt az egymást követõ
korok eseményei felett. Képes
beléjük hatolni, beléjük látni, és
történéseiknek el tudja készíteni
individuális kivonatait. Vagyis:
megérett arra, hogy megmozgas-
sa a nagy, monumentális témá-
kat. Azokat a témákat tudniillik,
amelyek – túl a történelem tény-
szerû eseményein – az emberi lét
lényegi összefüggéseire is megad-
ják az egyéni választ az immár
érett és tapasztalt ember látó-
szögébõl.
A kiállítás meghívóján néhányat
láthatunk Krizbai Sándor tölgy-
faleveleibõl, amint tenyerén fe-
küsznek. A tenyerek pozíciója
egyszerre elfogadó és tovább adó.
Nyitott, õszinte emberi testbeszéd.
Átadja nekünk a saját tudást,
ugyanakkor be is fogad bennün-
ket a mi tudásunkkal egyetemben.
Erõmû, amely ki-be áramlik.
Tölgyfa, amely lehullajtja leveleit,
hogy újakat növeszthessen.

Vincze Ottó, Szombathy Bálint és Krizbai Sándor képzõmûvészek 
a VLS Pincében, a kiállítás-megnyitón

fo
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ADÁSVÉTEL

Virágzó rózsatövek árusítását
megkezdjük! Szûcs Rózsaker-
tészet, Szentendre, Szentlászlói
út 187. Tel. 06-20-352-3380.

Jó állapotban lévõ, keveset
futott Keeway motor olcsón
eladó. Tel. 06-70-336-5530.

Bontott tégla címeres eladó.
Sztraka Bálint, 06-30-961-7789.

ÁLLAT

www.happypuppy.eoldal.hu

Morog? Túl sokat ugat? Nem
fogad szót? Agresszív másokkal?
Segítek! Kutyanevelési tanács-
adás háznál. Tel. 06-30-610-
5881.

Elveszett! Április 14-én a Sánc
köz 4-bõl (a piac környékérõl) 10
éves, szürkés-feketés, ivartalaní-
tott, katéterezett Cirmike névre
hallgató, gyönyörû kan cicánk.
Sok mûtéten esett át! Fekete
bolhanyakörvet viselt. Ha valaki
látta, szívbõl kérem, értesítsen a
(26) 300-539 vagy a 06-20-492-
3666 telefonszámon. Nagyon 
sokat jelent a számomra. 
A megtalálónak jutalom.
Köszönöm: T. Haynal

Állatkórház Szentendrén, egész
napos nyitva tartás, éjszakai
ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki
János, (26) 317-532, 06-30-937-
0863. 

ÁLLÁS

Szentendrei népmûvészeti
boltunkba angolul középszinten
beszélõ eladónõt keresünk.
Bejelentett munka, jó fizetés.
www.ambrozia.hu/allas. Tel. 06-
20-446-2231.

Szentendrei étterembe kézilányt,
pultost és diák szórólaposokat
keresünk. Tel. (26) 311-175, 06-
20-582-8847.

Építõiparban járatos, józan életû
segédmunkást keresek. Tel. 06-
30-444-5820.

Szakképzett eladót felveszünk
szentendrei ékszerüzletbe.
Tel. 06-30-949-9169.

Fiatal, önálló szakácsot és
kézilányt keresek állandó
munkára (28 éve állandóan nyitva
tartó Rab Ráby vendéglõbe).
Munkaidõ és munkabér közös
megegyezés szerint. Tel. 06-20-
980-9274.

ÁLLÁST KERES

Középkorú hölgy takarítást,
vasalást házvezetõnõi munkát
vállal. Tel. 06-20-499-1767.

Angol és német nyelvû
fordítást vállalok (angol-ma-
gyar, német-magyar, angol-
német). Idegenforgalmi és
informatikai szaknyelveken is.
Andráskó Pál, 06-30-558-
5165.

EGÉSZSÉG

Segítõ beszélgetés lelki prob-
lémákról, életrõl, halálról, ember-
lélek viszonyáról, érzelmi válsá-
gokról, különös tapasztalatokról,
Szentendrén. Molnár Mária, 06-
20-956-4031.

