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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: 
kozerdeku-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
Május 8-9. Szent-Endre
Gyógyszertár, Paprikabíró u.
1/A  (26) 310 868
Május 15-16. Napvirág
Csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. (26) 319 354

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 üte-
mezés 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 kihe-
lyezhetõ zöldhulladék is, zsákokba téve!Egyéb(nem nagy-
darabos)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 össze-
gyûjteni.

További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Aquapalace Kft. (a továbbiakban:
Társaság vagy Kiíró) pályázatot
hirdet a Társaság ügyvezetõi
álláshelyének betöltésére.

A Társaság Szentendre Város Önkormányzatának
többségi tulajdonában álló, a városi uszodát és
szabadidõközpontot üzemeltetõ szervezet, mely 
feladatainak ellátásához jelentõs vagyonnal/vagyoni
értékû joggal rendelkezik.

AZ ÜGYVEZETÕ FELADATA:

• A Társaság magas színvonalú szakmai
tevékenységének irányítása, munkáltató jog
gyakorlása a társaság munkavállalói felett; 

• A Társaság piaci pozíciójának, szerepének
megerõsítése; 

• Együttmûködés a tulajdonosokkal;
• A társasági szerzõdésben meghatározott felada-

tok ellátása.  

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

• A pályázónak a Társaság feladatrendszerére
vonatkozó szakmai koncepcióját és a 2010-as
üzleti évre vonatkozó részletes terveit; 

• A pályázatban meghatározott feladatok végreha-
jtására vonatkozó részletes szakmai, üzemsz-
ervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és
PR elképzeléseit.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:

• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
• a pályázó iskolai végzettségét igazoló okiratok

másolatát, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítványt, 
• arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval

szemben nem állnak fenn a Gt.-ben foglalt
összeférhetetlenségi okok.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA SORÁN ELÕNYBEN
RÉSZESÜL, AKI:

• gazdasági és/vagy jogi egyetemen szerzett
oklevéllel, 

• legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, 
• hasonló területen mûködõ gazdasági társaság-

ban szerzett vezetõi gyakorlattal rendelkezik 
• egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer
• szentendrei, vagy kistérségi lakóhellyel ren-

delkezik.

A megbízás június 1-tõl tölthetõ be és 2011.
június 30-ig tart (azzal, hogy a megbízatás továb-
bi 2 évvel, tehát 2013. június 30-ig meghosszab-
bítható). Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és
az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a
pályázatban megjelölni.)

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati
dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a társaság:
Társasági szerzõdését, 2009. I. félévi adatokat tar-
talmazó számviteli beszámolót, 2009. decemberében
készült szervezeti vizsgálati jelentést. 
A pályázati dokumentáció és a pályázat
elkészítéséhez szükséges további információ, illetve
az intézményre vonatkozó tájékoztatás Panyi Zsolt
Felügyelõ bizottság elnökétõl kérhetõ (06-30-289-
3647).

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE:
A pályázatokat a Taggyûlés 2010. május 30-ig bírál-
ja el. A pályázat eredményérõl az érintettek írásbeli
értesítést kapnak. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a
pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyil-
vánítsa. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE:

A pályázatot egy példányban, zárt boríték-
ban, május 21. péntek 12 óráig Szentendre
Város Polgármesteri Hivatala központi iktatójába
(Városház tér 3.) kell benyújtani „Társaság
Ügyvezetõi pályázata“ megjelöléssel.
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A polgármester naplója
Május 7. (péntek)

10.30 Községháza átadása
Tahitótfalu

16.00 „Városháza házhoz jön”
fórum a szentendrei
görzenálról

17.00 Izbégi Általános Iskola
gálamûsora a Pest Megyei
Könyvtárban

Május 11. (kedd)

08.30 Esélyegyenlõségi oktatás a
Polgármesteri Hivatalban

09.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezetõjével

megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
17.00 Szentendrei Kulturális

Központ ügyvezetõjével
megbeszélés 

Május 12. (szerda)

08.30 Projekt megbeszélés
16.00 Babautalványok átadása

és a 26 000. szentendrei
lakos köszöntése

17.00 Testületi egyeztetés a
frakcióvezetõkkel

Május 13. (csütörtök)

09.00 TÖOSZ közgyûlés
15.00 Testületi ülés

ÜLÉSTERMI HÍREK

Vis maior a Bükkösön

Vis maior pályázatot nyújt be a
város a Bükkös-patak áradása
kapcsán keletkezett károk hely-
reállítása érdekében. A becsült,
több mint 9 millió 55 ezer forintos
kárt önerõbõl nem tudja elhárí-
tani, ezért 2 millió 800 ezer forint
önrész mellett a hiányzó összeget
a vis maior állami alapból igényli.

Street park

Ha az érintettek beleegyeznek, a
tavalyi diákpolgármester-jelöltek
javaslatai alapján hamarosan
„street park” (leginkább kerék-
párosok és más, kerekes ügyessé-
gi sportot ûzõk számára kialakí-

tott szabadidõs park) jöhet létre a
városban. Az önkormányzat a
cserkésztábor területét, a hajóál-
lomás melletti kb. 2000 négyzet-
méternyi területet, vagy az Ipar
utca végén, a tûzoltóság mellett
lévõ üres területet jelölte ki lehet-
séges helyszínként. Az elõkészítés
során természetesen többoldalú
egyeztetéseket folytatnak az érin-
tett területek környékén élõkkel
is.

Telekért kukásautót

Egy Egres úti önkormányzati
telek megosztásából és értéke-
sítésébõl tervezi új hulladékgaz-
dálkodási jármûvek vásárlását a
Városi Szolgáltató Zrt. Elõször a
bruttó 28,5 millió forintért eladni
remélt telek részárából venne a

város egy Haller technológiájú,
öntömörítõs, használt, de felújí-
tott Mercedes alvázas, csere-fel-
építményes, hulladékszállító jár-
mûvet.

Jön a „mobil ovi”

Mint ismeretes, a város a szûkös
óvodai férõhely-kapacitást ún.
„mobil óvoda” felállításával kí-
vánja enyhíteni. A nyertes cég, az
óbudai illetõségû Mobilbox Kon-
téner Kereskedelmi Kft. nem
egészen 9,8 millió forintért építi
meg az elektromos fûtési rendsz-
errel együtt, hogy így is tízmillió
forint alatt maradjanak a költ-
ségek. Ezzel egy teljes óvodai cso-
port nyer majd új, kulturált és
megbízható elhelyezést.

B. T.

Gratulálunk!
Elõször azt hittem, hirdetés, mi-
kor jobban megnéztem, már lát-
tam: nagy ötlet! Nem egy stop-
tábla állított meg néhány pillana-
tra, hanem egy 50-es tábla. Le is
lassítottam gyorsan a forgalmas
út mentén, pedig gyalogosan igye-
keztem a Püspökmajor-lakóte-
lepre egy eseményre. Gábor 50.
születésnapodra gratulálunk, alá-
írás Dobóék, Rudiék és Janákék.
Természetesen mi is gratulálunk
a számunkra ismeretlen Gábor-
nak. S persze az ötletadóknak is:
Dobóéknak, Rudiéknak és Janák-
éknak. Apropó: május 27-én 55
leszek! Üdvözlettel: László

TEMESI LÁSZLÓ

„Nagycsaládos” parkoló

A fenti fotót egy olvasónk készítette május 4-én, 14.44 perckor a Pest
Megyei Könyvtár parkolójában. A szemtanú szerint az autó minimum
40 percig terpeszkedett a dupla helyen...

Lehetõség Pest megyei civileknek
2009. május 1-jén elkezdõdött a TÁMOP 5.5.3. pályázat keretében az IMPULZUS program - A civil
szervezetek fejlesztése Pest megyében. A projekt fõ célja a megyében mûködõ civil szervezetek komplex
szervezetfejlesztése. 
A Pest megyei szervezetek sokszor elszigetelten, komoly anyagi, humán-erõforrásbeli, valamit szakmai
hiányokkal igyekeznek célcsoportjaik számára szolgáltatásaikat biztosítani. Elengedhetetlen tehát
ezeknek a szervezeteknek a megerõsítése, kapacitásainak a bõvítése, fejlesztése. A projekt során ezeket
a szervezeteket készítjük fel a biztonságos, fenntartható mûködés, a szolgáltatások minõségének és
mennyiségének növelése érdekében. Nem feledkezhetünk el a civil kezdeményezések hiánypótló
szerepérõl, az egyes állami és önkormányzati feladatok átvállalásában tett erõfeszítésükrõl. Ahogyan
a civil szféra a társadalmi érdekeket szolgálja, éppúgy megilleti a civil szervezeteket társadalom elis-
merése, mûködésének támogatása.
A program megvalósítását egy konzorcium végzi, melynek tagjai: a Nonprofit Humán Szolgáltatók
Országos Szövetsége, mint a konzorcium vezetõje, a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK)
Alapítvány és a Munkanélküliek és Álláskeresõk Egyesületeinek Országos Szövetsége.
További információk: www.nonprofit.hu/impulzus, és www.humszolg.hu 



Tisztelt Szerkesztõség!

Szentendrén, az Iskola utcában,
ahol lakom, hétköznaponként
reggel 7.15–8.00 óra között már
elviselhetetlen az átmenõ forga-
lom. Tízperces felvételt készítet-
tünk, amely során 62 autó haladt
át az  utca egyik kis szakaszán a
Hold utcai óvoda irányából. Az itt
lakók nem tudnak biztonsággal
sem hazajönni, sem kilépni a
kapujukon, legfeljebb több perces
várakozással. A környéken lakó
kisiskolások nem tudnak bizton-
ságban elindulni az iskolába,
mert a jármûvek többsége nem-
hogy lassítana, hanem a 30 km/h
belvárosi sebességhatárt is túl-
lépik. Esõs idõben végképp tûrhe-
tetlen ez az állapot: a forgalomtól
megsüllyedt és gödrössé vált
utcában megáll a víz, és az autók
lassítás nélkül, a tócsákat sem ki-
kerülve fröcskölik le a gyalogoso-
kat. Velem is elõfordult, hogy
amikor az esernyõmmel próbál-
tam meg védeni magam a felve-
rõdõ piszkos víztõl (mivel látha-

tóan az  autósnak nem volt szán-
déka lassítani, nekem pedig lehe-
tõségem sem volt odébb húzódni),
a jármû nekiment az esernyõm-
nek. Mi történt volna, ha egy
kisgyerek lett volna a helyemben?
Az átmenõ forgalomtól ráadásul
rendszeres a csõtõrés, amely igen
sok plusz költséget ró a fenntar-
tóra, és a pincék is beáznak.
Úgy gondolom, fõként a kisgyer-
mekek érdekében érdemes lenne
odafigyelni erre a problémára.

KRISCH MELINDA

Kedves Iskola utcai
lakók, kedves Melinda!

