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Tisztelt Lakosság!

SOS

A Központi Statisztikai Hivatal a 2010.
évi XXIV. törvény alapján június 1. és 21.
között az ország valamennyi településén
általános mezõgazdasági összeírást
(ÁMÖ) hajt végre. Az összeírás kiterjed a
földhasználat, a növénytermesztés, az
állatállomány részletes feltérképezése
mellett a mezõgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezõgazdasági szolgáltatások nyújtására és igénybevételére,
valamint a mezõgazdasági termelési módszerek – talajmûvelési, öntözési, trágyázási stb. eljárások – számbavételére is.
Az egyéni gazdaságokat szakszerûen
felkészített összeírók keresik fel és személyes interjú során töltik ki a kérdõíveket. Mivel az összeírást törvény írja
elõ, a kérdésekre a válaszadás kötelezõ!
Az uniós és hazai jogszabályok értelmében adatot kell szolgáltatni az olyan
mezõgazdasági tevékenységet folytató
háztartásoknak, akik az összeírás eszmei
idõpontjában (2010. június 1-jén):
• mezõgazdasági hasznosítás alatt álló
termõterületet használnak, vagy
• mezõgazdasági haszonállatot tartanak,vagy
• intenzív kertészeti termelést, illetve
gombatermesztést folytatnak, vagy
• mezõgazdasági szolgáltatást végeznek.
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Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az
összeírók munkáját segíteni szíveskedjenek! Együttmûködésüket köszönöm!
DR. MOLNÁR ILDIKÓ
jegyzõ

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

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
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

VÁROS

Két helyre költöztetik szét a rendelõt
Nagy valószínûséggel a régi Provincia Hotel Paprikabíró utca és 11-es fõút találkozásánál lévõ épületébe,
valamint a Fehérházba, a Duna-korzó 18. alá telepítik át idõlegesen a rendelõintézet szakrendeléseit –
számolt be a fejleményekrõl dr. Pázmány Annamária, az intézet igazgató-fõorvosa. Az utóbbi helyszínt,
a ház néhány földszinti helyiségét már korábban alkalmassá tették a mozgásszervi rendelések és a
gyógyászati segédeszközbolt fogadására. A szakhatóságokkal és az egykori Provincia Hotel tulajdonosaival pedig most folynak az egyeztetések. Mindkét helyszín szerencsés, mert könnyen megközelíthetõ,
a jelenlegi szakrendelõtõl nincs messze, és a Provincia Hotel elõtti nagy parkoló az autóval érkezõk dolgát is jelentõsen megkönnyítheti majd az építkezés idõszakában. Mint emlékezetes, a korábbi tervekkel
ellentétben azért kell a teljes szakrendelõt elköltöztetni az építkezés idejére, mert a kivitelezésre rendelkezésre álló idõ rövidsége miatt határidõre csak teljes kiürítés mellett végezhetõ el a munka. Július
15-ig kell megkötni a közbeszerzési szerzõdést az eljárásban nyertes kivitelezõvel, a munkák ezután
kezdõdnek majd.

A polgármester naplója
Június 5. (szombat)
13.00 Kistérségi Zengõ Fesztivál
megnyitója a Czóbel
Parkban
Június 7. (hétfõ)

HÍREK

15.00 Pro Szentendre Kft.
Tulajdonosi Bizottság
ülése
17.00 Pismányi játszótér ünnepélyes átadása

Parkolási pontosítások
A behajtási engedélyt az I. vagy
I/A övezet (védett behajtási övezetek) területén lévõ ingatlan
tulajdonosa, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ lakos, valamint az
áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet vagy egyéni vállalkozó is kérhet annyi személygépkocsira, amennyi az ingatlanán, telephelyén elfér – áll a városi parkolási rendelet legújabb
módosításában. A pontosításra
azért volt szükség, mert eddig az
egyéni vállalkozókat nem illette
meg a társas vállalkozásokra vonatkozó behajtási engedmény.

Június 8. (kedd)
09.00 Kisvezetõi értekezlet
13.00 Mészáros Julianna 100
éves várostársunk köszöntése
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
16.00 Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés

Május 31-én a Hold utcai tagóvodában pályázati eszközök átadására
került sor. Nemcsak infrastrukturális fejlesztés a fontos, hanem a kompetencia alapú tudás kialakítása, a gyerekek kommunikációjának
fejlesztése, az érzelmek kifejezését, gondolkodását elõsegítõ eszközök
beszerzése is – mondta az átadó ünnepség keretében dr. Dietz Ferenc,
polgármester.

Harmadik helyezett
a Líra könyvkereskedés
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése április 25-én,
a XVII. Budapesti
Nemzetközi
Könyvfesztiválon adta át az Év
kiadója- és az Év könyvesboltjadíjat. Az Év kiadója a Magvetõ
Kiadó, az Év vidéki könyvesboltja
a váci Líra Könyvesbolt, az Év
fõvárosi könyvesboltja pedig az
Írók Boltja lett.
Az Év vidéki könyvesboltja versenyben 45 üzletre érkezett szavazat, ahol a miskolci Géniusz
Könyvesbolt után a harmadik
helyet a szentendrei Líra Könyvesbolt szerezte meg.
Gratulálunk!

Június 9. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
14.00 Lakásügyi ügyintézõi
pályázók meghallgatása
14.45 Indiai parlamenti alsóház
elnökasszonyával
megbeszélés
Június 10. (csütörtök)
09.00 Magyar-francia
testvérvárosi találkozó
15.00 Képviselõ-testületi ülés
Június 11. (péntek)
11.00 Pályázati egyeztetés

Együttmûködési
lehetõségek
„A fenntartható fejlõdés vállalati modellje” a Piac & Profit Konferenciája a szentendrei Városháza Dísztermében. Újabb országos konferenciáját rendezte meg Szentendrén a Piac & Profit Szentendrén
május 26-án. A rendezvény témája a fenntartható fejlõdés és a társadalmi felelõsségvállalás volt. A cél a kis- és középvállalkozások
részére olyan mikro- és makrokörnyezet kialakítása, mely lehetõvé
teszi számukra a fejlõdést és azt a gondolkodásmódot, mely esélyt ad
a jövõ nemzedékeinek.

Május 20-án a TÖOSZ Polgármesteri Akadémiát finanszírozó
Norvég Alap küldöttsége járt
Szentendrén dr. Dietz Ferenc, polgármester meghívására. Szakmai
tapasztalatcsere
és
további
együttmûködési lehetõségek voltak a megbeszélés témái.
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Szentendre
az online
médiában
HATALMAS CSAPADÉK,
FÖLDCSUSZAMLÁSOK,
JELENTÕS ANYAGI KÁROK
Rekord mennyiségû csapadék –
rekord mennyiségû földcsuszamlással. A szakértõ szerint
körültekintõbben kellene építkeznünk. Súr, Miskolc, Zebegény, Szentendre – csak néhány
helyszín ahol az elmúlt napok
hatalmas esõzései miatt földcsuszamlások alakultak ki.
Tavaly összesen 114 hasonló
eset volt, idén már 200 földmegcsúszást regisztráltak.
MR KOSSUTH ZÖLDÖVEZET

BOHÓC IS, SZÖRNYETEG IS
Dolcsaja vita lett a magyar címe
Peter Pavlac A vörös hercegnõ
címû darabjának, amelynek
hõse Leonyid Brezsnyev alkoholista lánya. Pozsonyban, az
Astorka Színházban Zita
Furková játssza a szerepet, a
budapesti elõadásban, amelynek
bemutatója nyáron, Szentendrén
lesz, Csákányi Esztert láthatja
majd a közönség.
ÚJ SZÓ ONLINE, SZLOVÁKIA

JOHN RIDLANDDÉ
A BALASSI-KARD
A Balassi Kuratórium által odaítélt végvári szablyát a bonyhádi
Fazekas József kardkovács, a
díszokleveleket Vincze László
szentendrei nyomdász
készítette.
MTI, KULTÚRA.HU

ORSZÁGOS KÖRÖZÉS
A PÉNZSZÁLLÍTÓ SOFÕR
ELLEN
Országos körözést adott ki a
BRFK az ellen a sofõr elleni, ki
kedden tûnt el a Magyar Posta
cégének, a JNT Security Kft.-nek
az egyik értékszállító jármûvével. A rendõrség Papp Ambrus
szentendrei lakos ellen országos
elfogatóparancsot bocsátott ki.
INDEX, WEBRÁDIÓ.HU
Összeállította: DOBOS ÁGNES
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Köszönetnyilvánítás!
A Szentendrei Belvárosi Védegylet
képviseletében köszönetünket fejezzük ki annak az eddigi 473
pártoló tagunknak, támogatóinknak, akik nevükkel és aláírásukkal csatlakoztak azon célkitûzésünkhöz, hogy a Duna-korzón megújuló árvízvédelmi töltést
a jelenlegi, hagyományos elgondolásokon alapuló formájában
újítsák fel, és az városképi szempontból maradjon meg az 1000
éves Szentendre védjegyeként.
Örülnénk annak, ha a felújítandó
árvízvédelmi töltés teljes hosszában továbbra is megmaradna a
szentendrei fiatalok hagyományos találkozóhelyéül, és nem
tagolnák fel a Duna-korzó egységes látképét. Bízunk abban,
hogy a majdan rendelkezésre álló
összegbõl a védmû megfelelõ
módon felújításra kerül, illetve
kérjük a város képviselõ testületét, hogy mindent kövessenek el
annak érdekében, hogy az elõírásoknak megfelelõ magasságú
megújult védvonal mielõbb kiépülhessen a Pap-szigetig.
Információink szerint a védvonal
a RÉV-állomástól a Bem József
utcáig tartó 100 méteres szakaszon a legveszélyeztetettebb rész,
melynek felújítása már a 2006-os
árvíz óta nem tûrt volna halasztást…?!
Nagyra értékeljük a Tolonics Gyula képviselõ és dr. Nagy László
árvízvédelmi szakember által
jegyzett cikk taralmát, de a cikkben leírtak nem gyõztek meg bennünket, sõt újabb kérdéseket vetnek fel.
Az egyesület képviseletében eljártunk a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.-nél, ahol megtekintettük a benyújtott elsõdleges árvízvédelmi védvonal megújításával kapcsolatos pályázatot, valamint annak bírálatát, és a tapasztaltak aggodalmainkat megerõsítették. Véleményünk szerint a
mobil árvízvédelmi fal alkalmazásának létjogosultságát kizárólag a korzó lényeges mértékû
kiszélesedésével (mely így sem
lesz egy síkban) kívánják indokolni, holott szerintünk a védelmi
szempontok és az egységes városkép és a költséghatékony megvalósítás elõbbre valók.
Továbbra is várjuk az egyesület
célkitûzéseit pártoló tagok jelentkezését (nem zárjuk le az eddigi
473 aláírást tartalmazó aláíróív
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bõvítéséhez további támogatók,
egyetértõk gyûjtését), és várjuk
azon társadalmi szervezetek támogatását is, melyek céljainkkal
egyetértenek és hajlandóak egyesületünk kitûzött céljainak megvalósításában segíteni.
Aktivistáink, pártoló tagjaink
(473 nevét vállaló polgártársunk!) támogatóink eddigi és a
jövõbeli segítségét ismételten
megköszönjük, és kérjük, hogy
Szentendrével kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel írásban
továbbra is keressenek meg bennünket, és kérjük Önöket, ha
módjukban áll, tekintsék meg a
pályázati anyagot a Pro Szentenre
Városfejlesztési Kft.-nél.
Tisztelettel:
Szentendrei Belvárosi Védegylet
(közhasznú társadalmi egyesület)
vezetõsége nevében

VALENTIN SÁNDOR, SZABÓ BALÁZS,
TROMBITÁS GÁBOR.
Postacím: Szentendre, Pf. 309.