KIADÓ LAKÁS

Kiadó egy kertes családi ház
Pismányban. Tel. 06-20-803-
0805.

Szentendrén kertes családi
házban kiadó, szoba-fürdõszoba
(konyha nincs) nem dohányzó,
igényes (1 fõ) férfi részére. 45
ezer Ft rezsivel, kaució nincs. Tel.
06-30-540-3516.

Leányfalun 5 szobás ház a 11-es
fõút mellett, 280 nöl-es telken
hosszú távra kiadó, irodának is.
Tel. (26) 380-005.

Szentendrén, a Deli Antal
utcában 70 nm-es 3 szobás lakás
önálló kerttel, kocsibeállóval
kiadó. Tel. (26) 318-776, 06-70-
944-0859.

Lakóházak, irodák bérelhetõk.
Tel. 06-30-299-0376.

85 nm-es Szentendre, Bolgár
utcai lakás garázzsal, belsõ
udvari parkolási lehetõséggel
kiadó. A konvektor gázfûtéses, az
igényes lakás két 20-25 nm-es
szobából (fürdõszoba, konyha,

mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-
080, 18 óra után.

Bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-360-6644.

Garzon kiadó az Ady Endre úton.
Tel. 06-20-495-0144.

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, 55 nm-es, II. emeleti
lakás hosszú távra kiadó 55 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30-
233-5531.

110 nm-es lakás a Kaiser’s
mögött kiadó. Tel. (26) 311-414,
312-110.

Szentendrén, a Füzesparkban
kétszobás lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-547-4090.

LAKÁS, INGATLAN

Nyaralók olcsón! Már 5 millió
Ft-ért is. Tel. 06-30-299-
0376. 

Szentendre egyik legszebb
részén, aszfaltozott utcában 90
nöl-es, összközmûves telek 12
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
605-7199.

Építési telek Szentendrén eladó.
150 nöl-es, összközmûves,
építési engedély van. Csak
magánszemélyek hívjanak! Tel.
06-20-955-5308.

Radnóti teraszos lakások eladók.
Tel. 06-30-876-7934.

Szmolnyica sorházak eladók. Tel.
06-30-876-7934.

Kondor Béla úti garázssoron
garázs eladó. Tel. 06 (26) 310-
780.

Lakóház Leányfalun, 60 nm-
es + tetõtér, 180 nöl-es kert-
tel nagyon olcsón, 14 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Angol házakban lakás eladó. Tel.
06-30-876-7934.

Tahiban, kitûnõ helyen, 75
nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb. olcsón, 18
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendrén, jó helyen egy-
szintes, 90 nm-es lakóház 200
nöl-es kerttel, korrekt áron,
28 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

Szentendrén emeletes, 5 szo-
bás lakóház szinte telekáron,
felújítást igénylõen, 22 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Pismányi, déli fekvésû,
összközmûves építési telek 19,8
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-20-
341-4585.

OKTATÁS

Angol magánórák, minden szin-
ten. Tel. 06-20-477-7633.

Anyanyelvi angol társalgás felsõ-
fokon. Tel. 06-20-938-7664.

Grafológiai- írásszakértõ tan-
folyam indul. Pálmai Anna, 06-30-
922-2948. www.grafomedia.hu 

Gyakorló tanítónõ és fejlesztõ-
pedagógus ovisoknak és iskolá-
soknak fejlesztõ foglalkozást,
korrepetálást, felügyeletet vállal.
Tel. 06-30-309-7864.

SZOLGÁLTATÁS

Kertépítés, tervezés, viacolor és
kõburkolatok, sziklakertek építé-
se, tavaszi kerti munkák, metszés
stb. Tel. 06-20-341-4585.

Kõmûves-, ács- és egyéb fa-
munkák végzését vállaljuk.
Kisebb megbízásokat is szívesen
teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

Diploma-és szakdolgozatkötés 1
nap alatt. Tel. 06-70-389-7449.

Vidéki vállalkozó vállal: lakatos
munkát, bádogos munkát, tetõ-
fedést, kovácsolt jellegû keríté-
sek készítését, küszöbborítást
tükörlemezbõl. Tel. 06-20-494-
1295.

