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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 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 ház-
tartási hulladék-lomtalanítást végez
az alábbi ütemezés szerint

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 mel-
lett 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 össz-
egyûjteni.

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

VÁROSI GYERMEKNAP 
május 27. és 29.

„Templomdombi vásár és gyermeknapi sokadalom”

Május 27-én, csütörtökön 14 órakor kerül megrendezésre a korábbi évek-
ben már nagy sikert aratott diákpolgármester-választás. A diák-
polgármester-jelölt az iskolák 4–8. évfolyamos tanulói közül kerülhet ki,
aki saját iskolájában kampányt folytatott, és programja alapján tanulótár-
sai jelölték õt diák polgármesternek. A jelöltek a választás helyszínén szó-
beli megmérettetésen adhatnak számot tudásukról, 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 készülhet-
nek, 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 össze-
gyûjtve a Templomdombi Általános Iskolában kell leadni. A legjobb képek,
melyet neves képzõmûvészekbõl álló zsûri fog kiválasztani, május 27-én
16 órától lesznek kiállítva a Polgármesteri Galérián, a Városházán.

ELADÓ INGATLANOK

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé 
az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére

Cím HRSZ m2 Bruttó ár

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

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, illetve Szentendre város internetes honlapján:
www.szentendre.hu lehet megtekinteni. 
További információt személyesen a vagyongazdálkodási csoportnál, a délelõtti órák-
ban a (26) 503-377 telefonszámon kaphatnak. Versenytárgyalás és a pályázatbontás
következõ idõpontja május 20.
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A polgármester naplója
MMáájjuuss  1144..  ((ppéénntteekk))

10.00 Magyar Közút Kft. regionális
vezetõjével megbeszélés

17.00 Európai Fórum kiállítás a
MûvészetMalomban 

MMáájjuuss  1166..  ((vvaassáárrnnaapp))

15.00 Nyugdíjas Nosztalgia délután 

MMáájjuuss  1177..  ((hhééttffõõ))

16.00 Tv Szentendre interjú a testületi
ülésrõl

MMáájjuuss  1188..  ((kkeedddd))

09.00 Vezetõi értekezlet
15.00 Mûemlékvédelmi Konferenciára

érkezõk köszöntése

MMáájjuuss  1199..  ((sszzeerrddaa))

08.30 Projekt megbeszélés
10.00 Mûemlékvédelmi Konferencia
17.00 Izbégi Baráti Kör 20. évfor-

dulójának ünneplése

MMáájjuuss  2200..  ((ccssüüttöörrttöökk))

11.50 Mûemlékvédelmi Konferencia
lezárása

17.00 II. Szentendrei Komposztálási
Program a Városházán

Mindenek elõtt szeretném
megköszönni a választó-
polgárok aktivitását, kitar-

tását, a választásokon való rész-
vételüket, és természetesen külön
köszönet illeti azokat, akik sza-
vazatukkal támogatták a Fidesz-
KDNP és szövetségesei minden
korábbi választási eredmény
felülmúlását, megtiszteltek ben-
nünket bizalmukkal. Ha vissza-
tekintünk a mögöttünk hagyott
hetekre, hónapokra és eszten-
dõkre, akkor emlékezhetünk arra
a rendkívül aggasztó helyzetre,
hogy a politika körül különösen
elfogyott a levegõ, az emberek
tömegében megrendült a bizalom.
Azt gondolom, hogy mindazok,
akik most április 11-én és 25-én a
változásra szavaztak, egyben a
bizalom visszaállítását is rend-
kívül fontosnak, mindent mega-
lapozónak nyilvánították, és
példát is mutattak erre.
E bizalmi válság miatt nehezebb
volt ez a választási idõszak, de a
különféle találkozások során a
változások iránt egyre erõsödõ
reményt és elszántságot tapasz-
taltunk. Úgy érezhettük, hogy
ennek a választásnak sokkal
nagyobb volt a tétje, mint a 2002-
es vagy 2006-os választásoknak,
hiszen sokak szerint nem bírt
volna ki az ország még négy szo-
cialista-liberális irányítású esz-
tendõt. Április 11-én a választó-
polgárok meghatároztak egy új
irányt, és 25-én megdöntöttek és
megbuktattak egy politikai és
gazdasági rendszert, és úgy dön-
töttek, hogy helyette megalakí-
tanak egy újat. A mi dolgunk a
következõ hónapokban, hogy a
megalakított új gazdasági és poli-
tikai rendszert tartalommal tölt-
sük meg és felépítsük azt.
Közösségépítõ kormányzásra van
most szükség, ezért öt nagy nem-
zeti ügyben: a rend, a szociális
biztonság helyreállítása, a gaz-
daság talpra állítása, az egész-
ségügy megmentése és a demok-
ratikus normák visszahozása
ügyében konzultációkat tartunk.

A választópolgárok
döntöttek arról is,
hogy máshogy mû-
ködjön a politika,
ezt is meg kell re-
formálni. Elõször a
gazdaságot és a
közb iz tonságo t
tesszük rendbe,
semmilyen gyors,
elkapkodott alkot-
mányos átrende-
zésre nem kell
számítani. 
Az átadás-átvétel törvényi szabá-
lyozásáról szóló elõterjesztés
után elsõként egy három egy-
ségbõl álló tervet kell benyúj-
tanunk a parlamentnek, benne az
adórendszerbeli változásokról,
bürokráciával szembeni átfogó
intézkedésrõl, valamint az ön-
kormányzatokkal történõ együtt-
mûködésrõl szóló elképzeléssel. A
három nagy tervnek lesznek
törvényi alapjai. Az adótörvé-
nyeket, adóeljárási jogszabá-
lyokat módosítjuk, az önkor-
mányzatok vagyongazdálkodását
érintõ törvényt megváltoztatjuk,
valamint a bürokrácia leépítése
érdekében néhány állami intéz-
ményt jelentõs mértékben és gyor-
san fogunk megszüntetni vagy
lecsökkenteni. És azért volt fon-
tos a kétharmad elérése, hogy
ezeket a törvényeket a lehetõ leg-
gyorsabban, leghatékonyabban
tudjuk meghozni. 
Ami lakóhelyünket illeti: leg-
fontosabb feladatomnak tekintem
a térség közlekedési helyzetének
számottevõ javítását, a munka-
helyteremtés kérdését, a térségi
együttmûködés kiszélesítését. A
közlekedés terén a legfontosabb
feladat az M0 autópálya építésé-
nek folytatása, amelyhez a ter-
vezés és engedélyeztetés elkezdé-
se és mielõbbi lefolytatása szük-
séges, amely azonban évekbe is
beletelhet. Tarthatatlan állapotot
örököltünk, Budakalász és Po-
máz, valamint Szentendre lakói
szenvedik legjobban ezt az örök-
séget. Hasonlóan fontos célként

tudom megjelölni a
11. számú út meg-
erõsítését, a közle-
kedés biztonságá-
nak javítását. 
A munkahelyte-
remtés kérdésében
elsõsorban az épí-
tõipar, a mezõgaz-
daság és a turizmus
területén látok le-
hetõséget, mozgás-
teret. Az építõipar

esetében a települési önkor-
mányzatokkal való szorosabb
együttmûködés eredményezheti
azt, hogy az önkormányzati
beruházások, fejlesztések és be-
szállítások elsõsorban a helyi vál-
lalkozások számára biztosítsanak
megrendeléseket, munkalehetõ-
séget, hiszen õk minden évben, az
év minden napján itt élnek, az itt
élõknek adnak munkalehetõsé-
get, az adójukat is mindig ide
fizetik. Az EU-források jó felhasz-
nálásához is hozzátartozik ez a
szemlélet. A mezõgazdaság terén
elsõsorban a Szentendre-sziget
korábban is mezõgazdasági hasz-
nosítású területeinek bevonásá-
val számolunk. Itt a helyi szak-
értelemre, a helyi termelõkapa-
citások kihasználására kívánom a
munkát alapozni, ezért meg kí-
vánom szólítani mindazokat, akik
ebben érdekeltek lehetnek. 
A turizmus területén kiváló adott-
ságaink vannak, amelyekkel ed-
dig nem gazdálkodtunk elég jól.
Vannak a térségben jó példák,
erõs szándékok, az induláshoz
pedig számítok a EU-forrásokra
is. Azt kívánom elérni, hogy ezek
a források mindenki számára
elérhetõk legyenek, és valóban
arra legyenek felhasználhatók,
ami közép- és hosszú távon a
nemzetnek, a térségnek hoz ered-
ményeket. 
Az elmúlt idõszakban az önkor-
mányzatok felismerték az együtt-
mûködésben rejlõ elõnyöket, le-
hetõségeket a különféle önkor-
mányzati feladatok ellátása terén.
Az együttmûködések kiszélesítése
érdekében olyan kereteket kell te-
remteni, amely erõsíti a bizalmat,
kiszámíthatóvá, hosszabb távon
tervezhetõbbé teszi munkát.

Köszönettel és tisztelettel:
HADHÁZY SÁNDOR

országgyûlési képviselõ

KÖSZÖNJÜK, SZENTENDRE!

„Városháza házhoz jön”

A fórumsorozat keretében
Pismány, Boldogtanya,

Tyukosdûlõ és Petyina érdeklõdõ
polgárainak részvételével lakossá-

gi fórumot tartanak 
május 25-én, kedden 17 órai
kezdettel a Határcsárda étterem-
ben, melyre minden érdeklõdõt

szeretettel várnak.

Felhívás
Szentendre Város Önkormányzat
pályázatot hirdet a szentendrei
utak, járdák felújításának mûsza-
ki ellenõrzése tárgyában. 
További információ és pályázati
dokumentáció az alábbi elérhe-
tõségen kérhetõ: dr. Dóka Zsolt
jogtanácsos, tel: (26) 503-341,
fax: (26) 310-726, 06-20-980-
9071, doka@ph.szentendre.hu



A mélység titka
Valami bûzlik Szentendrén. Immáron hosszú évtizedek óta megoldatlan probléma a belvárosi
szennyvíz- és esõvíz-elvezetés kérdése. Vis maior helyzetek (árvizek, özönvízszerû esõk)
esetén azonnal félméteres víz árasztja el a Dumtsa Jenõ utca és a Kossuth Lajos utca
találkozását, a város legmélyebb pontján, a Bogdányi utcán pedig hömpölyög a visszaduzzadó
szennyvízzel keveredett csapadékvíz. Legutóbb múlt szerda este szakadt le az ég, nyomában
pedig az utóbbi év legnagyobb „helyi Velencéje” alakult ki – csak éppen a szaga volt sokkal
rosszabb.
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Uniós pályázaton
nyert a
Református Óvoda
Közel 100 millió forintos 
európai uniós támogatást nyert
el a Szentendrei Református
Egyházközség a Református
Óvoda számára férõhely-
bõvítésre, felújításra, akadály-
mentesítésre, valamint tornaszo-
ba építésére és speciális fejlesztõ
eszközök beszerzésére.
A Szentendrei Református
Egyházközség 2009 augusz-
tusában vette át az önkor-
mányzattól a város egyik legré-
gebbi óvodáját, amely komoly
felújításra szorult. A legszük-
ségesebb állagmegóvási
munkákat még tavaly az önkor-
mányzattal közösen elvégezte az
új fenntartó, a további felújítás
pedig – a régi és az új épületrész
közötti egységes tetõszerkezet
kialakítása, az épület mûszaki
színvonalának javítása, csoport-
szoba-bõvítés, illetve tornaszoba
építése – a mostani sikeres
pályázatnak köszönhetõen való-
sulhat majd meg.
A többek között az óvodai 
férõhelyhiány csökkentésére
irányuló projekt nagyobb 
átalakítással járó kivitelezési
munkálatai a zavartalan
mûködés biztosítása miatt 
a tervek szerint 2011 nyarán
kezdõdnek, a teljes projekt pedig
2012 májusában zárul majd. 
A 10%-os önrésszel és a közel
100 millió forintos támogatással
együtt a beruházás összértéke
várhatóan 110 millió forint lesz. 

