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VÁROS
KÖZLEMÉNY

Lomtalanítás

KISEBBSÉGI NÉVJEGYZÉKBE VALÓ FELVÉTELRÕL

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

Tisztelt Választópolgárok!
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján az idei évben
kerül megtartásra a települési kisebbségi önkormányzati képviselõ
választás.
A helyi választási iroda vezetõje május 31-ig levél útján tájékoztatja a
helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán
választójoggal rendelkezõ, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar
állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról és megküldésre kerül számukra a felvételhez
szükséges nyomtatvány.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a lakcím szerint illetékes
helyi választási iroda vezetõjétõl lehet kérni.
Azon választópolgárok, akik valamelyik kisebbségi választói jegyzékbe
való felvételüket kérik, kérelmüket július 15-ig a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyûjtõládába helyezéssel adhatják le, vagy levélben juttathatják el a helyi választási iroda vezetõje részére, úgy, hogy
az július 15-ig megérkezzen a helyi választási irodába.
A helyi választási iroda vezetõje legkésõbb július 15-én határozattal
dönt a kérelmezõ kisebbségi választói jegyzékbe vételérõl.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt megtagadó határozattal
szemben az errõl szóló értesítés kézhezvételét követõ három napon
belül nyújtható be kifogás a helyi választási iroda vezetõjéhez.

IV. ütem: május 29.
Körzet: Pismány (Sztaravodai út –
Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos
sétány által határolt terület)
V. ütem: június 5.
Körzet: Izbég (Bükköspart – Füzespark –
Vasvári ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu
által határolt terület)

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

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
HVI vezetõje

Játszóterek virágzása
Kiadó:
Szentendrei Új Közmûvelôdési,
Kulturális és Városmarketing
Központ Nonprofit
Közhasznú Kft.
felelôs kiadó:
Závodszky Zoltán igazgató

Nyáron új helyszíneken tölthetik idejüket a pismányi és a belvárosi gyerekek, ugyanis
két játszótér is finisbe került Szentendrén. A régóta tervezett és várva várt pismányhegyi játszótér napokon belül teljesen elkészül, és átadják a környékbeli örökmozgóknak. A másik a Teátrum-parkoló tõszomszédságában szintén csaknem utolsó fázisába érkezett.

Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

Játszótér a Teátrum parkolónál...

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 Gyógyszertár, Attila u. 23. (26) 319 354
Május 22-23. Andrea
Patika Püspökmajor,
(Uszoda) Kálvária u. 26.
(26) 310 828
Május 29-30. Vasvári
Patika szombaton 16 óráig,
vasárnap 13 óráig nyitva,
utána ügyeletes a Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.
(26) 505 779
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

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502

www.szevi.hu

...és Pismányban
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Trianoni megemlékezés

Hõsök napja

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
május 13-i ülésén trianoni emlékhely kialakításáról
döntött, a békediktátum aláírásának 90. évfordulója emlékére,
amely Pap Lajos kõfaragó mester önzetlen
felajánlásával valósulhat meg a Kálvária-dombon.
Az emlékhely ünnepélyes felavatása
június 4-én, pénteken 15 órakor lesz.
Az egybegyûlteket Kun Csaba alpolgármester köszönti,
ünnepi beszédet mond: dr. Závodszky Géza történész

Szentendre Város Önkormányzata, a Hõsi Emlékmû Bizottság
és a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisa
május 28-án, pénteken 16 órakor
koszorúzással egybekötött megemlékezést tart
a háborúkban elhunyt szentendrei katonák tiszteletére
a Hõsök Napja alkalmából az Izbégi Általános Iskola
Szentlászlói úti épületének falán elhelyezett emlékmûnél
Köszöntõt mond
KUN CSABA alpolgármester
Ünnepi megemlékezést tart
DR. ISASZEGI JÁNOS nyugalmazott tábornok,
az MH Központi Kiképzõ Bázis volt parancsnoka
Közremûködnek
az Izbégi Általános Iskola tanulói
és a Szentendrei Helyõrségi Zenekar

Az ünnepségre mindenkit tisztelettel meghív
Szentendre Város Önkormányzata
*
Ugyanezen a napon 16.25 órai kezdettel tartanak
megemlékezést a Templomdombon, ahol beszédet mond
Fajcsák Tibor plébános, szaval Orosz Dániel
és Botár Bori, tárogatón játszik Rumi Zsolt

KÖSZÖNET

Alig múlt két hete, hogy olvasói
levelem nyilvánosságot kapott.
Arról írtam, hogy évek óta
meglehetõsen reménytelen
küzdelem folyik a vandálok ellen,
akik szinte heti programként
verték le a Dávid-csillagot
a zsidó temetõ kapujáról. Egy
csekély összeget felajánlva azt
javasoltam, hogy az önkormányzat támogassa a kezdeményezést, és nyisson egy számlát,
amihez ki-ki tehetsége és
hajlandósága szerint járulhatna
hozzá egy térfigyelõ kamera
felállításának költségeihez.
Nos, nagyon nagy örömmel
szeretném bejelenteni, hogy
a legutóbbi képviselõ-testületi
ülésen meghozott döntés után
okafogyottá vált a javaslatom.
Az történt ugyanis, hogy
polgármester úr beterjesztését
támogatta a testület, és ennek
értelmében a zsidó temetõnél
állítottak fel – a sorrendet
megváltoztatva – egy kamerát.
Mindenképpen a köszönet az
elsõ, amit szeretnék kifejezni, de
ezen túlmenõen úgy érzem, hogy
annak a bizonyos összegnek
lenne helye amúgy is. Tehát a
nyílt számla ötleténél maradva,
de célját kibõvítve arra gondoltam, hogy a „sok kicsi sokra
megy” igazságát megerõsítve,
a városban felállítandó többi
kamera költségeihez bizonyára
mások is szívesen járulnának
hozzá, ha pedig elfogynak a
vandálok, akkor a sok-sok
összeadott forintból mindig
találunk majd közös szépíteni
valót városunkban.

Május 21. (péntek)
11.00

MAHART-tal és a kistérségi
polgármesterekkel egyeztetés

Május 22. (szombat)
10.00

Babautalványok

Tisztelt Szerkesztõség!

A polgármester naplója

Május 12-én újabb ötven szentendrei újszülött szülei vehették át az
önkormányzat 10 000 Ft-os babautalványát. A tavaly indított
„Szentendreiek vagyunk” lokálpatrióta program keretében eddig már
700 szentendrei család részesült
egy szentendrei bababoltban levásárolható támogatásban.

Katona Gyuláné díszpolgár
temetése

Május 25. (kedd)
09.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Megszületett
Szentendre
26 000. lakosa
Dr. Dietz Ferenc polgármester
május 12-én köszöntötte Holpert
Ádám szentendrei lakost, aki
városunk 26 000. lakója. A kisfiú
szülei a babautalvány mellett egy
oklevelet is átvehettek.

„Városháza házhoz jön”

Május 26. (szerda)
08.30
10.00
13.00
16.00
17.00

tartanak
május 25-én, kedden 17 órai kezdettel
a Határcsárda étteremben,
melyre minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Projekt megbeszélés
Piac & Profit Konferencia a
Városháza dísztermében
Polgármesteri fogadóóra
Gát ügyben megbeszélés
Dunakorzó Munkacsoport
megbeszélés

Május 27. (csütörtök)
08.30
09.00
14.00

A fórumsorozat keretében Pismány, Boldogtanya,
Tyukosdûlõ és Petyina érdeklõdõ polgárainak részvételével

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

Kisvezetõi értekezlet
Vezetõi értekezlet
Ukrán nagykövettel egyeztetés
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
Szentendrei Kulturális Központ
ügyvezetõjével megbeszélés
„Városháza házhoz jön”
(Pismány, Boldogtanya) a
Határcsárdában

OKM kulturális ellenõrzés
Álláspályázók meghallgatása
Városi gyermeknap a
díszteremben

Május 28-29. (péntekszombat)
09.00

Polgármester Akadémia

Május 31. (hétfõ)
15.00
16.00

Hold utcai óvodának játszóeszközök átadása
Beruházásról megbeszélés

Június 1. (kedd)
09.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Kisvezetõi értekezlet
Vezetõi értekezlet
VSZ Zrt. ügyvezetõjével
megbeszélés
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
Szentendrei Kulturális Központ
ügyvezetõjével megbeszélés

Június 2-4. (szerda,
csütörtök, péntek)
Polgármesteri Akadémia tagjaival
norvégiai kiküldetés

PENZIÁS ÁGNES
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Óriási mennyiségû esõvíz öntötte el
a szentendrei kistérséget

M

váratlanul érte az esõzés, az
akadályok elhárítása azonnal
megkezdõdött az önkormányzat
részérõl. Több híd, hídszerkezet
megsérült, a víz nem tudott mindenhol megfelelõ módon elfolyni.
Idõleges útzárra volt egy helyen
szükség, de ezt a korlátozást
mára feloldották.

Tahitótfalu polgármestere, dr.
Sajtos Sándor is arról számolt be,
hogy a község belterületi útjain,
valamint a 11-es fõútra került
hordalék okozta a legnagyobb
problémát. Két lakóingatlannál
állt fenn veszélyhelyzet, de a helyi
védelem ezt is elhárította.

fotó  SZÉLES NÓRA

ájus 16-án a Helyi Védelmi
Bizottság ülésén számoltak be a települések vezetõi a késõ esti órákban a településeken tapasztalt helyzetrõl,
valamint a károk mértékérõl. A
megbeszélésen jelen voltak a tûzoltóság, a polgári védelem, a vízügyi igazgatóság, a közútkezelõ,

Nyíri Csaba, Leányfalu polgármestere elmondása szerint
jelenleg is zajlik a károk felszámolása, az életveszély elhárítása
megtörtént.

Pilisszentkereszten a patakok
elöntötték az utcákat, hét ház
került veszélybe, egy munkagép
elsüllyedt a mentési munka során
– mondta el Lendvai József polgármester.

Dunabogdányban egy magántulajdonban lévõ halastó nem bírta
a lezúduló esõ mennyiségét, és
elárasztotta a 11-es fõutat –
mondta el Bonifert Ferenc alpolgármester. Az önkormányzat a
szakemberekkel közösen, az életveszély megszüntetése céljából a
kerékpárút kettévágása mellett
döntött. A délutáni órákra már
csak egy útpálya volt lezárva, itt
mindenki saját felelõsségére közlekedhet, 30 km-es sebességkorlátozás mellett.

Visegrád polgármestere, Hadházy Sándor számolt be elsõként
az egy napja tartó esõzések következményeirõl. Bár a települést
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fotó  SZÉLES NÓRA

az ÁNTSZ és a rendõrség vezetõi
is. 30 km-es sebességkorlátozás
van érvényben a Dunabogdány és
Tahitótfalu közötti 11-es fõútvonal szakaszon. A legtöbb helyen
nem volt szükség kilakoltatásra,
Szentendrén 4-5 családot kellett a
tûzoltóságnak kitelepítenie. Az
életveszély elhárítása mindenhol
megtörtént, azonban a helyreállítás és további életveszélyes
helyzetek elhárítása a legtöbb
településen folyamatban van.
Május 15-én az esti órákban nagy
mennyiségû csapadékvíz zúdult a
szentendrei kistérség – Visegrád,
Dunabogdány, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Budakalász, Csobánka, Pomáz, Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt,
Leányfalu – településeire. A helyi
védekezés azonnal megkezdõdött
a lakosság és a szakhatóság
bevonásával.

Budakalászon különösebb károkat nem okozott a esõzés. Két
alacsonyabban fekvõ területen
kellett beavatkozni. Hétfõn megkezdõdik a szivattyúzás – foglalta
össze Parlagi Endre polgármester.
Pomázon a Dera-patak fél méterrel megnõtt, elsõ fokú készültséget kellett elrendelni. A tegnap
esti órákban kritikus helyzet állt
elõ, lakóingatlanok mentésére 10
esetben volt szükség – mondta el
Vicsi László polgármester.