Az önök által felvetett probléma
teljesen jogos, idõszerû, de két
részbõl tevõdik össze. Nevezzük
nevén: a Szamárhegyen áthaladó
forgalom elsõdleges forrása a
Pismányból, illetve Szentendre
északi részébõl a gyerekeit autó-
val iskolába hordó szülõk forgal-
ma. Tény, hogy ezen forgalom az
ott lakók számára nem kívánatos,

de válasszuk külön a szabá-
lyosan, a gyalogosokra ügyelõ
autósokat az összes szabályt
áthágó, gyermekük negatív neve-
lését már az iskolakezdet elõtt
megkezdõ szülõktõl. Utóbbiak
ellen a fizikai korláton kívül nem
létezik megoldás, õk alkalomad-
tán – a közelmúlt tapasztalatai
alapján – a közterület-felügye-
letet, sõt az ellenõrzõ rendõröket
sem kímélik.
De térjünk vissza az eredeti
kérdésre! A Belváros közlekedési
gondjai régóta ismertek és rend-
kívül összetett problémát alkot-
nak. A helyzet megoldását, ha
kissé lassan is, a lakók bevonásá-
val megkezdtük. Alternatívaként
jelent meg az idei évtõl az isko-
labusz, amely kifejezetten a reg-
geli, belvárosi autósforgalom
csökkentését szolgálja. A kö-
zösségi közlekedéstõl idegen-
kedõk a belvárost május 1-jétõl a
Duna-korzón keresztül is elér-
hetik, amennyiben az úti céljuk
ott van, és nem rövidíteni, átha-
ladni kívánnak. Az új forgalmi

rend bevezetésének feltétele volt
az ellenõrizhetõség, és miután a
térfigyelõ rendszer telepítésre
kerül, gyakorlatilag állandó, 24
órás ellenõrzés segíti majd a
szabályok betartását. A fenti sza-
bályszegõk számára ez sem fel-
tétlenül visszatartó erõ, de miat-
tuk egyelõre nem tartottuk in-
dokoltnak a többség fizikai korlá-
tokkal történõ korlátozását. 
Az iskolabusz és a Duna-korzó
megközelíthetõsége mostanra
tették lehetõvé azt, hogy napi-
rendre kerüljön a Szamárhegy for-
galmának korlátozása is. Sze-
mélyesen teljes mértékben ennek
a pártján állok, a kialakítása
folyamatban van, hiszen a közel-
múltban kapta meg a város a dön-
tést elõsegítõ, teljes körû belvá-
rosi forgalmi tervet. Remélhetõleg
a szükséges lakossági és szakmai
egyeztetések minél hamarabb
lezajlanak majd, és így az õszi
iskolakezdés elõtt egy konszenzu-
sos rend bevezethetõ lesz. 

HIDEGKUTI GERGELY
képviselõ, a Városüzemeltetési,
Környezet- és Mûemlékvédelmi

Bizottság elnöke
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Veszélyes szamárhegyi száguldók

KEZDÕ YANG STÍLUSÚ 
TAI CHI TANFOLYAM INDUL
Június 1-jétõl, keddenként 18-tól 19.30-ig 
a Dunaparti Mûvelõdési Házban (Dunakorzó 11/A)

Energiatorna
A taoista gyakorlatok segítségével helyreállíthatjuk fiatalságunkat,
energiáinkat, miközben megnyitjuk lényünk legmélyén szunnyadó
szellemi képességeinket. Az egyszerû gyakorlatsorokkal
megelozhetjük a betegségeket, segíthetjük gyógyulásunkat, a
mozgások hasznosak a stressz kezelésében, rugalmassá teszik
ízületeinket, erosítik csontjainkat. Ezek a mozgássorok serkentik a
vér és az energia keringését, erõsítik a belsõ szerveket, elosegítik a
tudat nyugalmát. A mozgássorok önállóan is használhatóak bárhol
és bármikor, ugyanakkor kiválóan készítik elõ a belsõ mozgásrend-
szerek gyakorlását

Tai chi
A tai chi az egyik legnépszerûbb szabadidõsport. Jótékony hatással
van a fizikai és mentális egészség helyreállítására, hatékony
személyiségfejlesztõ módszer. Kulcsszavai: egyensúly, nyugalom,
ellazulás, összhang, egység, lágy, természetes ritmusú mozgás.
Korhatár nélkül bárki gyakorolhatja, a foglakozások után
egyszerûen jól érzed magad. Az edzéseken kényelmes viselet és
vékony talpú cipõ javasolt.

Jelentkezés: Molnár Csilla, 06-20-80-99-500,
csillagfeny.sugar@gmail.com



Az uszoda 
a szentendreieké!
Május elsejével a fenti címmel hirdette meg akcióját a Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidõközpont. A program célja, hogy a szentendrei
lakosok közelebb kerüljenek az uszodához, minél jobban megismer-
jék, magukénak érezzék az új létesítményt. Ennek érdekében minden
szentendrei lakos ingyenes uszodabelépést vehet igénybe az év vé-
géig, december 31-ig. Csak annyi szükséges, hogy az uszoda
pénztáránál igazolják lakhelyüket a személyi igazolvány és lak-
címkártya megmutatásával, majd aláírásukkal regisztrálják ma-
gukat a programra, amely egyszeri alkalommal, 3 órás ingyenes
uszodabelépésre jogosít.

Költözik a rendelõ
Az eredeti elgondolással ellentétben ideiglenesen a teljes szakorvosi
rendelõnek, vagyis minden szakrendelésnek máshová kell költöznie
arra az idõre, amíg be nem fejezõdik az épület korszerûsítése. 
A lehetséges új helyszínekkel kapcsolatban dr. Pázmány Annamária,
az intézmény igazgató-fõorvosa elmondta: befogadóként felmerült a
Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpont orvosi centruma, de
hogy hová kerüljenek azok a rendelések, amelyek számára ott sem
jutna elegendõ hely, arról egyelõre folynak az egyeztetések 
dr. Homor Zsuzsanna ÁNTSZ-vezetõvel. Döntés legkorábban a jövõ
héten, a költözés a tavasz vége felé várható.

Elkezdõdött 
az óvodák felújítása
Szentendre város önkormányzata 2008 nyarának végén 238,5 millió
forintot nyert el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályáza-
ton, mely összeget a város négy legnagyobb önkormányzati óvodájá-
nak korszerûsítésére fordítanak. A felújításoka Hold utcai, a
Szivárvány, a Püspökmajori, valamint a Vasvári úti Tagóvoda
épületét érintik. Az Ovi-Suli programként fémjelzett projekt a hetek-
ben már kezdetét vette három helyen, a Hold utcai, a Vasvári, illetve
a Püspökmajori Tagóvodában. A Hold utcai óvodában hozzáfogtak
az új tornaterem kialakításához, a Püspökmajori óvodában  a
KRESZ-park újrafestéséhez és új táblák kihelyezéséhez annak
érdekében, hogy naprakész környezetet teremtsenek a közlekedési
szabályokra való korai neveléshez. A sajátos nevelési igényû gyer-
mekek fogadására az épületek akadálymentesítését, mozgássérültek
számára kialakított mellékhelységek létrehozását, valamint a
látássérültek számára a burkolaton történõ vezetõsáv elhelyezését
vették tervbe. Az átalakítások júniusban a Szivárvány Óvodában
folytatódnak, a tervek szerint augusztus 20-ra mind a négy óvoda
felújításával végeznek. 

Legyen a világörökség
része a Castrum! 
Szentendrén Castrum a közkeletû neve a Kr. u. II. századtól az V.
századig fennálló római tábor, az Ulcisia Castra (Farkasvár) marad-
ványának. Az erõdítmény a limes egyik építménye volt. A Római
Birodalom több ezer kilométer hosszú határvédelmi rendszere, a
limes egyedül a kínai Nagy Falhoz hasonlítható emberi alkotás.
Régész és mûemlékes szakemberek szerint mindenben megfelel a
világörökségi helyszínekkel szemben támasztott követelményeknek.
(Egy része, az angliai Hadrianus Fal 1987-ben fel is került a
világörökségi listára.)
A Duna magyarországi szakaszának jobb partján – mai szó-
használattal élve típustervek szerint – épített erõdök, köztük jelzõ- és
õrtornyok is ennek a rendszernek részeit képezték. Mint tudjuk,
Pannonia a Római Birodalom egyik legfontosabb határtartománya
volt. Alig van olyan mai jobb parti településünk, amelynek ne lenne
római vagy római erõdítményen alapuló elõdje. Többek között
Magyaróvár, Gyõr, Szõny, Esztergom, Visegrád, Óbuda, Albertfalva,
Nagytétény, Százhalombatta, Dunaújváros, Dunakömlõd, Duna-
szekcsõ. A római elõzmények azonban szinte mindenütt csak romok-
ban vannak meg, és feltárásuk a késõbbi ráépítések miatt tel-
jességgel lehetetlen. 
A kevés kivételek közé tartozik Szentendre. A város közepén, a mai
Paprikabíró utca és a Dunakanyar körút által körülvett területnek
csak igen kis hányada lett napjainkig beépítve. A nagyjából trapéz
alakú 205x134 m-es erõdítményt, amely mintegy ezer fõnyi
katonaság táborhelye volt, emelet magasságú kõfal vette körül. A fal
vastagsága 120-130 cm között váltakozott. A belsõ építmények 
a szokásnak megfelelõen a parancsnokság, a szentély, a laktanyák,
a raktárak lehettek.
Adott az a rendkívüli lehetõség, hogy a szentendrei Castrum föl-
kerüljön a világörökségi listára, feltárva és hitelesen újjáépítve, a
római limes egy minta objektuma legyen. (Tudomásunk szerint
Leányfalun is foglalkoznak a római õrtorony újjáépítésének gondo-
latával. Hiteles makettjét már el is készíttették.)
Dr. Visy Zsolt a limes elismert hazai kutatója 1999-ben kezdemé-
nyezte, hogy nemzetközi összefogással az egész limes kerüljön fel a
világörökségi listára.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal „Danube Limes – UNESCO
World Heritage” elnevezéssel a közelmúltban projektet kezdemé-
nyezett, amelynek célja a magyarországi római limes emlékeinek
egyidejû felvétele az UNESCO világörökségi listájára.
Szentendre elemi érdeke, hogy csatlakozzon a projekthez, és önkor-
mányzatának felelõssége, hogy a Castrum területére a teljes építési
tilalmat továbbra is fenntartsa, és hasznosításánál a világörökségi
címmel járó kötelezettségeket figyelembe vegye.

MÁTÉ GYÖRGY

1000 ÉV+
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A római tábor északnyugati fele 
feltárás közben (2006)
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Szentendre 
az online
médiában

A KULTÚRA HÁLÓJÁBAN 

Kevés figyelmet kap a Budapesti
Közlekedési Zrt. múzeumi olda-
la, noha a cégnek két kiállítóhe-
lye is van. Az egyik a szentend-
rei Városi Tömegközlekedési
Múzeum, amelynek gyûjteménye
igazán érdekes. 

NÉPSZABADSÁG

TALÁLKOZÁS A ZENÉLÕ
DISZNÓVAL, AMELY 
CUKORKÁT IS AD

Õsfonográfok, verklik és más
muzsikáló csodák Szentendrén.
Nem mindennapi gyûjteményt
látható a Muzsikáló Múzeumba
tévedõ látogató. A harmincéves
gyûjtõmunka eredményeként a
meghökkent vándor láthat és
hallhat itt madárfütty-auto-
matát, orkesztriont vagy külön-
leges fonográfkollekciót.

NÉPSZABADSÁG

ÉSZJÁTÉK-BAJNOKOK

A rejtvényfejtõk egy szûkebb
köre nemcsak saját maga
szórakoztatására foglalatos-
kodik különbözõ típusú kereszt-
rejtvényekkel, hanem versenyez
is. Közülük az egyik legjobb a
mester kategóriában elsõ helyet
elért szentendrei Barna Viktor.
Állítólag õ az ország legjobb
rejtvényfejtõje.