Nyugdíjas építõmérnõk épület
kivitelezéséhez felelõs mûszaki
vezetést vállal. Tel. 06-30-934-
4992.

Növényvédelem, növénytelepítés,
gyepszõnyeg, öntözõrendszer
kertészmérnöktõl. Tel. 06-20-
220-3728.

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

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-
9072.

Eldugult? Segítünk! A kiszál-
lás ingyenes. Tel. 06-20-917-
7555,
www.dugulaselharito.hu.

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

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

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZ-
DÕKNEK A DUNAKANYAR-
BAN! www.újrakezdés.hu, 06-
20-823-2025.

ÜZLET

Szentendrén, a HÉV közelében
30 nm-es udvari helyiség irodá-
nak kiadó. Tel. 06-30-560-3567.

Üzlethelyiség eladó vagy kiadó
Szentendre, Bogdányi út 5. szám
alatt. Tel. (26) 316-153,(10-18ig).

Szentendrén, a belvárosban 16,5
nm-es üzlethelyiség kiadó irodá-
nak, varrodának is. Tel. (26) 380-
005.

Üzlethelyiség kiadó Szentendrén
a Bogdányi út 44. szám alatt. Tel.
(26) 314-067.

28 nm-es üzlethelyiség kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villa-
sor 11/B szám alatt. Tel. (26)
319-957.

EGYÉB

Látó szeretettel várja! Sors-
elemzés, lelki segítség. Tel. 06-
30-605-7199, www.leleklato.
eoldal.hu.

HITEL 
Személyi kölcsön

• nyugdíjasoknak korhatár nélkül

• BAR-listásoknak is megoldás

Jelzálog alapú hitelek

• Ingatlanleasing akár 0% önerõvel

• Államilag támogatott hitelek

(3,9%)

• Végrehajtás-kiváltás, felmondott

hitelek

• Vállalkozói hitelek (kezdõknek is)

Tel. 06-70-6181-007, (06-1) 950-3535

ingyenes hiteligénylés:www.hitel-

pro.5mp.eu

Múlt hétvégén a belvárosban
elvesztettem BNLM 645
jelzésû rendszámomat.

A megtalálójának 20 ezer Ft
jutalmat adok. Tel. (26) 303-169

Pilisszentlászló Községi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

KÖNYVELÕ
munkakör betöltésére, 

határozatlan idõtartamra, 
teljes munkaidõben.

A munkavégzés helye:
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. május 25.

További információk: 
www.pilisszentlaszlo.hu 

26 338-782



ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

MMáájjuuss  77..  ppéénntteekk  1188  óórraa
ÕÕSSII  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII  
HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYUUNNKK
Varga Tibor elõadása

KIÁLLÍTÁS
MûvészetMalom
Bogdányi út 32.

CSÍKSZENTMIHÁLYI
RÓBERT 
ÉLETMÛ KIÁLLÍTÁSA
Nyitva május 30-ig, hétfõ
kivételével naponta 10-18 óráig

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.

ILOSVAI VARGA ISTVÁN
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ hétfõ, kedd
kivételével naponta 10-18 óráig

MûvészetMalom
Bogdányi u. 32.
CSÍKSZENTMIHÁLYI
RÓBERT ÉLETMÛ-

KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 30-ig, hétfõ
kivételével naponta 10-18 óráig

Városháza Galéria
Városház tér 3.

Május 4-tõl 28-ig
MOLNÁR BERTALAN
GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ hétfõtõl péntekig
a hivatal nyitva tartási ideje alatt

Vajda Lajos Stúdió
Péter-Pál u. 6.

APRÓ KÉPEK
Krizbai Sándor kiállítása
Megtekinthetõ május 9-ig, pén-
teken 14-tõl 17-ig, szombaton és
vasárnap 10-tõl 17 óráig

KONCERT

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A 

Május 4. kedd, 19 óra
ÉVADZÁRÓ JAZZ KLUB
Jam Session
Házigazda: Borbély Mûhely
Belépõdíj: 600 Ft

Május 8. szombat, 20 óra
BIN JIP – koncert 
Belépõjegy: 600 Ft 

MûvészetMalom udvara
Bogdányi u. 32.