Viszontválasz
Závodszky Zoltán
Igazgató Úrnak
Véleményét tisztelve a majális
körül kialakult vitában nem hagyhatom szó nélkül a következõket.
Ön két részkérdésben vitatkozik
velem, a lényegen nem: vagyis
hogy ez egy baloldali ünnep, s a
városban ezt a rendszerváltás óta
az MSZP a Postás strandon rendezte. Ezt elvitatni és elvenni
politikai érzéketlenségre vall – jó
esetben. Arról meg nem is írtam,
hogy a döntés megszületése milyen megalázó volt („Éppen aznap
egy másik civil szervezet is kért
területfoglalási engedélyt a Postás-strandra...”)
Az elsõ vitatott kérdés: a megnyitó. Nos, a fentiek tükrében talán
belátja: számunkra egyáltalán
nem tûnik jó ötletnek a polgármester úr felkérésre erre. Az, hogy
vele együtt Szabó Imre is felment
a színpadra, nem egy megtervezett dolog volt, mert õ az elsõ
rendezvény szponzoraként ment
csak fel oda. Amennyiben a polgármester úr is csak jótékonysági
apropóból volt ott – én kérek elnézést. Errõl azonban mindeddig
nem tudok.
A második: a vállalkozó és az árusok. Ön szerint „ugyanazok” voltak, akik tavaly. Ezzel két baj van.

A kisebb árusok között bizony
legalább öt új stand volt – ismétlem: Debrecen környékérõl. A „fõ”
mutatványos is más volt: 1994tõl mindeddig Czreznár Oszkár
vidámparkos volt a „motor”., aki
árammal, hangosítással és minden lehetõ módon segítette a rendezvényt. Idén õt kisakkozták. Ez
nem az Ön asztala, de tudnia kell:
ha az MSZP rendezi idén a majálist, õ itt van. Akivel pedig Önök
szerzõdtek: nincs. Jó lett volna,
ha a szerzõdés elõtt megkérdezték
volna Sass Szabolcsot, ahogyan
azt a testületi ülésen ígérték.
(„Természetesen az MSZP-vel
együtt rendezi a város a majálist.”) Tavaly óta eltelt egy év.
Kérem Önt: ne bántódjon meg az
„általam sugalmazott pártos gondolatoktól”, mert ezek VALÓBAN
AZOK! Az idei majális pártos bölcsõben (= jobboldali döntéssel)
született, és aszerint is zajlott le.
Ez akkor is így van, ha Ön errõl
korrekt szakmai munkája mellett
mit sem tehet. Ezért javaslom,
hogy a „minden valós dolgot
nélkülözõ” kijelentését gondolja
át újra. Az is igaz: a történtek
újragondolásában nem Önnek
kellene elöl járnia.
Üdvözlettel:
BENCZE IMRE

Tisztelt Bencze Imre!
Leveléhez csupán egyetlen hozzáfûznivalóm van: Sass Szabolcscsal, az MSZP helyi elnökével
elõzetesen többször is beszéltem
telefonon.
ZÁVODSZKY ZOLTÁN

Kupon – 300 Ft
Hozza magával a hirdetést!

Megnyílt a
„CIPÕSAROK”
cipõüzlet a
Püspökmajorlakótelepen!
Márkás olasz,
francia, német
használt cipõk
hihetetlen
áron!

Szentendre,
Széchenyi tér 37.

1000ÉV+

A budapesti Francia Intézet, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal, valamint Szentendre Város Önkormányzata május
19-én és 20-án kétnapos, nagy érdeklõdést kiváltó
nemzetközi konferenciát rendezett. A Franciaországból,
Németországból, Romániából és Magyarországról érkezett
szakemberek és polgármesterek bemutatták országuk és
városuk mûemlékvédelmi és a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi gyakorlatát, eredményeiket és gondjaikat. A tanácskozás szentendrei helyszínek (Fõ tér, Mûvészetmalom,
Tourinform iroda, Városháza) bejárása követte. A konferencia résztvevõi végezetül nyilatkozatot fogadtak el.
M. Gy.

Szentendrei
Nyilatkozat
mûemlékvédelemrõl
és turizmusról
Mi, Franciaországból, Németországból, Romániából és Magyarországról Szentendre történeti
városában szakmai tanácskozásra összegyûlt önkormányzati
vezetõk, mûemlékvédelemmel,
urbanisztikával és idegenforgalommal foglalkozó szakemberek,
• áttekintve az ezen területek
kapcsolatában jelentkezõ kihívásokat, tapasztalatokat és lehetõségeket;
• megvitatva a mûemlékvédelem, a város-rehabilitáció, illetve
az idegenforgalom összefüggéseit;
• szem elõtt tartva nemzetközi
szakmai és politikai kiadványokban fellelhetõ ismereteket,
jelen nyilatkozatban – mellyel
vándorkonferenciát
indítunk
útjára
• összefoglaljuk azokat a legfontosabb szempontokat, iránymutatást és javaslatot, amelyek
alapján – az örökségi értékek
megõrzésének és a turizmus
igényeinek az összehangolásával – megvalósulhat a helyi közösségek életminõségének javítása, fenntarthatóságának biztosítása.

A kulturális örökség kiemelt védelme a nemzeti és helyi közösségek
fennmaradásának
alapja és záloga. Ez a közös
kincs Európa legfõbb értéke.
1. A történeti – így különösen
mûemléki, városépítészeti, környezeti – örökségi értékek megõrzése a helyi és a nemzeti identitás fenntartásában és megerõsítésében inspirációt, vonzerõt
és valóságos fejlesztési potenciált hordoz, és emiatt a következõ generációt erre nevelni kell.
Olyan szellemi és anyagi ráfordítás, amely hosszú távra szóló,
valóságos – anyagi, valamint
kulturális-társadalmi hasznot
hozó – befektetés.
2. Az turizmusnak kivételesen
fontos, mással nem pótolható
szerepe van az örökség bemutatásában, elõsegítve ezzel a
személyek és közösségek közötti
kölcsönös tisztelet kialakulását,
kialakítását.
3. A mûemlékvédelem és az idegenforgalom
összhangjának
megteremtésével a minõség, a
hitelesség és az integritás követelményeinek egyaránt meg
kell felelni. Ennek érdekében ki
kell dolgozni és alkalmazni az
informálás és kommunikáció hatékony, hiteles és vonzó megoldásait. Segítségükkel olyan
értékekre, sajátosságokra lehet
felhívni a figyelmet, amelyek a
felületes szemlélõk, tovasietõ

nak leghatékonyabb, leggazdaságosabb eszköze az értékek
állapot- és folyamatváltozásainak nyomon követése, a folyamatos gondozás.
7. A mûemlékvédelem és a turizmus harmonikus összhangjának, biztosításához aktív közösségi közremûködés szükséges, amely szerepet vállal a
megõrzendõ értékek és normák
meghatározásában. Így a megfelelõ pénzügyi-finanszírozási
rendszer mûködtetésével a terhek, és az eredmények mindenki

fotó  MISER ISTVÁN

Nemzetközi mûemlékvédelmi és idegenforgalmi
vándorgyûlés Szentendrén

turistacsoportok tagjai számára
eddig észrevehetetlenek voltak.
4. A történeti települések rendezési, szabályozási terveinek
éppúgy, mint az egyes mûemlékek mûemlék-együttesek helyreállítási és hasznosítási terveinek, mindenkor az építészeti,
városépítészeti, környezeti, szellemi és társadalmi értékek felmérésén és kutatásán kell alapulniuk. Mindenkor megvizsgálva a meglévõ épületállomány
nyújtotta lehetõségeket, elõnyben kell részesíteni a használa-

ton kívül álló történeti épületeket, rehabilitálandó együtteseket és területeket hasznosító,
vagy azokat új funkciókkal ellátó megoldásokat, különös figyelmet szentelve a lakásfunkció
visszaállításának.
5. Az örökség továbbadása, a
folyamatosság biztosítása a települések és tájak fenntarthatóságának nélkülözhetetlen
eleme. A mûemlékek hasznosítása és használata során mindenkor elõnyben kell részesíteni
és minden ösztönzõ eszközzel
támogatni kell az integrált szemléletû, örökségi értékalapú,
hosszú távon fenntartható, a
mûemléki épületek és területek
eredeti értékeinek szigorú megtartása mellett történõ értékteremtõ fejlesztéseket. Ennek
érdekében biztosítani kell, hogy
a szabályozások, elõírások, a
gazdasági környezet ne jelentsen
versenyhátrányt az örökség
megõrzésében.
6. Minden turisztikai befektetésnek, fejlesztésnek tiszteletben
kell tartania az általa érintett
örökségi értékek – mûemlék,
épületegyüttes, városrész, természeti környezet – teherbírását.
Az értékek megóvásának és a
turisztikai vonzerõ fenntartásá-

számára elõnyös kiegyenlítése
valósulhat meg. A mûemléki
védettség szabályainak megfelelõ épület felújításokat megvalósító tulajdonosok számára
ki kell alakítani az állam és
önkormányzati
támogatások
megfelelõ rendszerét.
Szentendre, 2010. május 20.
FRANÇOIS LAQUIEZE
Budapesti Francia Intézet igazgató

RAPHAËL GASTEBOIS
Örökségvédelemért felelõs fõépítész

DR. JÖRG PACZOWSKI
Wertheim Városi Múzeum igazgató

DR. FEJÉRDY TAMÁS
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnök-helyettes

RÁCZ KÁROLY
Kézdivásárhely polgármestere

PIERRE BEDOUELLE
Barbizon polgármestere

DR. DIETZ FERENC
Szentendre polgármeste

A fenti „Szentendrei
nyilatkozatot” remélhetõleg
a szakma is pozitívan
fogadja, ezzel is öregbítve
városunk hírnevét.
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Búcsú dr. Katona Gyuláné Szentendrey Katalintól
(1927-2010)
Dr. Kiss György plébános búcsúztatta elõször Szentendrey Katalint, amelynek során külön kiemelte a nevével is jelzett szentendreiségét és a szentendrei
római katolikus egyház és plébánia történetével kapcsolatos
kutatásait.
Dr. Dietz Ferenc polgármester dr.
Katona Gyuláné személyiségének
és munkásságának méltatása
mellett a személyes élményeirõl
vallott: – Polgármesterré választásom után nem sokkal betoppant
egyik nap az irodámba, és átadta
Szentendre régi viaszpecséten
levõ címerét azzal az útravalóval,
hogy Szentendrének csak múltja
ismeretében van jelene és jövõje. S
már az Örökbefogadási Munkacsoport tagjaként késõbb egy
Skanzen könyvet kaptam tõle,
amelyben ajánlásként azt írta:
„Nemes dolgokért érdemes küz-

deni”. Dr. Katona Gyuláné élete
egy példaértékû festmény volt,
tele meleg színekkel, tiszta õszinte figurákkal és jellegzetes szentendrei motívumokkal.
Végül dr. Cseri Miklós, a Skanzen

fõigazgatója olvasta fel búcsúbeszédét, amelynek során az elhunyttal ápolt baráti kapcsolata
mellett kiemelte, hogy a múzeum
kutatási részlegét dr. Katona
Gyulánéról nevezik el.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köszönjük, hogy gyászunkban
együttérzõ szívvel, vigasztaló
szeretettel vettek körül a
temetésen, virágot helyeztek sírjára vagy gondolatban a távolból
voltak velünk.
Külön szeretnénk köszönetet mondani Szentendre Város Önkormányzatának, a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak
és a Szentendrei Római Katolikus
Egyházközségnek.
THALY BENCÉNÉ KATONA KATALIN ÉS
WÁCZEKNÉ DR. KATONA ZSUZSÁNNA