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP.HU

Összeállította: DOBOS ÁGNES

POSTALÁDA

Kis szentendrei 
ki-kicsoda

Olvasom a lap 15. számában Õzi
kedves hangú megemlékezését dr.
Móricz Imrérõl, 75. születésnapja
alkalmából. 
Megtudom, hogy a református
gyülekezet jelentõs tagja; hogy két
évtizede él Szentendrén; hogy
serkenti a Móricz Zsigmond tár-

saság tevékenységét. Ekkor felmerül bennem a
kérdés: csak nem a nagy író rokonát tisztelhetjük az
ünnepeltben? De errõl egy szó sincs az írásban.
Tovább olvasva megtudom azt is, hogy „Móricz
Zsigmond kívánságára 1945-tõl a debreceni refor-
mátus kollégium diákja volt”. 45-ben dr. M. I.
tízéves volt, M. Zs. pedig már három éve halott. Ha
õ, még halála elõtt rendelkezett a gyermek tovább-
tanulásáról, akkor csak volt valami kapcsolat közöt-
tük. M. Zs. 35-ben, M.I. születésekor 56 éves volt. A
nagyapja lenne, esetleg a nagybátyja? Hiába olva-
som végig a születésnapi köszöntõt, semmi informá-
cióhoz nem jutok.
Nosza, segítsük meg gyenge emlékezetemet minden-
féle lexikonokkal! M. Zs-nak három lánya volt: Virág
(1909 – 1995), Lili (1915 – 1999) és Gyöngyi (1911
– 1979). Fia nem volt, aki a nevet tovább vihette
volna. Volt azonban még egy fogadott lánya, Er-
zsébet (Csibe), akit a Csibe-novellákból és a gyö-
nyörû Árvácskából (Ranódy László készített belõle
emlékezetes, több fesztiválon is díjazott filmet 1976-
ban) ismerhetünk. 
Miután a lexikonokól ennél több nem derül ki, irány
a XXI. század: mit találok az interneten? Nos, itt
megtaláltam (http://74.125.77.132/search?q=
cache:5toihasIpPAJ:szemle.szszbmo.hu/lap.php%3Fc
ikk_azon%3D341%26kiad_azon%3D9+dr.+m%C3%B
3ricz+imre&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu) a
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle egy 2003-as inter-
júját dr. M. I.-vel (készítette Hamar Péter), se ebbõl
kiderült: Csibe fiáról van szó, aki kisfiú korában még
személyesen ismerte az írót. Arra is van homályos,
bizonytlan utalás az interjúban, hogy M. Zs. lehetett
az édesapja.

Miért kellett ezt hosszas nyomozással kiderítenem?
Nem hiszem, hogy Õzi, aki a magyar történelem és
irodalom kiváló tudója, mindezt ne tudta volna. Azt
sem hiszem, hogy úgy vélte: mindezt felesleges az
olvasó tudtára hozni, hiszen közismert tényekrõl
van szó. Inkább azt gondolom, valamiféle prüdéria
vezethette a tollát: hagyjuk ezt a nem egészen tiszta
foltot homályban. Mint valaha a kisgyerekeknek:
nicht vor dem Kind. Ettõl vált az írás hiteltelenné.
Kár.

SZEGÕ ANDRÁS

Kedves Szegõ András! 

Sokszor elhangzó panasz napjainkban, hogy kevés-
bé figyelünk egymásra, hogy felületesen olvasunk.
Minden írogató ember olyan áhítatos és értõ
olvasóra vágyik éppen, mint Ön. Figyelmes, a leír-
takon morfondírozik, és fõleg nem hagyja annyiban,
ha hibát vél felfedezni.
Dr. Móricz Imre nevével nem elõször találkoznak a
lap olvasói (kettõ az én tollamból: 2004./27. szám;
2009./26. szám). Móricz Zsigmond 1941 szeptem-
berében nemcsak az édesanyának, Litkei Er-
zsébetnek kérvényezte az örökbefogadását, hanem
kisfiának is. A nevét adta ahhoz, hogy a Zagyva-
rékason nevelkedõ hatéves „gyermek jövõjérõl gon-
doskodni kívánok. Vállalom ezt a feladatot, hogy
embert nevelek belõle isten segítségével.” (Az idézet
a Tasi József szerkesztette Móricz Zsigmond a Kelet
Népe szerkesztõje címû 1988-as a Petõfi Irodalmi
Múzeum kiadta leveleskönyvbõl való.) Ígéretét nem
tudta betartani, hiszen a következõ évben meghalt,
de igyekezett a lehetõségekhez mérten gondoskodni
róla. További sorsáról és életútjáról a következõ lap-
számban olvashatnak majd, hiszen a szerkesztõ 
asszony a múltkori híradást mintegy beharan-
gozóul, bevezetõül szánta egy nagyobb terjedelmû
interjú elé. 
Ami pedig a prüdériát illeti, az Ön oktalan nyo-
mozása és számolgatása teszi ízetlenné azt a Móricz
Zsigmond életét bearanyozó viszonyt és az örömét,
hogy egy fiú is továbbviszi a nevét. Az én szótáram-
ban a fentiekre a tapintat, jóindulat és kegyelet
szavak a megfelelõek.

ÕZI
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TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

Jól lõnek a szent-
endrei tûzoltók

A Zsaru rendõrségi magazin
idén is megrendezte a hagyo-
mányos sajtó-lõversenyét. A
versenyt április 23-án tartották
az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság RSZKK bázisának
lõterén. A vetélkedõ fõvédnöke
dr. Bencze József országos
rendõrfõkapitány volt. Tíz 
csapat regisztrált a versenyre, 
a sajtó munkatársai közül csak
néhány a teljesség igénye
nélkül: Blikk, Havaria Press,
Zsaru Magazin, Zsaru Car,
BPSZ Polgárõr Magazin és a
Szentendrei Tûzoltóság sajtó-
szolgálata. A verseny párbaj-
lövészet formájában zajlott,
MCM sportpisztollyal. Csapaton-
ként tíz bukó korongot kell
lelõni, a két felállt csapat közül
az jutott tovább, amelyik a
feladatot eredményesebben tel-
jesítette, illetve azonos teljesít-
mény esetén jobb idõt ért el. A
versenyzés két megnyert mérkõ-
zésig tartott. A Szentendrei
Szócipelõk csapata a megméret-
tetésen az 5. helyezést érte el.
Eredményükhöz gratulálunk!

Szent Flórián ünnepén
Rendhagyó volt az idei tûzoltó
majális. A látványos jármû-és
eszköz és mûszaki-mentési
bemutatók és családi rendez-
vények mellett a vállalkozó
kedvû érdeklõdõk a Hõs apuka
és anyuka program keretében
kipróbálhatták a mûszaki men-
tés közben a tûzoltók által
használt feszítõ-vágó eszkö-
zöket, a légzõberendezést és a
tálcatûz oltását. Délután 2
órakor a szentendrei hivatásos
és önkéntes tûzoltók ünnepé-
lyes eskütétele után az egy-
házak képviselõi megáldották
az új tûzoltó jármûveket és –
eszközöket. Az ünnepélyes
eskütétel után a Barcsay iskola

tanárai és az ott tanuló gyerekek szülei palotástánccal tették még szebbé ezt a napot. A látványos és
ünnepélyes nap végén a Rodin Kávéház adott otthont annak a képzõmûvészeti kiállításnak és vásárnak,
ahol az érdeklõdõk megtekinthették a szentendrei mûvészek által felajánlott alkotásokat, és azok megvásár-
lásával a tûzoltóság magasbólmentõ eszközét támogatták. A kiállítás az ünnepséget követõen még egy hétig
megtekinthetõ és a kiállított alkotások megvásárolhatók.
A rendezvény támogatói: Casa
Kft., Stiegler Gábor, Jap-Ker
Kft.,Rodin Kávézó, Ikertáltos bolt,
Stihl-Öregfûrész Kft., Welecomp
Kft., Dr. Blanckenstein György
plébános, Szentendrei Római
Katolikus Plébánia, valamint a
kiállító mûvészek: Aknay János,
Ábrahám Péter, Balogh László,
Benke Donát, Hopka Károly,
Jámbor Emese, Kisnémeth Ferenc,
Molnár Bertalan, Pistyur Imre,
Vincze Ottó, Weszelits András, ef
Zámbó István, Zsivkov Anita.
Köszönjük!

JÁMBOR FERENC

tû. szds. Parancsnok
Szentendre Város Önkormányzata

Hivatásos Tûzoltósága

Pályázat
Az Országos Rendõr-fõkapitányság
pályázatot hirdet a középfokú
oktatás intézmények elsõ, második
vagy harmadik évfolyamán tanuló
cigány származású 
fiatalok tanulmányai eredményes
befejezésének elõsegítésére 
és a rendõri pálya választásának
ösztönzésére Budapesten, illetve
megyénként 14 fõ részére a
2010/2011 tanévre

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a cigány származású fiat-
alok nyújthatnak be, akik középfokú
oktatási intézmények nappali tagozatán
elsõ, második vagy harmadik évfolyamán
tanulnak, évismétlésre semmilyen tantár-
gyból nem kötelezettek, a pályázat
benyújtásának évében elért, év végi tanul-
mányi átlageredményük pedig legalább

3,00. A pályázónak a fentiek mellett a
pályázat benyújtásakor az alábbi
feltételeknek kell eleget tennie: • magyar
állampolgárság • magyarországi lakóhely •
büntetlen elõélet;

A pályázatot július 31-ig kell a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõjének megküldeni. 

A Szentendrei Rendõrkapitányság
illetékességi területén élõk érdeklõdhetnek
a kapitányság személyügyi elõadójánál a
06-26/310-233-as telefonszámon is.

A pályázat elbírálásának határideje 2010.
augusztus 31. A pályázatot nyert tan-
ulókkal a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság támogatási szerzõdést köt. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a
PMRFK Humánigazgatási Szolgálat
Kiképzési Alosztálytól kérhetõ (Tel.: 06-1-
443-5800/30-533)

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI 
A PETZELTBEN!

A Petzelt József
Szakközépiskola és
Szakiskolában rendkívüli
felvételi eljárás keretében
május 3-14. között 
az alábbi tagozatokra várjuk 
a 8. osztályos tanulók 
jelentkezését: 

szakközépiskola: 
01 – vendéglátás–idegenforgalom 
szakmacsoport
02 – kereskedelem–marketing 
szakmacsoport

szakiskola: 
03 – elektrotechnika-elektronika 
szakmacsoport

05 – vendéglátás–idegenforgalom 
szakmacsoport
06 – kereskedelem–marketing 
szakmacsoport

Jelentkezni félévi bizonyítvánnyal és
felvételi kérelemmel az igazgatóhe-
lyettesi irodában lehet. A szakmai
gyakorlatot színvonalas szállodákban,
üzletekben, vállalatoknál töltik diák-
jaink. Iskolánkban a tanulóknak
lehetõségük van a Leonardo program
keretében külföldi tanulmányi utakon,
külföldi szakmai gyakorlaton részt
venni.

