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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától 
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn Andrea
Patika (Püspökmajor, uszo-
da) Kálvária u. 26., 310-828
Minden kedden Városi
Gyógyszertár, Kanonok u.3.,
310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u.11.,
505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy.
u. 20., 500-398
Minden pénteken
Napvirág csepp
Gyógyszertár, Attila u. 23.,
319-354
Szombat vasárnapi
ügyelet az ügyeletes gyógy-
szertár 8-16-ig NYITVA,
ügyelet:16-tól reggel 8-ig
Július 3-4. Napvirág csepp
Gyógyszertár 

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 

SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY

A szentendrei köztemetõben sok sírhely
rendelkezési joga lejárt. Sokan tévesen
azt hiszik, hogy errõl külön értesítést
kapnak, de a jogszabályok azt írják elõ,
hogy hirdetõtáblán vagy újságban kell
meghirdetni.

Ennek megfelelõen e lap hasábjain több
folytatásban közzé tesszük a lejárt
koporsós sírhelyek név szerinti
jegyzékét. Nyomatékosan kérjük 
a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek
újraváltását minél elõbb tegyék meg,
mivel a betelõben lévõ köztemetõben a
lejárt sírhelyek fenntartása nem sokáig
lehetséges. Informálódni a köztemetõ
irodájában lehet hétköznap 8-16 óra
között személyesen vagy telefonon a
06/26-303-015 telefonszámon

OLEANDRO 2000 TEMETKEZÉSI KFT.
A KÖZTEMETÕ ÜZEMELTETÕJE

A köztemetõ 7. parcellájában 
LEJÁRT SÍRHELYEK

1. sor 2. hely Galata Mária (szimpla)

5. sor 6. hely Turai István (szimpla)
5. sor 7. hely Simon Lajosné (szimpla)
5. sor 9. hely Lõrincz Imre, Imréné (dupla)
5. sor 20. sor Molnár Ottó, Ottóné (szimpla)

5. sor 24. hely Gyõrffy Iván, Ivánné (szimpla)
5. sor 32. hely Veres József (szimpla)
5. sor 38. hely Sztraka József (szimpla)
5. sor 41. hely Császka József, Józsefné
(szimpla)

6. sor 15. hely Dombai Antal (szimpla)
6. sor 20. hely Galovits Miklós, Miklósné
(szimpla)
6. sor 30. hely Mártzy Margit (szimpla)
6. sor 31. hely Mártzy Ödön (szimpla)
6. sor 36. hely Stopka István (szimpla)
6. sor 37. hely Petricht Lajosné (szimpla)
6. sor 38. hely Gecse János (szimpla)
6. sor 39. hely Wirhes Margit, György,
Györgyné (dupla)
6. sor 52. hely Szüleink (szimpla)
6. sor 57. hely Jagasics György (szimpla)

7. sor 18. hely Matány Rezsõ, Rezsõné
(dupla)
7. sor 19. hely Román Jánosné (szimpla)
7. sor 21. hely Román János (szimpla)
7. sor 22. hely Csépeter István (szimpla)
7. sor 23. hely név nélküli (szimpla)
7. sor 26. hely Langer Alajos, Alajosné 
(szimpla)
7. sor 33. hely Bodnár Jánosné (szimpla)
7. sor 37. hely Hankó Ernõné (szimpla)
7. sor 40. hely Speer Leopold (szimpla)
7. sor 45. hely Illek Aladár (szimpla)
7. sor 46. hely Lepuschán István (szimpla)
7. sor 52. hely Hlatky Mihályné (szimpla)
7. sor 56. hely Timpauer Józsefné (szimpla)

8. sor 8. hely Krohecz Jánosné (szimpla)
8. sor 10. hely Suska Pálné (szimpla)
8. sor 19. hely Lajos Ferenc (szimpla)
8. sor 20. hely Pál Géza (szimpla)