Május 15. szombat, 10-24
óráig, SZENTENDREI
DOBBANÁSOK IV. 
10:00 Kékvölgy Zeneiskola 
bemutatója 
11:00 Repülõ Serpenyõk – 
a Solymári Waldorf Iskola
zsonglõr csoportjának bemutatója 
12:00 Magonc együttes – az
Óbudai Waldorf Iskola együttese
13:00 Írmag együttes
14:30 Ablak a napra együttes
16:00 Kékvölgy Zeneiskola
bemutatója 
17:00 Pál Tamás – Megasztár 
18:00 Ádok Zoli – Kiscsillag 
19:00 Zuboly együttes 
20:00 Áldás és Átok együttes
(kékvölgyi gyerekek és szülõk
együttese)
20:30 Meztelen Diplomaták 
22:00 Kistehén Zenekar
A programok alatt táncház,
kézmûveskedés, eszem-iszom
(büfé)

Jegyek a helyszínen kaphatók:
Gyermek 500 Ft, felnõtt 1500 Ft,
családi jegy: 2500 Ft, diák és nyugdí-
jas: 1000 Ft
A teljes bevételt a Kékvölgy
Zeneiskola hangszerkészletének
bõvítésére fordítják.  
Szervezõk: Kékvölgy Waldorf Iskola
szülõi közössége, Szentendrei
Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Médiatámogató: Pesti Est 
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P'ART
MOZI

Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, 
diák: 650 Ft 

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

május 13-án csütörtökön
este 7 órakor
PACSKOVSZKY JÓZSEF
szentendrei helyszíneken 
forgatott filmjének premier elõtti
szentendrei õsbemutatója
A VÁGYAKOZÁS NAPJAI
ff. magyar filmdráma, 104 '

A film vetítése után találkozás és
beszélgetés a rendezõvel,
Pacskovszky Józseffel.
(Belépõjegy: 750, 650 Ft)

május 14-én pénteken
délután 6 órakor
MUZSIKUSPORTRÉK
Halmos Béla népzene kutató
népzene történeti elõadás
sorozata
MULATSÁG – a béke és a zene
napjai 
magyar dokumentumfilm 50'
(Belépõjegy: 600 Ft)

MOZIMÛSOR

május 1. szombat
16:00 ALICE CSODA-
ORSZÁBAN (101’) kh.:12

18:00 BIBLIOTHÉQUE 
PASCAL (105’) kh.:16
20:00 FARKASEMBER (126’)
kh.:18

május 2. vasárnap
15:00 ALICE
CSODAORSZÁBAN (101’)
kh.:12

16:45 MINDENKI MEGVAN
(100’) kh.:12
18:30 SZIGORÚAN
ELLENÖRZÖTT VONATOK
(89’)
20:00 SZÖKÕHÉV (100’)
kh.:12

május 3. hétfõ
17:00 SZÓL A KAKAS MÁR
(35’)
18:00 BIBLIOTHÉQUE PAS-
CAL (105’) kh.:16
19:45 ÉLI KÖNYVE (118’)
kh.:16

május 4. kedd
17:00 KÕBE LEHELT LÉLEK –
portréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl (60’)
18:00 MINDENKI MEGVAN
(100’) kh.:12
19:45 BIBLIOTHÉQUE 
PASCAL (105’) kh.:16

május 5. szerda
18:00 MINDENKI MEGVAN
(100’) kh.:12
19:45 FARKASEMBER (126’)
kh.:18

május 6. csütörtök
18:00 SZERELMES
FRANCIÁK A

FILMMÛVÉSZETBEN Duna
P’Art Filmklub
A NYUGODT VÁROS (125’)
20:15 AZ IFJÚ VIKTÓRIA
KIRÁLYNÕ (105’) kh.:12