Pócsmegyeren és Szigetmonostoron néhány helyen szivattyúzni
kellett.

Csobánkán is normalizálódott a
helyzet a mostani órákra, a
szabálytalanul megépített hidak
miatt a hordalék feltorlaszolódott
– jelezte Török István polgármester.

fotó  MISER ISTVÁN

fotó  SZÉLES NÓRA

Dr. Illés György polgármester arról számolt be, hogy Pilisszentlászlón tudták kezelni a helyzetet, a Pilisszentlászló-Szentendre közötti szakasz mostanra
már járható, a hordalékokat
eltakarították.

Szentendrén komoly problémákat okozott a nagymértékû esõzés, a Bükkös-patak kilépett a
medrébõl, a patak melletti egyes
útszakaszokat le kellett zárni,
mert a víz alámosta. A közterületeket, játszótereket elöntötte és
az átereszeket eltömte hordalékkal a megáradt patak. A Sztaravoda-patak is kilépett a medrébõl, mert a Mandula köznél
található híd alatt az uszadék
miatt kicsi lett az áteresztõ képesség, és így két lakóházon és
udvaron folyt keresztül a patak
vizének nagy része. Az Akácfa
utcánál földcsuszamlás történt, 4
családi ház elõtti udvar a rajta
levõ fáskamrákkal, cseresznyefákkal 5 m mélységbe zuhant. A
Berkenye utat a medrébõl kilépõ
patak kettévágta, és egy részét
elsodorta. Az evangélikus templom és a piactér elõtti területet is

fotó  MISER ISTVÁN

fotó  KRIZBO

VÁROS

Elfújta a szél

elöntötte a víz, de a vészhelyzet
elhárítása minden helyszínen
megtörtént – számolt be a helyszíni bejárásokat követõen a
kialakult helyzetrõl dr. Dietz
Ferenc polgármester.
A polgármesterek egyetértettek
abban, hogy a vízelvezetés tervezettebb megoldása, a magáningatlanoknál felépített hidak
áteresztõképessége, az átereszek
tisztítása, magasabb helyeken
fekvõ településeken, pl. Pilisszentkereszten víztározó építése,
a patakokban levõ akadályok
megszüntetése, meteorológia jelzõállomás telepítése egyes településekre szükséges. A mai ülésen a
HVB nem rendelt el életveszélyes
állapotot, viszont összegzõ anyag
készül a megyei és országos
védelmi bizottságok részére, illetve vis maior keretre is pályázatokat nyújtanak be. A kistérség a
következõ társulási ülésen tárgyalja a fenti kérdéseket.

A tûzoltóság részérõl Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok elmondta: 100 esethez riasztották õket, a
Pannónia-telepi újonnan megépített vízelvezetõ-rendszer jól vizsgázott.
Dr. Börcsök László, a Pest Megyei
Rendõrség vezetõje elmondta,
hogy megerõsített szolgálatot biztosítottak, a 11-es melletti rendõri
szolgálat folyamatos.
Dr. Homor Zsuzsanna, az ÁNTSZ
tisztifõorvos-asszonya felhívta
mindenki figyelmét a fertõtlenítésre, amelyrõl részletesebb tájékoztatást az ÁNTSZ honlapján
olvashatnak.
Horváth Frigyes, a Pest Megyei
Közútkezelõ Kht. részérõl elmondta, a 11-es szakaszán nem
tud forgalomkorlátozásról, egyedül a Dunabogdány-Tahtitófalu
közötti szakaszon táblákkal jelzett sebességkorlátozás lépett
életbe a veszélyhelyzet elhárításáig, ez az útszakasz saját
felelõsségre használható.

fotó  MISER ISTVÁN

Az orkánerejû szél feltépte a
Péter-Pál templom tornyán az óra
számlapját.

A tábor július 16-tól 30-ig, hétfõtõl péntekig 8-tól 17 óráig tart 6-14 éves korú
gyerekeknek a Barcsay Jenõ Általános Iskolában (Kálvária út 18.). A tábor ideje
alatt a gyerekek napi háromszori étkezést kapnak szakmai felügyelet mellett.
Részvételi díj 25 000 Ft.

Súlyos károk sújtották a Skanzen objektumait
Nem kímélte a vihar a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot sem.
Tetõket rongált meg és fákat döntött ki az erõs szél, kilépett medrébõl
a Sztaravoda-patak maga alá temetve néhány átjárót és a Skanzenvasút töltésének egy szakaszát. Az elsõ felmérések alapján a múzeum
vezetõsége úgy döntött, hogy nem törli el a hétvégi Pünkösdi Játékok
fesztivált. A veszélyes területet lezárta a látogatók elõl, és a fesztivál
programjait az ép tájegységekben rendezik meg.
XXIV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM  2010. MÁJUS 21.  SzeVi
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REMÉNYIK SÁNDOR:

Pünkösdi szomorúság
A Lélek ünnepén
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több, mint költemény.
A Lelket, amely sosem volt
enyém.
A Lelket, amely sosem lesz
enyém.
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém:
„Hogy születhetik újjá, aki vén?”

In memoriam
Riskó Lili
Egy hangszer voltam
az Isten kezében,
Ki játszott rajtam néhány
dallamot,
Ábrándjait a boldog
szenvedésnek,
Azután összetört
és elhagyott.
Most az enyészet kezében
vagyok.
De fölöttem égnek
a csillagok.

6

POSTALÁDA

Egy megvalósult álom, ami
harminc év után szertefoszlik
Tisztelt
Szerkesztõség!
Egy fiatal szentendrei házaspár
harminc évvel
ezelõtt úgy döntött, mivel a szülõk régi kereskedõk voltak Szentendrén, ezt a szakmát folytatják
õk is. Így akadtak rá a belváros
szélén egy használaton kívüli,
romos buszmegállóra a Dumtsa
Jenõ utca híd felõli végén, a mostani Tourinform-ház mellett. Saját
erõbõl és munkával hozták rendbe a lepusztult helyiséget, majd
egy ajándékboltot nyitottak benne. Mivel Szentendrén az övék
volt a második ilyen jellegû üzlet,
szépen be is indult. A színvonalas
kis üzletbe szívesen tértek be a
kirándulók és a helyi polgárok,
mûvészek is, akik eladásra kínáltak fel érméket, kerámiákat. Sõt,
volt olyan népmûvész, akit itt
mutattak be elõször.
Szépen ment az üzlet, de amikor
sorra nyitottak hasonló jellegûek,
õk profilt váltottak. Mivel a közelben nem volt olcsó étkezési lehetõség a turisták, a kis pénzû kirándulók részére, egy büfé létesítése mellett döntöttek. Az ötlet
bevált, hosszú ideig õk, majd a
gyerekeik szolgálták ki az éhesen
betérõ vendéget. Kaptak is sok
köszönetet mind a finom lángosért, mind a kiszolgálásért.
De ennek most már vége. Szomorúan kellett közölniük vevõikkel,
az önkormányzat bezáratja az
üzletet, mert nagy volumenû
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építkezésbe kezd, és a kis üzlet
útban van. Úgy látszik, nincs már
szükség olcsó étkeztetésre, majd
nyílik helyette „proccos étkezde”
vagy valami „mûvészi csoda”. A
korábbi tulajdonos hamarosan
munkanélkülivé válik, és csak az
Isten tudja, mibõl fogja majd eltartani a családját.
DÉS JOLÁN
Tisztelt Dés Jolán!
A Szentendre Városi Tanács kiutaló határozata alapján 1979.
évben került megkötésre a Szentendre, Dumtsa J. u. 22. szám alatti, a Szentendrei Városgazdálkodási Vállalat, mint az állami
ingatlanokat kezelõ helyi szervezet kezelésében lévõ, rendeltetésszerûen nem használt autóbusz váróteremre vonatkozó helyiségbérleti szerzõdés.
A kiutaló határozat megállapította, hogy a kiutalt helyiség csak
átalakítási munkálatok elvégzésével válik rendeltetésszerû használatra alkalmassá, az átalakítási
munkákra a határozat a bérlõ számára határidõt szabott és a határidõ elmulasztásához a kiutaló
határozat hatályvesztését, mint
jogkövetkezményt kapcsolta. A
határozat kötelezte a Szentendrei
Városgazdálkodási
Vállalatot,
hogy a kialakított üzlethelyiséget
nyilvántartásába vegye fel.
Az üzlethelyiség kialakításra
került, a bérleti jogviszony évtizedek óta tart. A bérlõ közel két
évtizede csökkentett összegû bérleti díjat fizet arra tekintettel,

hogy a bérelt állami, késõbb
önkormányzati tulajdonú ingatlanon saját pénzeszközbõl beruházást végzett.
Az ingatlan idõközben a vonatkozó jogszabályok alapján állami
tulajdonból Szentendre Város Önkormányzata tulajdonába került.
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 225/2009. (VI.
11.) Kt. sz. határozatában úgy
döntött, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által támogatott
„Funkcióbõvítõ rehabilitáció” –
Pest megyei településközpontok
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP2007-5.2.1/B kódszámú, Szentendre történelmi városrészének
funkcióbõvítõ rehabilitációja címû pályázat kapcsán a Dumtsa J.
utca 22. alatti ingatlan Dumtsa
Jenõ utcafronti üzlethelyiségének
bérleti jogviszonyát felmondja.
A helyiség bérlõje a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdésének rendelkezéseire alapított egy éves felmondásról 2009.
június 15-én lett értesítve.
Az üzleti – és nem szociális – alapú helyiség bérleti szerzõdés
2010. június 15-én fentiek alapján megszûnik anélkül, hogy az
önkormányzatnak kártalanítási,
elhelyezési vagy egyéb kötelezettsége lenne.
A felmondás indoka az érintett
mûemlék épület eredeti állapotának helyreállítása, a TOURINFORM Iroda felújításával kapcsolatos beruházás helyszínének biztosítása, a történelmi belváros
rehabilitációja.
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA

GYÁSZ

Erõs kötõdésemet a
városhoz örököltem
ELHUNYT DR. KATONA GYULÁNÉ SZENTENDREY KATALIN
(1926–2010)
Dr. Katona Gyuláné Szentendrey
Katalin hosszú, munkálkodásban
aktív és termékeny élete a közelmúltban lezárult. Személyében
olyasvalaki távozott közülünk, aki
miközben egész életét õsei és saját
szülõvárosa, Szentendre kutatásának és ápolásának szentelte, maga
is a „genius loci” részévé szervesült példaadó életével, emberi
tisztességével, kötelesség- és felelõsségvállalásával, munkaszeretetével, töretlen maga-hûségével. Egy beszélgetés során egyszer
így fogalmazott: „Saját példánk
alapján mondhatom, hogy valóban létezik a genius loci, a hely
szelleme. Erõs kötõdésemet a városhoz, ma már biztosan tudom,
hogy örököltem.”
Õsei, a Schartnerek és a Schafferek
háromszáz évvel ezelõtt jöttek
Bajorországból és Elzász Lotharingiából Szentendrére. A házasságban egyesült két család leszármazottai azóta is folyamatosan itt
élnek a városban, közülük sokan
annak idején tisztes iparosként és
megbecsült városi tisztségviselõként írták be nevüket a helyi történelembe.
Édesapjának minden olyan könyv
megvolt, ami akkoriban Szentendrével foglalkozott, úgyhogy
már fiatal lány korában olvasta,
ismerte azokat. Legmélyebb élményei közé sorolta, amikor a
város történetét kutatva évek,
évtizedek elteltével, a régi feljegyzéseken, hivatalos iratokban olyan
nevekkel, eseményekkel találkozott a levéltárakban, amelyeket
édesapjától hallott gyerekkorában,
mikor az ágya szélén ülve „igaz
mesével” próbálta õt álomba ringatni, vagy amikor már nagyobbacska korában a családi asztalt
körülülve sorra elõkerültek a régi
történetek, hogy a feledés el ne
eméssze õket.
Tanulmányait az orvosi egyetemen kezdte ugyan, de akkortájt
olyan idõk jártak, hogy nem fejezhette be. A „hely szellemétõl”
vezérelve élete és pályája más fordulatot vett, közel fél évszázadon
keresztül szenvedélyesen kutatta
Szentendre történetét, múltjának
még megragadható élõ emlékeit.
Amikor életében elõször magnó-