Érdeklõdni Csepreginé Volosinovszki
Mária igazgatóhelyettesnél lehet:
személyesen Szentendre, Római sánc
köz 1., vagy telefonon: (26) 312-167,
vagy e-mailen: info@petzeltj.hu.
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KOLOS EMÕKE

Az udvaron a kilencedikesek
egymás kezét fogva, a szo-
rosan kapaszkodó kezek

lánca alatt és fölött átbújva hatal-
mas, átláthatatlan bogot képez-
nek. Elõször maguk kísérlik meg
kicsomózni önmagukat, majd
egyik társuk külsõ irányításával
próbálják a feladatot megoldani.
A következõ helyszín az iskola
közösségi terme, ahol a kifeszített
kötélhálóból lelógó színes szala-
gokat már a színész-drámataná-
rok fogják. A vidám közösségi
játék azonban váratlanul drámai
fordulatot vesz: egy családi ve-
szekedés kellõs közepébe csöppe-
nünk. Az egymáshoz vágott sza-
vak, a gesztusok, végül az egyik
elengedett kötél, a sokkoló csend
sok mindent sejtet a szereplõk
múltjából és sok mindent elárul a
jövõrõl. A pillanatok alatt szimbo-
likussá váló térben a családon
belüli kötelékek, viszonyok, kon-
fliktusok hálójában találjuk ma-
gunkat, akárcsak a mindennapi
életben.
–  A színházi nevelés, TIE (The-
atre-In Education) Magyaror-
szágon még viszonylag új okta-
tást kiegészítõ forma – magyaráz-
za a szokatlan módszert Mesz-
lényi-Bodnár Zoltán, a foglalko-
zást vezetõ szentendrei Nyitott
Kör Egyesület elnöke. – A várat-
lan felütésnek köszönhetõen min-
denki azonnal beavatottá, az
események részesévé válik. Így
percek alatt komoly, intenzív
munka alakul ki. 
Az egymást követõ múltbéli jele-
netsorok, a kiválasztott „család-
tagokkal” történõ csoportos inter-
júk során a fiatalok választ ke-
reshetnek arra, hogyan juthatott
el idáig a történet. Majd a diákok
által többször megállított és a
javaslataik szerint újraírt törté-
netben elemzik azokat a ponto-
kat, ahol már évekkel ezelõtt lát-
szottak a konfliktusokra utaló
jelek. Ezt követõen közösen keres-
nek választ arra, milyen eszközei
lehetnek egy tinédzsernek ma a
családban a pozitív változások
elérésére. 

– A TIE-társulatok a színházat és
a drámát eszközként használva
társadalmi, erkölcsi, lélektani
kérdéseket járnak körül a fiata-
lokkal közösen, hogy segítséget
nyújtsanak egy adott probléma
megértésében, a
megoldáskeresésben és a problé-
makezelési módok fejlesztésében
– teszi hozzá Emõdi Klaudia, a

Móricz Gimnázium francia nyelv-
és dráma tanára, aki a társulat
2005-ös létrejötte óta maga is
aktívan részt vesz a munkában. –
Ennek az elsõsorban 13-16 éve-
sek számára szóló foglalkozásnak
a kiemelt célja a függõségek –
például játékszenvedély, testkép-
zavar, munkamánia – okainak és
kialakulásának körüljárása, felis-
merése és a megelõzés lehetséges
módjainak keresése.  A fiatalok
ugyanis ebben a korban próbál-
gatják a lázadás és a szabadság
különbözõ formáit, hirtelen kitá-
gul számukra a világ, sok új
helyzettel találják szembe ma-
gukat. És az ezekre a kihívásokra
adott válaszok a tapasztalatok
szerint sajnos nem mindig meg-
felelõek; a tinédzserek egy része
különbözõ pótcselekvések vagy
pótszerek segítségével próbálja
meg elfedni a problémákat.
– Tavaly áprilisban mutattuk be
ezt a programot a Városházán, és
több helyi iskolát is megkeres-
tünk – mondja Zoltán. – Mivel

2009-tõl a Nyitott Kör is bekap-
csolódott az iskolai drogpreven-
ciós programba, így pályázhatóvá
vált a képzésünk.
Ennek köszönhetõen már pályá-
zati pénzbõl indulhatott el a mos-
tani kurzus is a Rákócziban a 8-
11. évfolyamosoknak, ahol most
négy évfolyamnak, nyolc osztály-
nak tartják a képzéseket, immár
három hónapja. 
– Az interakciók alapján vilá-
gosan látszik, hogy a diákok
körében ül a téma! – osztja meg a
tapasztalatokat a programvezetõ.
Mivel ezzel a módszerrel a fiat-
alok nemcsak megfigyelõi, hanem
írói, sõt adott esetben szereplõi is

a történetnek, így az itt meg-
születõ „tapasztalat” rögzülése
érzelmi szinten is megtörténik.
Nem várható el az életben, hogy
akár egy hollywoodi filmben, egy
csapásra megoldódjon minden,
viszont meg kell hogy mutassuk,
van lehetõségünk kis lépésekben
haladva apró változtatásokat
elérni a saját életünkben. Akár a
szüleink felé kezdeményezett õsz-
inte beszélgetésekkel, amelyek
aztán lassan elindíthatnak
valamit.
És hogy a tanév végével hogyan
folytatódik a munka? A tervek
között szerepel a „repertoár”
bõvítése egy kimondottan a felsõ
tagozatosoknak íródott darabbal,
a Rákócziban pedig a következõ
tanévtõl színjátszó szakkör indul
majd az egyesület vezetésével.
Erre készülve a társulat négyna-
pos nyári drámatábort is szervez,
hogy a gyerekek belekóstolhas-
sanak a színházi világba, kipró-
bálhassák a közös alkotás örömét
ebben a mûvészeti formában is.

DROGPREVENCIÓS KÉPZÉS A RÁKÓCZIBAN

Színházi neveléssel 
a függõségek ellen

Szimbolikus kötelékek

GONDOT JELENT
ÖNNEK IDÕS HOZZÁ-

TARTOZÓJÁNAK 
NAPPALI ELLÁTÁSA,

FELÜGYELETE?

A szentendrei Gondozási
Központban mûködõ Idõsek

Klubjában:
napi háromszori étkezést biz-
tosítunk tagjainknak, térítés
ellenében, a nyugdíj összegétõl
függõen
a klubbot ingyenesen vehetik
igénybe (minden délelõtt
foglalkozásokat tartunk: bibli-
aóra, kézmûves és ismeretter-
jesztõ foglalkozások stb.)
gépkocsinkkal - igény esetén-
otthonából beszállítjuk és haza-
visszük tagjainkat
szakképzett gondozónõk felü-
gyelik az idõseket,
segítenek a bevásárlásban,
hivatalos ügyek intézésében
stb.

Nyitva tartás: hétköznap: 
7.30-15.30-ig

Szentendre, Sztaravodai út 2.
Érdeklõdni Lovas Judit klub-
vezetõnél lehet: (26) 311-964

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs • darus • építõanyag

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537

SZTRAKA ATTILA 
06-30-9617-789

sztraka@dunakanyar.net
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Afuvola gyönyörû
hangja több száz
éve elvarázsolja az

embereket. Így van ez ma
is, hiszen a zeneisko-
lában az egyik legnépsze-
rûbb tanszak a fuvola.
Jelenleg 82 gyermek tanul
ezen a varázslatos hang-
szeren muzsikálni. Köz-
tük vannak az operák
leendõ zenészei, a még
meg sem született csöpp-
ségek lelkes zenetanárai,
és bizony a jövõ világhírû
szólistái is. Az igazán
tehetségesek felfedezé-
sére remek alkalmak a különbözõ
zenei versenyek.
Idén a szentendrei Vujicsics Tiha-
mér Zeneiskolában rendezték
meg az V. Pest Megyei Fuvola-
versenyt. Az eddigi négy alkalom-
mal mindig a ceglédi zeneiskola
volt a rendezõ, ám idén nem vál-
lalták. Sok fáradtságos munka,
szervezés és izgalom elõzte meg a
rendezvényt, hiszen a 30 zeneis-
kolából érkezett 65 zenészpalán-
tát tanáraikkal, szüleikkel együtt
koordinálni nem kis feladat. Ám
az alapos elõkészítõ munka nyo-
mán egy gördülékeny, fennakadá-
soktól mentes rendezvény részt-
vevõi lehettünk. A zsûribe a szak-
ma kiválóságait sikerült megnyer-
ni: Kovács Lóránt Liszt-díjas,
érdemes mûvész, Herczeg Mária
fuvolamûvész-tanár, dr. Csetényi
Gyula professzor emeritus, fuvo-
lamûvész-tanár, a Magyar Fuvo-
lás Társaság elnöke. 
Szakértõ bírálataik nyomán a
verseny nagydíját, a Trevor J. Ja-
mes ezüstszájrészes, Csíder
Acoustic fuvolát a szentendrei

zeneiskola felajánlásából a 14
éves Szilas Judit, az érdi Lukin
László AMI növendéke érdemelte
ki.

Gratulálunk a nyolc szentendrei
tehetségnek szép eredményükért!

I. korcsoport:
1. helyezést ért el Szentkirályi-
Tóth Kata, tanára: Kádár Krisz-
tina
3. helyezést ért el Flórián Hanna,
tanára Kádár Krisztina

II. korcsoport:
2. helyezést ért el és a Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskola
különdíját kapta Páljános Anna
Léda, tanára: Kovács Zsuzsanna
Különdíjban részesült: Karajz
Villõ, tanára: Kovács Zsuzsanna

VI. korcsoport:
1. helyezést ért el Déri Nóra, ta-
nára Kádár Krisztina

Felkészítõ tanári díjat kapott
Kádár Krisztina, zongorakísérõi

díjban részesült Forrai
Judit

Szépen szerepeltek még
Pintér Borbála, Koroknai
Laura, Árpási Zita, fel-
készítõ tanáraik Pulius
Emese, Kádár Krisztina és
Kerekes Katalin voltak.
A díjazottak elismert
fuvolatanárok konzultá-
ciós óráit, kottákat,
könyveket, cd-ket, hang-
versenyjegyeket és -bér-
leteket, festményeket,
pólókat, ajándéktárgyakat
kaptak. 

Ezúton is köszönjük támogató-
inknak a felajánlásokat: Arató
Hangszer Kft., Bartók Béla Zene-
mûvészeti Szakközépiskola, Hol-
lerung Gábor igazgató-Budafoki
Dohnányi Zenekar, Budapesti
Fesztiválzenekar, Corpus Music,
dr. Dietz Ferenc polgármester,
Editio Musica Budapest, Csíder
Károly-Fon Trade Music, Magyar
Állami Operaház, Magyar Fuvolás
Társaság, Mûvészetek Palotája,
Lánczky Csaba-Strook 2000 Kft,
Lukács Tibor festõmûvész, Pál-
jános Ervin szobrász- grafikus-
mûvész, Vakondnyár Pólóbolt.
Jó volt látni, hogy a mai nehéz
helyzetben is milyen jól mûködik
a tehetséggondozás lelkes zene-
pedagógusainknak köszönhetõ-
en, akik nem mellesleg remek
szervezõkészséggel egy ilyen
nagyszabású esemény profi ren-
dezésével is öregbítik zeneisko-
lánk és városunk hírnevét.

HORVÁTH VIORIKA

a Szülõi Fórum elnökségi tagja

A jövõ fuvolamûvészei Szentendrén
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 vá-
lasztás helyszínén szóbeli meg-
mérettetésen adhatnak számot tu-
dásukról, rátermettségükrõl, majd
az iskolák küldöttei titkos szava-
zással választják meg a legjobbat.