KOLOS EMÕKE

ECDL
European Computer Driving Licence

Európai Számítógép-kezelõi Jogosítvány

ÚJ! ÚJ! ÚJ!
ECDL START

Ha nincs, nálunk megszerezheti!
Jelentkezzen tanfolyamainkra!

Oktatás: 4 modul 4 hét alatt napi 4
órában 9-tõl 13 óráig

ECDL Oktató- és Vizsgaközpont,
Református Gimnázium, 
Szentendre, Áprily tér 5.
Tel./fax: (26) 302-595,

06-70-336-5530
Idõpontok

• Július 5-9.: szövegszerkesztés
• Július 12-16.: operációs rendszer

• Július 19-23.: internet
• Július 26-30.: prezentáció

ECDL
European Computer Driving Licence

Európai Számítógép-kezelõi Jogosítvány

Web és digitális képszerkesztés
Májusban folyamatosan induló 

ECDL tanfolyamaink:
• Webszerkesztés: 

hétfõ – szerda 16-18-ig
• Szövegszerkesztés: 
hétfõ – szerda 18-20-ig
• Képszerkesztés: 

kedd – csütörtök 18-20-ig
• Prezentáció: kedd – csütörtök 16-18-ig

• Internet: péntek: 16-20-ig
Érdeklõdés, jelentkezés: ECDL Oktató-

és Vizsgaközpont, Református
Gimnázium, Szentendre, Áprily tér 5.

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

Dunakeszi Szakorvosi
Rendelõintézet keres:

• reumatológus szakorvost és
• belgyógyász-diabetológus

szakorvost.
Javadalmazás 

megegyezés szerint

Érdeklõdni lehet személyesen
vagy a 06-30-558-4602, 

06-30-705-3141, 
illetve 06-27-341-809 

telefonszámokon.

Május 5-én  Szentendrét talán az eddigieknél is
pusztítóbb vihar érte el, a város dombjairól az
utakon patakok indultak el, melyek hihetetlen

mennyiségû hordalékot terítettek a közterületekre, a
közlekedést is sok helyen lehetetlenné téve. A bel-
városban alsó részében a Bogdányi utca környéki
lakók házait öntötte el a szennylé, némelyikük éppen
néhány napja fejezte be a festést, az utcákon bokáig,
helyenként térdig lehetett járni a csatornából kiömlõ
vízben, a DMRV szakemberei és az önkormányzati
tûzoltók pedig alig gyõzték a szivattyúzást. A
helyszínen azonnal megjelent Virágh János

városüzemeltetési referens és Kun Csaba alpol-
gármester is a rendkívüli csapadék okozta közvetlen
károk elhárítása érdekében. Aznap ideiglenesen meg
kellett változtatni a forgalmi rendet az önkor-
mányzat és a rendõrség közremûködésével: a
Bükkös-parton zajló csatornázási munkálatok miatt
az autók csak a régóta lezárt Városház tér elõtti sza-
kaszon tudták elhagyni a belvárost, a Duna-korzót le
kellett zárni. A 11-es fõúton ráadásul sötét jelzõlám-
pák fogadták õket – bizonyára azok sem bírták a
vizet.

A fotók a Dumtsa, a Jókai utcában és a Duna-korzón, 
illetve a Bogdányi utcai terepbejáráson készültek
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Az önkormányzat illetékesei – Kun Csaba
alpolgármester, Virágh János városüzemel-
tetési referens, Tolonics Gyula, a körzet önko-
rmányzati képviselõje, és Hidegkuti Gergely, a
Városüzemeltetési Bizottság elnöke – hétfõn
terepbejárást és egyeztetést tartottak Perecsi
Ferenccel, a Duna Menti Regionális Vízmûvek
Zrt. üzemigazgatójával és munkatársaival,
hogy eldöntsék, hogyan lehet elejét venni az
elkövetkezõ minikatasztrófáknak. Részsike-
rek ugyan születtek, de a munka dandárja
még csak most kezdõdik.
Ahogy a bejáráson a szakemberek elmondták:
a Bogdányi utcában 300 és 400 mm átmérõjû,
a most elkészült Bükkös-parti szakaszon 500
mm, míg a Duna-korzó alatti fõgyûjtõcsator-
nában 1000 mm keresztmetszetû vezetékeken
folyik át a víz, ezekre csatlakoznak rá a kisebb
keresztmetszetû elvezetõk. A DMRV munka-
társai szerint a keresztmetszet elvileg ele-
gendõ az elvezetéshez, amit részben az is
bizonyít, hogy a Kert utcai átemelõ szivattyúk
alig érzékelték a kritikus idõszakban lezúduló
vizet, magyarán ott, a gyûjtõút végén nem volt
komoly torlódás. A helyzet ugyanakkor nem
könnyû, és a felelõsségi viszonyok sem egy-
szerûek. Röviden: a szennyvízhálózat üzemel-
tetése a DMRV feladata, az esõvíz-elvezetõ
hálózat az önkormányzaté, ahol azonban
mindkét fajta vizet egyazon rendszer vezeti el
– márpedig a belvárosban nagyrészt egyesített
rendszer van –, ott ugyancsak a DMRV üze-
melteti és tartja karban a hálózatot. A Duna
korzó alatti gyûjtõcsatorna lényegében egé-
szen Dunabogdánytól hozza le a szennyvizet a
Szentendrei szennyvíztisztító telepre, s ebbe a
fõgyûjtõ csatornába torkollik bele Pismány és
Izbég városrészek szennyvízelvezetõ alrend-
szere is.
A vízmûvek álláspontja a megbeszélés során
alapvetõen arra épült, hogy az egyébként is
régi egyesített szennyvízelvezetõ rendszer túl-
terheltségét elsõsorban a lakossági illegális
csapadékvíz rákötések és az érintett terü-
leteken megnövekedett lakosságszám okozza.
A vízügyesek abban egyetértettek az önkor-
mányzat küldötteivel, hogy leghatékonyabban
a szenny- és a csapadékvíz-elvezetés szétvá-
lasztása oldaná meg a problémát, de mivel
sem a cég, sem a város nem milliárdos, ezért
ilyen fejlesztést csak fokozatosan lehetne
véghezvinni, vagy jelentõsebb pályázati for-
rásból, melyre az elmúlt idõszakban nem volt
kiírás. Kun Csaba alpolgármester emlékez-
tetett rá, hogy az önkormányzat kérte a céget,
hogy a következõ fejlesztéseik során már
válasszák le a csapadékvíz-elvezetést a
szennyvízrendszerrõl, de eddig nem történt
változás. Hidegkuti Gergely azzal érvelt: a
DMRV-nek tennie kellene valamit, mert ha egy
„rendkívüli” esemény rendszeressé válik –
ahogy az elmúlt néhány eset mutatja –, az
legalábbis a komoly és állandó probléma
gyanúját veti fel. Szorgalmazta, hogy ké-
szüljön kimutatás arról, mennyivel kellene
nagyobb kapacitás az elöntések elkerüléséhez,
a cég pedig adja írásba a szükséges szállí-

tóvezeték- és szivattyúkapacitást. Perecsi
Ferenc üzemigazgató elmondta: a cég terve-
zési megbízást adott a Kert utcai átemelõ
felújítására, ahol a közeljövõben szivattyú-
csere várható. Munkatársaival egyetemben
hozzátette: nagyon nehéz számszerûen kimu-
tatni a szükséges kapacitást, és legalább ilyen
körülményes az illegális vízbekötések felku-
tatása, mert hosszadalmas és sziszifuszi
munkáról van szó.
Miután a résztvevõk végigjárták a Bogdányi
utcát, megtekintették az átemelõ telepet és
megnézték a belvárosi közös esõ- és szenny-
vízelvezetõ hálózat csomópontjait, arra jutot-
tak, hogy a legjobb megoldás jelenleg az len-
ne, ha a Bogdányi utca esõvíz-elvezetését
fejlesztenék. A Dézsma utca felõl lezúduló
vizet a Régi Mûvésztelep mellett egy beteme-
tett vízelvezetõ árkon keresztül közvetlen a
Dunába szeretnék vezetni, ezért az önkor-
mányzat hónapokon belül fel fogja tárni az
árkot és összeköti egy használaton kívüli
tolózárral, amelyik így a Czóbel-park és a
Teátrum közötti korzó-szakaszon átvezeti az
út alatt a Dunába a rendkívüli csapadékot. A
tolózár feltárását a DMRV vállalta. Szabó
Miklós helyi lakos, a cég egykori munkatársá-
nak javaslata alapján vizsgálják azt is, hogy a
Lázár cár térre ömlõ esõvizet a Duna-korzón
lévõ, kilátónak használt kiszögellés alatt lévõ
tolózáron keresztül hogyan lehetne átvezetni
közvetlen a Dunába, ezzel is mentesítve az
egyesített csatornahálózatot. Ennek vizs-
gálatát és feltárását vállalta a DMRV, az ered-
mények függvényében dõl el, hogy ez meg-
valósítható-e vagy sem.
Az önkormányzat számításokat kért a DMRV-
tõl arról, hogy mennyi szennyvíz érkezik a
környékbeli településekrõl, ám egyelõre úgy
tûnik, az átemelõ nem túlterhelt. A nagy zá-
porok terhelését jól bírja a Kert utcában mû-
ködõ két nagy záporszivattyú. A csatorna-
rendszerben inkább a több helyen felgyülem-
lett szennyezõdés okozhat dugulásokat, emi-
att nem tudja a rendszer átvezetni a vizet. 
A vita lehetõségei azonban itt még nem értek
véget: a város arról is szeretne adatokat
kapni, hogy ha a Dumtsa Jenõ utcában és 
a Bogdányi úton leválasztja a csapadék-
víznyelõket a jelenlegi egyesített rendszerrõl,
akkor mennyivel csökken az elvezetendõ
csapadékvíz mennyisége, ami után az önkor-
mányzat éves díjat fizet.
A jelenlegi állás szerint az aktuális probléma –
az elvezetõk idõnkénti szûkössége és el-
tömõdése – a rendszer gyakorlatilag bárme-
lyik pontjának hibája miatt felléphet. A csa-
padékvíz elvezetés lehetõségeinek bõvítése
megoldást jelenthet, de jó lenne tudni, pon-
tosan hol lehet a hiba, és mennyivel nagyobb
kapacitású vezetékekre lenne szükség. Jó jel
mindenesetre, hogy három lehetõség is van az
egyesített rendszer terhelésének csökken-
tésére: a Dézsma utcai és a Lázár cár téri
átvezetés terve, valamint a Fõ tér és a Dumtsa
Jenõ utca  nyár végén induló burkolat felújí-
tása nyomán a felszínen elvezetendõ csapa-

dékvíz közvetlen a Bükkös-patakba történõ
bevezetése. Ezek mellett az átemelõ telep kor-
szerûsítése, továbbá a Bükkös-parti csatorna-
szakasz felújítása, bõvítése, mint folyamatban
lévõ projektek, legalább valami fényt mutat-
hatnak az eltömõdött alagút végén.