hoz jutott, rögtön felvette rá az
idõs dalmátok Iván-napi énekét, a
szomszédok elbeszéléseit, a régi
szokásokat.
1962-ben került a Ferenczy Múzeumba, ahol elmesélése szerint
nagyszerû éveket töltött el. Az
igazgatóváltással elkerült Pestre,
a Néprajzi Múzeumba, majd amikor létrejött Szentendrén a Skanzen, visszajött ide dolgozni, s a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa maradt a legutóbbi idõkig,
amíg csak egészségi állapota
engedte.
Hozzávetõleg nyolcvan cikket írt,
négy önálló munkája jelent meg,
közöttük méltán a legjelentõsebb,
legkiemelkedõbb a tizenöt éves
kutatómunkára épülõ egyháztörténeti monográfia: „A szentendrei katolikus egyház és plébánia
története 1002-1992” (Bp. 1996).
A város felkérésére több mint húsz
tematikus anyagot készített. A
földrajzi nevekkel foglalkozó tanulmánya 1996-ra készült el,
2000-ben pedig egy 93 oldalas
kéziratban foglalta össze Szentendre 1875-1945 közötti településszerkezeti és építészeti változásait. Két évvel korábban jelent meg
a Skanzen évkönyvében (Ház és
Ember, 1998) a „Szentendre településtörténete a 19 század végéig”
címû tanulmánya. 1983 óta vár
kiadásra lektorált kézirata a szentendrei dalmátok betelepülésének
történetérõl.
Szerteágazó, de mégis szervesen
egymásra épülõ kutatásai során
mindig azok a témák foglalkoztatták, amelyekkel addig senki nem
foglalkozott. A Szentendrei Német
Kisebbségi Önkormányzat 1999ben „Németek kisebbségben” címmel tudományos konferenciát rendezett Szentendrén, ahol õ is elõadást tartott, a „Németek szerepe
Szentendre város katolikus plébániájának történetében” témáról.
De az õ tollából és szerkesztõi
munkájának gyümölcseként jelent
meg 350 oldalon a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapításának elsõ öt évét áttekintõ
dokumentumkötet.
Kisebb lélegzetû, de számára
nagyon kedves írásként tartotta
számon a „Szamárhegyi gyerekek

a régi Szentendrén” címû helytörténeti mesekönyvét, ami az alábbi
ajánló sorokkal indul: „Kedves
Unokáim! Elmondom hát nektek,
hogy éltünk és játszottunk mi szamárhegyi gyerekek valamikor régen. Figyeljetek! A Mamama mesél!” A rendkívül kedves, közvetlen hangvételû, saját rajzokkal
illusztrált könyv a város múltjára
kíváncsi felnõtt olvasó kezében is
megállja a helyét. Õ maga így
határozta meg a könyv mûfaját:
„Gyerekeknek mesekönyv, felnõtteknek emlékkönyv”, tegyük hozzá, ami olyan szerzõ tollából született, akinek gyerekkorában a
szüreti felvonulás és mulatság
még nem idegenforgalmi program
volt, hanem a szüretelés nehéz
munkáját lezáró, jól megérdemelt
vigalom, aki még személyes átélõje lehetett a hegyi dalmátok népszokásainak vagy a szomszédban
az õszi kukoricafosztásnak, a
párás kis istállóban a kecskefejésnek, ablakukból nézhette, ahogy a
pásztor hajnali órán összetrombitálta a házakból legeltetésre a
kecskéket, teheneket. Õ még úgy
nevelõdött, hogy a családban a felnõttek komolyan vették és tiszteletben tartották a régi ünnepi
szokásokat, de nemcsak a sajátjukat, hanem a városban élõ többi
nemzetiségét is.
Az õsi családi fészek lent volt a
Dumtsa Jenõ utcában, abban az
épületben, ahol most a Barcsay
Múzeum van. Édesapja még ott
született, de amikor megnõsült,
megkapta a nagyszülõk szamárhegyi házát. Így lett belõle szamárhegyi gyerek és késõbb krónikás.
Addigra már a család férfi tagjai
Schartnerrõl Szentendreyre magyarosították nevüket. Amikor
férjhez ment, a férje nagyszüleinek
a háza, szemben a szerb parókiával, lett az övéké. Ebben a városrészben már nem dalmátok, ha-

nem szerbek voltak a szomszédok.
Édesapjának is sok szerb barátja
volt, sõt a bátyját a szerb elemibe
íratták szüleik, hogy tanulja a
nyelvet. – A magisztrátusban harapták egymás torkát a különbözõ
nemzetiségû képviselõk, de a nép
jól kijött egymással – jellemezte a
sok nemzetiségû Szentendrét személyes tapasztalatai alapján.
Katonáné Szentendrey Katalin
nemcsak helytörténeti kutatóként
volt fáradhatatlan, hanem városi
közszereplõként is. Éveken keresztül õ kalauzolta a város hivatalos vendégeit. Szentendre olyan
bemutatására törekedett mindig,
hogy minél több szépsége feltáruljon és emlékezetes maradjon.
Fontosnak tartotta, hogy a város
múltját minél többen megismerjék.
Ezért is tudott politikai rendszerektõl függetlenül folyamatosan
dolgozni szülõvárosa megbecsüléséért, népszerûsítéséért, értékeinek feltárásáért. Kétágú német
õsöktõl származva, dalmátok és
szerbek között nevelkedve, magyar identitású elkötelezett lokálpatriótává szocializálódva büszke
volt arra, hogy megbecsülték, sõt a
hetvenes évek közepétõl számos
kisebb-nagyobb kitüntetést, elismerõ oklevelet kapott: 1975-ben
miniszteri dicséretben részesült,
1981-ben a Hazafias Népfront tüntetett ki helytörténeti munkásságáért, de kapott a Szocialista
Kultúráért kitüntetést is, vagy
köszönõ levelet a Dalmát Baráti
Körtõl, díszoklevelet a Szentendrei
Nyár részére végzett munkájáért.
Elnyerte a legnagyobb városi elismerést is, megkapta a Szentendre
Díszpolgára kitüntetõ címet.
Mindegyik elismerést nagy örömmel fogadta, mert úgy érezte, hogy
az adományozók városukat tisztelik és becsülik meg azzal, hogy
az érdekében tett munkáját elismerik.
Szülõvárosának szeretete, a családi tradíciók mellett életének és
hivatásának kiteljesítésében nagy
támaszra, méltó társra talált férjében, Szentendre nagy tiszteletû
egykori körzeti orvosában, a szintén szentendrei születésû dr. Katona Gyulában. Mindkettõjüket
ugyanaz az életeszmény vezérelte:
tenni a közösségért, amibõl sarjadtak, helytállni kinek-kinek a saját hivatásában, ellenállni a csüggedés, a kishitûség kísértésének.
Dr. Katona Gyuláné Szentendrey
Katalint május 22-én, szombaton
10 órakor helyezik örök nyugalomra a Kálvárián lévõ családi sírboltban.
TÖRÖK KATALIN
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Bemutatkoznak a diákpolgármesterek
Idén is megrendezik a korábbi években nagy sikert aratott a diákpolgármester-választást. Az általános iskolák 4-8.
évfolyamos tanulói saját iskolájukban kampányt folytattak, és a programjuk alapján jelölték õket tanulótársaik. Május 27-én
a Városháza dísztermében szóbeli megmérettetésen adhatnak számot rátermettségükrõl, majd az iskolák küldöttei titkos
szavazással választják meg a gyereknapi diákpolgármestert.
havilapot, amelyben minden iskola egy-egy oldalon megjelentetné az iskola híreit, eseményeit,
versenyeredményeit. Az iskolák
egymásnak adhatnának versenyfeladatokat, amelyeket a gyerekek
javítanának ki és jutalmaznák.

NAGY DOMONKOS
12 éves, a Templomdombi Általános Iskola tanulója. Kedvenc
tantárgya a történelem és az irodalom. Eddig négy versmondó
versenyen vett részt: kétszer lett
második és kétszer harmadik.
Három évig hegedült a zeneiskolában, tavaly õsztõl népi
hegedül, és nagyon szeret dobolni
is. Hét évig táncolt a Szentendre
Néptáncegyüttes
gyermekcsoportjában. Négy évet focizott a
Dunakanyar SE-ben. Hobbija a
vízilabda, a KÓPÉ-ÚVSE-be jár
már öt éve. Szereti a természetet,
az állatokat, otthoni állatai:
kutya, macska, hörcsögök. Bélyegeket gyûjt, szeret számítógépezni, tévézni, olvasni. Kedvenc
könyve Lengyel Dénestõl a Magyar történelmi mondák és Gárdonyi Gézától az Egri csillagok.
Programja
• Szeretném, ha az iskolák
szerveznének kampányokat és
ellenkampányokat, pl. a cigarettázás ellen, a környezetvédelem
mellett stb. Minden iskola vállalna egy témát, és közös felvonuláson mutatnák be az embereknek,
mit lehetne tenni környezetünkért.
• Jó lenne, ha az iskolák között
több versenyt szerveznének, pl.
sport, rajz, tanulmányi stb.
• Régóta szeretnénk egy görkorcsolya-, gördeszkapályát, hogy a
gyerekeknek ne a parkolókban és
az utcán kelljen deszkázni, ami
nagyon balesetveszélyes.
• Szeretnénk, ha több városi
szakkör lenne: pl. rajzszakkör, tudományos, modellezõ, tervezõ, internetes/számítógépes stb. Ezeken a szakkörökön kaphatnának
a gyerekek komolyabb feladatokat is, amelyekkel akár segítenének a város fejlesztésében.
• Indíthatna a város egy olyan
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NÉMETH GERGELY
A Barcsay Jenõ Általános Iskola
6./B osztályos tanulója. Aktív,
minden közösségi megmozdulásnál, sportrendezvényen, kirándulásnál ott van, szívesen vesz
részt versenyeken. Idén volt már
matematika-, helyesírás- és történelemversenyen, az utóbbin
továbbjutott. A szentendrei triatlon verseny kerékpáros részén
második lett, a futásnál épphogy
lecsúszott a dobogóról. Pingpongozik (országos második),
teniszezik, szeret biciklizni. A
sport és a tanulás mellett életében
fontos szerepet játszik a zene, a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolában
gitározni tanul. Szeret számítógépezni, kedveli a jóízû beszélgetéseket, kártya-, és társaspartikat, szívesen jár moziba is.
Az iskolában leginkább a történelem-, a testnevelés- és a földrajzórákat kedveli. Alsóban évekig
kitûnõ tanuló volt, ötödikben két
négyes becsúszott, de reméli, év
végére újra kitûnõ lesz.
Programja
• A diáksághoz nem jutnak el a
diákönkormányzat hírei, ezért egy
adatbázis, ifjúsági honlap létrehozására lenne szükség, amely segítené a kapcsolatfelvételt, programszervezést. Jó lenne egy városi
diákújság is, amelyben megjelenhetnének a tehetséges fiatalok
munkái is. A helyi médiában is jó
lenne mûsoridõt kapni.
• Több helyi iskolákat, ifjúságot
összefogó rendezvényre, közös
fórumokra, vetélkedõk szervezésére lenne szükség.
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• Saját Ifjúsági klub létrehozása
is fontos lenne, ahol a diákok
tudnak beszélgetni, társasozni,
kártyázni, internetezni.
• A városi parkolást jobban meg
kellene szervezni: a belvárosból
kitiltani az autókat, a helyieket
több kedvezményben részesíteni.
A környékbeli motorosokat jobban kellene ellenõrizni, mert a játszótér melletti sétányokon veszélyeztetik a gyerekeket, szülõket.
Az utak karbantartása is fontos,
mert egy-egy útszakasz már kimondottan balesetveszélyes a
kátyúkat kerülgetõ autók miatt.
• A füves parkok megtartására,
kialakítására is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, ahogy a
környezetbarát, környezetvédõ
nevelésre is. A szelektív hulladékgyûjtést bõvíteni, az illegális
szemétlerakókat pedig keményen
büntetni kellene.
• Fontosnak tartom a diákjog- és
érdekérvényesítést, és a továbbképzési szaktanácsadást. Jó lenne
a diákok szélesebb köreit bevonni
az együtt gondolkozásba. Javaslom egy évi ötletbörze-ötletcsere
megtartását az iskolákban, az
ötleteket
diák-önkormányzati
gyûlésen lehetne megvitathatni.
• Az iskolai rádiók mûsorszervezését a diákokra kellene bízni.
• A zenélgetõket össze kellene
fogni, lehetõséget kellene teremteni nekik a bemutatkozásra.
• A javaslataink megvalósulását
nyomon kellene követnie a diákönkormányzatoknak, és sikertelenség esetén megfogalmazni
azokat a problémákat, ami miatt
nem sikerül az ifjúság városi szintû érdekérvényesítése.
• A külföldi és belföldi kapcsolatok fenntartása, és újak megteremtése nagyon fontos. Szorosabbra kell fûznünk kapcsolatainkat az Európai Unióban vagy
akár azon kívül, és csereüdüléseket, közös sportprogramokat,
kirándulásokat, vetélkedõket kell
szervezni.
• Igényelném az ismert helyeken
(PMK, P’Art Mozi) a diákok részére szóló elõadásokat.
• Az egészségmegõrzés miatt
több testnevelésórát tartani az
iskolákban, illetve sportolásra
alkalmas helyeket kellene létrehozni: pl. gördeszka- és görkor-