8. sor 24. hely Várhegyi Béla (szimpla)
8. sor 27. hely Bazsa János (szimpla)
8. sor 29. hely Ürge Csanád (szimpla)
8. sor 30. hely név nélküli (szimpla)
8. sor 35. hely Vígh Józsefné (szimpla)
8. sor 43. hely Jagasitz György, Györgyné
(szimpla)
8. sor 44. hely Winkler Ferenc (szimpla)
8. sor 45. hely Hajdú Adolfné (szimpla)
8. sor 47. hely Miklós Imréné (szimpla)
8. sor 48. hely Miklós Imre (szimpla)
8. sor 60. hely Baksa László (szimpla)
8. sor 61. hely Pascher Ferenc (dupla)
8. sor 68. hely Heim (szimpla)
8. sor 72. hely Várhelyi Árpádné (szimpla)
8. sor 73. hely név nélküli (szimpla)
8. sor 74. hely Németh család (szimpla)

9. sor 9. hely Oláh Istvánné (szimpla)
9. sor 13. hely Pasgai István, Istvánné 
(szimpla)
9. sor 18. hely Mezei Sándor, Sándorné
(dupla)
9. sor 20. hely Majercsik Majoros János
(dupla)
9. sor 22. hely Szabó János, Jánosné (dupla)
9. sor 26. hely Füzi Antal (szimpla)
9. sor 31. hely Gábor család (dupla)
9. sor 36. hely Köteles Erzsébet (szimpla)
9. sor 37. hely Perlei (Petlei) János (szimpla)
9. sor 40. hely Szûcs Miklós, Miklósné 
(szimpla)
9. sor 41. hely Beck Sándor (szimpla)
9. sor 43. hely Szûcs Miklósné, Miklósné
(dupla)
9. sor 49. hely Sztaupenszky József, Józsefné
(szimpla)
9. sor 56. hely Kósza és Harpai család (dupla)
9. sor 63. hely Timpauer Györgyné (szimpla)
9. sor 64. hely Paulik Karolin (dupla)

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

Cím HRSZ m2 Bruttó ár
Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/ m2

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

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

Barackos út - Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/  m2

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

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

Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/  m2

Tegez - Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/  m2

Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/  m2

Szarvashegy, Muflon u. 2400 15.108.525 Ft
Felhõ utca 6261 986 14.790.000 Ft
Kossuth L. u. 18 973 589 m2 75.717.000 Ft
Fõ tér 14. 2333/2/B/1 85,24 25.500.000 Ft

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, illetve Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu
lehet megtekinteni. További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti
órákban a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak. Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ idõpont-
ja június 29. 9 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzat Jegyzõje felhívást
tesz közzé iskolapszichológusi és gyermek
szakpszichológusi feladatok ellátására

Ellátandó feladat: a 2010/2011-es tanévben a pszi-
chológiai, lelki megsegítésre szoruló tanulók és
szüleik ellátása, konzultáció, terápiás foglalkozások
biztosítása a négy önkormányzati fenntartású
iskolában. A két szakfeladat ellátására egy álláshe-
lynyi idõkeret megosztásával kerül sor.
A feladat ellátásának idõtartama: 2010.
szeptember 1. – 2010. december 31-ig meg-
bízási szerzõdés alapján

Pályázati feltételek: • büntetlen elõélet • mag-
yar állampolgárság • egyetem, pedagógiai szakpszi-
chológus vagy tanácsadói szakpszichológus
végzettség • pedagógiai vagy iskolapszichológusi
legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: • jó szintû
kapcsolatteremtõ készség, empátia, kommunikáció •
szentendrei helyismeret
Juttatások: megegyezés szerint, melynek alapja a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben foglalt rendelkezések
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz • iskolai végzettséget igazoló
okmányok másolata • 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

Pályázat benyújtásának ideje: július 26. (hétfõ)
Pályázat benyújtásának módja: postai úton,
Szentendre Város Önkormányzat Jegyzõjének
címezve (2000 Szentendre, Városház tér 3.) Kérjük
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
pszichológus. A pályázat elbírálásának határideje:
augusztus 13.