Május 29-én, szombaton 10 órától
a Templomdombon, a Templom-
dombi Általános Iskola közremû-
ködésével zajlik a városi gyermek-
nap, melyen vidám vásári komédiát
mutatnak be az iskolák diákjai, és
kézmûves foglalkozások, környe-
zetvédelmi vetélkedõk, ÖKO piac,
játék, könyv, saját készítésû porté-
kák vására, és ezeken kívül még
számos érdekes program várja a
gyerekeket. 

Szentendre Város Önkormányzata
gyermeknapi rajzversenyt hirdet,
melynek témája a Duna. Sze-
retnénk, ha olyan alkotások szület-
nének, melyek bemutatják a Duna
történelmét, a folyóhoz kapcsolódó
kulturális hagyományokat vagy a
környezetvédelmet, de be lehet
mutatni a Dunához csatlakozó
folyókat, patakokat is. Lehet el-
képzelt 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, raj-
zlapra felkasírozni. Három kategó-
riában – 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 Álta-
lános Iskolában kell leadni. A
legjobb képek, melyet neves képzõ-
mûvészekbõl álló zsûri fog kivá-
lasztani, május 27-én 16 órától
lesznek kiállítva a Polgármesteri
Galérián, a Városházán.

Második PET-palack gyûjtõ verseny

Idén május elsején immár második alkalommal bony-
olítottuk le a tavalyi évben nagy sikert aratott PET-
palack gyûjtõ versenyt. A résztvevõk az általános is-
kolák osztályai voltak, akik az összegyûjtött palac-
kokért nagy értékû pénzjutalmat kaptak, amit osztály-
kirándulásra lehet felhasználni.
A délelõtt folyamán közel 800 kg mûanyag palackot
hoztak le a Postás strandra szülõk, pedagógusok és ter-
mészetesen a gyermekek. A versenybe tizenegy osztály
nevezett be három szentendrei általános iskolából, és
összesen öt helyezett kapott ajándékot.
Ezúton is köszönjük a VSZ ZRT segítségét a konténerek
biztosításában és természetesen a pedagógusok és
szülõk hozzáállását, akik fáradságot és idõt nem
kímélve segítettek a gyermekek környezettudatos élet-
módra való nevelésében.

Pontosan délben volt a nagyszínpadon a díjátadás.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter adta
át a helyezetteknek az összességében 400 000 Ft értékû
ajándékokat.
A nyertesek
Elsõ helyezett lett a Barcsay iskola 6/B osztálya 310,2
kg összegyûjtött petpalackkal, második helyezést ért el
a II. Rákóczi F. iskola 4/A osztálya 187,6 kg leadott
mûanyag palackkal, harmadik lett ugyancsak a II:
Rákóczi F. iskola 5/A osztálya, alig lemaradva a
második helyezettõl, negyedik helyezést ért el az Izbégi
Általános Iskola 3/C, míg ötödik lett az izbégi  iskola
4/A osztálya. Gratulálunk a nyerteseknek és minden
résztvevõnek.
Az osztálykirándulásokról szóló fényképes írásokat
megjelentetjük a Szentendre és Vidéke hetilap hasáb-
jain.

MAGYAR JUDIT

SZ.I.A Alapítvány



Almafa bölcsi
Pomázon
TOVÁBBI CSOPORTOKKAL VÁRJA 
AZ 1–4 ÉVES KISGYEREKEKET 

Szeptember 1-jétõl még több kisgyereket tud
fogadni a környék egyik legkedveltebb gyer-
mekközpontja, az Almafa Gyerekház mini-
bölcsije. A gyerekház vezetõjét, Egervári
Krisztinát kérdeztük, hogy meséljen a bõ-
vítésrõl és a fejlesztésrõl.

Mióta mûködik bölcsis korú
csoport az Almafa Gyerekházban?
3 évvel ezelõtt nyitottuk meg
gyerekházunkat, ahova 0-7 éves
korú kisgyermekeket várunk külön-
bözõ programokkal. Azt láttuk,
hogy nagyon szeretnek hozzánk
járni nem csak a gyerekek, hanem a
szülõk is. Õk ösztönöztek minket
egy évvel ezelõtt arra, hogy
lehetõséget biztosítsunk gyer-
mekeiknek, hogy ne csak heti egyszer-kétszer
jöhessenek tornázni, énekelni, játszani hozzánk,
hanem itt tudják õket hagyni, miközben õk dolgoz-
nak vagy intézik a „gyermekmentes” programjaikat.

Hogyan képzeljük el az „almafa bölcsit”, amirõl
olyan sok jót hallani kisgyerekes körökben?
Ha két szóval kellene ezt megválaszolni, akkor:
vidámnak és boldognak. Részletesebben pedig úgy
jellemezném, hogy bölcsinkbe – családi napközi
keretein belül – azon szülõk gyerekeit várjuk, akik
szeretnék, hogy hétköznapokban gyermekük meg-
bízható és szeretetteljes helyen legyen. Családias, vi-
dám hangulatban  egyéves kortól négyéves korig
próbálja helyettesíteni a szülõi gondoskodást. Ki-
sebb létszámmal mûködünk, mint egy klasszikus
bölcsõdei csoport, ahol a gyermekekre gondozó né-
nik vigyáznak és gondoskodnak róluk nap mint nap. 
2010 szeptemberétõl lehetõségünk van bõvíteni, és
három csoportban várjuk majd a gyerekeket, amely
lehetõvé teszi, hogy még inkább figyelembe vegyük
az életkori sajátosságokat. Igyekszünk olyan csopor-
tokat kialakítani, ahol nagyon hasonló életkorúak a
gyermekek. Lesznek a mini csoportosak: 1-2 évesek,
a középsõ csoportosok, akik 2-3 évesek és a „na-
gyok”  – akik 3-4 évesek –, velük óvodapedagógus
foglalkozik majd, õk lesznek az almafa mini-óvodá-
sai, akik felkészülnek a majdani ovis életre. 

A gondozáson és az ölelésen kívül mit kapnak
még a gyerekek?
Természetesen az õ életkorukban a legnagyobb
ajándék és a legjobb „fejlesztés” a szabad játék és a
társakkal való szocializáció. Emellett rendkívül
fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek elegendõ idõt
töltsenek a szabadban, és igyekszünk minden nap
biztosítani nekik a friss levegõn való játékot. Igye-
keztünk a gyerekek számára biztonságos, eszté-
tikus, kedves környezetet kialakítani, és megko-
ronázni egy zöld és árnyas, minden igényt kielégítõ

kerti játszótérrel, ahol minden olyan  játék megtalál-
ható, ami az õ életkorunkban élményt nyújt.  

Vannak olyan különleges programok, amelyek
egyedivé teszik a bölcsit?  
A klasszikus bölcsis programokon – mese, játék,
kézmûves foglalkozás, homokozás, hintázás –  kívül
heti rendszerességgel biztosítunk bölcsiseinknek
szórakoztató foglalkozásokat, mint pl. a Csiri-Biri
mozgásfejlesztõ torna – Izgõ-mozgó, jövõ-menõ,
felmászó-leesõ tipegõk kedvence. Sok-sok színes,
érdekes fejlesztõ eszközzel varázsoljuk el a gye-
rekeket egy dinamikus és zenés világba, ahol
játékosan kacagva próbálhatják ki a mozgás örömét. 
Almazene – Játsszunk zenét! Remek móka és játék.
Játék a hangunkkal, a kezünkkel, a lábunkkal, a

testünkkel. Mondókákkal, kiszá-
molókkal, versekkel, népdalokkal
varázsoljuk el a gyerekeket egy
zenés világba, ahol megismerked-
nek a hangszerekkel, a ritmu-
sokkal, mindeközben fejlesztjük a
mentális képességeiket. 
A két nagyobb csoportban le-
hetõség lesz napi 45 perces játékos
angol foglalkozásra. Ezt a szülõk
igényei szerint lehet választani. Az

English Gym & Fun játékos angol, ami az elsõ olyan
mozgásra, aktív tevékenységre késztetõ foglalkozás,
amely angol nyelven ösztönzi a Tipegõket a felada-
tok teljesítésére, játszásra, éneklésre. 

A beiratkozás folyamatos, a létszám természetesen
korlátozott, ezért aki úgy gondolja, hogy szeretne
eljönni hozzánk és megismerni az „almafás” hangu-
latot, várjuk szeretettel. Bõvebben: www.almafa-
gyerekhaz.hu; 26/323-053; almafa@almafagyerek-
haz.hu                                                              (x)

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

ANNA-MAJOR
Hauszmann Alajos (1847-1926)
építész – Budapesten a József
Mûegyetem, az Erzsébet kórház,
a New York palota tervezõje, 
a Budai vár rekonstrukciójának 
levezetõje 1882-ben családjának
nyaraló számára telket vásárolt
az Izbég melletti Anna völgyben.
A parkjában másodlagosan beépí-
tette a budai várból származó
középkori, reneszánsz épülettöre-
dékeket is. Kertjében szõlõt és
almát termelt. 1945. után a nya-
ralót államosították, és a Magyar
Néphadsereg üdülõje lett. (P.N.E.)
F: Szentendrei Arcképcsarnok II.,
dr. Morvay Judit: Izbégi neves
épületek,emlékhelyek  = Fejezetek
Izbég múltjából

BOLDOGTANYA
A Szentendre és Leányfalu hatá-
rában, a Malom hegyen lévõ na-
gyobb épület építtetõje az erdélyi
származású Pojlák Jenõ földbir-
tokos volt. Birtokán mintagazda-
ságot épített ki. 1945 után a
tekintélyes méretû házat  a város
szociális célra használta fel: az
Öregek otthona lett. (P.N.E.)
F: Krachler Ágoston:
Feljegyzéseim az 1900-as évekbõl
= Fejezetek Izbég múltjából

EVANGÉLIKUS TEMETÕ
Az evangélikus hitû polgárok
helyi gyülekezete 1933-ban ala-
kult. A hívek kis száma miatt kü-
lön temetõt nem nyitottak. Kéré-
sükre az önkormányzat engedélyt
adott, hogy a Szamárhegyen lévõ
római katolikus temetõnek a
Temetõ utcából nyíló – a reformá-
tusok által korábban megkapott –
külön kis részét használják. Itt
máig temetkeznek. (P.N.E.)
F: Dr. Katona Gyuláné
Szentendrey Katalin: A szentend-
rei katolikus egyház és plébánia
története 1002-1992

HELYTÖRTÉNET
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Belvárosi Mûvészek
Társasága gyûjtemé-
nyes kiállítása
Május 8-án, szombaton 
17 órakor nyíló kiállításon
köszöntõt mond Szakács Imre
festõmûvész, a Szentendre Régi
Mûvésztelep. Egyesület elnöke,
Kovács Péter Balázs festõ-
mûvész, a BMT elnöke.
Megnyitja Kovács Albert festõ-
mûvész, a Magyar Festõk
Társasága elnöke.
Megtekinthetõ június 13-ig,
hétfõ kivételével 10-tõl 18 óráig,
Szentendre, Bogdányi út 51.