csolyaparkot, triálpályát, mûfüves focipályát…
• A boltokat keményebben kellene ellenõrizni, hogy ne forduljon
elõ cigaretta, illetve alkoholtartalmú ital eladása kiskorúaknak.
• Fel kell állnia egy városi diákönkormányzatnak, amely összefogja a szentendrei iskolák diákönkormányzatainak mûködését,
és minden ifjúságot érintõ kérdésben a „nagy” önkormányzat segítségére van. A diákönkormányzatot a városi diákpolgármester az alpolgármester és egy
választott titkár irányíthatná. A
gyakorlati munkát pedig választott tisztségviselõk segítenék a
különbözõ bizottságokban: kulturális-, költségvetési-, diákjogi-,
rendezõ-, média-, életmód- és
sport bizottság.

HEIM LÁSZLÓ
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium 7. osztályos
diákja. Tanulmányi eredménye
eddig minden évben kitûnõ volt.
Fõképp a matematika, nyelvtan,
történelem és a fizika érdekli.
Nevezett több versenyre is idén,
az országos Arany János nyelvtan
versenyen 5. helyezést ért el, a
Simonyi Zsigmond országos helyesírási versenyen 90%-os teljesítményt nyújtott. Érdeklõdik az
angol iránt is, és kedvelt tantárgya az irodalom is. 2010-ben a
Friss tinta címû városi szavalóversenyen is részt vett. Szabadidejében asztaliteniszezik, zenét
hallgat és olvas. Szereti a sportot,
2007-ben vízilabdázott.
Programja
Környezetvédelem
és közlekedés
Javaslom, hogy hozzunk létre a
belváros mellett vagy a város
peremén ingyenes parkolókat,
parkolóházakat, hogy minél kevesebb személyautó hajtson be a

VÁROS
belvárosba. A többi parkoló hétvégenként, illetve este 18 óra után
ingyenes lehetne.
A közutak borzasztó állapotban
vannak, ezért felújításukat javaslom. A gyalogosok érdekében az
utakon lévõ zebrákat érdemes
lenne kiemelni: a fehér csíkozás
melletti betonfelületet pirosra festenénk, ezzel feltûnõbbé válna.
Több zebránál közlekedési lámpát
helyezhetnénk el a gyalogosok
védelme érdekében. Bõvíteni lehetne a tömegközlekedési eszközök körzetét (pl.: több buszmegálló létesítése). Fontos lenne az
iskolabusz mûködtetése és egy
forgalmirend-váltás, hogy a autók
ne menjenek az iskolához közel.
Meg kellene építeni a hidat
Szentendre és a sziget között.
Ajánlom térfigyelõ kamerák elhelyezését, és lehetne a város egyes
területeit „örökbe adni” egy-egy
iskolának, akik óvnák azt a részt.
Sokkal több fát, zöld növényt
ültethetnénk, parkok létesítésére
és ezek karbantartására is gondot
kellene fordítani. Parkosítani kellene a Postás strandot. Több
szemetest helyeztetnék el az
utcákon, tereken, és több szelektív hulladékgyûjtõt is. Létrehozhatnánk kutyafuttatókat a parkokban, kukákat is elhelyeznénk,
hogy a kutyák ürülékét szedjék
össze a gazdák. A Pap-szigeten
létesíthetnénk egy „zöld” hotelt,
amelyben energiatakarékos háztartási felszerelések lennének (pl.:
energiatakarékos lámpa), tetején
napelemmel. Minden közintézményen lehetne napelem és napkollektor. Az ivóvízkészletek kifogyása ellen megoldás lehet, ha
nem ivóvízzel húzzuk le a WC-t,
hanem szürke, azaz a háztartásokban hátramaradt vízzel.
Kulturális élet
A Kõzúzó utcai focipályája mellé
lehetne építeni egy sportcentrumot. A város szélén lévõ volt
orosz laktanya helyén szórakoztató központot kellene létrehozni:
kicsiknek az EU-szabványnak
megfelelõ játszóteret, a nagyobbaknak kalandparkot. Lehetne
benne étterem, kávézó, klubok,
mellette park. Több programot
lehetne szervezni a város fiataljainak. A Pap-szigeti strandot
szükséges lenne restaurálni (melegvizes strand és csúszdák). Föl
kellene újítani a Duna-korzón álló
Fehér-ház moziját is, hogy frissebb filmeket játsszanak benne,
és lehetne kialakítani egy színháztermet benne. A Duna partján
létesíthetnénk különbözõ stégeket, ahol kávézók és éttermek

lennének. Olyan programokat
rendezhetnének, amin több iskola
vesz részt, hogy jobban megismerjük egymást.
Alakíthatnánk egy diáktanácsot,
tagjai, „miniszterei” különbözõ
iskolabeli diákok lennének, akik
feladata az, hogy a diákok által
megfogalmazott
problémákat
közvetítsék a polgármesternek.
Feladatuk lehetne még különbözõ
városnézõ séta útvonalainak
megtervezése, hogy a turisták
érdeklõdésük szerint barangolhassanak a diák idegenvezetõkkel. Indítani kellene több turistabuszt, ami az érdeklõdõket elviszi a Skanzenbe, Pilisbe, illetve
a Visegrádi-hegységbe. A nyári
programok, rendezvények lebonyolításához gyakrabban igénybe
vehetnék a diákok segítségét.
Kiépíthetnénk egy bicikli-úthálózatot az egész Dunakanyart
behálózva. A bicikliutat az egész
térség bevonásával kellene létrehozni, egészen Esztergomig megépíteni, a már meglévõ utakat fel
kellene újítani. Több sétálóutcát
is kellene kialakítani, például a
Duna partján. Építeni kellene egy
kórházat, valamint több óvodát és
bölcsõdét, hogy a gyerekeket ne
kelljen más városba vinni. Jó
lenne létrehozni egy képzõmûvészeti egyetemet, mivel a „festõk
városában” élünk.

tanuláshoz, szórakozáshoz, sportoláshoz. Mindez nemcsak pénz
kérdése. Például több alkalmat
adnék arra, hogy az iskolák
összemérjék tudásukat, ügyességüket. Lehetõségeket keresnék
külföldi városok fiataljaival való
találkozásokra (testvérvárosokból, szomszédos országokból). A
tehetséges gyerekek gyakrabban
megmutathassák tudásukat. Ismert és tisztelt embereket hívnék
meg, koncerteket szerveznék. Még
több sportpályát létesítenék, a
meglevõket igyekeznék jobban
kihasználni. Az új uszodában
még több gyerekprogram lehetne.
Az izbégi parktábor remek helye
lehetne egy közparknak: játszóeszközökkel, sportolási lehetõségekkel, padok, szemetesek
elhelyezésével szabadidõs parkot
lehetne teremteni.
A diákpolgármester-választást ki
lehetne bõvíteni azzal, hogy a
közéletbe jobban bevonnának minket. Javaslom, hogy az iskolák és az
önkormányzat között legyen diákösszekötõ, aki részt vehetne képviselõ-testületi üléseken. Szintén a
fiatalok érdekében sürgõs feladatunk a természeti környezet
megóvása. Tudom, hogy pénz kérdése a kerékpárutak építése, ke-

rékpárkölcsönzõk létrehozása, környezetvédõ õrök alkalmazása, a
város forgalmának és tömegközlekedésének átalakítása, elkerülõ
utak, parkolók építése. A diákösszekötõk begyûjthetnék iskolájukból a megvalósítható ötleteket:
mit tehetünk mi a természet- és
környezetvédelem érdekében. Eddig
is kevés pénzbõl mûködött a pataktakarítás, szemétszedés, a szelektív
hulladékgyûjtés.

VÁROSI
GYERMEKNAP
május 27. és 29.
„Templomdombi vásár és
gyermeknapi sokadalom”
Május 27-én, csütörtökön 14
órakor diákpolgármester-választás a
Városháza dísztermében.
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.

PERINGER ISTVÁN
Az Izbégi Általános Iskola 8.
évfolyamos tanulója, ahol emelt
szintû matematikai és angolos
csoport tagja, tavaly „házi” alapfokú angol nyelvvizsgát szerzett.
Kedvelt tantárgyai a matematikai,
informatika és a technika, de
szívesen foglalkozik a mûvészettel és a magyar nyelvvel is.
Szabadidejében biciklizik, barátokkal beszélget, többek között
Szentendre pozitív és negatív
tulajdonságairól, s amennyiben
megnyeri a diákpolgármesterválasztást, akkor ezeket a tulajdonságokat közvetítené a polgármester felé.
Programja
Elsõsorban azt szeretném, ha
városunkban minden feltétel
adott lenne a diákság számára a
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HELYTÖRTÉNET
SZENTENDRE LEXIKON
Sorozatunk a Szentendrével
kapcsolatos természeti, történelmi, néprajzi, kulturális fogalmakat kívánja egy-egy címszó alatt közzé tenni. A címszavak az év végén ABC-rendbe
sorolhatók, késõbbiekben
könyv alakban is megjelenhetnek. A címszavak szerzõit monogrammal jelöljük, melyeket
szintén az év végén feloldunk.
MÁTÉ GYÖRGY sorozatszerkesztõ