További információ: Schinkovits Lajosné közok-
tatási referens, (26) 503-332
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Az alpolgármester
programja

Július 2. (péntek)

09.30 Egyeztetés a Barackos utca
házszámozása ügyében

10.30 Egyeztetés a Pézsma utca
állapotáról

13.00 Egyeztetés az uszoda reklám
ügyeiben

14.00 Egyeztetés a Pirk Múzeum
ügyében

Július 4. (vasárnap)

11.00 „Amiért a harag szól” címû
rendezvénysorozat nyitó 
programja

Július 5. (hétfõ) 

09.00 Nyári program egyeztetés
11.00 Akácfa utcai földomlással

kapcsolatos szakértõi
egyeztetés

Július 6. (kedd) 

09.00 Megbeszélés a Duna-korzói
pavilonok egységesítésérõl

15.00 Bercsényi utcai önkormányzati
ingatlanok bejárása

Július 7. (szerda) 

13.00 Alpolgármesteri fogadóóra

Megyei 
kitüntetések
Pest Megye Közgyûlése múlt héten pénteken tartotta
júniusi rendes ülését a Megyeházán, melynek
keretében harmincan kapták meg a Pest Megye
Szolgálatáért díjakat. A díjat az kaphatja meg, akik
huzamosabb ideig, magas színvonalú, kiemelkedõ
munkát végez Pest Megye Önkormányzatának
Hivatalában vagy olyan intézményben, amelynek
fenntartója a Pest Megyei Önkormányzat. A kitüntet-
tek – akik között szentendreiek is vannak – kitûzõt,
oklevelet és a mindenkori minimálbér 3,5 sze-
resének megfelelõ jutalmat kaptak. 

Pest Megye Szolgálatáért díjat kapott:

GULYÁS LÁSZLÓ a Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény gitártanáraként, peda-
gógusaként végzett kiemelkedõ munkája elis-
meréséül;

DR. LABORFALUSI MARGIT a Nevelési Tanácsadó,
Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló
szakértõi és Rehabilitációs Bizottság pszicholó-
gusaként végzett kiemelkedõ munkája elismeréséül;

MURNER ATTILÁNÉ LUKÁCS KATALIN a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága fõrestaurátoraként
és csoportvezetõjeként végzett kiemelkedõ munkája
elismeréséül;

PAPP MIKLÓSNÉ a Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény pedagógusaként vég-
zett kiemelkedõ munkája elismeréséül.

Jótékonysági felhívás
MÉG VÁRJÁK A SEGÍTSÉGET 
AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK!

A szentendrei Tükörkép Egyesület tudomására
jutott, hogy az árvíz-sújtotta Szendrõn és Felsõ-
zsolcán még nagy a szükség. Gere Gábor varbói lel-
kipásztor, aki a mentési munkálatok egyik koor-
dinátora volt, és most az adományok szétosztását is
segíti, elmondta:  Ruhákra már nincs szükség, mert
az jelentõs mennyiségben érkezett a térségbe. Nagy
szükség van azonban bútorra, mûszaki cikkekre,
építõanyagra, tisztítószerekre, tartós élelmiszerre és
pénzre.
Ezért a Tükörkép jótékonykodásra hívja Szentendre
lakosságát és az összes szentendrei civil szervezetet.
Ez a civil összefogás nagy segítséget jelenthet a
bajbajutottaknak.
Július  6-20-ig várjuk a segítõ szándékú emberek és
civil szervezetek adományait Szentendrén, a Ford
irodaházban, mely a város déli kapujában, a 11-es
út mellett található. A Ford a cél érdekében ingyen
biztosítja a gyûjtés idejére felajánlott helyiséget.
A vélhetõen sikeres gyûjtést követõen, köszönetként
nagyszabású vidám rendezvényt szervezünk a város
lakosságának és a civil egyesületeknek. 
A rendezvényhez várjuk a csatlakozni kívánó civil
szervezetek jelentkezését.