május 7. péntek
16:00 ÍGY NEVELD A
SÁRKÁNYODAT (92’) kh.:12
18:00 AZ IFJÚ VIKTÓRIA
KIRÁLYNÕ (105’) kh.:12
20:00 COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY – EGY
TITOKZATOS SZERELEM
TÖRTÉNETE (120’) k.h:16

május 8. szombat
14:00 KETTEN EGY
FÉSZEKBEN (52’)
15.00 ÍGY NEVELD A
SÁRKÁNYODAT (92’) kh.:12
16:45 NEM FÉLÜNK A
FARKASTÓL? (90’) k.h.:12
18:30 AZ IFJÚ VIKTÓRIA
KIRÁLYNÕ (105’) kh.:12
20:15 KECSKEBÛVÖLÕK
(94’) k.h.:16

május 9. vasárnap
15:00 ÍGY NEVELD A
SÁRKÁNYODAT (92’) kh.:12
16:30 KETTEN EGY
FÉSZEKBEN (52’)
17:30 NEM FÉLÜNK A
FARKASTÓL? (90’) kh.:12
19:15 COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY – EGY
TITOKZATOS SZERELEM
TÖRTÉNETE (120’) kh:16

2010. mmáájjuuss  1100--1111--éénn születésnapi 
kedvezménnyel várjuk Önöket!

RReennddeelléésseeiinnkkeett  5500%%--ooss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell  vveehheettiikk  iiggéénnyybbee..
2000 Szentendre, Kálvária u. 26. 
Tel: 30-2584969 www.vmed.hu

MESEMOZGATÓ
Mûvészeti alkotótábor a P’Art
Moziban július 5-tõl 9-ig 
6-9 éveseknek 

A mesék világából kiindulva
megismerkedünk a
képzõmûvészet egy sajátos
területével; az animációval. A
gyerekek a legegyszerûbb animá-
ciós technikákkal meséket alkot-
nának (Zoethrope, taumatróp,
zsebmozi...).
Táborvezetõ: Farkas Rita
múzeumpedagógus, média-
mûvész, a Ludwig Múzeum
munkatársa. A felvételek készítõ-
je, filmvágás: Dabi István
filmkészítõ, médiamûvész, tanár.
A tábor befejezése a filmek
bemutatója lesz, illetve a közben
készült rajzok, tárgyak kiállításá-
nak megtekintése. 

Tervezett program
8-9-ig meseolvasás (közben
érkezés, mesealakok rajzolása)
9-9.20-ig torna (állatutánzás,
lazítás...)
9.20-9.50 uzsonna
12.30-ig alkotómunka
12.30-13.30 ebéd
13.30-14-ig délutáni játékok
14-tõl alkotómunka (közben
uzsonna)
A legutolsó napon ebéd után
közösen elõkészítjük a bemu-
tatót: vetítés/kiállítás.

Jelentkezés: Morvai Zsuzsa,
morvai.zsuzsa@gmail.com,
06-30-237-9942
Szakmai felvilágosítás: Farkas
Rita, farkas.rita@ludwigmuse-
um.hu, 06-20-581-1286

KÉSZÍTSÜNK FILMET, 
ÉS NÉZZÜK MEG 
A MOZIBAN!
Nyári tábor a P’Art Moziban
július 12-tõl 17-ig 14-19
éveseknek

A táborban megismerkedhettek a
filmkészítés rejtelmeivel, az ötlet-
tõl a kész filmig – szinopszis, for-
gatókönyv, story-board, világítási
ismeretek, kameratechnika/
kamerahasználat, kompozíció,
filmvágás, utómunka. Mindezt
meg is valósíthatjátok: az
elméleti ismereteket 
a gyakorlatban is alkalmazhatjá-
tok! A filmkészítés elmélete és
gyakorlata iránt érdeklõdõkön
kívül mindazoknak ajánlott, akik
mozgóképkultúra és médiais-
meret tantárgyból szeretnének
érettségizni vagy tovább tanulni
kommunikáció, médiadizájn,
mûvészeti vagy média szakokon.
Saját felszerelés nem szükséges,
kamerát, világítási eszközöket,
mikrofont,filmvágáshoz alkalmas
számítógépet biztosítunk!