Helyi termékeink – helyi értékeink
A kistérségi helyi termékekbõl kiállítás és vásár lesz
június 5-én, szombaton
délelõtt tíz órától a Czóbel
Parkban, a kistérségi Zengõ
Fesztivál keretében, melynek
célja a kistérség kulturális értékeinek bemutatása. A Helyi
Termékeink – Helyi Értékeink
címû rendezvény kifejezetten a
Dunakanyar-Pilisi Kistérség értékeit, termékeit hivatott bemutatni
a környék lakóinak, valamint a
messzebbrõl érkezetteknek. A helyi termék kiállítás és vásár az
Erdei Iskola Alapítvány és a
KINCS Egyesület „Kulturális sokszínûségünk, mint helyi érték”
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Búcsúzzunk fejet hajtva Kató
nénitõl, aki egész életét szülõvárosa, Szentendre kutatásának
és ápolásának szentelte, miközben példaadó életével, tisztességével és munkaszeretetével mindannyiunk elõtt példaként állhat.
Emlékét örökre õrizzük meg
szívünkben!

címû projektje keretében – a
Norvég Civil Támogatási
Alap támogatásával –
valósul meg.
– Helyi terméknek tekintjük
azokat a termékeket, amelyek
hozzátartoznak egy adott település, térség, tájegység, régió identitásához, és létrehozásukban a
helyi gazdasági rendszer vesz
részt. A termelés során létrejövõ
hozzáadott érték helyi szinten
jelenik meg, helyi szinten járul
hozzá az egzisztenciák fejlõdéséhez. A helyi termékeket jellemzõen mikro- és kisvállalkozások
termelik, amelyek között jelentõs
arányban vannak önfoglalkoztató
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vállalkozások. E termékek közös
jellemzõje, hogy általában kisebb
mennyiségben készülnek, és egyedi, csakis az adott térségre
jellemzõ karakterük van – fogalmazták meg a helyi termékek
mibenlétét a szervezõk, Kosztolányi Istvánné projektvezetõ és
Nyitrai Zsuzsa projektgazda.
– A környezeti feltételekhez való
alkalmazkodást, a fenntartható
életvitelt szeretnénk elõsegíteni a
legegyszerûbb módon: a településeken, a közösségekben megjelenõ sokszínûség bemutatásával.
A gyártók, a termelõk, a közvetítõk
és a vásárlók számára kínáljuk
egy közös platform lehetõségét,

hogy a maguk által készített termékeket szeressék, használják és
fogyaszszák. Az embereknek rá
kell jönniük arra, hogy együtt védettebbé válnak mindennel szemben, ami számukra káros, így egyszerûbb lesz az életük – fogalmazza meg a rendezvény alapgondolatát Nyitrai Zsuzsa. A szakmai
védnökök, a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, valamint a
Szentendrei Kistérségi Ipartestület
fontos tényre mutat rá: környékünkön meglepõen sok az értékes helyi produktum, s a helyi közösség szempontjából létfontosságú, hogy ezeket minél szélesebb körben megismertessék az
érdeklõdõkkel és a potenciális
vásárlókkal.
- BT -

VÁROS

BIZTATÓ JELEK ÉS FEJLESZTÉSEK

Pismányi ügyek
A „Városháza házhoz jön” keretében ismét lakossági fórumot
tartott az önkormányzat a Pismányban, Petyinán, Tyúkosdûlõn, Boldogtanyán élõknek. A május 25-i rendezvényen,
amelynek a Határcsárda adott otthont, csak az idõjárás okozott igazi vihart. A résztvevõk fõ aggodalmai a szelektív hulladékgyûjtõk és közlekedési kérdések köré összpontosultak,
de mint kiderült, a Városi Szolgáltatóval és a városi házirenddel elégedettek az emberek, és örültek az új pismányi játszótérnek.


BOKOR TAMÁS

z északnyugati városrésznek számos kisebb-nagyobb
aktuális problémája van, a
csatornázástól kezdve a burkolatok minõségén át a közintézmények hiányáig. Ezeket egyszerre megoldani nagy kihívás, de
a biztató lépések már történtek.
Bevezetõjében dr. Dietz Ferenc
polgármester beszélt a város
egészét és különösen a pismányi
körzetet érintõ fejlesztésekrõl.
Elhangzott, hogy a nagy reményekkel várt és korábban már
beharangozott 11-es fõúti biztonságtechnikai fejlesztéseket a
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ
Zrt. egyelõre visszatartja forráshiányra hivatkozással. A város
másik, Pismányt is komolyan
érintõ problémája, hogy az új
köztemetõ – bár terve nemzetközi
elismerést kapott – még nem lelt
beruházóra, így a város önerõbõl
kezdte meg az elõkészítõ munkákat.

A

Fiatalodó lakosság
A beszámoló ugyanakkor kitért a
sikerekre is: beindultak a
nagyprojektek 4,5 milliárd Ft
értékben és a „Szentendreiek
vagyunk” lokálpatrióta program,
amelynek keretében évrõl évre
kiosztják a Szentendre Város
Mecénása-díjat, sportünnepségeket szerveznek, köszöntik a
nyugdíjas pedagógusokat. Az
elsõsök ingyen tankönyvet kapnak, és zajlik a nõkre szabott
város programja, miközben a
helyi újszülöttek babautalványt
kapnak, ez utóbbi évente kb. 300
gyermeket érint. A város lakossága nagy ütemben növekszik
(nemrég köszönthettük a 26
ezredik lakost), ami nehézségek

elé állítja a városvezetést, de
öröm, hogy sok a fiatal Szentendrén: a 18 éven aluliak száma
hatezer körül van, ami országos
átlagban kiemelkedõnek mondható.
A tavalyelõtt átadott, megújult
bölcsõde 144 férõhelyet ad jelenleg a városnak, de még így is
kevés a gyerekek számához képest. A város megpróbálta a helyi
egyházakat és magánóvodákat
felkérni, hogy alakítsanak ki
óvodát Pismányban, de egyelõre
eredménytelenül. Dr. Molnár Ildikó jegyzõ elmondta: 120%-os
telítettséggel, a törvényi maximumon mûködnek az óvodák. A
mobil óvoda, amely a városban
hamarosan beindul, az országban
sok helyen jó megoldásnak bizonyult, de nálunk sajnos indokolatlan félelmek övezik.
Idõrõl idõre elkészül a kimutatás,
amelybõl kiderül, melyik városrészre mennyit költött az önkormányzat. A pismányi körzetre az
elmúlt idõszakban 12,7 millió
forintot fordítottak elsõsorban
útépítésre, kátyúzásra, hídjavításra és egyéb városüzemeltetési
feladatokra Ott történik fejlesztés,
ahol indokolt, és ahol pályázati
kiírások révén az önkormányzat
meg tudja többszörözni a saját
forrásait. Elkezdõdött a Pismányban két gyûjtõút, a Barackos és
Egres utcák járdákkal együtt
történõ megépítése közel 400 millió Ft-ból. Hiába azonban a
rengeteg munka, a tapasztalatok
szerint sajnos nagyon hamar
tönkremennek az utak, elsõsorban a magánépítkezések szállításai során. A szennyvíz-csatornázás folytatása kérdéses: a jelen
pályázati rendszerben csak a
kistérséggel közösen valósulhat
meg, azonban a településeknek az
önerõ biztosítása komoly prob-

lémát okoz. Másik nagy feladat a
csapadékvíz-elvezetésének megoldása, amelynek durva becslések
szerint több 100 millió Ft a tervezése. Sajnos pályázat jelenleg
nincs erre a célra.

Játszótér
és hulladékgyûjtõk
Jó hír a környékbelieknek, hogy a
pismányi játszótér elkészült (a
részletekrõl hamarosan egy
hosszabb írásban számolunk be –
a szerk.). A kerítés és a korlát még
kialakítás alatt van, a buszforduló elõtti kátyúzás még folyik,
és tervek szerint elköltöztetik a
szelektív hulladékgyûjtõt a játszótér közvetlen közelébõl. Egy
Barackos úti lakos
kifejtette: õk, környékbeliek
egyetértenek a szelektív
gyûjtõk kihelyezésével,
ideiglenesen
mégis kérik a megszüntetésüket, mert
szemétteleppé vált a
konténerek környéke. – Addig szüneteljen a mûködésük,
ameddig az önkormányzat nem fizettet
mindenkivel hulladékszállítási díjat –
hangzott a javaslat.
Pálinkás Attila, a Városi Szolgáltató Zrt. hulladékszállítási
részlegének vezetõje elmondta,
hogy körülbelül a felhasználók
egytizede követ el szabálysértést
a tárolók nem rendeltetésszerû
használatával.

Forgalom és rend
Örökzöld téma a közlekedés:
egyes teherautósofõrök leleményesen a pismányi utakat használják a fõút északi részén mûködõ súlymérõ pontok megkerülésére. Ez, valamint az építkezésekkel együtt járó teherforgalom rombolja leginkább az utakat. Elhangzott, hogy építkezés
esetén szabálysértési eljárás indul
az ellen, aki megszegi a KRESZben lefektetett, a területen érvényes súlykorlátozási tilalmakat.
Lakossági kérésre a Városüzemeltetési Bizottság megvizsgálja,
hogyan lehetne biztonságosabbá
tenni a Törökvölgyi út közlekedését. A javaslat szerint a Törökvölgyi utat az elsõbbségadás

szempontjából fölé kellene rendelni az Egres útnak, mert az elõbbi
úton lényegesen nagyobb a forgalom (jelenleg a Törökvölgyi útról
az Egres útra kanyarodva stoptábla fogadja az autósokat).
Ugyancsak vizsgálják, hogyan
lehetne megoldani a Törökvölgyi
út aljában lévõ, rendszeresen eltömõdõ víznyelõk problémáját.
Több lakó kérésére a Volánbusz
Zrt. visszaállt a régi buszméretre,
újra ilyenek járnak fel a buszfordulóig. Többen megdicsérték a
Városi Szolgáltató munkáját,
valamint az önkormányzat szerkesztésében megjelent „városi
házirendet”, amely az aktuális
helyi rendeleteket foglalja össze.
A Rendõrség elmondta, hogy a
helyi körzeti megbízott, Koós

Ervin rendõr fõtörzszászlós rendszeresen, minden hónap elsõ
csütörtökén tart fogadóórát.
Lakossági panasz érkezett a Barackos úti lakók ellen, akik a
járdátlan útnak még azokat a szakaszait is beültetik, amelyeken a
gyalogosok közlekedhetnének.
Kondacs Krisztián fõkertész beszámolt róla, hogy az említettek
ellen szabálysértési eljárás indult,
az önkormányzat pedig vizsgálja,
hogyan lehetne járdát építeni az
út mellé.
Virágh János városüzemeltetési referens elmondta, hogy ha nem vagy
csak hiányosan üzemel a közvilágítás, akkor az Elektromos Mûvek
06-40 38-38-38-as számát kell tárcsázni, mert csak õk tudják orvosolni a problémákat. A közlekedési
táblákkal és a forgalmat segítõ
domború tükrökkel kapcsolatos
észrevételeket a városüzemeltetési
referenseknél kell jelezni, viszont a
forgalmi renddel kapcsolatos problémák a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mûemlékvédelmi Bizottság hatásköre.
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A Szentendre Szalon
Kárpátalján járt
ájus közepén néhány napos látogatáson vett részt
a Szentendre Szalon társasága Kárpátalján. Az esemény
nem lenne nevezetes, hiszen
mindannyian járjuk a Kárpát-medence egykor magyarországi
területeit és látogatjuk az anyaországon kívülre szakadt honfiainkat. Különösen kedveltek a