A felajánlásokkal és a rendezvénnyel kapcsolatban
hívható telefonszámok: 
Smohai Attila: 06-20-373-4360
Csösze: 06-20-551-4143
Zsigmondi Éva: 06-30-553-2154
Nemesházi Beatrix: 06-70-394-3860

A Volánbusz Zrt. a számok tükrében
Az alábbiakban táblázatban közreadjuk a Volánbusz Zrt. tavalyi eredményeit – összehason-
lítva a tavalyelõtti adatokkal.

Szolgáltatás Eredmények 2008-ban Eredmények 2009-ben

HELYI BUSZOKKAL VÉGZETT HELYI SZOLGÁLTATÁS
Indított tisztán helyi járatok (db) 24 18
Hasznos kilométer (ezer) 188 147
Utasszám (ezer) 1163 1070
Jegyelõvétel (db) 47 635 55 600
Jegyvétel buszon (db) 9530 34524
Összes bérlet (db) 5983 5807
HELYKÖZI BUSZOKKAL VÉGZETT HELYI SZOLGÁLTATÁS
Indított járatok (db) 59 67
Utasszám (ezer) 354 407
Jegyelõvétel (db) 17659 33350
Jegyvétel buszon (db) 9530 7468
Összes bérlet (db) 331 513

A helyi buszközlekedésre vonatkozó fõbb eredmények:
Teljes 2009-es jegyárbevétel: 33 millió forint
2009. évi állami árkiegészítés: 15,9 millió forint
2009. évi összes költség: 99,6 millió forint
Üzemi veszteség önkormányzati pótlása 2009-ben: 50 millió forint

Árvízkárosultak
megsegítésére
A szentendrei Honvéd Kulturális
Egyesület július 9-én, pénteken
17 órai kezdettel mûsoros estet
szervez az árvízkárosultak meg-
segítésére a Helyõrségi Klubban
(Dózsa György út 8.) A mûsorban
fellépnek: Fábry Sándor és az
Ezüstfény Együttes Déri György
vezetésével.
Belépõdíj nincs, az adományokat
egy szikszói településen élõ
árvízkárosult családnak a mûsor
után adják át a szervezõk.
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Tapasztalom
A TAPASZTALOM vállalkozási ismeretek tanulmányi verseny
döntõjét június 18-án tartották a Polgármesteri Hivatal dísz-
termében. A Szentendrei Kistérségi Ipartestület által szerve-
zett versenyt – melyet dr. Dietz Ferenc polgármester nyitott
meg – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Kis és
Középvállalkozói Célirányzatából a Magyar Gazdaságfejlesz-
tési Zrt. pályázati úton keresztül támogatta. A támogatás cél-
ja a vállalkozói aktivitás ösztönzése, a diákok gyakorlatorien-
tált felkészítése a gazdasági életben való helytállásra.

A tanulmányi versenyre, 4-5 fõs csoportokat alkotva tizenkét csapat
nevezett be a szentendrei középiskolások közül. A diákok tréning jel-
legû elõadásokon részletesebben ismerkedhettek meg a vállalkozói
ismeretekkel, pénzügyekkel, marketinggel. A versenyre csapat-
munkában otthon kellett felkészülniük. Változatos feladatokat kaptak:
egy valós cégen keresztül kellett bemutatniuk egy-egy vállalkozás

mûködését, elemezni erõsségeit,
gyengeségeit, álláshirdetést fogal-
mazni, motiválni a munkatár-
saikat eredményesebb munka-
végzésre, szórólapot készíteni stb.
Napjaink vállalkozóinak életéhez
szorosan hozzátartozik a banki
pénzügyek intézése. A szentendrei
bankok örömmel fogadták a
kezdeményezést, és a diákokat
kiemelt ügyfélként ke-zelve tájé-
koztatták a folyószámla konstruk-
ciókról és bankhitelekrõl, hiszen a
diákok feladata volt kiválasztani a