Szentendrei 
dobbanások IV.
Május 15-én, szombaton 10-
tõl 24 óráig a MûvészetMalom
udvarán (Bogdányi u. 32.). 
A zenés programok alatt
táncház, kézmûveskedés,
eszem-iszom (büfé). Jegyek a
helyszínen kaphatók: gyermek
500 Ft, felnõtt 1500 Ft, családi
jegy: 2500 Ft, diák és nyugdíjas:
1000 Ft. A teljes bevételt a
Kékvölgy Zeneiskola hang-
szerkészletének bõvítésére
fordítják. Szervezõk: Kékvölgy
Waldorf Iskola szülõi közössége,
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft. Médiatámogató:
Pesti Est. (Részletes program a
15. oldalon)

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 éksz-
ert! Hordható mûtárgyak címû
sorozat második kiállítása kerül
megrendezésre. A kiállításra
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.  

Felejthetetlen szépségû, lel-
kesítõ elõadást hallhattak
azok, akik részt vettek a Kol-

ping Család Akadémiai sorozatá-
nak idei március 6-i rendezvé-
nyén. Az elõadó dr. Losonci Mik-
lós professzor volt, immáron,
sajnos, utoljára.
Hosszú idõn át volt, éves rendsze-
rességgel, elõadónk, többnyire
március 15. tájékán. Igényes, ki-
tûnõ elõadói stílusa, hazafias
lelkesedést, bizakodást és re-
ményt sugárzó elõadásmódja az
1848-as szabadságharc méltó
megünneplését tette lehetõvé
mindannyiszor. 
Az idei ünnepi elõadás címe „Már-
cius 15-e üzenete” volt. Kitûnõ
beszéde most is sodró erejû, ma-
gával ragadó, ugyanakkor lelke-
sítõ és sziporkázó volt. Hall-
hattunk történelemrõl és iroda-
lomról egyaránt. Gyönyörû sza-
valatok és idézetek hangzottak el
olyan szellemi óriásoktól, mint
Petõfi, Arany, Ady, József Attila,
Madách vagy éppen Goethe. Az
igényes közönség mindezt ünnep-
ként élte meg, amit még szebbé és
egyúttal meghittebbé is tett a
közben kialakult családias han-
gulatú, baráti, bensõséges légkör.
Ekkor senkinek nem jutott volna
eszébe, hogy ami elhangzott, nem
csak egy briliáns elõadás volt,
hanem azt egyúttal egy gyönyörû

emlékeket hagyó búcsúbeszédnek
is kell majd tekintenünk néhány
nap múlva, az elõadónak március
11-én váratlanul bekövetkezett
halála miatt.
Lesújtva, szomorú szívvel, el kell
fogadnunk a megváltozhatatlant.
Gyászolunk, de ugyanakkor  há-
lánkat és köszönetünket is kife-
jezzük ez úton is, amiért az õ
ragyogó beszédei is gazdagíthat-
ták Kolping Akadémiai progra-
munkat, sok éven át. Ezeknek
emlékét szívünkben õrizve haj-
tunk fejet, és köszönünk el most
már mindörökre a hûséges elõ-
adótól és jó baráttól. 
Isten áldjon Miklós!

A Szentendrei Kolping Család 

nevében

DR. MAKAY LÁSZLÓ

Losonci Miklós halála után két
írásunkban is megemlékeztünk a
professzorról, de sokrétû munkás-
ságát még nem foglaltuk össze.
Ebben özvegye, Losonci Lilla
nyújtott segítséget.

Dr. Losonci Miklós Dunaharasztin
született 1929-ben. Az ELTE-n
diplomázott tanárként, doktorá-
tusát is ott szerezte 1953-ban.
Tanári pályafutása során tanított
minden iskolatípusban: igazgató-
ja volt a ráckevei Ady Endre
Gimnáziumnak, fõtitkára a Ma-
gyar Iparmûvészeti Fõiskolának,
majd docens a Budapesti Tanító-
képzõ Fõiskolán. A Miskolci
Bölcsész Egyesületben az Eszté-
tikai Tanszék vezetõje, 1997-ben
díszdoktor. A Semmelweis Egye-
tem Testnevelés és Sporttudo-
mányi Karán magyar esztétikát
tanított a 2005-ben megjelent,
tankönyvként elfogadott mûvé-
bõl. 2001-tõl a Károli Gáspár
Református Egyetem tanára.
Mûvészettörténészként több mint
50 kötete jelent meg. Monog-
ráfiákat írta Magyar Nemzeti
Galéria gyûjteményeirõl, mûvészi
életutakról. Több száz katalógus
elõszavát írta meg, ezernyi cikke,
tanulmánya jelent meg szak-
folyóiratokban, újságokban. Több
mint kétezer tárlatot nyitott meg
hazánkban és külföldön.
Az Õszi rózsa Wagner Mariskának
címû regényében egy Gulágra
elhurcolt kislánynak állított

emléket. A 2008-ban írta Mátyás
a nagy király címû drámát. A
2006-ban, 2007-ben és 2009-ben
megjelent Magból erdõ címû
köteteiben gondolatait, munkáit,
feladatait összegezte.
1967-ben megalapította az ország
elsõ iskolamúzeumát (ráckevei
Ady Galéria), jelentõs szerepe volt
a váci Hincz Gyula állandó gyûj-
temény létrehozásában.

Kitüntetései
• Tokai Daigakut
• Magyar Köztársaság Bronz Ér-

demkereszt
• Pro Urbe (Dunaharaszti)
• Pest megye díszpolgára
• Outstanding Europeans of the

21st Century (irodalmi tanul-
mányok kategória)

Tisztségei
• Az Országos Petõfi Sándor

Társaság alelnöke
• Vér és Arany Ady Baráti

Társaság alelnöke
• TIT Pest megyei elnökségének

tagja
• Izbégi Baráti Kör örökös tagja
• Szentendrei Szalon tagja

Az utolsó leheletéig dolgozott,
számos befejezetlen munkája ren-
dezésre, folytatásra vár. A magyar
nemzet áldozatos harcosa volt,
igazi Homo hungaricus.

Búcsúelõadás a Kolping-házban

Szeresd Szentendrét
Séták

Május 9-én, vasárnap 

ZÖLD ÚT, 
A KÕHEGYI

TANÖSVÉNY

Vezeti: Nyvelt Erik
Találkozunk a püspökmajori 
buszfordulónál 13 órakor. 
A sétához 14 órakor a kõhelyi 

turistaháznál is lehet csatlakozni.

Belépõ 600 Ft 
(gyerekeknek ingyenes)
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Szentendrén számos vendég-
látóhely üzemel. Ki patinás
hírnevével, ki turisztikai

kapcsolataival, ki a mai legmod-
ernebb konyhatechnológiával ké-
szült étkekkel próbálja a vendé-
gek kegyét megnyerni. De lehet-e
itt hosszú távú jövõje egy – a
város kevésbé frekventált részén
lévõ, nyilvánvalóan jóval kisebb
„marketing-költségvetésbõl” gaz-
dálkodó  – palacsintázónak? Úgy
látszik, ha a minõség iránti elkö-
telezettség kreativitással és vál-
lalkozó kedvvel párosul – igen.
A MûvészetMalom szomszéd-
ságában, a Bogdányi utcából nyí-

ló kis közben mindig történik
valami. Egy fiatal vállalkozó-
páros tavaly nyitotta meg itt a
Walkway Palacsintázót, ahol kü-
lönleges sós és édes óriáspala-
csintákkal, nyolcféle belga sörrel,
a Bortársaság minõségi boraival
és ízletes egytálételekkel várják a
betérõket.
– Bevallom, az elsõ telünk nem
volt könnyû – összegzi az elmúlt
hónapok tapasztalatait Kecskés
Emese, a tulajdonosok egyike. –
Sejtettük, hogy télen Szentendrén
is nehezebben mozdulnak majd ki
az emberek. Így megpróbáltunk
folyamatosan újabb és újabb
programokat kitalálni. 
A páros bevezette a kétheti „fél-
áras szerdákat”, amikor is a
hónap második szerdáján a fõ-
ételeket, az utolsó szerdáján
pedig az óriáspalacsintákat kínál-
ják féláron. Svédasztalos kós-
tolót, Activity-estet hirdettek meg,
a gyermekes családok nem kis
örömére pedig képzett óvónõ
vezetésével kreatív foglalkozá-
sokat szerveztek a színes ülõgar-
nitúrával berendezett „kanapésa-
rokban”. A kicsiknek elõre meg-
hirdetett mesefigura fõszereplé-

sével színezõvel, könyvekkel,
plüssfigurákkal, társasjátékokkal
játszósarkot rendeztek be, sõt a
népszerû figurákból ajándékcso-
magot is kaptak a gyerekek.
A próbálkozásokat úgy látszik
siker koronázza. A nem egyszer
teltházas programokat kínáló,
lassan társasági központtá, vá-
rosi találkozóhellyé alakuló pala-
csintázó több programja közkívá-
natra tovább folytatódik. A fél-
áras szerdákon túl minden hó-
napban lesz gyermekfoglalkozás,
májusban pedig a játszósarokban
és a háromezer forint fölötti
fogyasztás mellé járó ajándékcso-
magokban Thomas és Spongya-
Bob után most Micimackó lesz
hivatott a szülõk nyugodt ebédjét
és a gyerekek jó kedvét biztosí-
tani. A gyermeknapon pedig
bohóc és lufi-hajtogatás teszi
majd vidámabbá az itt töltött idõt.
És hogy a felnõttek se marad-
janak ki a jóból, a most már húsz
férõhelyesre bõvült hangulatos
teraszon a június foci VB-t a
minõségi csapolt és üveges sörök
mellett LCD képernyõn követhetik
majd figyelemmel az érdeklõdõk.
– Meglepõ módon van, aki tanulni

ül be hozzánk, és van, aki az
angolóráját szervezi ide. Mert
nálunk ezt is lehet. – mondja
mosolyogva Érchegyi Dóra, a
tulajdonostárs. – A titok az ottho-
nosságban rejlik. Wifi-elérés eddig
is mûködött az étteremben,
mostantól pedig egy gépen in-
gyenes internet-elérést is biztosí-
tunk. 
Az újabb ötletek egy részét sok-
szor maga az élet kínálja. Így
került be például a tervek közé a
MûvészetMalom nyári elõadá-
sainak szünetében az „Ötperces
menü” – vagy a turisták számára
a „Sétálómenü” gondolata, a ház-
hozszállítás beindítása vagy az
irodalmi felolvasóestek, beszél-
getések szervezése is. 
– Nagyon jó látni, hogy egyre
többen jönnek vissza hozzánk –
vallja Emese. – És amikor az
egyik vendég vacsora után arról
érdeklõdött, máshol is van-e üzle-
tünk, mert ez a szellemiség az,
ami a mai vendéglátásból hiány-
zik – úgy éreztem, nem dolgozunk
hiába.

KOLOS EMÕKE

Walkway Palacsintázó és Étterem 
Szentendre, Bogdányi utca 15/2. 

(a hajóállomással szembeni közben)
Tel.: 06-20/501-3830. 