M

függetlenül – magyar állampolgár
volt, és hiszem, hogy ma is annak
kellene lennie!
A programunk elég zsúfolt volt,
hiszen a látványokon kívül igyekeztünk megemlékezni múltunk
jeles helyeirõl, és legalább a köszöntés erejéig meglátogatni egyegy, a magyarság hagyományait
õrzõ és továbbadó múzeumot,

magyar nyelven beszélõ területek,
mintha teljesen elfeledkeznénk
arról, hogy a köztársaságok elõtti
Magyarországon még a pénzjegyek is hat (6) nyelven voltak feliratozva, jelezvén, hogy soknyelvû országról van szó.
A mai politika aztán végérvényesen(?) kizárólag a magyar anyanyelvûeket tekinti hozzánk tartozónak! Vajon miért, amikor a
Szent Korona Országának, Magyarországnak minden lakója –
nyelvtudástól, nyelvhasználattól

iskolát. Így került sor arra, hogy
emlékkoszorút helyeztünk el a
Vereckei-hágón, Matl Péter sokat
kínzott emlékmûvén, a munkácsi
várban tisztelegtünk Zrinyi Ilona
és Rákóczi Ferenc elõtt, Tiszaújlakon az elsõ kurucgyõzelem
színhelyén, a Turul-szobornál és
a legújabb kori népirtás színhelyén, Szolyván.
Dunakeszis útitársaink jóvoltából
magyar zászlót adományoztunk a
csetfalvai modern és mégis magyar, római katolikus templom-

nak, hogy ne csak a reformátusoknak legyen. A Barcsay-örökség
felajánlásából az Anatómia könyv
legújabb kiadásából adtunk át
egy-egy példányt a beregszászi és
az ungvári fõiskolának. Két múzeum – Beregszászon, Tiszapéterfalván – kapott Barcsay-metszetet
gyûjteménye gyarapítására.
Beregszászon a magántevékenységgel létrejött múzeum áttekintõ
képet ad a város történetébõl napjainkig, bemutatva a határok tologatásából keletkezõ változásokat
és azok hatását a városra és az
ott lakó népekre. A múzeum ma is
bõvül, téglajegy is váltható támogatásként. Áldozatos munka, vajha mi is ilyen önfeláldozóan
tevékenykednénk!
A tiszapéterfalvai múzeum egy
romos, kastélyszerû nyári lakból
újult és keletkezett a község és
mások adakozásából, benne számos kárpátaljai mûvész alkotását
láthatjuk. Csodás eredmény, talán
világrekordnak is mondhatnám.
Hol van még ilyen, hogy egy kis
falu összefogásából nemzetközi
hírû gyûjtemény jön létre!
Csodás a beregszászi Rákóczi
Fõiskola épülete, mert termeinek
elnevezése a romokból újjáépítõk
nevét viseli. Tiszteletre méltó
kitartásuk a magyar nyelv megõrzésében, az állandóan újabb és
újabb törvényekkel ukránosító
szándékok között. Talán valamennyire érthetõ is ez a szándék,
hiszen az orosz nyelvi elnyomásból szabaduló ukrán nyelv az
állam erejével is teret akar hódítani. Tegye, de ne bántsa a magyart!
Tiszteletreméltó a középiskola
nevelési felfogása Tiszaújlakon,
amely az etnikai hovatartozást is
figyelembe véve ér el eredményeket a nevelésben, tanításban.
Az igazgatónak és a tanítóknak

meggyõzõdésük, hogy a gyerekekkel képességük, érettségük,
tudásuk figyelembevételével kell,
lehetõleg egyedileg, foglalkozni.
Szerencsés helyzet, hogy – a magyar tannyelv miatt – a hatóságok
kevésbé ellenõrzik a központi tanrend bürokratikus elõírásait.
Köszönetet kell mondanunk vendéglátóinknak Mezõváriban, akik
kényelmes szállással és csodás
ételekkel láttak el minket, és külön köszönettel tartozunk Vári
Fábián Lászlónak a felsõtiszavidéki ismertetésért és a versekért.
Azt hiszem, jó és tisztességes volt
az utunk, amely Kutlán András
útimarsallunk és a busztulajdonos Cser Lajos tanár úr nélkül
csak turistakirándulás lett volna!
Végezetül el kell mondanom, csak
ámulok és tisztelem, ahogyan az
itt élõk képesek, már kilencven
éve idegen uralom alatt, megõrizni magyarságukat. Talán
magyarázat is található rá, hiszen
gyökereik vannak, még Trianon
elõttrõl, azt megõrizték és továbbadják utódaiknak! Nem úgy, mint
mi, itt az anyaországban! A példa
itt áll elõttünk, érdemes volt
Kárpátaljára utaznunk!
DR. GYARMATI PÉTER

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

A szentendrei Emberélet Alapítvány
képzett önkéntesei megkezdték
mûködésüket a térségben élõ daganatos
betegek ellátásában
SEGÍTÜNK:
 lelkisegély nyújtás  Bach virág terápia
 életmód tanácsadás  egyéni v. csoportterápia,  betegápolási tanácsadás,
 egyénre szabott étrendi tanácsadás 
sorstársi segítõ szolgálat  betegápolási
eszközök beszerzése, kölcsönzése stb.

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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Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink díjmentesek!

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
Konténeres sitt 1, 3, 4, 6, 8 m3
Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,
Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

VÁROS

Trianon – mozaik
 MÁTÉ GYÖRGY

Trianon számokban
A 90 éve, 1920. június 4-én aláírt
szerzõdés elvette a Magyar Királyságtól területének 71%-át, lakosainak 63%-át, szántóföldjeinek
61%-át, rétjeinek 78%-át, erdõinek
88%-át, szõlõinek 37%-át, vasúthálózatának 62%-át, közútjainak
64%-át, vasérctermelésének 83%át, ipari üzemeinek 55%-át, sótermelésének 100%-át. Elvette óvodáinak 31%-át, elemi iskoláinak 62%át, fiú középiskoláinak 37%-át. Ha
a számok mögé nézünk, megállapíthatjuk, hogy az a megrázkódtatás, amelyet az akkori magyar
társadalom átélt, mai ésszel és
érzelmekkel szinte elképzelhetetlen. Nem volt olyan társadalmi osztály vagy réteg, település és család,
amelyet valamilyen formában ne
érintettek volna a szerzõdésben
foglaltak, vagy azok késõbbi következményei. Ez alól Szentendre sem
volt kivétel.

Kivándorló szerbek
A trianoni szerzõdés egyik
egyenes következménye volt a
250 éve Szentendrére betelepült
szerbség létszámának drasztikus
csökkenése. Az 1920-as évek elején szerbiai ügynökök járták a
településeket, köztük Szentendrét, és arra biztatták a szerb
családokat, hogy vándoroljanak
vissza az óhazába. Huzsvik Vászó
szentendrei esperes 1923. április

1-jén feljegyezte és név szerint
felsorolta, hogy ezen a napon
Szentendrérõl és Izbégrõl összesen 68 család ment el, 229 taggal.
Behajózásukról a szemtanú,
Fischer Jolán így ír: „Hamarosan
el is érkezett az a nap, amikor a
stégnél kikötött egy hatalmas
vontatóhajó, két irdatlanul nagy
sleppel. A parton két vagy háromszáz szerb kivándorló várt a
beszállásra. Nincstelenek mind,
akiknek sem házuk, sem földjük,
sem állatuk nem volt. Egyesek batyuban vitték az ágynemût, mások gyerekkocsiban tolták holmijaikat. Egy taligán még egy kis
sparhelt is helyet talált. Szomorú
látvány volt. Szinte az egész
város a Duna-partra tódult a nem
mindennapi esemény hírére. Magam is ott álltam. Az emberek sírtak, vagy zsoltárokat énekeltek.
Én a könnyeimet nyeltem.”

A festõk városa
A trianoni szerzõdés következménye az is, hogy Szentendre a
festõk városa lett. Erdélyt Romániának ítélték, és az észak-erdélyi
Nagybánya nem lehetett többé a
budapesti Képzõmûvészeti Fõiskola növendékeinek nyári mûvésztelepe. Többek között a nagybányai szabadiskola hazátlanná
vált festõi fedezték fel Szentendrét, és hozták létre 1925-ben a
mûvésztelepet, és késõbb megalapították a Szentendrei Festõk
Társaságát.

Özvegyi nyugdíj –
külföldre
Míg a magyar állam jóvátételt
fizetett az utódállamoknak, Trianon ellenére Szentendre nagylelkû
volt egykori polgármestere özvegyével szemben. Dumtsa Jenõ halála
után felesége, Petronella asszony
Újvidékre költözött. Özvegyi nyugdíját 1943-ban bekövetkezett haláláig folyósította neki a város.

Vagonlakók
Engedtessék meg, hogy e sorok írója, családja személyes érintettségérõl is szóljon pár szót Trianon
kapcsán. Anyai nagyszüleinek szép
nagy háza volt a délvidéki Rácmiliticsen, lakással és saját tulaj-

donú patikával. A gyógyszerész
nagyapa a békeszerzõdés után nem
kívánt a szerb király alattvalója
lenni, megtagadta a hûségesküt.
Telepakolt egy vasúti tehervagont,
és átjött Magyarországra. A pécsi
pályaudvar egyik holtvágányáig
jutott. Hosszú ideig élt a család a
vasúti kocsiban, míg patikus segédi
állást nem kapott, s szerény lakást
bérelhettek. Odahagyott vagyonuk
semmivé vált, készpénzük igen
rövid idõ alatt elértéktelenedett.
Mondhatnánk egyéni balsorsnak,
de abban az idõben a budapesti és
vidéki nagyvárosok pályaudvarainak holtvágányain 4600 marhavagonban mintegy 50-55 ezer
család vesztegelt hosszabb-rövidebb ideig.

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2010. május 13-i ülésén trianoni emlékhely kialakításáról döntött,
a békediktátum aláírásának 90. évfordulója emlékére.
Az emlékhely kialakítása Pap Lajos kõfaragó mester önzetlen felajánlásával
valósulhat meg a Kálvária dombon.

A TRIANONI EMLÉKHELY ÜNNEPÉLYES FELAVATÁSA
JÚNIUS 4-ÉN, PÉNTEKEN 15 ÓRAKOR LESZ
Köszöntõt mond: KUN CSABA alpolgármester
Ünnepi beszédet mond: DR. ZÁVODSZKY GÉZA történész
Az emlékhelyet felszenteli illetve megáldja: Dani Zsolt baptista lelkipásztor,
Gájer László, a Keresztelõ Szent János Plébánia káplánja, Horváth-Hegyi Olivér
evangelikus lelkipásztor, P. Tóth Béla református lelkipásztor
Közremûködnek: A MH Központi Kiképzõ Bázisának zenekara,
Borbély Mihály, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem docense,
Tímár Sára a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Népzene Tanszakának
másodéves hallgatója, a Ferences Gimnázium diákjai: Gál Tamás 10/A
és Wettstein Gergely 9/C osztályos tanulók
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

Hõsök Emlékünnepe
Május 28-án Szentendre Város Önkormányzata, az MH Központi
Kiképzõ Bázis és több társadalmi szervezet tartott megemlékezést az
Izbégi Általános Iskola falán elhelyezett, az I. és II. világháborúban elesett katonák nevét megörökítõ emlékmûnél, a Magyar Hõsök
Emlékünnepe alkalmából.
Az ünnepség a Himnusz jól ismert dallamával kezdõdött, amelyet az
MH KKB zenekara adott elõ Dalmadi Zoltán õrnagy, karmester
vezényletével. Ez után Kun Csaba, Szentendre alpolgármestere köszöntötte a megemlékezõket, majd az iskola egy tanulója mondott verset. A
szentendrei önkormányzat Hõsi Emlékbizottsága és az Izbégi Baráti
Kör felkérésére az ünnepség szónoka dr. Isaszegi János nyá. mk. vezérõrnagy volt. Irodalmi idézetekkel színesített beszédében méltatta a
hazáért elesettek helytállását, hõsiességét, kitért a világháborúkban
kiemelkedõen magas magyar katona- és civil áldozatok számára,
illetve a hadifoglyokkal kapcsolatos méltatlan és a hágai egyezményekben foglaltakkal összeegyeztethetetlen bánásmódra.
Az ünnepség befejezéseként a város önkormányzata, MH KKB képviselõje, a társadalmi szervezetek és pártok képviselõi koszorúzták meg az
emléktáblát, majd a Szózat hangjaival zárult a megemlékezés.
VARGA