BOKOR TAMÁS
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Szentendre 
az online
médiában
FONTOS SZEREP VÁR
MAGYARORSZÁGRA!

A Városfejlesztés a Duna mentén
címû konferencia is rávilágított
a Duna-stratégia fontosságára.
A Duna régió program nemzet-
közi együttmûködés keretében
jelentõs változások történhetnek
a dunai hajózás fejlesztésben,
hiszen például a magyarországi
hajózási szakaszon legalább 
50 hajóútszûkület, gázlós terület
van, ami miatt évente csak alig
valamivel több mint 200 napot
lehet hajózásra használni. 
A Duna-parti városok képviselõi
a konferencián elmondták: ver-
sengés helyett együttmûködés
kell, hogy ne a nevetõ harmadik
gyõzzön.                  HETI VÁLASZ

MEGCSÚSZOTT A TÁMFAL
VISEGRÁDNÁL 

Megcsúszott a támfal Visegrád-
nál, mintegy 30 méter hosszan
borította törmelék az úttestet,
amelyen csak egy sávon lehetett
haladni. A Szentendrei Tûzol-
tóság is részt vett a törmelék
eltakarításában.   MAGYAR

NEMZET, FIGYELÕNET, MR KOSSUTH

ELJÁTSZOTT ÉLETMENTÉS
ÉS TÛZOLTÁS  

Szentendrén, a tûzoltó majálison
füsttel teli sátorban, oxigén-
maszkban bárki kipróbálhatta,
mennyit látnak a tûzoltók egy-
egy oltás helyszínén.          RTL

Összeállította: DOBOS ÁGNES

Tisztelt Szerkesztõség!

A polgármester úr „végre ismét
visszavettük” szavak kíséretében
nyitotta meg a Postás-strandi
majálist. Attól eltekintve, hogy
eddig nem volt szokás hivatalban
lévõ polgármesternek megnyitni
vagy bezárni ezt a népünnepélyt –
nézzünk egy kicsit e szavak mö-
gé! Elsõ és egyetlen elõnye volt,
hogy nyíltan kimondathatott.
Nem kertelt, nem mismásolt,
megmondta, amit a jobboldali
testület megszavazott: elvették a
baloldaltól a majális megren-
dezésének, szervezésének jogát. S
mert sokan koruknál fogva nem
emlékezhetnek a kezdetekre, áll-
jon itt emlékeztetõül néhány
(immár történelmi) adat.

A rendszerváltás ezt az ünnepet is
megtépázta. Nem csak április 4-e
volt szemet szúró „kommunista”
ünnep, de bizony május elseje is.
Elmaradtak a nagy felvonulások
és beszédek, országszerte szeré-
nyen ünnepelt az akkor alap-
jaiban megrengett baloldal.
Szentendrén sem volt ez máskép-
pen. 1991-ben gyakorlatilag nem
volt a városban majális. 1992-ben
alig 20-25 ember döntött úgy,
hogy bizony õk ünnepelnek. El-
dugott helyen, az izbégi napközis
tábor melletti réten volt a ta-
lálkozó és a szerény fõzõcske.
1993-ban baráti találkozóként
(nem hivatalosan!) a Postás-
strand lett a helyszín, ahol nem
keltett túl nagy feltûnést a 40-50,
egy bogrács körül viccelõdõ és
iszogató ember. A következõ
évben, vagyis 1994-ben kerestünk
elõször olyan vállalkozót, aki haj-
landó volt a teljesen bizonytalan

végkimenetel ellenére is vállalni a
vurstli felvonultatását és mû-
ködtetését. Mi magunk készítet-
tünk szórólapokat, jártuk a vá-
rost, és hirdettük a rendezvényt.
Nem várt siker volt a 2-3 ezer
ember, aki azon a hétvégén kilá-
togatott. No és 1995 az elsõ év,
amikor színpadállítással, mûsor-
ral kiegészülve valódi majális
hangulatot sikerült teremteni.
Azóta nõtt és nõtt az ismertsége, s
mára már több tízezer ember jön
ki a szentendrei majálisra.
Hozzáteszem, hosszú-hosszú
évek óta sokan csatlakoztak a
rendezvényhez: a szentendrei
Gyökerek egyesülettõl az MDF-en
keresztül a MIÉP-sátorig volt itt
minden – békésen egymás mel-
lett. Soha nem volt kirekesztés,
veszekedés, gyûlöletbeszéd. Nem
lehet tehát azt mondani, hogy az
MSZP kisajátította volna a helyet
és az alkalmat – ezért is érthe-
tetlen a „végre ismét” kezdetû ün-
nepi beszéd. Azt azonban EDDIG
senki sem kérdõjelezte meg, hogy
ez egy baloldali ünnep. Most a
polgármester úr ezt egy „városi”
ünnepként aposztrofálta – ami
mára igaz is. Csak nem úgy, aho-
gyan õ ezt értette.
Persze ha már itt tartunk: Buda-
pesten nem az? Akkor mégis
miért nem ment a FIDESZ a Vá-
rosligetbe ünnepelni? Miért vá-
lasztott más helyszínt a JOBBIK
és a többi párt is? Vagy Szent-
endrén nem lehetett volna másik
helyszínt találni? (Ahogyan a
tûzoltók találtak is.) Dehogynem.
Csak könnyû volt a 15 évet annul-
lálni, mondhatnám egyszerûb-
ben: lenyúlni és beleülni a készbe,
onnan mondani a „végre ismét
visszavettük” kezdetû dalt. Ez

sokkal egyszerûbb volt, mint akár
csak egyszer is (!) kitelepülni egy
FIDESZ-feliratú sátor alá. Mert a
FIDESZ eddig egyszer sem tette
tiszteletét e rendezvényen – ki-
véve az utóbbi népszavazás elõtti
aláírásgyûjtési akciójukat...

Ennyit az erkölcsi részérõl, hogy
ki kitõl vett el és mit. Van az ügy-
nek azonban egy másik, gazdasá-
gi vetülete is. Mert a „politikai
színváltás” mellett persze gaz-
dasági váltás is történt: teljesen
új vállalkozókkal telt meg a
Postás-strand. Eddig sohasem
látott, fõleg Budapestrõl és Deb-
recenrõl érkezett mutatványosok
és árusok ütöttek sátrakat. Tõlem
is kérdezte az egyik, hogy merre
lehet a Postás-strand, mert õ még
nem járt Szentendrén. (Még jó,
hogy tudta, a város merre van...)
Ez azért is felháborító, mert eddig
a környékbeli és a városi keres-
kedõk örültek, hogy volt egy kis
forgalmuk – ha már a város be-
szedi tõlük a maximálisra kisza-
bott iparûzési adót. Most ez már
nem számít! Vajon ez senkinek
nem jutott az eszébe? Vagy vala-
mi más van a háttérben, ha még
ez sem számít?
Azt meg gondolom teljesen fölös-
leges megemlíteni, hogy ez a ren-
dezvény olyan, mint a gyümölcs-
termelés: több év átlagában lehet
csak mérleget vonni, mert egyszer
hétágra süt a nap, minden cso-
dás, máskor meg zuhog az esõ,
sõt néhány éve még a Duna is
kilépett délutánra a medrébõl.
Szeretném látni ilyenkor az ille-
tékes arcát, mit tenne, amikor me-
nekülnek az árusok az üres part-
ról, egyik segít tolni a másik ko-
csiját kifelé a sárból. No, ezért van

Majális 2010 – Kié volt?



VÁROS

XXIV. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. MÁJUS 14. SzeVi 7

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy 

dr. Katona Gyuláné 
szül. Szentendrey

Katalin 
május 11-én, életének 
84. évében elhunyt.

Temetése katolikus szertartás
szerint május 22-én, szombaton

10 órakor a katolikus 
Kálvárián lesz, majd ezt

követõen a plébániatemplomban
mondanak érte gyászmisét.

Búcsúzik tõle családja,
Szentendre Város Önkormány-

zata, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, melyek saját 
halottjuknak tekintik

az, hogy másutt új árusnak nem
lehet bejutni ilyen rendezvények-
re. Amikor Visegrádra, a palota-
játékokra kértem helyet, „a tava-
lyaikkal szerzõdtünk, nagyon
rossz évük volt” – válaszolták.
Érzékenyebbek saját kereskedõik-
kel. Jómagam 1995-tõl 2007-ig
csináltam mindezt a Postás-stran-
don, tudom, hogy mit jelent lesni
az eget, és várni a napsütést. És
tessék visszagondolni: az elõzõ
évek nem kényeztették el az áru-
sokat. Az idei annál inkább jól jött
(a sok idegennek).
Nagy hiba volt így dönteni! Nem
csak etikátlan ez a döntés – úgy
mondták többen: gúnyos, kárör-
vendõ –, de a helyi vállalkozókat
tekintve gazdaságilag is érthe-
tetlen és káros. Nem tudom, fi-
gyelmükbe ajánlhatom-e Orbán
elnök úr elsõ forduló után mon-
dott szavait: „szerénység”, „alá-
zat”, „háromharmad ország”.
Ugye ez nem csak a második for-
dulóig élt? És ugye elhallatszott
Szentendréig is? S mert mindent
meg lehet nyitni, át lehet adni
(akár kétszer is), be lehet zárni és
meg lehet magyarázni – bizonyá-
ra erre a skandalumra is születik
majd válasz. Ha ugyan ez még
érdekel majd valakit, aki még
mert baloldali maradni. Még
szerencse, hogy ebbõl az egészbõl
a hintán ülõ gyerekek nem érez-
tek semmit, ahogyan a sör és a
virsli sem volt se jobbos, se balos.

BENCZE IMRE

Tisztelt Bencze Imre!
Kedves Olvasó!

Olvasóink tudhatják rólam, hogy
az újság felelõs kiadójaként ál-
talában sem szerencsésnek, sem
ízlésesnek nem tartom, hogy bár-
milyen olvasói levélre reagáljak
vagy vitás témában állást foglal-
jak. Most mégis kénytelen vagyok
megtenni, hiszen az Ön levele töb-
bek között rám – ami egyáltalán
nem lenne gond –, de kollégáimra
nézve is rendkívül dehonesztáló,
és ráadásul minden valós alapot
nélkülöz.

Az idei majálissal kapcsolatos le-
vele két teljesen megalapozatlan,
ha szabad mondanom, hamis
megállapításon, illetve sugalma-
záson alapul. Elõször is polgár-
mester úr NEM mondta, hogy
„végre ismét visszavettük”. Ezzel

szemben a valóság az, hogy azzal
a kifejezéssel élt, miszerint „ko-
rábban a majális önkormányzati
rendezésû volt, most pedig hosz-
szú évek után ismét az önkor-
mányzat és társasága rendezte
meg”. Közel sem mindegy. Önt
vagy rosszul tájékoztatták, vagy
félreérthetett valamit, ez esetben
viszont – jogosan – a hangosítás
miatt érhet minket kritika. Ez
talán több szót nem is érdemelne,
de azért két megjegyzés mégis
idekívánkozik. Polgármester urat
személyesen én, mint a szervezõ
kulturális központ vezetõje kér-
tem fel, hogy tisztelje meg a láto-
gatókat azzal, hogy köszönti õket
és kellemes kikapcsolódást kíván
nekik. Nem mellékesen polgár-
mester úr ezt nem egyedül tette,
hanem Szabó Imre (szocialista)
miniszter úrral, akivel békés és
derûs egyetértésben közösen
mentek fel a színpadra. Szerintem
ez a természetes. Nem vagyok és
nem is leszek fogadatlan prókáto-
ra senkinek, de Dietz Ferencet
ismerve biztos vagyok benne,
hogy a „visszavettük” kifejezéssel
szimbolizált marhaság még csak
meg sem fordult a fejében.