Nyitva tartás: Minden nap! H: 12-22, K -
Cs,V: 10-22, P - Szo: 10-24.

www.walkway.hu

(x)

Lazacos vagy marcipános?
A Walkway csapata ismét újításokkal készül a szezonra

Áprilisban ismét taroltak a
Szentendrei Kenguru Kö-
télugró DSE versenyzõi az

Egerben megrendezett 2010-es
országos bajnokságon, ahol a
megyei elõdöntõkrõl továbbjutott
legjobb 187 egyéni versenyzõ és
38 formáció (4 fõs csapat) mérte
össze a tudását. Azt már meg-
szoktuk, hogy a Lengyel Ibolya
edzõ keze alól kikerülõ sportolók
évek óta rangos helyezéseket
érnek el az országos versenyeken,
ám az idei kétnapos országos
diákversenyen valóban hihetetlen
eredményeket produkált a marok-
nyi szentendrei csapat. Az orszá-
gos versenyre hét egyéni ver-
senyzõvel indultunk különbözõ
korcsoportokban, akik öt érmes
helyezést értek el: három arany-,
egy ezüst- és egy bronzérem
született. 
Aranyérem: Bihari-Kiss Flóra (1.
korcsoport, Szent András iskola)

Aranyérem: Molnár Bernadett (2.
korcsoport, Szent András iskola)
Aranyérem: Bús Flóra (2. korcso-
port, Ferences Gimnázium)
Ezüstérem: Juhász Róza (3. kor-
csoport, Szent András iskola)

Bronzérem: Bondár Lili (4. kor-
csoport, II. Rákóczi iskola)

Formációs csapatversenyben két
csapattal indultunk a 2. korcso-
portban, és mindkettõ dobogós
lett: egy arany- és egy bronzérmet
hoztunk haza: 
Aranyérem: Bondár Lili, Dani
Laura, Dévényi Dorottya, Juhász
Róza összeállítású csapat
Bronzérem: Bihari-Kiss Flóra,

Bús Hanga, Szepesi
Fanni, Takács Réka
összeállítású csapat 

A versenyzõk az or-
szágos versenyen
iskoláikat képvisel-
ték: Bihari-Kiss Fló-
ra, Bús Hanga, Dani
Laura, Juhász Róza,
Molnár Bernadett,
Szepesi Fanni és

Takács Réka a Szent
András Általános Iskola; Bondár
Lili, Bondár Bianka és Dévényi
Do-rottya a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium;
Bús Flóra pedig a Ferences Gim-
názium tanulója.

Gratulálunk a versenyzõknek és a
csapat edzõjének, Lengyel Ibolyá-
nak!

BÚSNÉ PAP JUDIT

szülõ

Kötélugróink ismét kimagasló sikert értek el

Egyéni versenyzõk

Formációs csapatok
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Tájak, városok,
emberek
Edmund, Varga Ödön Tibor
Szentendrén alkotó festõmûvész
kiállítása megtekinthetõ május
21-ig a Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs Centrum
kiállítótermében (Veresegyház,
Fõ út 45-47.)

Balett-bemutató
A Diótörõ Balettiskola év végi
bemutatója május 29-én szom-
baton 10.30 órakor kezdõdik a
Pest Megyei Könyvtár szín-
háztermében (Pátriárka u. 7.).
Belépõdíj 1000 Ft.

Az élet mûvészete, 
a gyógyító lélegzet 
Május 14-én pénteken 18
órakor Az élet mûvészete, a gyó-
gyító lélegzet címmel Mr K. V.
Suresh indiai tanító elõadása
lesz a Petõfi Körben (Stéger köz). 
Házigazda: Hummel Rozália, 
az India Barátai Egyesület
részérõl. Gyógyító lélegzetnek
hívják a technikát, aminek
segítségével feloldódik a stressz,
a régi belsõ blokkok, és igazi,
energetizált jóllét érzése tölti fel
a gyakorlót. Napi 20 perces
gyakorlattal érezhetõ az elme
nyugalma. Mr K. V. Suresh indi-
ai tanító tíz éve oktatja a vilá-
gon a gyógyító légzést. Tavaly
érkezett Budapestre, és azóta is
sikeresen segíti a magyar kis
„lélegzõ csapatot”. Május 14-én
bemutatja a Petõfi kör tagjai
részére az Élet Mûvészete
Alapítványt, melynek nagyon
nagy sikere van világszerte. Mr.
Mohan, az India Nagykövetség
kulturális tanácsosa is részt
vesz az elõadáson, õ is használ-
ja e gyógyító lélegzést.

Nagy megtiszteltetés, de
egyúttal nagy kihívás is
számomra, hogy Molnár

Bertalan festõmûvész, grafikus,
kedves Barátom felkért kiállítása
méltatására. Azzal a vallomással
kezdem mondókámat, hogy szá-
momra a mûvészet, különösen a

képzõmûvészet, a legmagasabb
rendû emberi teljesítmény. Babits
Mihály egy verse jut eszembe: „A
semmibõl alkottam új világot /
mint pókhálóból szõ kötélt a rab.”
Szép, mûvészi és bátor ez a vers-
sor, de ki ihlette a költõt ennek a
versnek a megírására? Középis-

kolás koromból emlékszem erre a
versre, mégis egy óráig keresgél-
tem, mire a kötetben rátaláltam:
Bolyai János!
A tudós matematikus atyjához írt
levelében olvashatjuk: „Semmibõl
egy új, más világot teremtettem.”
Íme, egy szép példa a tudomány

és a költészet kölcsönhatására. 
De mi is hát az a semmi, amibõl a
mûvész alkotást teremt? – merült
fel bennem a kérdés, ha Babits
nyomán keresem a választ azokra
az alkotásokra, amelyeknek itt
most szemtanúi lehetünk. Úgy
érzem, hogy a „babitsi semmit”

nem szabad szó szerint venni! A
csecsemõ sem járni, sem beszélni
nem tud még, mégis képes kife-
jezni magát: repdes, sír, moso-
lyog, gõgicsél. Csoda-e, ha a fel-
nõtt ember sokkal többet érez, és
arra is képes, hogy érzéseit sok-
féleképpen kifejezésre juttassa?
Mozart már kisgyermekkorában
zenét szerzett, nem is akármi-
lyent! Hogyan lehetséges ez?
Zsenialitás és kultúra révén. A
zsenialitás örökletes képesség,
amely már Mozart édesapjánál is
megvolt, jó szinten. A kultúra
emberi vívmány, az emberiség
egyetemes teljesítmény, amely a
bölcs ember (Homo sapiens)
esetében mintegy százezer évre
tekint vissza. Mivel mind az örök-
letes képességek, mind a kul-
turális miliõ igen egyedi, úgy
vélem, célszerû mindig a „forrást”
keresni. Én ezt tettem! Felkeres-
tem kedves grafikus barátomat a
mûtermében, és in medias res fel-
tettem neki a kérdést: „Minek
köszönheted alkotásaid létrejöt-
tét?” A mûvész igen röviden
felelt: „A Jóistennek. Már fõisko-
lás koromban éreztem, hogy mon-
danivalóm van az emberek szá-
mára. Ezt a mondanivalót a rajz
és a festés eszközeivel tudtam
kifejezni. Ezért egész életem ta-
nulás volt, mert amit elõttem al-
kottak az elõdök, az egy óriási
kincsesbánya. Ezek ismerete nél-
kül nem lehet alkotni!” 
Nos, az alkotások itt vannak,
megszülettek. Csak nézni kell õket.
Én nem akarom senkinek a szájá-
ba rágni, hogy mit lásson Molnár
Bertalan grafikáin. Hagyjuk meg a
tetszés, nem tetszés szabadságát
mindenkinek. Csak jó szándékot
kérek a kedves nézõktõl, mert ez
adja meg a látás örömét. 

1. Tokaji írótábor: augusztus 11-12-13.
SOKÁGÚ SÍP – A MAGYAR IRODALOM ÉGTÁJAI 

A tanácskozás házigazdái a határon túl élõ és alkotó magyar írók. 

A magyar irodalom képviselõi a környezõ országokból és a nagyvilágból, akik

azokat a mûveket, életpályákat, folyamatokat értelmezik, amelyek a magyar 

irodalom egészének szerves részei, figyelemreméltó értékei.

A Tokaji Írótábor kuratóriuma várja a szakmai érdeklõdõk, 

a pályatársak jelentkezését! 

Szállás és étkezés a tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium kollégiumában lesz, 

a tanácskozásoknak és a kiállításoknak a gimnázium aulája ad helyet

Jelentkezés: (46) 359-923 vagy 06-20-453-4890, tokaji.irotabor@chello.hu

Molnár Bertalan kiállítása
Május 4-én nyílt meg Molnár Bertalan festõmûvész kiállítása
a Polgármesteri Galériában, melyet Benedeczky István nyitott
meg. Az alábbiakban az õ megnyitó beszédét közöljük. A kiál-
lítás megtekinthetõ május 31-ig.

A Szentendrei Régi
Mûvésztelep rangja a világban
Az Európai Mûvésztelepek Szövetsége (EuroArt), amely mintegy hetven
mûvésztelepet fog össze, ez évben Berlinben tartotta vezetõségi ülését.
A Szentendrei Régi Mûvésztelepet Szakács Imre festõmûvész kép-
viselte. 
Ugyanakkor nyitott a berlini Nemzetközi Turisztikai Vásár (ITB), amely
a világ legnagyobb turisztikai kiállítása. A hatalmas rendezvényen,
amelyen idén 180 ország mutatkozott be, most a mûvésztelepek is
lehetõséget kaptak a megjelenésre.
A jövõ évtõl pedig – a nagy sikerre való tekintettel – a Szentendrei Régi
Mûvésztelepnek nemcsak állandó helyet biztosítanak ezen a
nemzetközi vásáron, hanem a kiemelt mûvésztelepek között fog meg-
jelenni. Ezzel mûvészvárosunk a legjelentõsebb nemzetközi turisztikai
kiállításon kapott lehetõséget jó hírének öregbítésére.                 H. I.

Dr Dietz Ferenc polgármester, Benedeczky István professzor és Molnár Bertalan festõmûvész
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ADÁSVÉTEL

Pókerasztal eladó. Tel. 06-20-
495-1295.

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

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.
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

Szakácsot, fõzni tudó kézilányt
felveszünk szentendrei étterem-
be. Tel. 06-20-999-5665.

Nyugdíjas, fiatalos derûs bolti
eladó alkalmazottat keresek heti
2 napra. Fontos, hogy idõben
mobil legyen. Tel. 06-20-343-
1311, (18-20-ig).

Szentendrei szalonba fodrász,
mûkörmös, kozmetikus, masszõr,
tetováló munkatársakat
keresünk. Tel. 06-20-378-8144.

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.

KIADÓ LAKÁS

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

Május 1-jétõl Szentendrén,
Pismány lejtõjén családi ház
kiadó 3 szoba, nappali, konyha, 2
fürdõszoba, 2 WC. Garázs, gon-
dozott kerttel. Tel. (26) 328-413,
06-20-375-1596.

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás I. emeleti lakás hosszú
távra kiadó. Tel. 06-20-454-1275.

Szentendrei családi ház 55 nm-
es, külön bejáratú, egy légterû
szuterén szintje kiadó Izbégen.
Egyedi fûtés, kis rezsi. Ár: 45
ezer Ft/hó+rezsi+kaució. Tel.
06-20-965-7912.

Szentendre belvárosában garzon-
lakás egy fõ részére kiadó. Tel.
06-20-250-1638.

Szentendrén a Nyár utcában 75
nm-es, 3 szobás felújított lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-9890.

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

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

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.

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

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.

35 nm-es albérlet kiadó kertes
házban. Tel. 06-30-949-6456.

Pomázon 25 nm-es, téliesített
faház 30 000 Ft + rezsiért kiadó.
Tel. 06-70-506-6812.