KALMÁR- (PESTIS) KERESZT
A Fõ téren álló barokk-rokokó
emlékmûvet a szerb kereskedõ
társaság emelte 1763-ban, hálából, hogy a várost elkerülte a
pestisjárvány. A valódi indítóok
azonban a gazdag és büszke kereskedõk hatalmának a hangsúlyozása volt. A tér háromszögû
alakjához alkalmazkodó oldalainak felirata északon „Ezt a szent
keresztet a Szerb Privilégiális
Szentendrei Kereskedõ Társaság
emeltette 1763-ik évben”. Délen
„Ugyanaz a társaság szeretetteljes törõdéssel felújította 1836-ik
évben”. A keleti oldalon „1901ben megújítva“ A talapzat oldalain egymás fölött négy-négy
ikon a tizenkét apostolt ábrázolja. Köztük Szent Andrást, aki egy
keresztben végzõdõ pálcát tart a
kezében. (Ez az ábrázolás I. András királyunk tihanyi sírkövén is
megtalálható. Õ ugyanis Szent
András városában, Kijevben
nyerte el a keresztséget.) A felül
látható kereszt különlegessége,
hogy irattartóján nem a szokásos
gúnyolódó INRI (Jesus Nazarenus
Rex Judeorum), hanem a „Dicsõség királya” felirat olvasható. Az
ikonokon a feliratok természetesen ószláv nyelvûek. Az emlékkeresztet civil összefogással
1990-ben felújították. (Irodalomtörténeti érdekesség, hogy
Kassák Lajos Egy lélek keresi magát címû önéletrajzi regényében
tévesen Szentháromság-emlékmûnek nevezi a keresztet.) (M.)
Forrás: Horler Miklós: Szentendre, Bp. 1960. ; Voit Pál:
Szentendre, Bp. 1968., Tóth Antal: A Fõ téri Pestiskereszt =
Szentendrei Mûsor, 1978. augusztus; Soós János: A Kandeláber Rt. felújítja = SZEVI,
1990/4.sz.; Klaniczay Péter:
Mûemlékvédelem kontra város és
egyház = SZEVI, 1990./6. sz.. ;
Tarr Erika: Segíts magadon, az
OMF is megsegít = SZEVI
1990/6.sz.; Nagy-Megyeri Nagy
Pál Ikonográfiai leírás = SZEVI,
1990/9.sz.; Novacsek Vojnics
Kornél: A megújult kalmár
kereszt = SZEVI, 1990/9. sz.
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Nemzetközi tûzoltó-találkozó
Május 6-10. között parancsnokságunk meghívást kapott a spanyolországi Aranda de Duero
város hivatásos tûzoltóitól a hagyományos nemzetközi tûzoltó-találkozóra, amelyet minden
évben más országban rendezünk meg. A találkozón rajtunk kívül részt vettek Wertheim
(német), Salon de Provence (francia), Sendim és Miranda do Douro (portugál) városok
tûzoltói is.
epülõgépünk május 5én érkezett Madridba,
ezért a 110 éves legnagyobb madridi tûzoltóságon intéztek szállást nekünk
az arandai bajtársak. A
spanyol kollégák mindenhol
nagyon barátságosak voltak
velünk, fõleg amikor megtudták, hogy magyarok vagyunk. Másnap látogatást
tettünk a Madridi Tûzoltóparancsnokságon,
majd
megtekintettük a Hírközpontot.
Innen elindulva Madrid belvárosát néztük meg, legalábbis a
legfontosabb látnivalókat, majd a
reptéren felvettük a megérkezett
wertheimi küldöttséget, és elindultunk a 163 km-re lévõ Aranda
de Duero-ba. Még aznap a
Polgármesteri Hivatalban fogadta
a négy ország küldöttségeit
Aranda város polgármestere.
Másnap Segovia-ba – az egykori
fõvárosba – indultunk busszal.
Sajnos, a látogatás öt napja alatt
esett az esõ, és kb. 10-13 fok volt
nappal, 1-2 fok éjszaka. Segoviaban látható egy Acueducto, azaz
egy 2000 éves római kori vízvezeték – egészben. 11 km-rõl
szállították vele a vizet a várba,
amely bevehetetlennek tûnt,
olyan meredek sziklára építették.
Kb. 130 éve a Tüzérségi Akadémiának adott helyt, majd megnyitották a közönség elõtt is. Az
ebéd egy igen érdekes helyi étel
volt: sült kismalac, amelyet négy
embernek, négyfelé vágva tálaltak. Visszafelé Arandába, San
Ildefonso településen megnéztük
a volt királyi kertet, amelybe
rengeteg szökõkutat építettek a
XVIII. században. A tûzoltóságra
visszatérve megnéztük a laktanyát, az ötemeletes mászóházat,
a felszereléseiket, illetve a gépjármûveket. Volt számunkra újdonság, pl. a roncsvágó, a mászóöv,
amelyben a beülõ is benne van
személymentéshez, illetve hogy a
saját felszerelését mindenki egy
nagy táskában tartja. Az erdõszert ki is próbálhatták gépkocsivezetõink az udvaron.
Szombat délelõtt szabadprogram

R
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Aranda de Duero makettje

volt, városnézéssel és bevásárlással. Délután a tûzoltóság udvarára tervezett gépjármûhúzásban
és horoglétrával való futásban
versenyeztünk, a többi versenyszámot elmosta az esõ. Ekkor
érkeztek meg a portugál tûzoltók.
A laktanya melletti fedett pályán
megrendezett futballban nem volt
ellenfelünk: a francia, a spanyol
és a német válogatottat is térdre
kényszerítettük 2x8 perc alatt. A
francia kollégák revansot is
szerettek volna – versenyen kívül
–, de újra kaptak 5 gólt. Így a
kupa továbbra is a mi laktanyánkban látható.
Vasárnap a város alatt kiépített
több mint 10 km hosszú borospince-rendszer egy részét is bejártuk, aztán az „Amigos de los
Bomberos” helyi hattagú fúvós
zenekar játszott nekünk, és az õ
vezetésükkel mentünk a városban, majd a szakadó esõ elõl a
tûzoltóságra menekültünk. (Sajnos a délutánra tervezett Európa
napi felvonulás elmaradt.) Ebédeltünk és megnézhettük, hogyan

táncolnak a spanyol bajtársak családtagjaikkal együtt.
A zenekarban több arandai
kolléga is zenél. A vacsora
után az ajándékok átadása
következett, majd búcsúzás,
hiszen nem minden bajtársukkal találkozunk a jövõ
évi Salon de Provence-ban
megrendezendõ
tûzoltótalálkozón.
Hazafelé a Bernabeau stadionhoz is elmentünk és
megnéztük
Real
Madrid
„butikját”. A repülõtéren némi
izgalomra adott okot, hogy ismét
kitört az izlandi vulkán, és semmilyen tájékoztatást nem kaptunk a légitársaságtól, hogy
indul-e a gép Budapestre, vagy
sem. Végül hat óra késéssel jutottunk haza.
E sorok írója már negyedszer jár
Aranda de Duero-ban, és elmondhatja, hogy a szentendrei tûzoltóság felszereltsége nem marad el
a spanyol átlagtól. Más ország,
más szokások, más munkarendben is dolgoznak a tûzoltók, de a
hivatástudatunk megegyezik.
Köszönettel tartozunk Szentendre
polgármesterének, aki lehetõségeihez mérten támogatta utazásunkat, a Tourinform Iroda dolgozóinak, akik hazánkról több
nyelvû tájékoztató füzetekkel láttak el minket, amiket szétosztottunk, illetve az itthon maradt
bajtársainknak, akik vállalták a
többletszolgálatot.
VÉGI CSABA
tûzoltó százados

PORTRÉ

„Nincs tudomány gyakorlat nélkül”
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét március 14-én adták át, olyan embereknek,
akik példamutató tevékenységet folytattak szakterületükön. A díjazottak között volt dr.
Augusztinovicz Fülöp, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai
Tanszékének tanszékvezetõ-helyettes egyetemi docense is.


makusztikai témában, és õ lesz
ott az elsõ külföldi, aki japán
nyelven fogja megvédeni doktori
értekezését. Két hallgató a Leuveni Katolikus Egyetemen és egy
ottani vezetõ szoftver cégnél kutat tervezési és speciális elemzési
módszerek témakörében.

RATYIS LUCA

 Melyik munkájával, kutatásával érdemelte ki a díjat?
A hivatalos indoklásban az szerepel, hogy több évtizedes tudományos munkámért és szakmaiközéleti tevékenységemért. Egy
szakterületen dolgozom azóta,
hogy elvégeztem a villamosmérnöki kart. A diplomámat 1972ben kaptam meg híradástechnikai
szakos villamosmérnökként. A
Közlekedéstudományi Intézet kutatói státusából hívtak Belgiumba, ahol hat évig a Leuveni
Katolikus Egyetemen tanítottam
és kutattam. A BME Híradástechnikai Tanszékére azzal a céllal hívtak vissza, hogy az új
tudományos metodikákat, az
akusztika számítógépes módszereit meghonosítsam a hazai
akusztikai oktatásban és kutatásban. Szerintem ez keltette fel
munkatársaim és az egyetem
vezetõinek figyelmét, akik a kitüntetésre ajánlottak.
 Hogyan fogadta a kitüntetés
hírét?
Meglepõdtem, nem számítottam
rá, hogy kitartó munkáért is lehet
magas állami kitüntetést kapni.
Jól esett, mert azt éreztem, hogy
vannak olyan emberek, akik a
tevékenységemet
értékesnek
tartják.
 Milyen kitüntetéseket kapott
már munkája során?
Kitüntetés számomra az, amikor
a hallgatók értékelik oktatójuk
felkészültségét, segítõkészségét,
és ezekben magas pontszámokat
kapok. Kaptam egyébként már
Pro Silentio díjat, Békésy-díjat,
Kempelen Farkas-díjat is.
 Milyen fejlesztéseket, kutatásokat végez?
Mikor az egyetemen elkezdtem

dolgozni, az akusztikai oktatás
nehéz helyzetben volt, mert háttéripara teljesen tönkrement.
Ebben az idõszakban gomba módra szaporodtak a rádió- és televízióstúdiók, amelyek hangtechnikai ismereteket igényeltek. A
hallgatók kívánságára Takács
Ferenc docens, a Hanglemezgyár
volt fõmérnöke stúdiótechnikát
kezdett oktatni, biztosítva így a
folytonosságot. A Belgiumban
szerzett tapasztalatokkal és kapcsolatokkal sikerült aztán egy új,
korszerû akusztikai laboratórium
alapjait megvetni. Mára olyan
mérés- és számítástechnikai bázisunk van, amely – merem állítani – az országban egyedülálló.
Kollégáimmal és korszerû eszközparkunkkal részt vettünk az új
Nemzeti Színház, a MÛPA tervezésében, nemzetközi kutatási projektjeink mellett jelenleg – többek
között – a 4-es metró rezgésszigetelésén és a Zeneakadémia
felújításán is dolgozunk.
Mára létrejött egy olyan fiatal
gárda, akik mindennapi munkaeszközükként használják a legkorszerûbb digitális számítási,
tervezési módszereket. Elvem,
hogy nincs tudomány gyakorlat
nélkül, és nincs gyakorlat elméleti
megalapozás nélkül. Idén két
doktori disszertációt véd meg egyegy fiatal kolléga, elõreláthatóan
egy harmadik is elkészül az év
végére. Van hallgatóm, aki a
Tokió Egyetemen kutat tere-

 Ön rendszeresen publikál is.
Hol olvashatjuk írásait?
Magyar nyelven az Akusztikai
Szemlében olvashatóak a tudományos írások, amelynek szerkesztését három fiatal kolléga
vette a kezébe. Írásaink a világ
összes akusztikai lapjában, több
nyelven is megjelennek, és részt
veszünk nemzetközi konferenciákon is. Figyelmet fordítok arra
– mivel Öveges professzor nagyon
távoli rokona vagyok –, hogy ne
csak tudományos lapokban jelenjenek meg az írásaink, hanem

népszerûsítõ folyóiratokban is.
Készültek rádió- és tévéfelvételek
is a laboratórium érdekesebb
kutatásairól, így próbáljuk bemutatni szakmánk alapelemeit.
 Hogyan kötõdik Szentendréhez?
Egy kicsit még mindig „jöttmentnek” érzem magamat. Úgy kerültünk Szentendrére, hogy Budapesten nem kaptunk letelepedési engedélyt. Ekkor épült a
Püspökmajor-lakótelep elsõ üteme a 1970-es években, voltak
szabad OTP-lakások, megpályáztunk egyet és megkaptuk. Ma már
van egy családi házunk, ahol 31
éve élünk. Szentendréhez korábban semmi nem fûzött, de most
már nem is tudnánk elköltözni
innen. Nagyon szeretjük a várost,
gyökeret vertünk, sok barátunk él
itt. Örülünk annak, hogy nagy
változások elõtt áll a város, csak
azt sajnálom, hogy nincs egy
olyan mûszaki tanácsadó, véleményformáló testület, ahol
tapasztalatainkkal, javaslatainkkal mi, mûszaki emberek is
hozzájárulhatnánk a város fejlesztéséhez.