A levél második felében sugalma-
zott gazdasági összefüggésekkel
kapcsolatban pedig beszéljenek a
tények. Több ajánlat meghall-
gatása után a kulturális központ
ugyanazzal a vállalkozóval szer-
zõdött (nagyon szigorú feltételek
mellett) a lebonyolításra, akivel
az elmúlt években a Magyar
Szocialista Párt helyi szervezete
is. A dolog már itt teljesen értel-
mezhetetlen számunkra. A lebo-
nyolító ugyanazokat az árusokat,
mutatványosokat hívta, akiket
eddig is, megfejelve azzal, hogy
elkérte tõlünk azoknak a környék-
belieknek is a listáját, akikkel mi
az Ister Napok és az Éjjel-Nappal
hétvégéken együtt dolgozunk. Ha
voltak olyanok is, akik eddig még
nem vettek részt a szentendrei
majálison, és mégis minket vá-
lasztottak, az gondolom, mind-
annyiunknak közös öröm és
siker. Arról már nem is beszélve,
hogy a színpadon egész nap helyi
és környékbeli gyerekek és fia-
talok produkcióit lehetett megte-
kinteni.
Természetesen nem tudhatom,
hogy volt „azelõtt”, de abban a
nagyjából két és fél évben, amióta
én vezetem ezt az intézményt,
kollégáimmal mindent elköve-

tünk, hogy a kulturális központ
által szervezett programok a
lehetõ legszélesebb körben szol-
gálják a helyi igényeket. Sze-
mélyesen is törekszem az építõ,
korrekt kapcsolat kialakítására
bárkivel, akivel elõsegíthetjük a
város érdekeit. Az Ön által sugal-
mazott pártos gondolatok külö-
nösen bántóak azon kollégáim
számára, akik nagyon sokat dol-
goztak ezen a rendezvényen, és
néhányan közülük már több mint
30 éve szolgálják Szentendrét. 

Végezetül végképp nem értem,
hogy jön egy békés, nyugodt kis-
város majálisához az országos
nagypolitika, annak is egyik ve-
zetõ személyisége, a (minden bi-
zonnyal) leendõ miniszterelnök?
Ez nekem egy kicsit a csizma és
az asztal kínos esete.

Önnek és minden szentendrei
polgárnak tisztelettel:

ZÁVODSZKY ZOLTÁN

igazgató, 

Szentendrei Kulturális Központ

A N D I  K E R T
FAISKOLA ÉS KERTCENTRUM

Pomáz, Mártírok útja 23.
Nyitva: kedd-péntek 9-18 óráig

szombat: 8-17 óráig
vasárnap: 8-12 óráig

Díszfák, díszcserjék, díszfûvek, 
sziklakerti- és balkonnövények,

rózsák, örökzöldek, egynyári 
és évelõ virágok, õsztõl igény

szerint gyümölcsfák, szõlõ
SZÛCS ANDREA

Telefon: +36-70-241-9001

Konténeres sitt 
szállítást 

és ömlesztett anyagok
(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását vállalom.
Tel.: 30-296-6797
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Az UNESCO 2010-et a
Kultúrák Közeledé-
sének Nemzetközi

Évének nyilvánította és
ennek keretében meghir-
dette a „Culture Counts”
poszterversenyt, melyen
82 ország 1187 pályázata
vett részt.
A nemzetközi bíráló bi-
zottság 30 plakátot jutal-
mazott azzal, hogy ki-
nyomtatja, terjeszti és az
UNESCO székházában, a
„Kulturális sokszínûség
nemzetközi fesztivál” ke-
retében május 21-tõl a
nyilvánosság elõtt is be-
mutatja egy kiállítás ke-
retében.
A gyõztes munkák egyi-
két, a „Say Yes to Tole-
rance” feliratú plakátot
Paraszkay György grafi-
kus készítette. (A plakátot
2010. április 23-án megje-
lent számunkban közöl-
tük.) Az indoklás kiemeli
a témaév által meghirde-
tett üzenet esztétikai
szempontból igényes meg-
fogalmazását. A plakát
alapötlete szerint a „Tole-
rance” szó mindegyik be-
tûjét egy vallási vagy kul-
turális szimbólummal he-
lyettesíti be a mûvész.
A Csobánkán élõ, de
Szentendrén is sokak által
ismert Paraszkay György a
nyolcvanas évek elejétõl
foglalkozik plakátterve-
zéssel, hazai pályán több-

ször volt már a befutók
között, nemzetközi me-
zõnyben azonban most
mérette meg magát má-
sodízben. S mint ahogy az
idei UNESCO kiírásra be-
küldött munkája, úgy az
1985. évi is a nyertesek
közé sorolta a nevét az
Auschwitz felszabadítá-
sának 40. évfordulója al-
kalmából meghirdetett
nemzetközi lengyel pla-
kátkiállításon. Akkor õ
hozta el a második díjat.
A Képzõmûvészeti Fõis-
kola Alkalmazott Grafikai
Szakának elvégzése ide-
jén, a hetvenes-nyolcva-
nas évek fordulóján, nagy
divatja, keletje volt a film-
plakátoknak, tervezésük-
bõl a pályakezdõ Parasz-
kay is jócskán kivette
részét, miközben otthagy-
ta névjegyét számos
könyv és lemez borítóján
is. Az akkoriban alapított
Petõfi Csarnok programjai-
hoz is rendszeresen ter-
vezett plakátokat.
Az elmúlt több mint tíz
évben pályája más irányt
vett, legjelentõsebb meg-
bízásai a magyar kultúra és
mûvészet külföldi népsze-
rûsítésével kapcsolatosak,
mind Európában, mind
távoli, ázsiai országokban.
Néhány konkrét példa, a
teljesség igénye nélkül:
Õ tervezte a Londoni Ma-
gyar Kulturális Központ

kiadványait 1998–2006
között.
A „Hungary Welcomes Bri-
tain“ a híres londoni Café
Royal-ban bemutatott kul-
turális gálamûsorok 1996-
98, a legendásan nagysi-
kerû MagyarMagic, a
2003/2004-ben Angliában
megrendezett magyar
évad grafikai megjele-
nítése fûzõdik a nevéhez,
akárcsak 2007-ben Kíná-
ban a „Szabadság, Szere-
lem”, vagy 2008-ban Indi-
ában a „Magyar Masala”,
vagy 2009-ban Japánban
a „Csak tiszta forrásból”
címek alatt meghirdetett
kulturális rendezvények
esetében is. 2008-ban a
Zaragozai Világkiállítás
magyar kulturális prog-
ramjainak, „közhírré téte-
lérõl” volt hivatott gon-
doskodni az alkalmazott
grafika nyelvén és esz-
közeivel. A 2007-ben ala-
pított „Magyar Kultúra

Követe” díj és oklevél is
Paraszkay-tervezés, akár-
csak az ugyanebben az
évben megjelent, 500 ol-
dalas „Literary Anthology
of Visegrad 4 Contries”, a
„Visegrádi négyek” öt
nyelven megjelent irodal-
mi antológiája.
A tizenéves kora óta raj-
zoló Paraszkay György
érdeklõdését, fantáziáját a
grafika mellett egy másik
mûvészeti ág is uralja, a
fényképezés. A szálak
messzire vezetnek. A Kép-
zõmûvészeti Gimnáziumot
fotó-illusztrátor szakon
végezte el, a szakma alap-
jait itt szerezte meg, s
évek, évtizedek alatt a kí-
váncsiságtól vezérelt gya-
korlat finomította, tökéle-
tesítette. Az utóbbi évek-
ben számos hazai és kül-
földi kiállításon mutatta
be legújabb fotóit. Az
egyik témakör a Szent-
endre környékén élõ szer-

bek életével, hétköznapjai-
val és ünnepeivel foglal-
kozott, a másik a magyar-
országi és – legutóbb – a
bukaresti zsidó temetõk-
kel. S ha már fotókról, fo-
tózásról esett szó, illõ em-
líteni azt a hónapról hó-
napra készülõ, sok száz
felvételt, melyeket a „Va-
lamikor régen…” elõadás-
sorozathoz készít, Szent-
endre rejtett szépségeit és
szeplõit bemutatandó. 
A nemzetközi megméret-
tetésben a plakát mellett a
fotográfia is hozott már
sikert és elismerést Pa-
raszkay György számára.
A több ezer fotós részvé-
telével lezajlott „Peking a
külföldiek szemében” cí-
mû nemzetközi fotópá-
lyázaton öt fotójával be-
került az elsõ négyszáz
alkotás közé. A képek
azóta is láthatóak Peking
város hivatalos honlapján.
Paraszkay György nyitott
és sokoldalú ember. Ami-
kor a P’Art Mozi mozi-
gépész nélkül maradt –
mivel tanult szakmája ez
is –, elvállalta a munkát.
Jelenleg hetente három-
négy alkalommal õ vetít a
moziban, és mellette „tár-
sadalmi munkában” ké-
szíti a mozi plakátjait.
Gazdag város Szentendre.
Még a mozigépésze is
UNESCO-díjazott. 

TÖRÖK KATALIN

JELBESZÉD

Kilenc szimbólum egyetlen szóban
UNESCO díjazott lett Paraszkay György plakátja



A vizsga eredménye: jeles
Az elmúlt heti felhõszakadás bizony még a „rutinos”
Duna-parton élõket is meglepte. „Velence” látványa
azonban inkább aggodalommal, semmint a szépség
lenyûgözõ erejével töltötte el a belvárosiakat. Éppen
ezért örömmel számolunk be arról, hogy Pannónia-
telepen jól vizsgázott a tavaly õsszel átadott csa-
padékvíz-elvezetõ rendszer. Sem a városi tûzoltó-
ságra, sem a beruházást bonyolító Pro Szentendre
Városfejlesztési Kft.-hez nem érkeztek lakossági
bejelentések az elmúlt évekre oly jellemzõ panaszok-
kal: az elárasztott udvarokról, az utcán hömpölygõ
vízfolyamokról. Reményeink szerint a folyamatos
odafigyelés, az árkok tisztán tartása a jövõben is
megkíméli Pannónia-telep lakosait a trópusi áradat
nehézségeitõl.  