LAKÁS, INGATLAN

Társasházban, egy-
szobás+erkélyes, gázfûtéses
lakás 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Budakalászon 170 nm-es, 15
éves családi ház 560 nm-es
telken eladó. 6 szobás, nagy bel-
magasságú, plusz tetõtér. HÉV-
tõl 6 percre. Irányár: 49 millió Ft.
Tel. 06-30-724-3421.

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.

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

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

A Szmolnyicán sorházak eladók.
Tel. 06-30-876-7934.

Lakótelepen 56 nm-es, jó
állapotú lakás jó helyen, tárolóval
9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

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.

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

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

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

Többgenerációs, vállalkozásra is
alkalmas, nívós családi ház klub-
helyiségrésszel eladó. Tel. 06-30-
949-6456, (26) 300-419.

OKTATÁS

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Vidéki vállalkozó vállal: lakatos
munkát, bádogos munkát,
tetõfedést, kovácsolt jellegû
kerítések készítését, küszöb-
borítást tükörlemezbõl. Tel. 06-
20-495-1295.

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, mosó-
gép, villanytûzhely és mikro-
sütõ javítása sugárzásmérés-
sel! 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
ÚJRAKEZDÕKNEK 
A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 
06-20-823-2025.

ÜZLET

Eladó Szentendrén, a Rózsa utca
23. szám alatt jelenleg is mûködõ
92 nm-es kerthelyiség, beren-
dezett étterem bérleti joga csalá-
di okok miatt 5 millió Ft-ért. Tel.
06-30-687-9347.

Kozmetikusnak berendezett, 
felszerelt kozmetika kiadó a
belvárosban. Tel. 06-30-996-
0919. Pedikûr-manikûr, 
masszázs lehetõség is van. 

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 (10-18-
ig).

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!
Sorselemzés, lelki segítség. Tel.
06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu.

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta

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

BÁRÓ
középkorú kannak. Május 1-jén fogta be a

gyepmester a Skanzenban.

BETYÁR
BETYÁR 8 éves fajtatiszta németjuhász.
Ivartalanított, oltott, csíppezett. Okos, 

teljesen egészséges, korához képest fiatalos
fegyelmezett. Szeretne egy családhoz tartozni,

cserébe õrizné a házukat. Gazdájához,
gyerekekhez, megbízhatóan barátságos. 

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁTk!
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ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

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

Május 14. péntek 18 óra
AZ ÉLET MÛVÉSZETE, A
GYÓGYÍTÓ LÉLEGZET
Mr K. V. Suresh indiai tanító
elõadása
Házigazda: Hummel Rozália, az
India Barátai Egyesület részérõl

Dalmát Kávéház
Bartók B. u. 6.

Május 12. szerda 19 óra
VELÜNK ÉLÕ TERMÉSZET:
ERDÉLY NEMZETI 
PARKJAI II.
Molnár Lídia vetítettképes
elõadása

Kolping Családi
Egyesület
Török köz

Május 15. szombat 16 óra
CSODÁLATOS

GYÖNGYSZEM CAPRI
SZIGETÉN A SVÉD ORVOS,
AXEL MUNTHE EGYKORI
VILLÁJA
Elõadó: Harrach Ágnes, a
Magyar-Svéd Baráti Társaság
elnöke

KIÁLLÍTÁS
MûvészetMalom
Bogdányi u. 32.

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

Városháza Galéria
Városház tér 3.

MOLNÁR BERTALAN
GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 28-ig, hét-
fõtõl péntekig a hivatal nyitva
tartási ideje alatt

Vajda Lajos Stúdió
Péter-Pál u. 6.

APRÓ KÉPEK
Krizbai Sándor kiállítása
Megtekinthetõ május 9-ig, szom-
baton és vasárnap 10-tõl 17 óráig

KONCERT
DMH
Duna-korzó 1/A

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

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 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

május 10. hétfõ
17:00 SZÓL A KAKAS MÁR
(35’)
18:00 COCO CHANEL ÉS
IGOR STAVINSKY – EGY
TITOKZATOS SZERELEM
TÖRTÉNETE (120’) kh:16
20:00 KECSKEBÛVÖLÕK
(94’) kh.:16

május 11. kedd
17:00 KÕBE LEHELT LÉLEK –
portréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl 60’
18:00 AZ IFJÚ VIKTÓRIA
KIRÁLYNÕ (105’) kh.:12
19:45 COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY – EGY
TITOKZATOS SZERELEM
TÖRTÉNETE (120’) kh:16

május 12. szerda
18:00 COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY – EGY
TITOKZATOS SZERELEM

TÖRTÉNETE (120’) kh:16
20:00 KECSKEBÛVÖLÕK
(94’) kh.:16

május 13. csütörtök
17:00 KÕBE LEHELT LÉLEK –
portréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl 60’
18:00 BERLIN, EGY
NAGYVÁROS
SZIMFÓNIÁJA (55’)
19:00 A VÁGYAKOZÁS 
NAPJAI (104’) 

május 14. péntek
17:00 KETTEN EGY
FÉSZEKBEN (52’)
18:00 SZESZÉLYES SZÕKE
(74’) kh.:12
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK:
MULATSÁG – A BÉKE 
ÉS A ZENE NAPJAI (50’)
19:30 A SÖTÉTSÉG
HATÁRÁN (117’) kh.:16

május 15. szombat
16:00 VILLÁMTOLVAJ –
PERCY JACKSON ÉS AZ
OLIMPOSZIAK (121’) kh.:12
18:15 SÁRKÁNYVADÁSZOK
(80’) kh:12
20:00 A SÖTÉTSÉG
HATÁRÁN (117’) kh.:16

május 16. vasárnap
16:00 VILLÁMTOLVAJ –
PERCY JACKSON 
ÉS AZ OLIMPOSZIAK (121’)
18:15 SÁRKÁNYVADÁSZOK
(80’) kh:12
20:00 A SÖTÉTSÉG
HATÁRÁN (117’) kh.:16

május 17. hétfõ
18:00 COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY – EGY
TITOKZATOS SZERELEM
TÖRTÉNETE (120’) k.h:16
20:00 SZESZÉLYES SZÕKE
(74’) kh.:12

Képes mesék, mesés képek
Május 7-én, pénteken 17 órakor nyílik Rényi Krisztina
meseillusztrációit és festményeit bemutató kiállítás a a
Szentendrei Képtárban (Fõ tér 2-5.). Köszöntõt mond
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártom megyei múzeumigaz-
gató, megnyitja Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajz-
filmrendezõ, mûvelõdéstörténész és illusztrátor, köz-
remûködnek a Mary Poppins Óvoda nagycsoportos
gyerekei. A kiállítás megtekinthetõ július 4-ig.
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Parázs
hangulat
Április 24-e a szentendrei
thaibox egén fényes csillag-
gá vált, hiszen telt ház volt
a Pest Megyei Könyvtár
nagytermében felállított
ring körül. Tizenhat mecs-
csen mérték össze erejüket
a harcosok, a nézõk ováció-
ja közepette. Vitathatatla-
nul ez volt a szentendrei

gálák legjobbika. Hatalmas
KO, forduló rúgások, kö-
nyék- és térdcsaták fûtöt-
ték a szurkolókat, és gyö-
nyörû lányok, értékes díjak
a harcosokat. A szakmailag
is magas színvonal, és a
meccsek utáni fokozott

hangulatú értékelések sem
maradhattak el. A szent-
endrei thaibox csapat iga-
zán komolyat fejlõdött,
erõnlét és tenni vágyás
terén nem érhette kritika
egyik indulónkat sem. 
Gyõzteseink: Albrecht Pé-
ter (63,5 kg), Melich Alex
(42 kg) Szabó Roland (71
kg), Szászi Ferenc (81 kg) 
Akiknek nem sikerült: Da-
nó Olivér, Szõke Ferenc,
Lakházi Gergõ és Tomacsek
Dávid. Utóbbiról elmond-

hatjuk, hogy megkísérelte a
lehetetlent, hiszen Dávid
94 kg, míg ellenfele igazi
„góliát,” 116 kg-mal mér-
legelve 210 cm-re nõtt. Ám
ezúttal elmaradt a csoda,
kezdõ harcosunk nem élte
meg a menet végét, „Gó-

liát” (Papp László) jobb ke-
ze beszüntette a meccset.
Ám akik ott voltak, egy ko-
moly harcost láthattak, aki
rettenhetetlenségével és
humorával lenyûgözte a
nézõket – Dávid komoly
karrier elõtt állhat.
Szõke Feri kezd magára
találni, végre nyugodt, és
kevés hibával végrehajtott
bunyót láthattunk tõle, ám
ez nem volt elég a pon-
tozóknak, hiányzott a do-
minancia és az agresszió,

ám ez is csak idõ kérdése
Feri szorgalma mellett.
Lakházi Gergõ kicsit el-
aludt, vagy meglepte õt fi-
atal ellenfele, mert ütõ-
erõben sem volt az igazi, és
bár végigkergette ellenfelét
néhányszor a ringben,
rendre nem fejezte be
akcióit, aki ezt kihasználva
ügyesen kontrázgatott.
Figyelemre méltó magyar
bajnokunk, Albrecht Péter
gyõzelme, akinek talán sik-
erül most a kiugrás, a hét-
végén Romániában száll-
hat ringbe.
Összefoglalva: végre olyan
filmekbe illõ parázs kis gá-
la volt ez, kialakulóban
lévõ helyi  sztárokkal, akik-
re méltán lehet büszke
mindenki! Keressétek a
meccseket a Dera- és a Gon-
dolat Tv-ben, valamint a
YouTube-on!
Köszönet a Pest Megyei
Könyvtárnak, az önkor-
mányzatnak, a Dragon Ka-
putechnikának, a Dragép
Építõipari cégnek, a Kisgép
Centrumnak és a TARGET-
Securitynek a támogatásért,
a Superpro-nak a ringért, és
a nézõknek a szurkolásért
és a jó hangulatért! S. R.

Sakkverseny a Termálfürdõben

Különleges játéklehetõséget  biztosít minden
sakkot szeretõnek a II. Termálvízi Sakk-
verseny május 15-én, szombaton 9 órától a
leányfalui Termálfürdõben Móricz Zsigmond
út 142.).

Korcsoportok: ,,A” óvodások, ,,B” alsósok, ,,C” felsõ-
sök, ,D” középiskolások, felnõttek
Nevezési díj:  elõzetesen 2000 Ft, helyszínen 2500
Ft, kísérõknek 1000 Ft. A nevezési díj az egész napos
fürdõzési, szaunázási lehetõséget is tartalmazza!
A verseny fõbírója: Tusák József, segítõi Fehér Attila,
Guba Richárd
A versenyt megnyitja: Nyíri Csaba polgármester
Jelentkezni lehet: elõzetesen Tusák Józsefnél (06-30-
209-3302), a verseny napján: a Termálfürdõben, a
versenybíróknál 7- 8.30-ig

www.leanyfurdo.hu

Nyitási akció 
május 20-ig!
Ajándékunk: 
• arcdiagnosztizálás, 
• arcmasszázs, 
• dekoltázsmasszázs

A többi kozmetikai szolgáltatás árából 
elsõ alkalommal 50% kedvezmény

Szabó Sarolta
Alkotmány u. 3. (a Vajda Lajos múzeummal szemben)

Tel. 06-30-545-7114