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola pályázatot hirdet részmunkaidõs iskolatitkár munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: legalább középfokú végzettség, felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
felsõfokú képesítés, angol/olasz nyelvtudás, hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezési
határidõ: június 11. A pályázatban benyújtandó önéletrajz, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Postai úton: Vujicsics Tihamér AMI, 2000 Szentendre, Duna
korzó 16. vagy e-mailben: vujicsics@vujicsics.net. További információ: 26/500-524.
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Kiállítás – röpcédulák – párbeszéd
últ hét pénteken a MûvészetMalomban az „EURÓPAI FÓRUM. FIATALOK.
Ma… JOGVITÁK. ERÕSZAK…
MEGELÕZÉS! De hogyan? A CSALÁD MA…” címû fotókiállítást
dr. Dietz Ferenc polgármester,
Hans Kaiser, a Konrad Adenauer
Alapítvány magyarországi irodájának vezetõje, dr. Masát András,
az Andrássy Gyula Német Nyelvû
Egyetem rektora, Wolfgang Knappe, a Maria Pawlowna Társaság
elnöke és Thurzó Orsolya, a kiállítás kurátora nyitotta meg. A jó
hangulatról Borsódy László diákokból álló zenekarának dzsessz
muzsikája is gondoskodott.
A kiállításon látható 43 fényképen a fiatalok egymásról készített felvételeit láthatjuk, melyeket
kiegészítettek 12 fontos kérdésre
adott válaszaikkal. A kérdések az
utolsó beszéd végén röpcédula
formájában hullottak a levegõbõl
a diákok jóvoltából, melyekért a
kíváncsi vendégek le is hajoltak.
A német Maria Pawlowna Társaság által kezdeményezett Európa

M

Fórumba bekapcsolódó négy
szentendrei középiskolában a
fiatalok elõször gondolatébresztõ
filmeket néztek meg, majd az ezt
követõ beszélgetések elõkészítették a Szentendrén megfogalmazott „fontos" kérdésekre adott
válaszokat. A párban megválaszolt kérdések között szerepelt
például, hogy ki mit csinál most,
és mit tesz vajon 15 év múlva,
hogy kinek mit jelent az erõszak,
s mit jelent a szabadság a saját
életében és környezetében. A
program együtt vonultatja fel a

sokféle iskolából érkezõ, eltérõ
családi hátterû fiatalok válaszait.
– Jó lenne, ha a fiatalok egymással érdeklõdve, nyíltan életfontosságú kérdésekrõl is tudnának
beszélgetni, s a vita során nézeteikért – a másik tiszteletben tartása mellett – ki tudnának állni.
Ilyen beszélgetések rávezethetik
õket arra, hogy a késõbbiekben
életüket a humanista értékek
szerint, tudatosan és felelõsségteljesen alakítsák. Az akció figyelemfelhívás kíván lenni felnõttnek, fiatalnak egyaránt. A
kérdéseket a kiállítás látogatói is
olvashatják. A válasz, amit a
látogató megfogalmaz, saját értékválasztásától függ – mondta
Thurzó Orsolya a kezdeményezés
céljairól.
Az Andrássy Gyula Német Nyelvû
Egyetem hallgatói a „Csoporttá
válás, diszkrimináció, tolerancia"
címû workshoppal tették fel a koronát a szokatlan akcióra. A
bevezetõ egy Winston Churchill
idézettel kezdõdött: „Nemcsak
ahhoz kell bátorság, hogy az

ember kiálljon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön és
meghallgassa a másikat.” Több
résztvevõ számára kiderült, hogy
a másik iskolából érkezett fiatal
mégiscsak „jó fej”, és érdemes
vele beszélgetni…
A szentendrei akciót a Konrad
Adenauer Alapítvány budapesti
irodája és Szentendre Város Önkormányzata támogatta.
SZÕLLÕSSY

Izgalmas „hetek, napok, órák” az AGY TANODÁBAN

A TÁMOP 3.1.4. Társadalmi Megújulás Operatív Program kompetencia alapú oktatás, egyenlõ
hozzáférés innovatív intézményekben pályázatunkról már
adtunk hírt Önöknek. Mostanra a
pályázat olyan fázisába értünk el,
amely igazán nyilvánosságot érdemel, most látható igazán, hogy
milyen értékes „hozadéka” lesz
ennek a pályázati lehetõségnek.
Elértünk ahhoz az innovációs
elemhez, melynek 3 hetes projekt
és témahét az elnevezése.

12

A víz projekt kiválasztásánál az
volt a legfõbb cél, hogy kialakuljon tanulóinkban a környezettudatos magatartás, képesek
legyenek megóvni környezetüket,
elõsegítve ezzel a természet fennmaradását. Közben fejleszteni
kívántuk természettudományos
gondolkodásukat, és hogy ehhez
önálló kutató és alkotó munkájukkal járuljanak hozzá. A tanulók térképet készítettek, cikkeket gyûjtöttek, ötletbörzét tartottak, tablót állítottak össze. Így
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az önálló tapasztalatszerzés útján
történt tanulás örömszerzõ tevékenységgé vált.
A Tudósnapot a háromhetes projekt záróeseményeként rendeztük
meg, melyen iskolánk tanulói és
meghívott vendégei vettek részt.
Látványos fizikai kísérlettel nyitottuk meg a napot Tóth Pál fizikus segítségével, majd ezt követte Klein Ferenc Szentendre természeti és kulturális kincseirõl
szóló elõadása. A továbbiakban
volt mikroszkópos vízvizsgálat,
elõadás Földünk vízkincsérõl,
mesék, versek, dalok, kémiai kísérletek.
A gyerekek nem csak tanultak,
hanem élvezettel tanultak, szinte
szórakoztak. Reméljük, hogy a
környezettudatos magtartásuk
hatással lesz Földünk jövõjére.
A Témahét volt a másik nagyon
fontos innovációs programunk,
mely a Madarak, fák napja alkalmából rendeztünk meg. A hét
elsõ napján a Visegrád-Pilisi Parkerdõ Apátkúti-völgyében madártani foglalkozáson vettünk részt.
Óriási élmény volt testközelbõl

szemlélni – gyereknek, tanárnak
egyaránt – a jégmadarat, széncinkét, harkályt, verebet. Ezzel a
motívációval folytatódott a témahetünk, bõvítettük ismereteinket
irodalmi, zenei, képzõmûvészeti
területekrõl. Kiállítást készítettünk, ültettünk fát, a madarak
titokzatos életét minden érzékszervünkkel igyekeztünk befogadni
A hét záróprogramja a Ketten egy
fészekben címû film közös megtekintése volt, melynek rendezõjével, Pálfi Szabolccsal beszélgettek a gyerekek. Hihetetlen
odaadással, figyelemmel követte
minden nebuló a program minden
percét.
Innovációs programjaink összegzése: nagyon sokat tanultunk.
Bizonyos, hogy az ilyen oktatás,
mely sok-sok tapasztalással, tevékenységgel,
kooperációval,
kommunikációval zajlik, mely a
kompetenciákat célozza, rendkívüli tudást eredményez. Mély
benyomást tesz a gyerekekre,
rengeteget tanulnak belõle!
(X)

KULTÚRA

Retrobuli a Falunapon
Az Elsõ Emelet koncertezik Leányfalun


KOLOS EMÕKE

Bizonyára sokan emlékeznek a
80-as évek egyik legsikeresebb
hazai zenekarára, az Elsõ Emeletre, akik újszerû hangzásvilágukkal robbantak be a hazai
könnyûzenei életbe. Több mint
egymillió eladott hanghordozó,
négy aranylemez, több száz teltházas koncert és hatalmas rajongótábor kísérte útjukat. 1997ben, a megalakulás 15. évfordulóján a csapat egy nagysikerû
teltházas koncerttel emlékezett
meg a múlt sikereirõl, a nagy
visszatérés azonban a 2008-as 25
éves jubileumi koncert után
következett.
– Ott és akkor annyi szeretetet és
energiát kaptunk attól a nyolcezer embertõl, hogy úgy éreztük,
nem engedhetjük meg, hogy még
öt évet várjunk egy újabb évfordulóig – avat be a döntés hátterébe Tereh István, az azóta is
aktívan mûködõ együttes egyik
tagja, menedzsere.
Az elhatározás úgy tûnik, sikeres
volt. Az együttes két állandó
vendégzenésszel, Hastó Zsolt,
dobossal és Kelemen Tamás gitárossal kiegészülve – ahogy tavaly is – egész nyáron koncertezik
majd. A következõ, kiemelt fontosságú fellépés május 29-én
Leányfalun lesz, ahol a Falunapon az „Azok a 80-as évek”

rendezvény fõ attrakciója az Elsõ
Emelet.
– Tavaly nem tudtuk összeegyeztetni a programot, de elhatároztuk, hogy idén életünk és vérünk
árán is ott leszünk. Fõleg, hogy
Kiki Leányfalun él, én pedig
szentendrei vagyok, úgyhogy a
helyszínhez való kötõdés amúgy
is igen erõs bennünk – állítja a
menedzser, aki évekig a városi
Kulturális Bizottság tagjaként,
valamint a helyi Duna Rádió igazgatójaként dolgozott, a Szentendrei Nyár Kávéházi beszélgetéseit vezette, és öt éven át a Fõ téri
szentendrei Szilveszter házigazdája volt. – Most igazi regionális
házibulit tervezünk, ahol a teljes,
több mint másfél órás turnémûsorunkkal lépünk majd fel!
A koncerten nemcsak a régi nagy
slágerek és azok újrahangszerelt
változatai lesznek majd hallhatóak, hanem a próbák alatti
örömzenélések és az egyhetes
alkotói elvonulás eredményei is.
– Húsz év után megszületett két
új dalunk és már a harmadik is
útban van. A dalszövegeket Geszti
Péter írja, mint a régi szép idõkben, és az inspiráló hangulat, a
kreatív munka, a felkészülés is
éppen olyan, mint régen.
Ennyi kihagyott év után nem
lehet könnyû visszatérni a zenei
világba; a fogadtatás és a felkérések száma azonban azt mutatja,

hogy ma is sokakban él még az
„Emelet-érzés”.
– Soha nem akartunk elérhetetlen
sztárok lenni, mindig nagy hangsúlyt fektettünk a közvetlen kapcsolatra: Emelet Klubokat, Napokat, utazásokat szerveztünk, honlapot indítottunk, ahol a fórumon
keresztül régi barátok találtak
egymásra, és alakultak új ismeretségek. Erre ma különösen nagy
az igény. Így az évtizedek alatt
komoly rajongói mag maradt meg
körülöttünk.
És hogy mire számíthatnak még
ebben az évben az elszánt „Emeletesek”? Aki kedvet kapna arra,
hogy betekinthessen a kulisszák
mögé is, az a július 25-29-ig Szigetmonostoron megrendezésre
kerülõ Elsõ Emelet-táborban megteheti ezt, ahol az együttes tagjaival közös programokon, örömzenéléseken, sõt nyilvános próbán is részt vehet majd. A tervek
szerint õszre pedig elkészülhet a
csapat új CD-je. Sõt, már zajlanak
az elõkészületek a 2012-es harmincéves jubileumra is, ami
remélhetõleg újra feledhetetlen
élmény lesz minden Elsõ Emeletrajongó számára.