Az ünnepség szónoka: dr. Isaszegi János
nyá. vezérõrnagy

Kun Csaba alpolgármester köszöntötte
a résztvevõket
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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

LANGOBARD
RÉGÉSZETI LELET
A langobardok keleti germán
nép. A hunokat követõen,
510 után szállták meg
Pannóniát. Nomád módra,
törzsszövetségben éltek.
Az elõrenyomuló avarok elõl
Észak-Itáliába települtek, ahol
újjászervezték a Langobard
Királyságot. A régészeknek
1961 és 1963 között
a Pannónia-telepen,
az Irószergyár építése során,
az egykori Pannónia területérõl
ismert legnagyobb, VI. századi
langobard temetõt sikerült
teljes egészében megmenteni.
A sírokra – az építtetõ vállalat
szigorú tilalma ellenére –
Szabó Károly építésvezetõ hívta
fel a régészek figyelmét.
(A feltárásban – többek között –
Soproni Sándor és Tettamanti
Sarolta is részt vett.) A temetõ
a langobardok 42 évig tartó
uralma alatt végig használatban volt. A jórészt cölöpszerkezetes sírokban fatörzs koporsókban öt férfisírban teljes
fegyverzettel (kard, pajzs vas
pajzsdudorral, lándzsa, tõr),
további kettõben karddal és
lándzsával temették el a
harcosokat. Ugyancsak hét sírban nõket temettek el, teljes
ékszerkészlettel. A mellkason
egy-egy S alakú vagy korong
fibula díszítette a ruhát. Övükben kristálygömbökben végzõdõ
szalagokra erõsített nagy fibulapárok lógtak le. Az ékszerek a
langobard mûvészet értékes
darabjai. A leleteket a Magyar
Nemzeti Múzeum õrzi. (M.)

Bölcs döntés a bölcs döntésekhez
Céltudatosabban kezelt megtakarítások, körültekintõbb hiteldöntések – a lecsengõ válság
alapjaiban változtatta meg a lakosság és a vállalkozások pénzügyekhez való hozzáállását.
A lakossági ügyfeleknél
érzékelhetõen nagyobb
hangsúly helyezõdött az
elõtakarékosságra, és
minden korábbinál óvatosabb mérlegelés elõzi
meg a rövidebb vagy
akár huzamos ideig tartó anyagi terhekkel járó
döntéseket.
A változás abban is
megfigyelhetõ, hogy az
emberek lényegesen tágabban gondolkodnak a
megtakarításaik gyarapításának lehetõségeirõl, mint néhány éve,
miután a saját pénztárcájukon tapasztalhatták
a kombinált befektetési
termékek hagyományos
bankbetéteknél kedvezõbb, gyakran kiemelkedõ kamatait.
Ahogyan korábban, az
MKB Bankot a változó
viszonyok között sem az
a cél vezérli, hogy pénzügyi „egyentermékekkel” lássa el ügyfeleit –
ehelyett az egyéni elképzelésekhez és élethelyzetekhez leginkább igazodó megoldásokra összpontosít, hogy egyedi,
testre szabott módon
segítse õket céljaik megvalósításában.
A válság kezdete óta
eltelt idõszak tapasztalatai szerint az ügyfelek
körültekintõbben járnak
el a hitelfelvétel során.
Noha még mindig létezik
egy réteg, amelyik haj-

Forrás: Pest Megye régészeti
topográfiája, Bp. 1986.
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landó
árfolyamkockázatot vállalni az
aktuálisan
alacsonyabb
törlesztõrészlet
érdekében, a
forintalapú
konstrukciók iránti érdeklõdést várhatóan tovább ösztönzi a forinthitelek sokkal kedvezõbb finanszírozási aránya, illetve a viszonylagos kiszámíthatóság. Az
MKB Bank felkészült a
fogyasztói igények ez
irányú változására: a hitelfelvétel során is a minél nagyobb fokú biztonságra és kiszámíthatóságra törekvõ ügyfelek számára optimális
megoldást jelentenek az
átlátható, különbözõ referenciahozamokhoz kötött kamatozású, forintalapú hitelek.
Az idei évtõl új lehetõség
nyílik azok elõtt, akik
többéves idõtávlatban
gondolkodnak megtakarításaikról. Számukra
kínálnak ideális lehetõséget a már középtávon
adóelõnyt biztosító MKB
Trezor Számlák. Ezek
elsõdleges vonzereje,
hogy a számlákon elért
tartós befektetésbõl származó jövedelem adója a
számlanyitás évét követõ ötödik év utolsó napján 0 százalék. Az ügyfél
szabadon megválaszt-

hatja, hogy lekötött betétekben szeretné
kamatoztatni
megtakarítását az MKB
Trezor Tartós
Megtakarítási
Számlán, és/vagy – kockázatvállalási hajlandóságának megfelelõen
– eltérõ idõtávú és különbözõ kockázatú befektetésekbe
kívánja
azokat elhelyezni az
MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán.
Emellett komplex kisvállalati megoldásokkal is
állunk ügyfeleink rendelkezésére, amelyek
között mindenki megtalálhatja a cégére szabott konstrukciót. Személyes pénzügyi tanácsadóink segítenek a vállalkozás számlavezetési
költségeinek
optimalizálásában, valamint
befektetésekkel és hitelekkel kapcsolatos kérdésekben is állnak rendelkezésre. Lakossági
ügyfeleink mellett a kisvállalkozások számára is
elérhetõk a referenciakamathoz kötött hitelek,
amelyek a csökkenõ kamatkörnyezetben automatikusan csökkentik a
vállalkozások pénzügyi
terheit. A válság alatt is
nagy népszerûségnek
örvend a kiemelkedõen
kedvezõ
kamatozású
Széchenyi Kártya folyó-

számlahitel konstrukciónk, amely a legégetõbb likviditási gondokra kínál gyors és rugalmas megoldást, magába
foglalva az állami kamattámogatás elõnyeit.
A válságból kiutat keresõ és fejlesztésekben
gondolkodó vállalkozások figyelmébe az Új
Magyarország Kishitel
konstrukciónkat ajánljuk, amelyet a legkedvezõbb költségei emelnek ki a kisvállalatok
számára ajánlott hiteltermékeink közül.
Az MKB Bank Szentendre
Kossuth Lajos utca 10.
sz. alatti bankfiókjában
személyes pénzügyi tanácsadóink készséggel
segítik az érdeklõdõket
saját és céges pénzügyeik
kapcsán az anyagi lehetõségeikhez, életcéljaikhoz, kockázattûrõ képességükhöz és hozamelvárásaikhoz leginkább
igazodó megoldás megtalálásában. Legyen szó
akár magánszemélyrõl,
akár vállalatról, kisvállalkozásról, a pénzügyi
szolgáltatások teljes skáláját lefedõ MKB Bank
minden elképzelés megvalósításában támogató,
segítõ partner.
A konstrukciókról további részletek találhatók a
www.mkb.hu honlapon.
(x)

ANDI KERT
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

VÁROS

Szentendre-Zilah 20 éve
Május 19-én 19 órakor került sor a Szentendre és Zilah között 20 éve megkötött
testvérvárosi szerzõdés megerõsítésére. A rendezvényt megtisztelte részvételével Ireny Comaroschi, Románia magyarországi nagykövete is. Zilah városából
jelen volt az ünnepségen: Caplinasiu Radu, Zilah polgármester, Sojka Attila,
Zilah alpolgármester, Potrovita Stelian, Zilah jegyzõje, Nistorescu Radu, Zilah
city manager, Erdõdi Margit, Zilah PH referens.
Mozgalmas, emlékekkel, élményekkel teli húsz év áll mögöttünk. Sport- és kulturális fesztiválok, melyek a versenyeken túl a közösség- és kapcsolatépítésrõl
szóltak, miközben számtalan életre szóló személyes és családi barátság is
szövõdött. Immáron két évtizede, töretlenül zajlanak a testvérvárosi programok, a közös megemlékezések: március 15-i ünnepségek Erdélyben, a tavalyi román forradalom 20. évfordulója – mondta el beszédében dr. Dietz Ferenc
polgármester.

Egy sikeres közösség 20 éve
Fontos esemény színhelye volt május 19-én az izbégi iskola étterme. Asszonyok finom,
otthonról hozott süteményeket rendezgettek az asztalon. A férfiak a székekbõl kis színházat
alakítottak ki, fotókiállítást állítottak össze. Öt órára minden készen lett. Majd a hangulatos
terembe megérkeztek a várt vendégek: dr. Dietz Ferenc polgármester és a testvérvárosok
küldöttei. A megjelenteket Maholányi Pál, az Izbégi Baráti Kör elnöke köszöntötte, ezután
átadta a szót a polgármester úrnak, aki elmondta gyermekkora emlékeit, kötõdését ehhez a
kies városrészhez. A beszédek után a Kossuth Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttese eljátszott
európai indulót felállva hallgatták és énekelték végig a megjelentek.


PETHÕ NÉMETH ERIKA

rendezvénynek fontos apropója volt: idén húsz éve,
hogy az Izbégi Baráti Kör
megalakult. Elsõként rövid elõadás hangzott el Izbég történetérõl. Ebbõl a testvérvárosok polgármesterei megtudhatták, hogy
Izbég 1776-ig önálló település
volt, ma is mûködõ intézményei
az iskola és a templom mellett a
kis közösség, a baráti kör. Hogy
mindezt a vendégek is megérthessék, a kör tagjai tolmácsoltak
számukra.
Wertheim
polgármesterének
egykori polgármesterünk, Kállay
Péter fordított. Barbizon polgármestere és a népes francia
küldöttség mellett dr. Bakos
Zoltán, Tasiné dr. Gujás Márta és
Krizbai Éva ült. Az erdélyi vendégeknek szerencsére nem kellett
fordítani a szavakat.
A vendégek között ott ültek a
város többi közösségeinek –
Pismány Baráti Kör, Püspökmajoriak Baráti Köre, Szeresd
Szentendrét Egyesület és a Petõfi
Kulturális és Hagyományõrzõ
Egyesület – képviselõi is. Megjelent még másik korábbi polgármesterünk, Miakich Gábor is,
aki ugyan nem tagja a körnek, de
aktívan részt vett több rendezvényén.

A

Ezután újra Maholányi Pál tartott
beszámolót a baráti kör húsz
évérõl, az általuk végzett munkákról, rendezvényekrõl. Végezetül köszönetet mondott az iskolának, hogy helyet ad a baráti körnek, a Volánbusznak, akik ide
hozták a külföldi vendégeket, az
Ezüstfény együttesnek, valamint
azoknak, akik évek óta rendszeresen segítik a kör rendezvényeit. A
beszámoló megerõsítette, hogy a
városban mûködõ több egyesület
közül ennek a baráti társaságnak
a munkája a leggazdagabb, legösszefogottabb. A jeles évforduló
mindenképp megérdemli, hogy
mindezeket a város tudomására
is hozzuk.