A foglalkozásokat vezeti: Dabi
István M., médiamûvész,
filmkészítõ, középiskolai tanár.
Meghívott vendégelõadók:
Kerékgyártó Yvonn dramaturg
hallgató, Maróthy Csaba színészi
játék, drámajáték oktató, Fischer
Gábor filmrendezõ.

Jelentkezés: Morvai Zsuzsa,
morvai.zsuzsa@gmail.com,
06-30-237-9942
Szakmai felvilágosítás: Dabi
István M, istvandabi@wp.pl, 06-
30-402-1971

BIBLIOTHEQUE PASCAL
A Bibliothéque Pascal igazi FILM,
csupa nagybetûvel, bármilyen nai-
vitás is ma már azt gondolni, hogy
ezzel sokat mondunk.
Mona Paparu egyedül neveli há-
roméves kislányát. Egy külföldi
utazás miatt a gyermeket a nagy-
nénjénél hagyja. A nagynénitõl a
gyámhatóság elveszi a kislányt.

Amikor Mona visszatér, a gyámhatóságon el kell monda-
nia, mivel töltötte külföldön az idejét. A film utazásainak,
szerelmének, nyugat-európai kálváriájának a története.
Mona Paparu beszámolója.
A néhány mondatban összefoglalható cselekmény tulaj-
donképpen jól ismert kelet-európai „lányregény”-példázat,
ám hogy mégsem válik szociotörténetté, az annak köszön-
hetõ, hogy Hajdu Szabolcsot nem a keserû valóság ábrá-
zolása, hanem a képzelet erejével való átszínezése
érdekelte a leginkább.              P’Art Mozi: május 1., 3., 4.
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Katasztrófavédelmi vetélkedõ
A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük a
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt a térség
általános és középiskolái számára. 8 csapat 8
állomáson mérte össze tudását, ügyességét. Polgári
védelmi, tûzoltási, egészségügyi tesztek, kimene-
kítési csomag összeállítása mellett gyakorlati
feladatokat kellett leküzdeniük: például zsákban
futás, puttonyfecskendõvel célba lövés, vegyvédel-
mi ruhába öltözés után hordággyal mentés… 

Idén az általános
iskolai kategó-
riában a Szent
András Általá-
nos Iskola csapa-
ta nyert Szent-
endrérõl, közép-
iskolai kategó-
riában a Petzelt

József Szakközépiskola és Szakiskola csapata lett
az elsõ. A megyei versenyen – melyet Százhalom-
battán rendeznek meg május 7-én – ez a két csapat
képviselheti körzetünket.  
Meg kell említenünk még szponzorainkat, akik
segítettek a gyerekek élelmezésében, illetve jutal-
mazásában: Szilágyi Pékség, Charlotte Papír-Író-
szer, Dunakanyar Takarékszövetkezet, Magyar
Posta Vállalat, Pest Megyei Polgári Védelmi Szö-
vetség, Szentendre önkormányzata. Köszönjük
támogatásukat!

HORVÁTH NÁNDOR pv. õrgy.

Polgári védelmi kirendeltség vezetõ

KÉZILABDA

Négy mérkõzés, négy
gyõzelem

Az elmúlt hétvégén 
a szentendrei férfi NB I/B-s kézi-
labdacsapat Szigetvár csapatát
fogadta. 
A hazai csapat jó játékkal már 
az elsõ pillanatoktól magához
ragadta a kezdeményezést, 
s az ellenfélnek esélyt sem adva,
végig 6-8 góllal vezetve – 
s végül 8 gólos különbséggel –
nyerte meg a mérkõzést.
A csapat tartja jó formáját, 
amire nagy szüksége lesz ezen a
hétvégén, hiszen a volt kubai
válogatott, többszörös NB I-es
gólkirály Saron-nal megerõsített
Tököl csapatával fogadja.
A mérkõzés – a szokásostól
eltérõen – május 2-án, 
vasárnap lesz a Móricz gimnázi-
um tornacsarnokban. 
Az ifik mérkõzése 11 órakor, 
a felnõtteké 13 órakor 
kezdõdik. Szeretettel várják 
a szurkolókat.