Elmarad az IKON nap
Az elõzõ számunkban május 29re meghirdetett szabadtéri IKON
nap szervezõi arról tájékoztatták
lapunkat, hogy a tervezett
helyszínen – a Bükkös-patak,
Mókus-híd fölötti partszakasznál – a megáradt patak és a
viharos szél okozta károk miatt
nem tudják megtartani a tervezett programokat, ezért a
rendezvényt késõbbi idõpontra
halasztották.

Flóra és Fauna
Pistyur Gabriella képfestõ
és Pistyur Imre szobrászmûvész
kiállítása május 21-én,
pénteken 10 órakor nyílik
a Barcsay Iskola Galériában
(Kálvária út 18.). Megnyitja
Lukács Tibor festõmûvész.

Ha kedd, akkor Belgium...
Nyári szakkör felnõtteknek a Dunakanyarban
Nem tudom, a felnõttek közül hányan emlékeznek még a filmcímre:
Ha kedd, akkor Belgium. Egy korosztály szállóigéje volt. Ma már
szülõk és nagyszülõk vagyunk. Réges-rég felnõttünk, éljük fontos
vagy fontoskodó, komoly életünket, nem járunk iskolába és szakkörökre sem, legfeljebb kísérgetjük gyerekeinket, unokáinkat. Ezen
a szokáson szeretne változtatni néhány vállalkozó szellemû
dunakanyari kézmûves mester. Mert ha hétfõ, akkor Leányfalu.
Ha kedd, akkor Szentendre. Ha szerda, akkor Szigetmonostor.
Ha csütörtök, akkor Tahitótfalu. Ha pedig péntek, akkor Kisoroszi.
Június harmadik hetében indul a szakkör sorozat, kizárólag felnõtteknek. Mamáknak, nagymamáknak. Apáknak, nagypapáknak. Heti
egy estén (a felsorolásból látható, hogy melyik estén pontosan hol)
öttõl nyolcig szakavatott mesterek vezetésével kellemes mûhelyhangulatban ismerkedhet meg a jelentkezõ a magyar népi mesterségekkel, a természetes alapanyagok felhasználásával, és alkothat
agyagból, bõrbõl, csuhéból, gyapjúból, gyöngybõl, gyékénybõl vagy
vesszõbõl akár. Ízelítõt kap, ismeretségeket köthet, s ha a szakkörös
szülõnek vagy nagyszülõnek kiváltképp megtetszik valamelyik
mesterség (gyerekek és unokák irigykedése nem kizárt), akkor elindulhat azon az úton, amelyre rátalálni sohasem késõ és nem életkor
függvénye.
A 06-70-598-4345-ös telefonszámon vagy a mezontuli@gmail.comon nagyobb gyerekek és unokák is jelentkezhetnek, vagy ezúttal,
kivételesen õk írathatják be a szüleiket.
LK
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Fa pingpongasztal, közepes
méretû szõlõprés és daráló eladó.
Tel. 06-30-394-4459.

ÁLLAT
www.happypuppy.eoldal.hu
Állatkórház Szentendrén, egész
napos nyitva tartás, éjszakai
ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki
János, (26) 317-532, 06-30-9370863.

ÁLLÁS
A Gondozási Központ Iskolaegészségügyi Szolgálata pályázatot hirdet iskolaorvos munkakör
betöltésére határozatlan idõtartamra, teljes munkaidõben.
Pályázati feltételek: csecsemõgyermekgyógyász orvosi egyetemi diploma, érvényes erkölcsi
bizonyítvány, részletes önéletrajz
és motivációs levél. Benyújtási
határidõ augusztus 17. Cím:
Gondozási Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai u. 2. További
információ: Kecskésné Sipos
Andrea intézményvezetõ, (26)
311-964.
Felszolgálót felveszünk szentendrei étterembe. Tel. 06-20-9995665.
Nyugdíjas, fiatalos, derûs bolti
eladó hölgy alkalmazottat keresek heti 2 napra. Fontos, hogy
idõben mobil legyen. Tel. 06-20343-1311, (18-20-ig).
Szentendrei szalonba fodrász,
mûkörmös, kozmetikus, masszõr,
tetováló munkatársakat
keresünk. Tel. 06-20-378-8144.
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. 06-20980-9274.

KIADÓ LAKÁS
Hosszú távra kiadom bútorozott
családi házamat Pismányban. Tel.
06-20-803-0805.

Szentendre belvárosában kétlakásos kertes házban 100 nm-es
emeleti, önálló, irodának is alkalmas, cirkófûtéses lakás kocsibeállóval június közepétõl kiadó.
Tel. (26) 318-438, 06-20-5456304.

Szentendre egyik legszebb
részén, aszfaltozott utcában 90
nöl-es, összközmûves telek 12
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30605-7199.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26) 311847, 06-30-950-4187.

Tahiban, kitûnõ helyen egyszintes, 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. 06-30299-0376.

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

Szentendre belvárosában,
frekventált zöldövezeti helyen 5
lakásos társasházban magas
színvonalú, új építésû lakások
eladók. Ár: 450 000 Ft/nm. Az ár
tartalmazza a gépkocsibeállót,
klímát, riasztót, fa nyílászárókat.
Tel. 06-20-514-3333, 06-20-9349349. www.2mbuild.hu

Püspökmajori lakás 50 ezer
Ft+rezsi áron kiadó. Tel. 0630-464-0842.

Szentendrén, a Vasvári Pál
utcában 120 nm-es, 3 szobás
téglaépítésû lakás tulajdonosától

Szentendrén, jó helyen egyszintes, 90 nm-es lakóház 200
nöl-es kerttel, korrekt áron,
25 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.

Szentendre, Nyár utcában 65
nm-es tégla, egyedi fûtéses, alacsony rezsijû lakás kiadó: 1000
Ft/nm/hó. Tel. 06-30-397-7222.

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

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

Leányfalun 5 szobás ház a 11-es
fõút mellett, 280 nöl-es telken
hosszú távra kiadó, irodának is.
Tel. (26) 380-005.
Lakások, lakóházak bérelhetõk. Tel. 06-30-299-0376.

25,5 millió Ft-ért eladó. Tel. 0670-383-5003.
Társasházban,
egyszobás+erkélyes,
gázfûtéses lakás 8 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, 55 nm-es, II. emeleti
lakás hosszú távra kiadó 55 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30233-5531.
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.
85 nm-es Szentendre, Bolgár
utcai lakás garázzsal, belsõ
udvari parkolási lehetõséggel
kiadó. A konvektor gázfûtéses, az
igényes lakás két 20-25 nm-es
szobából (fürdõszoba, konyha,
mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300080, 18 óra után.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén, a HÉV-nél családi
házrész telekhányaddal eladó.
Tel: 06-30-620-9787
Eladó kétlakásos családi ház
90 nm-es, alsó szintje, zöldövezetben, fõútvonal mellett
(irodának is alkalmas).
Kisebb, egyedi fûtésû lakásra
is elcserélném értékegyeztetéssel. Tel. 06-20-969-3539.

Lakóház Leányfalun, 60 nm-es
+ tetõtér, 180 nöl-es kerttel
nagyon olcsón, 12 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 belmagasságú, 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

Nyaralók olcsón! Már 5 millió
Ft-ért is. Tel. 06-30-2990376.
Építési telek Szentendrén eladó.
150 nöl-es, összközmûves,
építési engedély van. Csak
magánszemélyek hívjanak! Tel.
06-20-955-5308.

Eldugult? Segítünk! kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-9177555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70241-8999.

TÁRSKERESÕ

Többgenerációs, vállalkozásra is
alkalmas, nívós családi ház klubhelyiségrésszel eladó. Tel. 06-30949-6456, (26) 300-419.

OKTATÁS
Gyerekjóga foglalkozások
Leányfalun, a Faluházban
szerdánként 16.45-tõl, 6 éves
kortól. Az órák a mozgás örömét
adják ügyességi játékokkal,
gyerekléptékû ászanákkal, figyelemgyakorlatokkal, relaxációval.
Mátai Judit, 06-30-338-9673.

TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZDÕKNEK A DUNAKANYARBAN! www.újrakezdés.hu, 0620-823-2025.

ÜZLET
Bérlõt keresünk mûködõ vegyesboltunkba. Tel. (26) 317-826.
Üzlethelyiség kiadó Szentendre
Bogdányi utcában. Tel. (26) 314067.
Eladó Szentendrén, a Rózsa utca
23. szám alatt jelenleg is
mûködõ, 92 nm-es, kerthelyiséges, berendezett étterem bérleti joga családi okok miatt 5 millió Ft-ért. Tel. 06-30-687-9347.

ÜDÜLÉS, NYARALÁS
3 db üdülési jog eladó vagy
átadó. Tenerifén, Dobogómajoron
(Hévíz), Horvátországban
(Brac szigetén). Tel. 06-20-9443158.

SZOLGÁLTATÁS

millió Ft-ért. Tel. 06-20-3549025.

Villanyszerelés-hibaelhárítás
2 órán belül. Tel. 06-70-2479072.

Cserépkályhák építése,
átrakása, szervizelése illetve
kandallók, búbos kemencék
építése. Tel. 06-30-594-9218.
Kõmûves, ács, tetõfedõ munkák,
külsõ- belsõ felújítások, kertrendezés. Kisebb megbízásokat is
szívesen teljesítünk. Tel. 06-30311-9231.
Hobbilovak bértartását vállalom a
Szentendrei-szigeten. Tel. 06-20932-2261.

Kozmetikusnak berendezett, felszerelt kozmetika kiadó a
belvárosban. Tel. 06-30-9960919. Pedikûr-manikûr, masszázs
lehetõség is van.
Szentendrén, a belvárosban 16,5
nm-es üzlethelyiség kiadó irodának, varrodának is. Tel. (26) 380005.

EGYÉB
Látó szeretettel várja!
Sorselemzés, lelki segítség. Tel.
06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu.
Másfél szobás, gázfûtéses lakást
biztosítok Leányfalun egy családnak nagy kert gondozásához
nyújtott segítségért. Tel. 06-30687-8321.

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

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT
OÁZIS INGATLANIRODA

BETYÁR
LOTTI
fajtatiszta tacskó szuka. Május 7-én fogta be
a gyepmester a Szentlászlói úton.
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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.
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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

PROGRAM

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

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

május 28-án pénteken
délután 5 órakor
A GYIE (GYERMEKKÖNYV
ILLUSZTRÁTOROK
EGYESÜLETE) Szentendrén
élõ tagjainak KIÁLLÍTÁSA:
KYRU, PIKLER ÉVA, RIPPL
RENÁTA, SZÁNTÓI KRISZTIÁN
és PÁSZTOHY PANKA
munkáiból.
május 29-én szombaton
10–19 óra között
SÁRKÁNYOS (családi) NAP
(Belépõjegy: 800 Ft, családi belépõ
(3 fõ): 2000 Ft

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

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Május 21. péntek 18 óra
GUTI ORSZÁGH MIHÁLY
MÁTYÁS KIRÁLY NÁDORA
Kiss Mao-Tun István elõadása
Május 28. péntek 18 óra
A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATA: A CSALÁD
Siklós László könyvbemutató
elõadása
Június 4. péntek 18 óra
A VEZETÕ EREJE:
A TISZTELET ÉS SZERETET
MÛKÖDÕ EGYSÉGE
Farkas Gábor emberi és üzleti
rendszer szakértõ elõadása

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… – Török Katalin
elõadása
19:30: CALIFORNIA
DREAMIN’ (155’) kh.:16
május 26. szerda
17:00 KÕBE LEHELT LÉLEK –
portréfilm 60’
18:00 HAJRÁ BLISS! (111’)
kh.:12
20:00 EXFÉRJ ÚJRATÖLTVE
(110’) B.A.
május 27. csütörtök
17:00 KÕBE LEHELT LÉLEK –

Megtekinthetõ május 30-ig,
hétfõ kivételével naponta 10-18
óráig
EURÓPAI FÓRUM.
FIATALOK. MA… –
FOTÓKIÁLLÍTÁS
Ifjúság. Jogviták. Erõszak.
Megelõzés! De hogyan?
A család ma…
A kiállítás nyitva május 30-ig
Dalmát Kávézó
Bartók Béla u.
Május 28-tól
szeptember16-ig
NYÁRI WAHORN
MARATHON
Wahorn Andrásnak, a kortárs
rajzmûvészet nagymesterének
több mint 1500 alkotását mutatja
be a nyár folyamán a Dalmát
Kávézó. A kiállítássorozat alkalmából a kávézóban – hetenkénti
váltásban – alkalmanként 30-100
rajzot nézhet meg a látogató.