cégük számára legelõnyösebb számlacsomagot és egy hitelkonstruk-
ciót. A döntõig hat csapat jutott el, akik prezentációban mutatták be az
elvégzett feladataikat. 
A zsûri tagjai: Reuss Ágnes, a Business Provider Group Nemzetközi
Marketing Szolgáltató Kft. ügyvezetõje, Kissné Balogh Ilona adóta-
nácsadó, könyvelõ, Gebhardtné Lesták Ágnes az ÉMI Nonprofit Kft.
Szentendrei Ipari Park vezetõje, Puhl Márta, a Szentendrei Polgár-
mesteri Hivatal közgazdasági irodavezetõje és Szûcs Ferenc, a CIB
Bank szentendrei fiókvezetõje volt. Az elsõ díj a csapat mind az öt
tagjának egy-egy laptop volt, a második helyezettek egy-egy táska-
vásárlási utalványt kaptak ajándékba, a harmadik helyezettek pedig
egy-egy digitális fényképezõgépet.
A gyõzteseknek járó értékes nyereményeket dr. Kóczián József, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vállalkozásfejlesztési fõosztályának
munkatársa adta át. A minisztérium eddig csak vállalkozókat támoga-
tott, ezt a kísérleti programot 2008-ban fogalmazták meg. Országos
szinten 130 pályázatból végül 28-at támogattak, nagy öröm, hogy
köztük volt a Szentendrei Kistérségi Ipartestület pályázata is. Hosszú
munka és sok ember, szervezet összefogása elõzte meg azt, hogy létre-
jöhetett ez a versenyt, és igen magas színvonalú lett a megvalósulása.

S. Sz.

Oklevél a szentendrei tûzoltóknak
Az idén tavasszal lezúduló hatalmas esõzések miatt városunkban is
több helyen kritikus állapotok uralkodtak. Több patak kiöntött, a Duna
kiáradt, ellepte a Pap-szigetet és a VSZ Zrt. telephelyét is. Ám a nyu-
godt, szervezett védekezés következtében szerencsére gyorsan sikerült
a kritikus területeket biztosítani – és ebben nagy szerepük volt a helyi
tûzoltóknak is.
Dr. Dietz Ferenc polgármester ezt, illetve a Szendrõ városában nyújtott
segítségüket köszönte meg június 21-én, a tûzoltólaktanyában tartott
állományi ülésen. Az elismerõ oklevél mellett, áldozatos munkájukért
a tûzoltók sport- és konyhaeszközöket is kaptak az önkormányzattól. 

Köszönet a szendrõieknek 
nyújtott segítségért
Az idei kora nyári esõzések számtalan településen okoztak nagy
károkat. Ahogy a Duna mellett fekvõ városunkat, úgy más, szintén
folyók, patakok mentén elhelyezkedõ településeket sem kímélt meg a
kiáradt víz. Rengetegen maradtak fedél nélkül, és sokan várják a segítõ
kezeket. Az „Árvízi Testvérvárosi Mozgalom” keretein belül városunk
Szendrõnek nyújtott támogatást múlt hét szerdán két teherautónyi és
egy kamionnyi élelmiszerrel és tisztítószerrel.
Az ehhez nyújtott segítségért, az önzetlen felajánlásokért szeretnék
köszönetet mondani városunk lakóinak, a fuvarozóknak pedig – Simon
Péter (CEFAM Hungary Kft.), VSZ Zrt., Gottlasz Zoltán, Lakatos Pál
(Lakk Építõipari Szolgáltató Kft.), Lakatos Csaba (Laki-Cuki Cukrászati
és Kereskedelmi Kft.) – szeretném megköszönni a szállításnál nyújtott
segítséget.
Bízom abban, hogy  a késõbbiekben elõforduló hasonló esetekben  is
számíthatunk áldozatos segítségükre.