A kör munkái
Elsõként az Izbégi Általános
Iskolához közel álló, mára gazda
nélkül maradt Szerb keresztet
állították helyre, majd õk gyûjtötték össze elõször a II. világháború
hõsi halottainak nevét. A rájuk
emlékeztetõ emléktáblát el is
helyezték az Izbégi Iskola falán az
I. világháborús hõsök emléktáblája mellé. Kezdeményezésük nyomán kezdte meg Szentendre is a
hõsi halottakra való megemlékezést. Majd az egykor eltûnt,
eltüntetett izbégi egyházi emlékhelyen (közel a Püspökmajor-

lakótelephez) az izbégi plébánia
támogatásával elhelyezték a felújított Mária-fülkét, ahova azóta
minden évben kis zarándoklatot
vezetnek ide. A közelben, ugyancsak a lakótelep elõtt a Püspökmajoriak Baráti Körével együtt
elhelyezték az egykor itt álló,
most felújított Vörös keresztet.
Csicserkón, az erdélyiek támogatásának emlékére egy kopjafát
állítottak föl, amelyet egy alkalommal (2009. augusztus 20-án)
Tõkés László, a romániai forradalom elindítója is meglátogatott. Ezek mellett nehéz fizikai
munkával rendbe hozták, kitisztították a Kisforrást. Minden évben
nekilátnak a környezet megtisztításának. Összeszedik és konténerekkel elvitetik az Izbégen és
a Kõhegyen elszórt hulladékot.
Mindezekrõl a munkáról és a rendezvényekrõl a kör vezetõje
fotókat is készített, amit most a
résztvevõk kis kiállításon meg is
nézhettek.

Rendezvények
A kör rendezvényeinek felsorolására kevés a hely, ezért csak
egyet emelek ki. A rendszerváltás
után egyedül ez a közösség mérte
fel az Izbégen élõ idõsek helyzetét. Ennek folytatásaként a kör
minden év decemberében megren-

dezi Izbégen az Öregek napját,
ahol gazdag vendéglátás mellett
anyagi, tárgyi segítséget is nyújtanak a rászorultaknak.

Testvérvárosunk: Zilah
A legjelentõsebb tettük a fentiek
mellett a testvérvárosi kapcsolat
elindítása volt. 1989-ben, a romániai forradalom hírére ruhát,
pénzt, gyógyszert, könyvet vittek
a rászorultaknak Zilahra, Szilágysomlyóra a kórházba, és
Szilágymenyõre Tõkés tiszteleteshez. Az ekkor kialakult baráti
kapcsolatot szerették volna hivatalossá is tenni, ezért javasolták,
hogy Szentendre létesítsen Zilahhal testvérvárosi kapcsolatot.
Ez 1990-ben meg is történt.
Mellette testvérvárosi kapcsolatot
kötött a város Kézdivásárhellyel
is. Most ennek az ugyancsak
húszéves évfordulónak megünneplésére, a szerzõdés megerõsítésére látta vendégül Szentendre Zilah és Kézdivásárhely
polgármesterét, s az eseményre
meghívták a többi testvérváros
polgármestereit is. A kör a vendégeknek kis mûsort összeállításával kedveskedett: fellépett a
Filibili Népdalkör és a már említett Ezüstfény együttes. Az iskola egykori tanára, Déri György
vezetésével mûködõ ének- és
zenekar színvonalas és fergeteges
elõadásával osztatlan sikert aratott. A külföldi vendégek végig
kattogtatták a fotómasináikat,
elõismerõen mosolyogtak és még
énekelni is megpróbáltak.
Az ünnepség a Városházán folytatódott, ahol Zilah és Szentendre polgármestere aláírásával
megerõsítette a húsz évvel ezelõtt kötött testvérvárosi szerzõdést.
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A városi gyereknap (május 2729.) eseményeirõl következõ
lapszámunkban számolunk be.

Csevej
Szeretettel várnak mindenkit
Kellár F. János Immánuel Csevej
címû mûvészeti-kulturálisértékobjektív-karitatív beszélgetõs estjére június 11-én, pénteken 18 órakor a Cafe Frei
Kávézóba (Bogdányi u. 40.).
A belépés díjtalan.
Kellár János Szentendrén él és
alkot, képei nem tartoznak a
könnyen érthetõ festmények
közé. Sajátos mitológiai világba
vezet bennünket „szépséges
szürrealitásán” keresztül.

„…mint víz alatt énekelni…”
Május 27-én a MOM Park üvegliftjeinek tõszomszédságában nem csodálkozók, azaz meghívott vendégek, mûvész- és mûvészetbarátok, valamint csodálkozók, azaz „sima” plázajárók népes körében
nyílt meg Vincze Ottó Munkácsy-díjas képzõmûvésznek, városunk polgárának térinstallációja.
Az alkotás november 5-ig látható. Az élmény úgy az
igazi, a gondolatok akkor születnek legkönnyebben
a fejünkben, ha a mûvet az üvegliftben „úszva”
szemléljük.
Alaposabb „bemelegítéshez” az alábbi oldalt ajánlom az érdeklõdõk szíves figyelmébe:
http://www.olvassbele.hu/index.php/programok/47kiallitas/893-viz-alatt-enekelve-vincze-otto-terinstallacioja
LINDNER MONIKA

Koncert
Június 6-án, vasárnap 16
órakor Budapesten, a Bakáts
téri katolikus templomban a VII.
Református Zenei Fesztivál
keretében Vedres Csaba (orgona), Gyermán Júlia (hegedû)
és a pécsi Bárdos Kórus koncertjére kerül sor. A belépés
ingyenes.

Helyõrségi Klub
júniusi programjai
Június 10. csütörtök
KIRÁNDULÁS EGERSZALÓKRA.
Jelentkezés: Horváth Józsefné
Marikánál vagy a Helyõrségi
Klubban a (26) 312-822 és a
(26) 505-042 számon június 7ig.
Június 12. szombat
KATONACSALÁDOK VIII.
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA,
KOMÁROM, MONOSTORI ERÕD.
A részvétel a hivatásos és
nyugállományú katonák, polgári
dolgozók és családtagjaik
részére díjtalan. A rendezvényre
az autóbusz 8 órakor indul.
Jelentkezés a klub irodáiban
június 10-ig.
Június 15. kedd 15 óra
RÖMIVERSENY a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub szervezésében
Június 17.30
SZÍNHÁZBUSZ indul az
Operettszínházba a Rebecca
címû elõadásra

GYEREKNAPI TÖRTÉNET

Anettka rózsája
A legérzékenyebb és
legtörékenyebb a gyermeki lélek, amelyben
kitörölhetetlen emlékképként marad meg
az elsõ csalódás. Ez
történt egy szõke hajú
bájos kislánnyal is
nemrégiben.
Emlékeimben mélyen
õrzöm azt az óvodás
koromban történt esetet, amikor valaki
eltörte a ceruzahegyezõ tetejét. Folyt a nyomozás az
óvodában: kinél lehetett, ki használta utoljára, kinél
törhetett el!? Az eredmény: én is bûnös lehetek, ezért
fizetnem kell négy forintot. Nevetséges kimondani ezt az
összeget, de ez abban az idõben nyolc kifli és két
gránitkocka csokoládé ára volt, ami egyenlõ volt négy
napi uzsonnával. Sírtam, zokogtam, hiszen tudtam,
hogy nem én vagyok a bûnös, de ezt nem tudtam bebizonyítani, a tettes pedig nem vallotta be. Nagyon fájt,
hogy ártatlanul megbüntettek.
Itt vége szakad az emléknek, és szinte látom Anettkát,
ahogy zokog, még az ebéd sem kell neki, csak azt a virágot sajnálja, amit matricástól elvettek tõle az óvodában
Mit tehet ilyenkor az édesanya? Legszívesebben vele
sírna, hiszen fáj az anyának, ami a gyermekének – százszorosan. Anettka anyukája betakargatta a kislányát,
és mesélni kezdett neki az angyalokról, akik igazságot
osztanak, mert mindenütt ott vannak, és mindent látnak. A kislány megnyugodott, és álomba ringatta édesanyja hangja.
Amíg a gyermek alszik, addig kell valami szépet alkotni,
ami feledteti a nagy bánatot! Az anyuka kezében a
papírzsebkendõbõl egy rózsa formálódott, a szirmokra
arany és rózsaszín festéket fújt, majd levelek is születtek
zöld kartonból. De milyen a virág illat nélkül? Elõvette
parfümjét, és illata is lett az aranyszirmú rózsának.
Anettka felébredt a hosszú álom után, de alig tudta
elhinni, hogy az angyal tényleg elhozta neki a legszebb
rózsát...
RÓTA
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zentendre nyári színházának
41. évada és az 51. Szentendrei Nyár fesztivál július
9-tõl augusztus 29-ig várja a
színvonalas szabadtéri elõadásokat a jazz és világzenei koncerteket kedvelõ közönséget.
Június 4-étõl már kaphatók a
jegyek a programokra, az új
helyre költözött szentendrei
Tourinform Irodában (Bercsényi
u. 4. 26/317-965, 26/317-966) és
az InterTicket országos hálózatában (www.jegy.hu).

S

Színház
A Szentendrei Teátrum idei programjában különleges eseménynek
ígérkezik Peter Pavlac Brezsnyev
lányáról írt színdarabjának magyarországi õsbemutatója Dolcsaja vita címmel. Galina Brezsnyeva, a „vörös hercegnõ” élete magánélet a politikai hatalom közelében, de a darab sokkal inkább
szól a magányról, az öregségrõl, a
szabadság torz akarásáról, a roppant apák megnyomorító árnyékáról. A fõszerepben Csákányi
Esztert láthatjuk, aki ezt a fajta
groteszk, tragikomikus humort
senkihez nem hasonlíthatóan
beszéli. A darab bemutatója július
23-án lesz a Teátrum színpadán.
Marivaux fanyarul szellemes szerelmi komédiájának, a Szerelem
diadalának augusztus 13-i szentendrei bemutatóját a Katona Jó-

zsef Színház társulatának elõadásában parádés alakítások
teszik majd, remélhetõleg, felejthetetlenné.
Tolcsvay László Mária evangéliuma címû rockoperájának oratórikus változata a Péter-Pál templomban csendül fel. Mária szerepét Sáfár Mónika, Jézust Sasvári Sándor énekli, a többi szerepet a Rotunda énekegyüttes és
szólistái adják elõ. Az est különlegessége, hogy Tolcsvay László
is aktív részese lesz az elõadásnak, János szerepét énekli.
Az évad meghívott produkciói
között két kortárs orosz színmû is
szerepel. Viktor Rizsakov állította
színpadra Szergej Medvegyev
Fodrásznõ címû színdarabját. A
kisemberek életét gogoli groteszkséggel és lírai érzékenységgel
ábrázoló mûvet négy beregszászi
színész: Trill Zsolt, Szûcs Nelli,
Tóth László és Kristán Attila
tolmácsolásában láthatjuk.
Vaszilij Szigarjev Guppi címû
vígjátéka egy már-már abszurdba
hajló panel-történet, amely Györgyi Anna, Bán János és Csuja Imre
számára teremt nagyszerû játéklehetõséget.
A modenai Amarcord Társulat egy
különleges mûfajú, Fellini filmjeit
idézõ, humoros operaelõadással
lepi meg a közönséget. A Kétfilléres operában népszerû operaáriák
hangzanak egy burleszk elemekkel tarkított történet keretében.

A Veszprémi Petõfi Színház az
Indul a bakterház címû vígjátékot
hozza el Eperjes Károly és Õri
Ádám fõszereplésével, Bereményi
Géza rendezésében.
Az Állami Népi Együttes látványos táncvíziója, a Pannon freskó
történelmi múltunkat idézi hol
sodró, hol lírai jeleneteiben.
Vasárnap délelõttönként a kisgyermekes családokat zenés, bábos és
élõszereplõs elõadások várják.

Zene
A Szentendrei Nyár koncertprogramjában évek óta nagy sikerrel
szerepel a Jazz Fesztivál. Szombat
esténként a Barcsay Múzeum
hangulatos kertjében ismét a világzenéé lesz a fõszerep. A Szászcsávási és a Csík zenekar, a
Mitsoura és a Vujicsics együttes,
Szvorák Katalin szerepel a programban, és lesz Prímástalálkozó
is. Péterfy Bori & Love Band koncertjét a MûvészetMalom udvarán
élvezhetik az együttes rajongói.