Szivárványhíd Csíksomlyóig
A csíksomlyói szentmisével egy idõben Pilisszántón
is misét mutatnak be Pünkösd hétfõjén. A keresz-
tényi nemzet összetartozásának több évszázados
történelmi zarándokhelyén, Csíksomlyón május 22-
én szombaton, 12 óra 30 perckor, a Somlyó-hegy
nyergében misét mutatnak be. A keresztaljak sora
népesíti be ilyenkor a hegyoldalt, ahol a Szûzanya
oltalma alatt együtt imádkozik békességben a
román a magyarral. Sokan nem tudnak elzarán-
dokolni Magyarországról Csíksomlyóra, bár együtt
szeretnének lenni az ottaniakkal. Ezért a Pilis-hegy
oldalában, a pilisszántói Boldogasszony-kápol-
nában, a csíksomlyói misével egy idõben szentmisét
tartanak, az idõeltolódás miatt az itteni idõ szerint
11 óra 30 perckor. 
A szántói misét a pilisi pálosok szülõföldjén Bátor
Botond, a Magyar Pálos Rend tartományfõnöke mu-

tatja be. A mise színvonalát Pitti Katalin és Gulyás
Dénes operaénekesek segítik méltó rangjára. Ha-
sonlóan a csíksomlyóihoz, az itteni keresztaljak is a
kápolnához vezetõ Csillagösvényen érkeznek a mi-
sére imával, énekléssel, ahol a Szûzanya oltalma
alatt itt is békességben, a Szentlélek egyesítõ erejé-
vel együtt imádkozik a szlovák, szerb, sváb és
cigány a magyarral Istenhez az ország mai erkölcsi
mélységébõl való felemelkedéséért.

Vandalizmus
Május 10-én éjjel leverték a zsidó temetõ kapujáról 
a Dávid-csillagot. Ezúttal nyolcadik alkalommal, az
utóbbi két hét alatt harmadszor. Kertész Péter te-
metõgondnok tájékoztatta lapunkat arról is, hogy a
lomtalanítás során a mentálhigiénés központ elõtti
gyûjtõhelyen elõkerült a Szántó Emlék- és Imaház
márványtáblája, amelyet évekkel ezelõtt loptak el.

Mûemlékvédelmi és idegenforgalmi 
vándorgyûlés
A május 19-én és 20-án a Városháza dísztermében
rendezett nemzetközi örökségvédelmi konferencia
célja, hogy rámutasson az örökségvédelem fontos-
ságára, a hagyományok és a múlt tiszteletére hazai
és külföldi példákon keresztül. A konferencia érinti a
mûemlékvédelem jogi kérdéseit, a városfejlesztés és
a mûemlékvédelem összefüggéseit, gazdasági és tár-
sadalmi vonatkozásait. A kétnapos konferencián
bemutatják Németország (Wertheim), Franciaország
(Barbizon, Sarlat) és Szentendre örökségvédelmi
gyakorlatát. Munkanyelvek: magyar, francia és
német (szinkrontolmácsolást biztosítanak). A kon-
ferenciára mindenkit szeretettel várnak a szervezõk.
Részletes program: www.szentendre.hu.
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Sárkányhajó-verseny
Szentendrén: július 17. 
A Kajak-Kenu Szövetség versenyt ír ki
versenyzési engedéllyel nem rendelkezõ
hobbi sárkányhajó csapatok számára,
akik közül a legjobbak elindulhatnak a
szegedi világbajnokság keretében
megrendezett döntõ futamon. Bajnokot
hirdetnek a legjobb magyarországi
település, valamint a leggyorsabb céges
hajó kategóriában. A vb hivatalos prog-
ramjában Magyarországot minden kate-
góriában a válogatott csapat képviseli. 
A hobbi kategóriák (települések, cégek)
az országok versenyétõl független dön-
tõben indulnak, amely futamok azonban 
a világbajnokság programjaként kerülnek
megrendezésre.

Az ország 7 régiójában megrendezett
selejtezõk három legjobbja indulhat
Szegeden, a Sárkányhajó VB-n megren-
dezett döntõkön. A helyi selejtezõk elsõ
három helyezettje jut tovább a döntõbe,
ahol a 7 régiós verseny 21 továbbjutó-
jaként áll rajthoz a szegedi Sárkányhajó
világbajnokság keretében 2010. augusz-
tus 27-29-én.
A legénységnek minden kategóriában
maximum 3 fõ olyan tagja lehet, aki a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség verseny-
rendszerében 2009-es vagy a 2010-es
évben versenyzési engedélyt váltott ki.
A versenyben a csapat összeállításánál
az alábbiaknak kell megfelelni: 

minimum 16 maximum 20 fõ, de páros
számú evezõs 
csapatonként minimálisan 8 fõ nõi
versenyzõ 
1 fõ dobos 
1 fõ kormányos (szükség esetén biz-
tosítják) 
maximum 2 fõ tartalék 

A nevezési lapon feltüntetett legénység
összeállítása a selejtezõ során nem vál-
tozhat. Az országos döntõben résztvevõ
egységek összetétele maximum 4 fõvel
térhet el a selejtezõn résztvevõ csapat
legénységétõl. A csapatok csak egysé-
ges, egyszínû szerelésben (póló, jelzõ-
trikó) versenyezhetnek. A rendezõk
hajókat, tapasztalt kormányosokat és
lapátokat mindenki részére biztosítanak.
Saját lapát használata megengedett.
Települések – A legénység egy
települést képvisel. A legénységnek több
település lakója is tagja lehet, de ebben
az esetben nevezéskor meg kell
határozni mely helység képviseletében,
indulnak. 
Cégek – A legénység egy céget, vállala-
tot képvisel. A legénységnek tagja lehet
más cég dolgozója is. 
Iskolák csapatai – „A”– Általános
iskolai tanulók részére. „B”– Középiskolai
tanulmányt folytató tanulók részére.
Mindkét iskolai kategóriában, hajónként
legfeljebb 2 fõ felnõtt pedagógus is tagja
lehet a csapatoknak.
Nevezési díj 20 000 Ft/csapat. 
Az iskolák csapatai részére a részvétel
INGYENES.

A települések versenyeinek továbbjutó
csapatai a szegedi döntõben a következõ
díjazásban részesülnek. 
1. helyezett – Egymillió forint 
2. helyezett – Rafting túra 
3. helyezett – Sportruházati felszerelés.

Várjuk az iskolák, cégek csapatainak
jelentkezését, továbbá azokat, akik
Szentendre város csapatában eveznének.

Érdeklõdni lehet: 
Dala-Nagy Katalin, (26) 503-337

Pest megyét képviselik az Országgyûlésben
A területi listán mandátumot szerzett országgyûlési képviselõk vették át megbízásukat a Megyeházán. Az
ünnepélyes átadón dr. Szép Tibor, a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetõje és dr. Szûcs Lajos, a Pest
Megyei Közgyûlés elnöke köszöntette a vendégeket. Ezután dr. Kenéz Tibor, a Pest Megyei Területi Vá-
lasztási Bizottság elnöke ismertette a választás eredményét, és átadta a megbízóleveleket a képviselõknek.

Pest megyében a területi listán mandátumot szerzettek névsora:
Fidesz-KDNP: dr. Ángyán József, Kõszegi Zoltán, dr. Kupcsok Lajos, Obreczán Ferenc, dr. Salamon László
István, Selmeczi Gabriella, Soltész Miklós, dr. Turi-Kovács Béla; Jobbik: Korondi Miklós, Volner János; LMP:
Kukorelly Endre; MSZP: Szabó Imre, Varjú László.



Az este Jiri Menzel Szigorúan ellenõrzött vonatok
címû filmjének vetítésével indult, amelyet a vendég
választott ki. Ahogy Kondor Katalin fogalmazott:
mindig is lekötötték és szórakoztatták õt a cseh-
szlovák filmalkotások, amelyek a kisemberek szem-
szögébõl közelítik meg a valóságot. A groteszk
humorú alkotás talán jól jelképezi mindazt, ami
körülöttünk zajlik.
– A magyar média ma sötét erõk birtokában van,
amelyek a nézettséget nagyobbra tartják az érték-
közvetítésnél. A rádióban, ahol 38 évig dolgoztam,
nyolc évtizeden keresztül mindig voltak fáklyaként
lobogó emberek, akik példát mutattak abban, mit
érdemes feldolgozni. Nézettségtõl és hallgatott-
ságtól függetlenül értéket közvetítettünk. A mai
médiacézárok lépten-nyomon azt mondják, hogy a
nézõi igények alakítják a mûsorkínálatot. Ez egysze-
rûen nem igaz: a nézõ az igényes mûsorra is vevõ
lenne. Nekem nincs televízióm, amióta egy felújítás
alkalmával elajándékoztam. Persze szívesen vennék
egyet újra, ha a kábeltévés díjcsomagokban benne
lennének az igazán igényes csatornák is, de sajnos
nincsenek. Így aztán mindenkinek jó szívvel tudom
ajánlani a módszert: szabaduljon meg a tévéjétõl.
Könnyebb, mint gondolnánk” – foglalta össze
médiafogyasztásról szóló gondolatait a közgazdász
végzettségû szerkesztõ, akinek az ügynökügyétõl
néhány esztendeje hangos volt a sajtó. Mint elmond-
ta, õsszel zárult az utolsó ezzel kapcsolatos pere. 
– Kivétel nélkül valamennyit megnyertem, mert be-
bizonyosodott végre, hogy rágalomhadjárat volt az
egész. Rám fogták, hogy huszonéves közgázos hall-
gatóként Vári fedõnéven kémkedtem, miközben
egyetlen, hibásan kitöltött hatos kartont tudtak csak
felmutatni, amelyen még az aláírásom sem szere-
pelt. Ezen a vélt bizonyítékon ráadásul az állítólagos
tartótisztem neve is hibásan volt feltüntetve, ennyit
a hitelességrõl. No meg annyit, hogy egy újságon
kívül sehol nem lehetett olvasni az ügy végérõl, a
kirobbanásáról viszont annál inkább…
Kondor Katalin viszontagságai azonban nem értek
itt véget: a beszélgetés elõtt néhány nappal távolí-
tották el az Echo TV-bõl. – Indokolás nélkül, azon-
nali hatállyal mondtak fel nekem. Lehet, hogy me-
gint pletykák áldozata vagyok, lehet, hogy valakinek

szüksége volt a helyemre, és lehet, hogy nem tet-
szett, amit csináltam. Mindenesetre most éppen nem
látom a helyemet a magyar médiapalettán. Ismerõs
már a helyzet: rádióelnök koromban szintén 2001 és
2005 között minden oldalról kaptam az ütéseket,
nem annyira a gyengébb nemhez tartozás miatt,
hanem mert nem hitték, hogy talpon tudok maradni.
De álltam, mert hittem benne, hogy értéket lehet
teremteni.
Amíg nem kap újabb felkérést – mert hisz benne,
hogy a feladatok találják meg az embert, s nem
fordítva –, addig a tanításban, a fiatal újságírók
képzésében kamatoztatja tekintélyes tudásanyagát
és gyakorlatát – s a kreatív emberekre jellemzõ mó-
don e közben sem adja fel egyenességét és konflik-
tustûrõ alaptermészetét. – Bár már kezdek reményt
veszteni a fiatalok képzettségét, tudását illetõen,
mégis akadnak pozitív példák. Történt már olyan,
hogy valaki visszatért a bulvár világából a közszol-
gálati médiába…                                            - BT -

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

IPAROS KÖR
A város mestereit, iparosait
összefogó kör 1924-ben alapult.
Elnöke Hoyer (Hojer) Rezsõ
hentes lett. Céljuk a mûvelõdés
és a társas élet fejlesztése volt.
Az olvasó termükben könyve-
ket és folyóiratokat is tartottak.
A tagok segélyezésére pénz-
tárat nyitottak. (P.N.E.)
F: Gerber György: Olvasókörök
Szentendrén 1892-1931 = Pest
Megyei Könyvtáros 2005.