Köszönettel
DR. DIETZ FERENC polgármester 

A verseny eredménye

1. hely 
Móricz Zsigmond Gimnázium 

csapata, tagjai: Tassi Csanád, Prónai
Kristóf, Mizsányi Dorottya, Lánszki Donát,

Lánszki Ágost.
2. hely 

Ferences Gimnázium csapata, tagjai:
Pap Zsolt, Kenéz Balázs, Paczolay Gábor,

Fehér Domokos, Szabó Angéla.
3. hely 

Petzelt József Szakközépiskola
csapata, tagjai: Nébl Krisztina, Heintz

Diána, Berényi Zsanett, 
Dózsa Dániel.
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A Móricz Zsigmond Gimnázium gyõztes csapata

Napórás Óvoda
JÁTSSZUNK, OKOSODJUNK 

A TERMÉSZETBEN A TERMÉSZETÉRT!

Felvételt hirdet a 2010-es óvodai tanévre,
FELVÉTEL 2 ÉVES KORTÓL

A feltételekrõl (programok, 
óvodai díj stb.) érdeklõdni 

a 30/502 33 86-os telefonszámon 
és az uresch@naporashaz.hu címen lehet

Szentendre, Halász u. 1. 
(a Duna-korzón)

http://naporashaz.hu/naporasovoda
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Átadták a P+R parkolót
A „Szentendre 1000 év +” keretein belül több nagyobb és kisebb pro-
jekt zajlott le, illetve szintén sok van folyamatban. Most, a nyár ele-
jén, a vakáció kezdetekor adták át a Guruldát, nem sokkal korábban
pedig a Pismány játszóteret. A biztonságosabb városért, azért, hogy
mind a helyiek, mind az ide látogató turisták nagyobb védelemben
részesüljenek, üzembe helyeztek a város különbözõ pontjain 32 tér-
figyelõ kamerát. Szintén a biztonságot szolgálja a Kaiser’s háta
mögött június 24-én átadott P+R parkoló is, amely 53 új helyet biz-
tosít az autósoknak.
Ennek a projektnek nem csak a biztonság, hanem a környezet-
tudatosabb gépjármûhasználat is célja volt. A HÉV-hez közeli
parkolóhelyek ugyanis kitûnõ lehetõséget biztosítanak a tömegköz-
lekedéssel utazóknak arra, hogy autóikat az állomáshoz közeli
parkolóhelyeken, biztonságban tudhassák.

Megújult a Szerb utca
Befejezõdött a Szerb utca felújí-
tása; az újjáépített belvárosi
utcát június 25-én hivatalosan
is átadták dr. Dietz Ferenc pol-
gármester, Kun Csaba alpol-
gármester, Tolonics Gyula kör-
zeti képviselõ, a kivitelezõk és a
lakók egy részének jelenlétében.
Az útfelújítás a helyi lakosok,
vállalkozók összefogásával, az
önkormányzat 1+1 pályázatá-
nak keretében valósult meg. A
kivitelezõk 640 nm-es felületen
raktak le kockaburkolatot, s
felkerültek a térfigyelõ kamerák
is, melyek egyrészt a közbizton-
ság miatt fontosak, másrészt az
itt zajló rendezvényeket – a ter-

vek szerint - otthonról is követni
tudjuk majd.
Az utcaburkolatba beépített
világítás éjjel is varázslatos
hangulatot ad a kis utcának, a
lakók a környezet szépítése
érdekében még padokat, növé-
nyeket is szeretnének itt elhe-
lyezni.
Dr. Dietz Ferenc az átadáson
elmondta, hogy mûvésznegyedet
szeretnének létrehozni a Bog-
dányi és Szerb utca körzetében,
aminek része a MûvészetMalom
bõvítése, illetve a Pirk Múzeum
létrehozása. 

RATYIS LUCA

Fõszerepben a szúnyogok
Kistérségi gyûlést tartottak az országszerte, így térségünk-
ben is rendkívüli módon elszaporodott szúnyogok elleni vé-
dekezés érdekében június 29-én a Polgármesteri Hiva-
talban. 