Fesztivál
A fesztivált idén is a Szentendre
éjjel-nappal nyitva háromnapos
programsorozata zárja, amely
már ötödik alkalommal teremt
változatos mûvészeti és gasztronómiai programjaival késõ éjszakáig igazi mediterrán hangulatot
a városban.

A Pest Megyei Könyvtár
olvasótermébe (Pátriárka u. 7.)
szeretettel hívnak mindenkit
június 10-én, csütörtökön 18
órakor az ünnepi könyvheti rendezvényre, a Modern Magyar
Szobrászat 1945-2010 címû
könyv szentendrei bemutatójára.
Vendég a mû szerzõje, Wehner
Tibor mûvészettörténész és
beszélgetõtársa, Szakolczay
Lajos irodalom-mûvészetkritikus. A kötet a helyszínen
megvásárolható, és szeretettel
látják a vendégeket a Corvina
Kiadó kamarakiállításán is.

Elmarad
a könyvbemutató
Ugyanezen a napon C. Tóth
Jánosnak a könyvhétre megjelent, Oldott kéve címû mûvét
szerettük volna bemutatni a
P'Art Moziban a SzeVi Klub
keretében, amit a mozi programfüzetében és az interneten meg
is hirdettünk. Sajnos csak
késõbb szereztünk tudomást
Wehner Tibor könyvének bemutatójáról, ezért – hogy ne legyen
két hasonló rendezvény egy
idõben – egy héttel késõbb
tartjuk meg a bemutatót.
Szeretettel várunk mindenkit
június 17-én, csütörtökön
17.30-kor az Oldott kéve címû
könyv bemutatójára, mely átfogóan és olvasmányosan tekinti
át a magyar nemzetiségi kérdést
a középkor elejétõl napjainkig.
A Szentendrén élõ szerzõvel
Bokor Tamás újságíró beszélget,
az estet borkóstolóval zárjuk.
(A Szerk.)

Szoborkiállítás
Pistyur Imre szobrászmûvész
Litogenia címû kiállítása június
7-én, hétfõn 18 órakor nyílik az
Aulich Art Galériában (1054
Budapest, Aulich u. 5.). Megnyitja Szakolczay Lajos mûvészeti író, kritikus. Megtekinthetõ
július 8-ig, munkanapokon
7.30-tól 18.30-ig.

Nosztalgia délután
Szeretettel hívnak minden 40 év
felettit, akik szeretik az élõzenét
és táncot június 13-án, vasárnap 15-tõl 19 óráig a Remisz
ebédlõbe (a Kaisers' mögött,
a BKV javítóüzemnél).
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Angol-holland import bébi, gyermek,
felnõtt ruhák kilós áron 15-19-ig.
Szentendre, Kálvária u. 63. szám
alatt.

EGÉSZSÉG
Segítõ beszélgetés lelki problémákról,
életrõl, halálról, ember-lélek viszonyáról, érzelmi válságokról, különös
tapasztalatokról, Szentendrén. Molnár
Mária, 06-20-956-4031.

Eladó Penta Draco Volvo motorral,
felszerelésekkel, futóval együtt

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén kiadó 1 szoba+fürdõszoba igényes nem dohányzó férfi részére
45 ezer Ft/hó rezsivel, kaució nélkül!
Tel. 06-30-540-3516.

1.650.000 Ft-ért. Tel. 06-30-9026318.
Fa pingpongasztal, közepes méretû
szõlõprés és daráló eladó. Tel. 06-30394-4459.

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es,
IV. emeleti, bútorozott lakás 50 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó, 1 havi kaucióval. Tel. 06-20-565-7211.
Szentendrén, a Püspökmajorlakótelepen 2 szobás, parkra nézõ,
hideg-meleg vízórás, alacsony közös
költségû lakás kiadó. Tel. 06-20-4541275.

ÁLLAT
www.happypuppy.eoldal.hu
Állatkórház Szentendrén, egész napos
nyitva tartás, éjszakai ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki János, (26) 317532, 06-30-937-0863.

ÁLLÁS
Szentendrei munkahelyre 4 órás
könyvelõ-adatrögzítõt keresek.
Jelentkezés önéletrajzzal és bérigény
megjelölésével:
konyvelodolgozo@gmail.hu.
Szentendrei kávézó grillteraszára
munkatársakat keresünk. Tel. 0620-665-3685, 06-20-665-3686.
Építõiparban jártas, szorgalmas
segédmunkást keresek. Tel. 06-30444-5820.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás,
felújított, II. emeleti lakás kiadó. Tel.
06-20-522-7224.
Füzesparkban kétszobás lakás hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-547-4090.
Szentendre, Vasvári-lakótelepen 1+2
félszobás lakás hosszú távra kiadó.
Tel. 06-30-206-4003.
Szentendre belvárosában kétlakásos
kertes házban 100 nm-es, emeleti,
önálló, irodának is alkalmas,
cirkófûtéses lakás kocsibeállóval
június közepétõl kiadó. Tel. (26) 318438, 06-20-545-6304.
Szentendre, Nyár utcában 65 nm-es
tégla, egyedi fûtéses, alacsony rezsijû
lakás kiadó: 1000 Ft/nm/hó. Tel. 0630-397-7222.
Lakások, lakóházak bérelhetõk.
Tel. 06-30-299-0376.

Nemzetközi, tradicionális pénzintézeti
csoportomba pénzügyi tanácsadókat
keresek. Ingyenes képzések. Az elsõ
nyolc hónapban garantált, fix jövedelem. Elõrelépési lehetõség, kulturált
munkakörnyezet. Hitelek, befektetés,
egészségbiztosítás. Felsõfokú
végzettség elõny, nem feltétel.
Minimum érettségi szükséges. Hívjon
bizalommal. Tel. 06-30-944-4004.

Szentendrén lakás kiadó. Tel. 06-30458-8411.

Szakácsot, felszolgálót felveszünk.
Szakképesítés nem szükséges. Tel.
06-20-999-5665.

85 nm-es Szentendre, Bolgár utcai
lakás garázzsal, belsõ udvari parkolási
lehetõséggel kiadó. A konvektor
gázfûtéses, az igényes lakás két 2025 nm-es szobából (fürdõszoba, konyha, mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300080, 18 óra után.

Nyugdíjas, fiatalos, derûs bolti eladó
hölgy alkalmazottat keresek heti 2
napra. Fontos, hogy idõben mobil legyen. Tel. 06-20-343-1311, (18-20-ig).
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.
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
pályázatot hirdet zsámbéki telephelyére gitártanár munkakör betöltésére. Pályázati feltételek: fõiskolai
diploma, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
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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Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, 55
nm-es, II. emeleti lakás hosszú távra
kiadó 55 ezer Ft/hó bérleti díjért. Tel.
06-30-233-5531.

Eladó kétlakásos családi ház 90
nm-es, alsó szintje, zöldövezetben, fõútvonal mellett (irodának is
alkalmas). Kisebb, egyedi fûtésû
lakásra is elcserélném értékegyeztetéssel. Tel. 06-20-9693539.
Szentendrén, a Pap-sziget közelében
eladó 38 nm-es ház+tetõtér, 219 nmes telken. Nyugodt környezet, árvíztõl
biztonságos utcában. Irányár: 23,8
millió Ft-ért. Tel. 06-30-210-3454, 0630-245-2855.
Eladó a Kálváriánál, 500 nm-es építési
telek, bontandó épülettel. Tel. 06-70502-9808.
Szentendre egyik legszebb részén,
aszfaltozott utcában 90 nöl-es,
összközmûves telek 12 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-605-7199.
Eladó a Püspökmajor- lakótelepen, I.
emeleti részben felújított, középsõ
lakás. Tel. 06-70-502-9808.
Pap-szigetnél téglalakás, nem üdülõ
eladó! 40 nm-es, nappali, félszoba,
hálórész, konyha, étkezõ, fürdõszoba
WC-vel, szigetelt, mûanyag nyílászárók, egyedi fûtés, mérõórákkal,
klímával (mobil). Õsfás zárt kert,
kocsibeállás, távirányítású kapu,
alacsony rezsi, jó lakóközösség.
Irányár: 11,7 millió Ft.
Képek e-mailben kérhetõk:
andras.selmeczi@gmail.com. Tel. 0670-773-8790, 06-70-773-8647.
Szentendrén, a Nap utcában 800 nmes telken 40 éve épült 80 nm-es
családi ház eladó 26 millió Ft-ért. Tel.
06-20-354-9025.
Jó kis ház: 55 nm-es+galéria, tip-top
állapotban (cirkó, klíma, szauna) 18
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén, a Vasvári Pál utcában
120 nm-es, 3 szobás téglaépítésû
lakás tulajdonosától 25,5 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-70-383-5003.
Szentendrén, a belvároshoz közel
2010-ben épült 130 nm-es, egyszintes

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

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

Tahiban, kitûnõ helyen egyszintes,
75 nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb. olcsón, 18 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Lakóház Leányfalun - 60 nm-es +
tetõtér, 180 nöl-es kert - nagyon
olcsón, 12 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén, jó helyen egyszintes, 90 nm-es lakóház 200 nöl-es
kerttel, korrekt áron, 25 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén emeletes, 5 szobás,
masszív lakóház szinte telekáron,
felújítást igénylõen, 22 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Többgenerációs, vállalkozásra is alkalmas, nívós családi ház klubhelyiségrésszel eladó. Tel. 06-30-949-6456,
(26) 300-419.

Nyaralók olcsón! Már 5 millió Ftért is. Tel. 06-30-299-0376.
Lakótelepen 56 nm-es, jó állapotú
lakás jó helyen, tárolóval 9 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

ÜZLET
Szentendre belvárosában igényesen
kialakított 160 nm-es, központi fûtésû
II. emeleti szint,- irodának, rendelõnek, vállalkozásnak kiadó. Tel. 0630-280-6978, 06-30-251-0343.
Pomáz Ipartelepen önálló épületként
480 nm-es, igényesen kialakított,
összközmûves LINDAB csarnok kiadó.
A csarnok hármas tagozódású irodaraktár- üzem részekbõl áll. Könnyen
megközelíthetõ a 11-es útról. Tel. 0630-280-6978, 06-30-251-0343.
Szentendrén a HÉV-végállomásnál, a
Kaiser’s mellett üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 06-30-986-2726.

OKTATÁS
Pótvizsgára való felkészítést vállalok
matematikából. Szuromi Márta, 0670-580-0209.

SZOLGÁLTATÁS

Üzlet kiadó Szentendrén, a Céh utca
8 szám alatt (kb.19 nm-es). Tel. 0630-394-2125.
Üzlethelyiség kiadó Szentendre
Bogdányi utcában. Tel. (26) 314-067.

Kõmûves, ács, tetõfedõ munkák,
külsõ- belsõ felújítások, kertrendezés.
Kisebb megbízásokat is szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.
Családi házak tervezése és energetikai minõsítése. Tel. 06-20-8012117.
Lakásfelújítás A- Z-ig beleértve az
asztalos munkát is. Tel. 06-20-2335914.
Mûköröm építés, szép, igényes
munkát végzek 3500 Ft-tól. Tel. 0620-223-3098.

Kozmetikusnak berendezett, felszerelt
kozmetika kiadó a belvárosban. Tel.
06-30-996-0919. Pedikûr-manikûr,
masszázs lehetõség is van.
Szentendre belvárosában igényesen
kialakított, 160 m2- es, központi
fûtéses, II. emeleti szint irodának, rendelõnek, vállalkozásnak kiadó. Tel. 0630-280-6978, 06- 30-251-0343.
Pomáz Ipartelepen önálló épületként
480 m2-es, igényesen kialakított,
összközmûves LINDAB csarnok kiadó.
A csarnok hármas tagozódású
iroda–raktár–üzem részekbõl áll.