KIÁLLÍTÁS
MûvészetMalom
Bogdányi u. 32.
CSÍKSZENTMIHÁLYI
RÓBERT ÉLETMÛKIÁLLÍTÁSA

Városháza Galéria
Városház tér 3.
MOLNÁR BERTALAN
GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 28-ig, hétfõtõl péntekig a hivatal nyitva
tartási ideje alatt

portréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl 60’
18:00 CZUKOR SHOW (88’)
kh
19:30 CALIFORNIA
DREAMIN’ (155’) kh.:16
május 28. péntek
17:00 A GYIE (GYERMEKKÖNYV ILLUSZTRÁTOROK
EGYESÜLETE) SZENTENDRÉN ÉLÕ TAGJAINAK
KIÁLLÍTÁSA
18:00 CZUKOR SHOW (88’)
kh.:16
19:30 KOMFORTOS
MENNYORSZÁG (139’) kh.:16
május 29. szombat
SÁRKÁNYOS (családi) NAP
10:00 ÍGY NEVELD A
SÁRKÁNYODAT (92’) kh.:12
10:00 SÁRÁNYOS MESEFILM KICSIKNEK (53’)
16:00 SÁRKÁNYOS filmmeglepetés KICSIKNEK ÉS
NAGYOKNAK
18:00 DRAKULA ÁRNYÉKA –
A ROMÁNIAI FORRADALOM KITÖRÉSÉNEK
VALÓDI TÖRTÉNETE (89’)
19:30 KOMFORTOS
MENNYORSZÁG (139’) kh.:16
május 30. vasárnap
15:00 ÍGY NEVELD A
SÁRKÁNYODAT (92’) kh.:12
16:30 HAJRÁ BLISS! (111’)
18:30 CZUKOR SHOW (88’)
kh.:16
20:00 KOMFORTOS
MENNYORSZÁG (139’) kh.:16
május 31. hétfõ
18:00 VIGYÁZAT EHETÕ!
– A FRANCIA BIOFORRADALOM (112’) kh.:12
20:00 KOMFORTOS
MENNYORSZÁG (139’)
kh.:16

Szentendrei Teátrum
ajándékutalvány
Hamarosan itt a nyár, és a sokak által nagyon várt
Szentendrei Teátrum és Nyár színházi elõadásai és
koncertsorozata. A Tourinform irodában már kapható
a Szentendrei Teátrum ajándékutalvány, amellyel
meglepheti családját, barátait, kollégáit és pedagógusnapra is nagyszerû ajándék. Az utalványok értéke
3000 és 5000 Ft, és bármely Teátrum elõadásra
beválthatóak.
Ebben az évben Szentendrén csak a Tourinform
irodában lesz a nyári elõadásokra jegyértékesítés, de
az InterTicket hálózaton keresztül más irodákban is
elérhetõek lesznek a jegyek. A jegyárusítás június elején indul.
Felhívjuk figyelmüket, hogy felújítási munkák miatt a
Tourinform iroda új helyre költözik: Bercsényi utca –
Dunakorzó sarok (a Gomba mögött). Az iroda
telefonszámai (317-966, 317-965) és e-mail címe
(szentendre@tourinform.hu) változatlanok.
Költözés miatt május 25. kedd és 28. péntek között
zárva tart a Tourinform iroda, majd május 29-tõl az
új helyen várja a turistákat és a színházjegy-vásárlókat.

Gyermekszínház
A Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív Színházi
Stúdió bemutatja A Soknevû Királyfi címû zenés mesejátékot (Benedek Elek népmeséje nyomán) május 28án, pénteken 10 órakor a városi színházteremben
(Pátriárka u. 7.). Szereplõk: Németh Dávid, Kõri Elek,
Dohány Roli, Szedõ Ákos, Jakab Olivér, Orosz
Nikoletta, Sallai Adrienn, Kolozs Anna, Istenes
Bernadett, Cseszlai Eszterm, Benczédi Nikolett Auróra,
Zsidi Júlia, Varga Viktória, Füvessy Bence, Nádassy
Ilona, Mali Adrienn, Orosz Orsolya Éva. Rendezte:
Kertész Kata. Belépõ 500 Ft.

SZÍNRELÉPÕK Gyûjtsünk ékszert!
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!

Az Erdész Galériában (Bercsényi utca 4.) Gera Noémi
és Király Fanni ötvösmûvészek kiállítása május 21én, pénteken 20 órakor nyílik. Megnyitja Rubóczki
Erzsébet mûvészettörténész, az Interieur Magazin
fõszerkesztõje. A kiállítás megtekinthetõ június 6-ig,
minden nap 10-tõl 18 óráig. A kiállítás-megnyitón
megjelentek sorsoláson vehetnek részt. A szervezõk
kisorsolnak • Király Fanni ötvösmûvész által felajánlott l db nyakéket • a Bujdosó Pincészet által felajánlott l üveg Altanus díjnyertes bort • az Ilosvai
Collection (Szentendre, Fõ tér 11.) által felajánlott
15 000 Ft értékû vásárlási utalványt. Mindenkit
szeretettel várnak.

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.

Könyvbemutató:
Õsember a pénztárcámban
Miért költik el a lottónyertesek olyan gyorsan az egész
nyereményt? Mit tudnak a gazdagok, amitõl
meggazdagodnak? Hogyan gazdálkodjak a mai
zavaros pénzügyi világban? Dr. Tóth András vezetõ
pénzügyi tanácsadó könyvbemutató elõadása május
26-án, szerdán 18 órakor lesz a Dunaparti
Mûvelõdési Házban (Dunakorzó 11/A.). 20 órától:
Professzionális tanácsadóképzés – bemutatkozó
elõadás.
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REKLÁM

Delfintábor az Adrián!

Vár a vizitábor!
NYÁRI VÍZI KALANDSPORT
TÁBOROK – SZENTENDRÉN
Gyerekeknek táborozási lehetõség (7–14
éves korig) Szentendrén a Duna-parton.
Romantikus környezetben, igényes,
élménydús foglalkozások.
Naponta változó programok (úszás,
evezés, kerékpározás, túrázás), teljes
ellátással.
Idõpontok: június 28 – július 2 ( hétfõtõl péntekig )
július 5 - július 9
július 19 - július 23
július 26 -július 30
Részvételi díj: Sátorozással, teljes
ellátással 20.000Ft/fõ/hét
Napközi jelleggel reggel 8.30-tól du.
16.30-ig 15 000Ft/fõ/hét
DUNAI VÁNDORTÚRA „GYÕR –
SZENTENDRE”
Gyerekeknek, családoknak, baráti
társaságoknak
A túra jellege: vízi vándortúra,
napi 25–35 km evezéssel.
Könnyen teljesíthetõ, sok fürdéssel,
csorgással, napozással, 4 személyes
túrakenukkal.
Gyõr-Gõnyû-Komárom-NyergesújfalúEsztergom-Kisoroszi-Szentendre
Idõpontok: augusztus 1 – 6. (vasárnaptól péntekig)

Ellátás: teljes (napi háromszori étkezés)
Utazás: Gyõrbe vonattal
Részvételi díj: 25 000 Ft, mely magába
foglalja a fent leírtakat.
VELENCEI – TAVI EVEZÕS
ÉS KERÉKPÁROS TÁBOR
Nyári sporttábor a Velencei-tónál, melyet
ajánlunk kisiskolás kortól olyan
gyerekeknek, akik szeretik a vizet,
szeretnének biztonságos környezetben és
feltételek között megismerkedni a vízi élet,
az evezés, túrázás alapjaival. A táborhely
közvetlenül a tó partján, õrzött, rendezett
területen helyezkedik el. A táborozás során
megismerkedhetnek a tó páratlan és
csodálatos nád és madárvilágával,
megtanulnak evezni, kerékpáros túrákat
tesznek Pákozd és Sukoró területén. Méta,
röplabda, foci, pecázás és strandolás.
Idõpont: június 20–25 (vasárnaptól
péntekig)
Utazás: vonattal Velencére
Szállás: sátorban, polifoamon, hálózsákban
Ellátás: teljes ellátás (napi háromszori
étkezés)
Részvételi díj: 28 000 Ft, mely magába
foglalja a fent leírtakat
ÉRDEKLÕDNI és JELENTKEZNI lehet:
30/353-3315 vagy 30/448-9015
goliatdse@freemail.hu
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT
EGYESÜLET

HÍV A TENGER, A DELFINEK
ÉS PRIMOSTEN!
Hívunk következõ
Delfintáborunkba, ami június
18–27-ig kerül megrendezésre!
A tábor részletes leírása
itt található:
http://www.delfintrening.hu/
rendezvenyek/41-delfin-tabor-azadrian.html
Tel.: M. Móré Ibolya 30/856-4100,
Lõcsei Fanni 30/659-0589
delfin@delfintrening.hu

P. COLOR
textil-méteráru
Nézzen be hozzánk
a HÉV-végállomásnál lévõ
üzletünkbe. Széles választékkal,
rendszeresen megújuló
árukészlettel várjuk
Kínálatunk:
vászon, muszlin, szatén, pamut,
len, selyem, angin, tavaszi-nyári
blúz- és ruhaanyagok
Nyitva tartás: hétfõ 13–18, kedd-péntek 9–17,
szombat 9–12 óra

Szentendre, Vasúti villasor 7.

AKIKNEK A MINÕSÉG A FONTOS…


Ez a kupon 300 Ft-ot ér!
A „Cipõsarok” üzletben
kitûnõ állapotú, márkás
olasz, francia, német
használt cipõk kaphatók,
hihetetlen áron!
Püspökmajor-lakótelep,
Széchenyi tér 37.
(A kupon össze nem vonható,
minimum 1500 Ft vásárlásnál
használható.)
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Érdeklõdni lehet személyesen
vagy a 06-30-558-4602,
06-30-705-3141,
illetve 06-27-341-809
telefonszámokon.

 FÕZELÉKEK
380 Ft
tök, burgonya, zöldbab,
zöldborsó, sárgaborsó, lencse,
finom, spenót, sóska

Csak a saját szemének
higgyen!
Megnyílt a „Cipõsarok” cipõüzlet
a Püspökmajor-lakótelepen!

Dunakeszi Szakorvosi
Rendelõintézet keres:
• reumatológus szakorvost és
• belgyógyász-diabetológus
szakorvost.
Javadalmazás
megegyezés szerint

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
NAPONTA VÁLTOZÓ KÍNÁLAT

16-TÓL 18 ÓRÁIG
KÉSZÉTELEINKET 50%-OS
ÁRON KÍNÁLJUK

 EGYTÁL ÉTELEK
620-tól 640 Ft-ig
Raguk, pörköltek, rakottasok
 FELTÉTEK
fasírt 100 Ft
rántott csirkemell 280 Ft
rántott csirkecomb 140 Ft
rántott csirkeszárny 100 Ft
 SALÁTÁK
majonézes tojás,
majonézes burgonya,
majonézes francia
220 Ft/10 dkg
görögsaláta 380 Ft/adag
uborka, cékla 80 Ft
 SZENDVICSEK
csirkébõl 250 Ft
 HÁZIAS ÉDESSÉGEK
vargabéles, máglyarakás,
túrógombóc, rizsfelfújt
420 Ft