IZBÉG – 
FALU A VÁROSBAN
A Szentendre belvárosától 2-3
km-re levõ – ma városrészként
ismert – terület egykor külön álló
település volt. Neve (zbeg) szláv
(nyugati, vagy déli) eredetû. 
Az ide „futva” menekülõk ültek
meg itt. Egykor a kis település-
nek külön közigazgatása volt.
Ügyeiket külön bíró intézte. 
Majd „1766 táján bekebeleztetett
Szentendréhez.” Ettõl azonban az
itt élõk sorsa csak rosszabb lett.
A szentendreieknek az izbégi 
jobbágyok elleni visszaéléseit is
vizsgálta a II. József által 
Szentendrére küldött tisztviselõ
Ráby Mátyás, akinek küzdelmét
Jókai Mór írta meg a Rab Ráby
címû regényében. 
A kis falunak külön temetõje
volt, 1902-tõl külön elemi 
népiskolája, 1948-tól saját tem-
ploma lett. 1941-ben a Magyar-
ország városait bemutató könyv
még ezt írta: „Szentendréhez tar-
tozik még bizonyos vonatkozás-
ban az Izbég nevû falu.” Ma
egyértelmûen a város része lett.
A statisztikák szerint 1787-ben
428-an, 1855-ben 563-an, 1945-
ben 1183-an éltek itt. Ma több
ezren laknak  ezen a termé-
szethez közelebb álló kerületben.
(P.N.E.)
F: Szentendre története írásos
emlékekben,összeáll. Dóka Klára,
Pethõ Zsoltné Németh Erika:
Szentendre utcanevei, 1996.

HELYTÖRTÉNET
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Beszélgetés egy igazán ütésálló újságíróval
Kondor Katalin volt a Hölgystaféta rendezvénysorozat április 29-i darabjának vendége. A
beszélgetésnek a P’Art Mozi adott otthont. A Magyar Rádió egykori elnöke, akit nemrég távolí-
tottak el az Echo TV-tõl, õszintén beszélt szakmai és magánéleti kihívásairól, az újságírás és
a média csapdáiról, és arról, hogyan lehet megszabadulni a tévénktõl.
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Bokor Tamás újságíró, Kisvárdai Dóra újságíró gyakornok 
és Kondor Katalin újságíró

Szentendrei dobbanások IV.
Május 15-én, szombaton 10-tõl 24 óráig
a MûvészetMalom udvarán (Bogdányi u. 32.).
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 hangszerkészletének bõvítésére
fordítják. Szervezõk: Kékvölgy Waldorf Iskola
szülõi közössége, Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft. Médiatámogató: Pesti Est. 
(Részletes program a 15. oldalon)
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Nosztalgia délután
Szeretettel hívnak minden 40 év
felettit, akik szeretik az élõzenét
és táncot május 16-án, vasár-
nap 15 órától 19 óráig a
Remisz ebédlõjébe (a Kaisers'
mögött, a BKV javítóüzemnél).
Jelszó: Ne szomorkodj otthon,
ne légy depressziós, gyere és
kapcsolódj ki! Többféle meg-
lepetés! Belépõdíj: 700 Ft. A
rendezvényt kéthetente tartják.

Ékszerkiállítás 
Az Erdész Galéria Design
(Bercsényi utca 4.) szekciójának
szervezésében a Gyûjtsünk ék-
szert! 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.  

Szentendrei Szalon
Szeretettel – és szalon-teával –
várják az érdeklõket Bakos
Lehel Régimódi kiállítások címû
kultúrtörténeti elõadására
május 20-án, csütörtökön 18
órakor a Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.) Szántó Piroska-
termébe.

Elõadás Márairól
Márai Sándor író, költõ, újságíró
1944-45 között lakott Leány-
falun. A Leányfalusi Szabad-
egyetem és a Ravasz László
Könyvtár háromrészes sorozat-
tal emlékezik meg Márai mun-
kásságáról, életútjáról. Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak a
sorozat elsõ elõadására május
16-án, vasárnap 16 órakor a
Faluházba (Leányfalu, Móricz
Zsigmond út 124.). Elõadó
Mészáros Tibor, a Petõfi Irodal-
mi Múzeum munkatársa, a
hagyaték gondozója.
Támogatójegy 500 Ft.

HungarIKONOK
Kárpáti Tamás szubjektgyûjte-
ménye címmel nyílt kiállítása a
szentendrei festõmûvésznek
május 12-én a bécsi UngArt
Galériában (Hollandstrasse 4.).
A tárlatot Jirí Menzel és Szabó
István filmrendezõk nyitották
meg. Megtekinthetõ június 30-
ig.

Ezzel az elgondolkoztató kér-
déssel egy most nyíló tárla-
ton szembesülhettem, a

Szentendrei Képtár Rényi Krisz-
tina grafikus képzõmûvészeti és
gyermekkönyv illusztrációit be-
mutató, Képes mesék – mesés
képek elnevezésû tárlatán. Ez a
valóban mesebeli kiállítás igazi
mesebirodalomba kalauzolja el
nézõit – felnõttet és gyereket
egyaránt. Elsõsorban az utóbbi-
aknak készült, hiszen nekik szól-
nak azok a mesék és a versek,
amelyekhez a ragyogó illusztrá-

ciók születtek. Rényi Krisztina
2004-ben megkapta az illusztrá-
ció Kis Nobel-díjaként számon
tartott Hans Christian Andersen
Diplomát. 
Az õ sajátos, karakteres világa
tárul elénk a három terem fa-
lairól. Mesefák erdejében, móku-
sok, farkasok, nyuszik, madarak
között, a kincskeresõ kisködmön
szomszédságában élvezhetjük a
szemgyönyörködtetõ rajzokat. A
sarokban kis rajzasztal, mellette
bábszínház, a másik teremben
babbal töltött ülõkék a mesefil-
mek nézéséhez. A kiállítással a
rendezõk elsõsorban a gyerekek-
nek akarták a mesék tanulságait,
üzeneteit játékosan, szeretettelien
közvetíteni.  
Nem is lehetett volna stílsze-
rûbben felvezetni ezt a tárlatot,
mint ahogyan a szentendrei Mary
Poppins Óvoda nagycsoportosai
tették: õk ugyanis Kányádi Sán-
dor Kinyílott az erdõ címû kö-
tetének verseit adták elõ – bû-
bájosan. 
A tárlatot ezután Jankovics Mar-
cell Kossuth-díjas rajzfilmrendezõ
nyitotta meg. Beszédében a ked-
ves, de mégis impozáns illusztrá-

ciók szerzõjében a felnõttben
megbúvó gyermeket láttatta. Aki
ugyan egy meleg színharmóniájú
mesevilágot ábrázol, de a bájos
alakok mögött egy nem ismert lét
rejtezik, teli titkokkal, bizonyta-
lanságokkal. 
A kiállítás kurátora, Kassai Haj-
nal és segítõi, az installációs ter-
vezõ Homoki Gyula, és a grafikai
látványtervezõ Kecskés Robin –
de a tárlatot létrehozó csapat
összes tagja – hibátlan, nagysze-
rû munkát végeztek. A sok „ko-
moly”, „igazi” után most egy
nálunk ritkán látható játékos,
örömteli kiállítás jött létre. A mû-
vek saját közegükbe kerültek,
amely szinte körülöleli a látoga-
tót, s amelyben a képek hatványo-
zottan hatnak, intenzíven élnek.
Erre a július negyedikéig nyitva
tartó nagyszerû tárlatra remél-
hetõen sok-sok gyerek fog elláto-
gatni. Ittlétüket drámapedagógiai
foglalkozások, hétvégi mesemon-
dó családi programok, bábszín-
ház, gyerekkoncert, hangszerbe-
mutatók színesítik még. És vél-
hetõen így kerülnek sokkal kö-
zelebb a múzeumok, a kiállítások
világához.               RAPPAI ZSUZSA

Ki vasalja ki a katicabogarak szárnyait?

MÁJUS 14 – 30. MÛVÉSZETMALOM 
(FÉLKÉSZ ÉPÜLET) 

EURÓPAI FÓRUM. FIATALOK.
MA… – fotókiállítás
Május 14-én 17 órakor nyílik meg a Mûvé-
szetMalomban az „EURÓPAI FÓRUM. FIATA-
LOK. Ma… JOGVITÁK. ERÕSZAK… MEGELÕZÉS!
De hogyan? A CSALÁD MA…” szentendrei
akció záróeseményeként az a fotókiállítás,
melynek keretében a szentendrei diákok
fotói és az európai vándorkiállítások anya-
gából válogatott képek együtt lesznek
láthatók.  

A német Maria Pawlowna Társaság kezdemé-
nyezésére indított projekt alapgondolata: Hogyan
lehet az erõszakkal szemben sikeres kommunikáció-
val, toleranciával és az önmagunkra való rátalálás-
sal fellépni? A projekthez csatlakozó szentendrei
akcióban két állami és egy egyházi gimnázium, egy
szakközépiskola diákjai és egy ifjúsági klub tagjai
vettek részt, a kiállításon egymásról készített
fotóikat láthatjuk. A fényképek alatt válaszaikat
olvashatjuk a falra kifüggesztett, az élet alapvetõ
kérdéseit tartalmazó 12 kérdésre, melyek a fiatalok
világgal és közvetlen környezetükkel való viszo-
nyára vonatkoznak. 

A kiállítást elõkészítõ mûhelymunka keretében a
Ferences Gimnázium, a Móricz Zsigmond Gim-
názium, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium osztályai a
különbözõ kultúrák egymás mellett élésérõl szóló,
Cannes-ban díjazott, francia „Az osztály” címû fil-
met, a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
osztálya és a Szentendrei Fiatalok Klubjának tagjai
az önkényuralom mai létrejöttének lehetõségével
foglalkozó, német „A hullám” címû filmet látták. A
vetítéseket több beszélgetés követte, ezek készítették
elõ a kérdések megvitatását.
A diákokról most készült 43 felvétel mellett a kiál-
lításon a korábbi európai vándorkiállítások témái: a
férfiakat és a nõket bemutató válogatott képek is
szerepelnek.
A megkérdezett fiatalok sokféle iskolából jöttek, el-
térõ családi háttérrel rendelkeznek, sokféle vé-
leményt képviselnek. A képeken látható nõk és férfi-
ak szintén eltérõ társadalmi rétegekhez tartoznak és
különbözõ életkorúak. A fiatalok, valamint a felnõt-
tek – nõi és férfi minták – a család tagjait képviselik.
A május 14-i megnyitó után a fiatalok az Andrássy
Gyula Német Nyelvû Egyetem hallgatóinak mode-
rálásával megrendezett workshopon vesznek részt,
melynek központi témája: csoporttá válás,összetar-
tozás, diszkrimináció.
Projektpartner és társszervezõ a Konrad Adenauer Ala-
pítvány budapesti irodája, a kiállítás Szentendre Város
Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

THURZÓ ORSOLYA

szentendrei moderátor, a kiállítás kurátora

Jankovics Marcell és a gyerekek



A derû
szobrásza
Ha fel kellene sorolni Szent-
endre legismertebb polgá-
rait, Pistyur Imre szobrász-
mûvész rögtön az eszembe
jutna. Közéleti fórumokon,
kiállításokon, vagy szomba-
tonként a piacon mindig,
mindenütt találkozni vele.
Harcos városvédõ, közéleti
mûvész, akinek egyéni ízû
alkotásait is sok helyen lehet
a városban megcsodálni. Most
fontos kiállításra készül.