Lakatos munkák: Kerítés, korlát, lépcsõ. Kovácsoltvasból is. Kerti tavak
építése, karbantartása. Tel. 06-20430-1861.
Cserépkályhák építése, átrakása,
szervizelése illetve kandallók,
búbos kemencék építése. Tel. 0630-594-9218.
Hobbilovak bértartását vállalom a
Szentendrei-szigeten. Tel. 06-20-9322261.

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

TÁRSKERESÕ

Könnyen megközelíthetõ a 11- es
útról. Tel. 06-30-280-6978 , 06-30251-0343.

EGYÉB
TÁBOR
Delfintábor az Adrián! Primostenben
Június 18-27-ig. Tel. 06-30-856-4100,
06-30-659-0589,
delfin@delfintrening.hu

Látó szeretettel várja! Sorselemzés,
lelki segítség. Tel. 06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu
DVR-258 rendszámú Toyota Corolla 2
hét óta a Sztarovodai úti kisposta
épülete mögött áll.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendre belvárosában, frekventált
zöldövezeti helyen 5 lakásos társasházban magas színvonalú, új
építésû lakások eladók. Ár: 450 000

OÁZIS INGATLANIRODA

Ft/nm. Az ár tartalmazza a gépkocsibeállót, klímát, riasztót, fa
nyílászárókat. Tel. 06-20-514-3333,
06-20-934-9349. www.2mbuild.hu
55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 millió Ftért. Tel. 06-20-983-5166.
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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
június 8-án kedden délután
6 órakor
MATUZ GERGELY
SZÓLÓESTJE
(Belépõjegy: 500 Ft)

június 10-én csütörtökön
este 8 órakor
HAVASI Symphonic Red
Concert Show – A FILM (80’)
rendezte: Kriskó László
100 kimagasló mûvész egy
produkcióban. Közremûködõk:
Budafoki Dohnányi Zenekar,
Pejtsik Péter, hangszerelõ és
karmester, közremûködik: csellón, hegedûn és basszusgitáron.
Budapesti Akadémiai
Kórustársaság, Szirtes Edina
„Mókus” (hegedû), Andrejszki
Judit (ének)ENDI (dob), Raman
M. Sundaram (ének), Kyo-Kito
Taiko japán dobcsoport. A csoport vezetõje: Takaku Keijiro és
Laár Dávid The Unbending Trees.
A HAVASI Symphonic koncertfilmben Hajós Kristóf Bocskor
Bíborkával énekli el a HAVASI –
Hajós szerzõpáros legújabb dalát
„Invisible” címmel. A vetítés után
találkozás Havasi Balázzsal és
dedikálási lehetõség.
(Belépõjegy: 800 Ft)

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Június 4. péntek 18 óra
A VEZETÕ EREJE:
A TISZTELET ÉS SZERETET
MÛKÖDÕ EGYSÉGE
Farkas Gábor emberi és üzleti
rendszer szakértõ elõadása
Június 11. péntek 18 óra
TÜNDÉR ILONA
ÉS A PLEJÁDI FÉNYTEST
GYAKORLATOK
Hummel Rozália elõadása

Dalmát Kávézó
Bartók Béla u.
Június 4. péntek 19 óra
ÁZSIA PÉNTEK – A jóga
útján
Indiai tapasztalatok a jógáról, a
meditációról és az emberi
szabadságról
Fehrentheil Henriette elõadása

MOZIMÛSOR
június 4. péntek
18:00 A BOMBÁK FÖLDJÉN
(131’) kh.:16 – Oscar-díj (2010)
20:15 PÁRTERÁPIA (88’)
kh.:12
június 5. szombat
16:00 ÍGY NEVELD A
SÁRKÁNYODAT (92’) k.h.:12
16.30 FILMMEGLEPETÉS
KICSIKNEK – kisterem
17:45 PÁRTERÁPIA (88’)
kh.:12
19:30 A BOMBÁK FÖLDJÉN
(131’) kh.:16 – Oscar-díj (2010) –
Legjobb film

június 6. vasárnap
16:00 ÍGY NEVELD A
SÁRKÁNYODAT (92’) k.h.:12
16:30 FILMMEGLEPETÉS
KICSIKNEK – kisterem
17:45 ITT IS, OTT IS (85’) kh.:12
19:30 PÁRTERÁPIA (88’)
kh.:12
június 7. hétfõ
18:00 PÁRTERÁPIA (88’)
kh.:12
19:45 A BOMBÁK FÖLDJÉN
(131’) kh.:16 – Oscar-díj (2010)
június 8. kedd
18.00 MATUZ GERGELY
FUVOLA SZÓLÓESTJE
19:30 A BOMBÁK FÖLDJÉN
(131’) kh.:16 – Oscar-díj (2010)

KONCERT
DMH Barlang
Duna-korzó 11/A
Június 5. szombat 20 óra
SAJNOS BATÁR KONCERT
Belépõjegy: 600 Ft

KIÁLLÍTÁS
Dalmát Kávézó
Bartók Béla u.
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, szeptember 16-ig –
alkalmanként 30-100 rajzot
nézhet meg a látogató.

június 9. szerda
18:00 ITT IS, OTT IS (85’) kh.:12
19:30 A BOMBÁK FÖLDJÉN
(131’) kh.:16 – Oscar-díj (2010)
június 10. csütörtök
17:30 EMLÉKEZZ RÁM (113’)
B.A. – fõszerepben: Robert
Pattinson

20:00 HAVASI Symphonic
Red Concert Show – A FILM
(80’)
június 11. péntek
18:00 TAPSVIHAR (85’)
kh.:12
19:30 EMLÉKEZZ RÁM (113’)
B.A. – fõszerepben: Robert
Pattinson
június 12. szombat
16:00 FEL! (96’) – Oscar-díj
(2010) – Legjobb animációs film
18:00 EMLÉKEZZ RÁM (113’)
B.A. – fõszerepben: Robert
Pattinson
20:00 PÁRTERÁPIA (88’)
kh.:12
június 13. vasárnap
16:00 FEL! (96’) – Oscar-díj
(2010) – Legjobb animációs film
18:00 TAPSVIHAR (85’)
kh.:12
19:30 EMLÉKEZZ RÁM (113’)
B.A. – fõszerepben: Robert
Pattinson

„Gyere és evezz velünk”
NAPKÖZIS VÍZISPORT ÉS KALANDTÁBOR SZENTENDRÉN
Kajak-kenu oktatás, túrázás, változatos programok, motoros hajó
kísérettel, teljes ellátással.
Idõpontok:
június 21-25.; június 28. – július 2.; július 5-9.; július 12-23.; július 2630.; augusztus 2-6.; augusztus 9-13.; augusztus 16-19. – reggel 7.30tól 17.30-ig
Részvételi díj: 16 000 Ft/fõ/hét
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
06-30-416-9159, presto@dunakanyar.net

LAST MINUTE TÁBOR

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.

SZENTENDRE,
JÓKAI U. 2.

szépülj tetõtõl talpig!
BODY-COACH
20 perc vibrotréning = 1 óra kondiedzés

z 20/ 219 1166

Jelentkezési határidõ
június 10.
További információ:
e-mailben:
nyitottkor@freemail.hu
Telefonon: 06/20-319-1108 vagy
06/30-225-5577
8–15 éveseket várunk!
Részvételi díj:
a korábbi 24 ezer Ft helyett
16 ezer Ft pályázati támogatásnak köszönhetõen, mely
tartalmazza a szállást, étkezést
és az utazást is.

FODRÁSZ
z 20/ 569 1768

Nyílt nap:
június 12.
szombat

z 30/ 911 8666

10.00–16.00

KOZMETIKA

MÛKÖRÖM

z 20/ 439 3177
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SPORT
Újabb sportsiker a Chazar András (volt Bárczy)
iskolában
Május 12-én a kis szentendrei csapat a Pest Megyei Atlétikai
Bajnokságon szerepelt Gödöllõn. A gyerekek a mostoha körülmények ellenére – szakadó esõben – nagy csatában, szép
eredményt értek el.
100 m leány: Virág Laura I. helyezett, Farkas Marika III. helyezett
100 m fiú: Rózsa Levente III. helyezett
200 m leány: Virág Laura II. helyezett, Farkas Marika IV. helyezett
300 m fiú: Král Ferenc IV. helyezett
Kislabda-hajítás leány: Virág Laura III. helyezett
Virág Laura 100 méteren elért elsõ helyezésével kivívta az országos
döntõben való részvételt. Felkészítõ tanár: Mihály Norbert.

Tájfutás – Éjszakai sikerek
A szentendrei tájfutók éjszaka sem alszanak? Május 8-án az alföldi
Ruzsa körzetében éjjel elemlámpák pásztázták az erdõt. A tájfutók tartották ott éjszakai országos bajnokságukat.
A szentendreiek szép sikereket könyvelhettek el. A Hegyisport
Szentendre Egyesület nyolc tagja állhatott a dobogó valamelyik fokára,
különbözõ életkori kategóriákban:
1. Kármán Katalin, Muzsnai Ágota, Boros Zoltán és Muliter Gábor;
2. Gyõrffy Gabriella, Jenõvári Gabriella és Jankó Tamás;
3. Tömördi Ágnes, és éppen lecsúszva a dobogóról negyedik Vankó
Péter.
A szentendrei Mátyás Ildikó mindössze fél perccel maradt el az elsõ
helytõl. De a legszebb sikert Kerényi Máté érte el, aki a férfi elit
kategóriában ezüst érmet szerzett, és 84 perc éjszakai futás alatt csak
15 másodperc hátrányt gyûjtött össze.
JENÕVÁRI GABRIELLA
SE elnök

Nemzetközi Kosárlabda Torna

A fotón balról jobbra: Wolf József, Virág Adrienn, Rózsa Levente, Szabó
Imre Dénes tanár, Farkas Marika, Virág Laura, Cziferi Nikolett, Král
Ferenc

– Június 4-6.

A Szentendrei Kosárlabda Sportegyesület (SZKSE) szervezésében elsõ
alkalommal kerül megrendezésre a Szentendrei Nemzetközi Városi
Kosárlabda Torna. A délszláv kosárlabda iskolát képviselõ SZKSE hagyományteremtõ szándékkal hirdette meg a rendezvényt. Az elsõ ízben
meghívásos alapon szervezõdõ programra három délszláv csapat érkezik
Szentendrére. Szerbiából a Novi Sad (Újvidék) és Kikinda (Nagykikinda),
Horvátországból Samobor kadett korosztályú csapatai mérik össze tudásukat egymással és a hazai SZKSE játékosokkal. A torna izgalmasnak
ígérkezõ eseménye lesz a MAFC – Samobor öregfiúk barátságos
mérkõzés, ahol igazán profi játékot láthatnak majd a szurkolók. A rendezvényt a Pest Megyei Kosárlabda Szövetség is támogatja.
Szeretettel várunk minden szurkolót és érdeklõdõt. HAJRÁ SZENTENDRE! A torna helyszíne: Leányfalu, Móricz Zsigmond Általános Iskola
sportcsarnoka (Szent Imre herceg u.)
Június 4. péntek:
17:00 Samobor – Novi Sad
Kb. 18:30 Megnyitó
19:00 Szentendre KADETT – Kikinda

PROGRAM
11:00 Kikinda – Samobor
13:00 MAFC – Samobor öregfiúk

Június 5. szombat:
9:00 Szentendre KADETT– Novi Sad.

Június 6. vasárnap:
9:00 Szentendre KADETT – Samobor
10:45 Novi-Sad – Kikinda
Kb. 12:00 Zárás, eredményhirdetés
WWW.KOSAR-SULI.HU

Vár a vizitábor!
NYÁRI VÍZI KALANDSPORT
TÁBOROK – SZENTENDRÉN
7–14 éves korig Szentendrén
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 20.000 Ft/fõ/hét
Napközi jelleggel reggel 8.30-tól du.
16.30-ig 15 000 Ft/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.
Idõpontok: augusztus 1 – 6. (vasárnaptól péntekig)
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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.
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