Június 7-én az Aulich Galériában
több mint ötven szobrot állítok ki.
Nagyképûen nevezhetném élet-
mû-tárlatnak, de inkább azt mon-
dom, hogy az eddigi legnagyobb
kiállításom lesz. Ráadásul egy
jónevû, frekventált presztízs-
galériában Budapesten. A szobrok
mellett egy rólam szóló filmet is
bemutatnak ezúttal. Nagy áttö-
rési lehetõségnek tekintem ezt a
tárlatot, nemcsak a hazai, hanem
a külföldi közönség felé is. 

Az elõbb presztízsgalériának
aposztrofált galériában kiállí-
tani nagy elismerést, szakmai
rangot jelent. Mennyire befolyá-
solja ez a hely a kiállítandó mû-
vek válogatását?
Kutyakötelességem, hogy nagyon
jó kiállítást csináljak, s csak jelen-
tõs munkát állítsak ki. Nagy ered-
ménynek tartom ezt a meghívást,
fontos lépésnek, ami azt igazolja,
hogy érdemes volt bízni magam-
ban. 

A mûítészek tétovák alkotá-
sai láttán, hiszen nem skatu-
lyázhatók be semmilyen cso-
portba, stílusba. Az a derû és
nyugalom, ami a szobraiból
árad, elsõ pillanattól fogva
megragadott. Simogatásra hívo-
gató plasztikák ezek a kerek-
ded, lágy formájú, lapos arcú,
széles tenyerû figurák, nem ha-
gyományos mûalkotások.
Valóban nem illenek bele a kor-
társ szobrászatba, a mûvészet-
történészek tényleg nem tudnak
hová tenni. A szobraim születhet-
tek volna ezer évvel ezelõtt is,
kortalanok, idõtlenek. Szerintem
a mai mûvek többsége nem az

átlagemberhez szól. Túlságosan
elvontak, a nézõtõl arisztokrati-
kus távolságra léteznek. Én a kö-
zönségbarát, a közérthetõ mûvé-
szetben hiszek.

Honnan ered a Magából és a
szobraiból is áradó derû?
Kérdezik, hogy mitõl van mindig
jókedvem. Erre az a válaszolom,
hogy nem engedhetem meg ma-
gamnak, hogy rossz kedvem
legyen. Ha körülnézek, majd min-
denki a kedélytelenséget, a drá-
mát sugározza magából, így ter-
mészetszerûen azt is vonzza be.
Tõlem szomorú szobrot nem fog-
nak látni – azt akarom, hogy a
mûveim a derût sugározzák.

A derû mellett örök igazsá-
gokat, a mondanivaló mélysé-
gét is hordozzák ezek az archai-
kus, letisztult formájú ember-
és állatalakok: Justitia, Noé, a
Gondolkodó, a Dodola, az Al-
batrosz, a Bogárdémon és a töb-
biek.
A természetközeliség, a közért-
hetõség és a hitelesség az alap-
elvem. 

A Szaft idején a Dumtsa Jenõ
utcai utcamûtermében sokad-
magammal együtt kipróbálhat-
tam, milyen is követ faragni.
Hogyan lehet ezt megtanulni?
A kõfaragást még gyerekkorom-
ban tanultam Csobánkán. Raj-
zolni, festeni, vagyis a mûvészet-
tel foglalkozni viszont csak ké-
sõbb kezdtem a Dunaparti Mû-
velõdési Ház Képzõkörében a het-
venes évek elején. Pirk János és
Markó Sándor, majd Bálint Ildikó
vezették a foglalkozásokat. En-
gem mindig a kövek izgattak
igazán. A kezdetben készült szob-
raim nagyon hasonlítottak Henry

Moore alkotásaira. Mivel
nem akartam epigon lenni,
hosszú idõre abbahagytam
a kõfaragást. Csak kis-
méretû faszobrokat készí-
tettem. Az ezredforduló
táján végül rátaláltam a
saját nyelvezetemre. Akkor
döntöttem el, hogy csakis
magamnak akarok megfe-
lelni, ebben a fajta szob-
rászatban akarok hinni.
2000 óta négyszázhúsz
szobrot faragtam. Csak
itteni, vulkáni köveket
használok. 

Autodidakta mûvész,
akit most az egyik legrangosabb
budapesti kiállítóhely fogadott
be. Nem zavarja ez a státusz?
A szentendrei mûvészek jó része
autodidakta – bár ez elsõsorban a
festõkre érvényes. Talán a hely
szellemisége súgja ezt. Én sem
tudom kivonni magam ez alól a
hatás alól. Úgy érzem, nekem
nagy szerencsém volt azzal, hogy
az élet megkímélt a fõiskolai
képzéstõl. Nagyképûnek, dölyfös-
nek tarthatnak ezért a kijelenté-
semért, de szerintem ez a fajta
képzés nem segít az egyéniség ki-

bontakoztatásában. Én mind a
mai napig tanulok, sokat foglal-
kozom mûvészettörténettel. 

Szentendrei hagyományokról
beszélt az elõbb. Családja több
száz éve él itt a városban, tehát
ennek a hagyománynak is õrzõje.
Számomra meghatározó a szent-
endreiségem – nagyon erõsen kö-
tõdöm a városhoz, annak szellemi
és emberi vonatkozásaihoz. A
helyi – elsõsorban dalmát hagyo-
mányok – igen erõsen élnek ben-
nem és ezáltal a szobraimban is. 

Manapság nem tartozik
egyetlen mûvészi csoportosu-
láshoz sem. Mi ennek az oka?
Tudom a helyemet. Egy csoport
sokat segít, de egyben korlátoz is.
Az IKON-ból is kilógtam valaha.

Szentendrén hol állít ki leg-
közelebb?
A Barcsay Galériában lesz kiál-
lításunk a feleségemmel együtt. A
Fauna és Flóra címû tárlaton a
szobrokat és a selyemfestménye-
ket a közös téma: a különféle ma-
darak és rovarok ábrázolása köti
össze.

RAPPAI ZSUZSA
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A múló idõ 
állandósága 
Bereznai Péter kiállítása május
16-án, vasárnap 17 órakor 
nyílik a Vajda Lajos Stúdióban
(Péter-Pál u. 6.) Megnyitja 
L. Menyhért László
mûvészettörténész. A kiállítás
megtekinthetõ június 6-ig, 
pénteken 14-tõl 17-ig, szombat-
vasárnap 10-tõl 17 óráig.

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.

Játszani – komolyan
Az Art-Dekor Antikvitás &
Galéria tisztelettel hív min-
denkit Molnár Levente szob-
rászmûvész Játszani – komolyan
címû kiállításának megnyitójára
május 14-én, pénteken 18
órára. A kiállítást megnyitja:
Lombos Márton író, dalszöveg-
író. Megtekinthetõ május 30-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig
a Bercsényi u. 3. szám alatt.

SZÍNRELÉPÕK
Töltsünk el együtt egy feledhetetlen hetet

a Szentendrei-szigeten, Kisorosziban, ahol a színjátszásé a fõszerep!
Ha szeretsz játszani és lenne kedved egy jó csapatban együtt alkotni, 

akkor téged is vár egy izgalmas hét, ahol a kikapcsolódás mellett 
intenzív színpadi munkában is részed lesz!

2010. június 15–19-ig.
Jelentkezés és további információ:

E-mailben: nyitottkor@freemail.hu
Telefonon: 06/20-319-1108 vagy 06/30-225-5577

8–15 éveseket várunk!
Részvételi díj: 24 000 Ft, mely tartalmazza a szállást, étkezést és az utazást is.

Minden külön értesítés helyett tudatjuk a rokonokkal 
és az ismerõsökkel, hogy 

Miló Sándorné, született Rimai Erzsébet 
május10-én elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 
engesztelõ szentmise keretében 

a Péter-Pál templomban, május 20-án, 11 órakor lesz.

IIKKOONN  CCSSOOPPOORRTT
SZENTENDREI SZÉPMÛVÉSZETI EGYESÜLET

WWW.IKONCSOPORT.HU

IKON-nap: május 29.
az IKON Csoport tagjai – BOZSÓ ZSUZSA,
GYURKOVICS GERTRUD, KÁKONYI JÚLIA,

LEHOCZKY KRISZTINA, LUKÁCS JÁNOS, LUKÁCS
TIBOR, MÁTAI ATTILA, MEZEI SÁNDOR, PAULUSZ

GYÖRGYI, PIRK LÁSZLÓ, RÁCZ ZITA, RIES
ZOLTÁN, TAMÁS MÁRIA, UJBÁNYAI VERONIKA,
VÉGVÁRI TAMÁS, VIZÚR JÁNOS – rendezésében
a Bükkös-patak Mókus-híd (Mûvész tér) fölötti 

jobboldali partszakaszánál
A nap házigazdája: Lukács Tibor festõmûvész
A nap védnöke dr. Dietz Ferenc polgármester

11.00 Megnyitó: trombitaszóló, megnyitó beszéd és
Hamvas Béla megidézése a Hamvas-kõnél
Kákonyi Júliával és Jánosi Mártonnal 

11.00 Szabadtéri tárlat
12.00 Gyerekrajzverseny, 13.45-kor eredményhirde-

tés és díjkiosztó
12.00 Szabad szabadtéri festés
14.00 A patak élõvilága: játékos környezetvédõ,

ismeretterjesztõ foglalkozás Dukay Igorral
14.00 Játék az élet: társasjátékok Barra Judittal és

Bese Károllyal
14.00 Lighthouse music – kelta-magyar világzene

(www.lighthouse.hu) Brátán Vera (ének, ír
furulya), Gulyás Péter (akusztikus gitár),
Bencze Boglárka (hegedû), Banos Gergõ

(basszusgitár), Mády Kálmán (dob, ütõ-
hangszerek), Kelemen Gábor (ütõhangszerek).
A Lighthouse Music színpadi megjelenésében
látványos, hangzásában különleges, egzoti-
kusan lüktetõ, érzékeny zenei megközelítésû,
énekközpontú világzene virtuóz szólistákkal
és különleges hangszerekkel. „Zene, amely-
nek lelke van”

15.00 „Vásári képmutogató” – Gyurkovics Gertrud
és Kákonyi Júlia mûsora, közremûködik Tóth
Lázár

15.30 A Szentendrei Református Gimnázium diák-
jainak könnyûzenei mûsora: Albert Réka, Kun
Édua, Mészáros Máté és Várady Zsófia énekel,
zongorán kísér: Pánczél Kristóf magánénekes

16.00 Mese, mese, mátka... Szigethy Ildikó mûsora
16.30 „Fügefalevél”. Rendhagyó ruhaköltemények

bemutatója – az IKON Csoport közös produk-
ciója

17.00 Jazz: Vers Dóra (ének), Gergó Zsolt (gitár)
17.45 Hozzon magával egy verset! Rímes, furcsa

játék
19.30 Lazító szórakozás: a The Rosslift. Bonifert

Balázs (gitár, ének), Földi Balázs (dob),
Melcher András (szólógitár, vokál), Rácz
Dániel (basszusgitár vokál), Szabó Tamás
(zongora, vokál), Herr János (szaxofon) és az
I`Lil együttes: Juhász Lili (ének), Schandl
Lóránt (zongora), Földi Balázs (dob), Melcher
András (szólógitár, vokál), Rácz Dániel
(basszusgitár, vokál), Szabó Tamás (zongora,
vokál), Herr János (szaxofon)

Minden gyerek és felnõtt érdeklõdõt szeretettel
várunk. A gazdag programválaszték mellett étellel

és itallal kínáljuk kedves vendégeinket. 
Belépõdíj nincs. 

Rossz idõ esetén rendezvényünket a 
Szentendrei Helyõrségi Klubban (HEMO, Dózsa

György út 8.) tartjuk meg! 

Szentendre, Bükköspart 33.
Nyitva: hétfõ-péntek 8-18-ig,

szombat 8-14-ig

A régi Filléres helyén 
új arculattal, házias, olcsó

ételekkel várjuk kedves
vendégeinket

Fõzelékek, egytál ételek, 
szendvicsek, feltétek, saláták

16-TÓL 18 ÓRÁIG
KÉSZÉTELEINKET 50%-OS

ÁRON KÍNÁLJUK
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ADÁSVÉTEL

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

ÁLLAT

www.happypuppy.eoldal.hu

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

ÁLLÁS

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

Szentendrei szalonba fodrász,
mûkörmös, kozmetikus, masszõr,
tetováló munkatársakat kere-
sünk. 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.

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.

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

Albérlet kiadó kertes házban. Tel.
06-30-949-6456.

Kiadom családi házamat
Pismányban, jó közlekedéssel
120 ezer Ft+ rezsiért. Tel. 06-20-
803-0805.

Vasvári-lakótelepen 1+2 fél-
szobás lakás hosszú távra kiadó.
Tel. 06-30-206-4003.

Szentendrén kiadó 1 szoba-
fürdõszoba (konyha nincs)
igényes férfi részére (1 fõ) 45
ezer Ft+rezsivel, kaució nélkül.
Tel. 06-30-540-3516.

Püspökmajori lakás 56 ezer
Ft+rezsi áron kiadó. Tel. 06-20-
360-6644.

Szentendrén, buszmegállónál
kertes, társas házban 40 nm-es
lakás kiadó. Tel. 06-30-458-8411.

Egyedülálló nõ vagy férfi részére
szoba kiadó. Tel. (26) 303-212.

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.

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.

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.

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

LAKÁS, INGATLAN

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 mil-
lió Ft-ért. Tel 06-20-983-5166.

Szentendre belvárosában, frek-
ventált zöldövezeti helyen 5 laká-
sos társasházban magas színvo-
nalú, új építésû lakások eladók.
Ár: 450 000 Ft/nm. Az ár tartal-

mazza a gépkocsibeállót, klímát,
riasztót, fa nyílászárókat. Tel. 06-
20-514-3333, 06-20-934-9349.
www.2mbuild.hu

Szentendrén, a Vasvári Pál
utcában 120 nm-es, 3 szobás
téglaépítésû lakás tulajdonosától
25,5 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
70-383-5003.

Társasházban,
egyszobás+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. Hévtõl
6 percre. Irányár: 49 millió Ft.
Tel. 06-30-724-3421.

Szentendrén, a belvároshoz közel
2010-ben épült 130 nm-es,

egyszintes családi ház eladó 48
millió Ft-ért. Tel. 06-20-354-
9025. 

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

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

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

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, 12 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

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.

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.

ÜDÜLÉS, NYARALÁS

3 db üdülési jog eladó vagy
átadó. Tenerifén, Dobogómajoron
(Hévíz), Horvátországban (Brács
szigetén). Tel. 06-20-944-3158.

SZOLGÁLTATÁS

Kõmûves, ács, tetõfedõ munkák,
külsõ- belsõ felújítások, kertren-
dezés. Kisebb megbízásokat is
szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-
311-9231.

Hobbilovak bértartását vállalom a
Szentendrei-szigeten. Tel. 06-20-
932-2261.

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 kiszállás ingyenes. Tel. 06-
20-917-7555, www.dugulasel-
harito.hu.

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

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

Lakatos munkák: kerítés, 
korlát, lépcsõ – kovácsolt vasból
is. Kerti tavak építése, 
karbantartása. Tel. 06-20-430-
1861.

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-
823-2025.

ÜZLET

Eladó Szentendrén, a Rózsa utca
23. szám alatt jelenleg is mû-
ködõ, 92 nm-es, kerthelyiséges,
berendezett étterem bérleti joga
családi okok miatt 5 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-687-9347.

Kozmetikusnak berendezett, fel-
szerelt kozmetika kiadó a belvá-
rosban. 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.

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

EGYÉB

Másfél szobás, gázfûtéses lakást
biztosítok Leányfalun egy család-
nak nagy kert gondozásához
nyújtott segítségért. Tel. 06-30-
687-8321.

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

LOTTI
fajtatiszta tacskó szuka. Május 7-én fogta be a

gyepmester a Szentlászlõi úton.

BETYÁR
8 éves fajtatiszta németjuhász. Ivartalanított,
oltott, chyppezett. Okos, teljesen egészséges,

korához képest fiatalos, fegyelmezett.
Szeretne egy családhoz tartozni, cserébe

õrizné a házukat. Gazdájához, gyerekekhez,
megbízhatóan barátságos. 

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

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

Május 21. péntek 18 óra
GUTI ORSZÁGH MIHÁLY
MÁTYÁS KIRÁLY NÁDORA
Kiss Mao-Tun István 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

Május 14. péntek, 17 óra
EURÓPAI FÓRUM. 
FIATALOK. MA… –
FOTÓKIÁLLÍTÁS
Ifjúság. Jogviták. Erõszak.
Megelõzés! De hogyan? 
A család ma… 
A kiállítás nyitva május 30-ig

Városháza Galéria
Városház tér 3.

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

KONCERT
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 

P'ART
MOZI

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

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

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)

május 25-én kedden délután
5 órakor
VALAMIKOR RÉGEN...
Szentendrei utcák, házak,
emberek
5. A SZAMÁRHEGY
Török Katalin vetítéssel kísért 
10 részes várostörténeti sorozata
minden hónap utolsó keddjén
(Belépõjegy: 500 Ft)

MOZIMÛSOR

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

május 18. kedd
17:00 KÕBE LEHELT LÉLEK –
portréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl 60’
18:00 BERLIN, EGY
NAGYVÁROS
SZIMFÓNIÁJA (55’)
19:00 A SÖTÉTSÉG
HATÁRÁN (117’) kh.:16

május 19. szerda
18:00 SZESZÉLYES SZÕKE
(74’) kh.:12
19:15 COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY – EGY
TITOKZATOS SZERELEM
TÖRTÉNETE (120’) kh:16

május 20. csütörtök
17:00 KÕBE LEHELT LÉLEK –
portréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl 60’
18:00 CZUKOR SHOW (88’)
kh.:16

19:30 CALIFORNIA
DREAMIN’ (155’) kh.:16

május 21. péntek
17:00 KETTEN EGY
FÉSZEKBEN (52’)
18:00 VIGYÁZAT EHETÕ! 
– A FRANCIA 
BIOFORRADALOM (112’)
kh.:12
20:00 EXFÉRJ ÚJRATÖLTVE
(110’) B.A.

május 22. szombat
15:00 SÁRKÁNYVADÁSZOK
(80’) kh:12
16:30 HAJRÁ BLISS! (111’)
kh.:12
18:30 CZUKOR SHOW (88’)
kh.:16
20:00 EXFÉRJ ÚJRATÖLTVE
(110’) B.A.

május 23. vasárnap
14:00 SÁRKÁNYVADÁSZOK
(80’) kh:12
15:30 HAJRÁ BLISS! (111’)
kh.:12
17:30 EXFÉRJ ÚJRATÖLTVE
(110’) B.A.
19:30 VIHARSZIGET (138’)
kh.:16

május 24. hétfõ
15:00 SÁRKÁNYVADÁSZOK
(80’) kh:12
16:30 HAJRÁ BLISS! (111’)
kh.:12
18:30 CZUKOR SHOW (88’)
.kh.:16
20:00 VIHARSZIGET (138’)
kh.:16

május 25. kedd
17:00 VALAMIKOR 
RÉGEN… 
5. A Szamárhegy 
– Török Katalin elõadása
19:30: CALIFORNIA
DREAMIN’ (155’) kh.:16

KÖNYVAJÁNLÓ

Magyar uniformisok 
„Tûzoltó leszel s katona“ – ezzel a megnyugtató igéret-
tel ringatta el valaha a kisfiát édesanyja. Hiszen ez volt
minden fiúgyermek álma: egyenruhában pompázva
hõssé válni. Mert a szép, díszes uniformisban erõsnek,
hódítónak érezhette magát a férfiember. S hogy ez 
mennyire életszerû volt, a hölgyek valóban a délceg
katonák után epe-
kedtek. Mindig is,
mióta világ a vi-
lág. Hogy mi en-
nek a titka, közü-
lünk már csak ke-
vesen ismerik.
Megjelent most
egy szépséges és
egyben igen okos
könyv, amelynek
segítségével sok
mindent megtud-
hatunk errõl a
különös világról.
Ságvári György vi-
selettörténész a
magyar katonai egyenruhák történetét meséli el –
olvasmányos, színes elõadásban. Ezer év magyar hadi
viseletének különleges divatbemutatójára invitálja az
olvasót, aki megtudhatja, hogy bár a katonai uniformis
koronként és hadseregenként mindig más volt, szerepe
évszázadok óta nem változott: kifejezte a katonai mi-
voltot, jelezte egy adott hadsereghez tartozást, valamint
a közösségi hierarchiában elért rangot, beosztást.
Ságvári György szerint bármilyen is volt ez a külsõ,
mindig az emberrõl szólt – az egyenruha a katonát és
közösségét, az adott hadsereget jelezte. Ez a hon-
foglalástól napjainkig tartó látványos „parádé” nagy-
szerû hadtörténeti és egyben kultúrtörténeti áttekintést
nyújt. A közép- és az újkori magyar hadi viseleteket, a
Habsburg-haderõ uniformisait, a honvédegyenruhákat,
a Monarchia kora és a huszadik század egyenruháit a
múzeumokban õrzött korabeli viseleti tárgyak, va-
lamint a késõbbi ábrázolások, rajzok, festmények, fotók
és plakátok mutatják meg. A közel félszáz illusztrációt
tartalmazó elegáns és látványos albumot – Kemény
Zoltán könyvtervezõ munkáját – végiglapozva meg-
elevenedik elõttünk a háborúk és a békeidõk magyar
hadi viselete. Mindazok számára, akiket érdekel a tör-
ténelem, a hadtörténet, a viselettörténet, letehetetlen
olvasmány és látvány ez a kötet. Kacagány, vért, külön-
féle csákók és csákórózsák, sujtás, dolmány, gránátos
kucsma, tarsoly, sodronying, sisak, tárcsapajzs, atilla,
panyókás sapka, határõr frakk, málha, waffenrock,
„medveköröm”, Lohengrin-sisak, Bocskai-sapka, ma-
gyarnadrág és Pejacsevich-nadrág, különféle haj-,
bajusz-, és szakállviseletek, csapatjelvények és még
sorolhatnám sokáig, mi mindennel ismerkedhet meg az
olvasó e könyv oldalain.
S mi nõk is végre rájöhetünk, mitõl dobogott egykor
hevesebben nagyanyáink szíve egy snájdig vitéz úr 
láttán...

RAPPAI ZSUZSA

Magyar uniformisok 
– a honfoglalástól napjainkig
Kossuth Kiadó
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