Kenyeres Zoltán, a Pannonia Kht. vezetõ biológusa elmondta, hogy a
helyi mérések alapján 600-800 csípés számlálható óránként ártéri helyen
– ez körülbelül 300 szúnyogot jelent. A szúnyogok gyors szaporodásának
legfõbb oka a sok csapadék és az árvíz, mivel az ártereken a régebben le-
rakott peték is ki tudnak kelni. A felmérések szerint a szúnyogirtásnak
helyenként gyenge vagy semmilyen hatása nem volt – a légi irtás sikerte-
lenségének oka, hogy a vegyszer nem tud lejutni a felszínre a sûrû lom-
bozat miatt, ráadásul a legtöbb szúnyog környezetvédelmi területeken
található, ahol csak engedéllyel lehet irtani. 
Az önkormányzatok próbálnak hatékonyabb megoldást találni az
irtásra, hiszen a szúnyoginvázió már veszélyezteti a helyi turizmust
is. A jelenlévõ szakemberek egyetértettek abban, hogy a szúnyogok
hatékonyabb gyérítése érdekében technológiát kell változtatni. A
biológusok egy része a földi meleg ködöt javasolja a gyérítésre. Új,
Magyarországon még nem használt vegyszer bevezetésén is gondol-
kodnak, de abból egy hektoliter 10 000 forint, míg a kémiai irtás
vegyszerei 850 forintba kerülnek hektoliterenként. 
Városunkban a lapzárta idején, kedden és szerdán volt szúnyogirtás. 

RATYIS LUCA



A találkozó elsõ napján, június 10-én mini
konferenciát tartottunk az angol, litván,
spanyol és olasz vendégeknek. Dr. Török
Balázs DPÖTKT irodavezetõ köszöntõ szavai
után Rákóczi Piroska mutatta be azt a folya-
matot, mely a hazai mûvészetben a szocialista
realizmustól a posztmodernig tartott, majd
bemutatott néhány nemzetközi közegben is
sikeres, újító magyar kezdeményezést. Ezek
után a résztvevõk megnéztek egy közel 30
perces kisfilmet a kistérség településeirõl
(szerkesztõi Pintér Ádám és Kádár Kristóf),
amely az épített és a természeti környezetet, a
mindkét térben otthonát találó embert mu-
tatta be.
A film után Erdész László galériatulajdonos
elõadásából kiderült, hogy lehetséges egy-
szerre élni a mûvészetért és a mûvészetbõl. A
kultúráért folytatott „missziójában” számára
a legnagyobb nehézséget az állami szerve-
zetek bürokratikus mûködése jelenti.

Véleménye szerint hazánk és kistérségünk
kitörési pontja a dizájn iparág fejlesztése
lehet, melyet inkubátorház létrehozásával és
nemzeti marketing tevékenységgel lehet ered-
ményessé tenni. A következõ elõadó, Merker
Viktor a Budapesti Kulturális Klaszter két fõ
projektét mutatta be: a Dizájn Hetet és a
Múzeumok Éjszakáján megrendezett „metró-
színházi” produkciósorozat. 
A délutáni program eseményei a Szentendrei
Szabadtéri Múzeumban zajlottak. Helyi ide-
genvezetéssel a Dél-alföldi tájegységet néztük
meg, majd elõadást hallhattunk „Legyen úgy,
mint régen vót” címmel a Vasárnapi Vásárnap
civil összefogásról, melynek célja, hogy a helyi
értékek a következõ generáció számára is
megmaradhassanak. Az elõadók és az össze-
fogás szervezõi, Béres Gabriella és Rokob
Orsolya igyekeztek megértetni külföldi vendé-
geinkkel, hogy hazánk mezõgazdasága lénye-
gesen nagyobb védelmet és támogatást

érdemelne az Európai Uniótól, mint amennyit
ma kap. Az is megdöbbentette a látogatókat,
hogy a Skanzenben látható épületek még akár
50-60 évvel ezelõtt is valós életterek voltak. 
A „Polgármesterek a kreatív iparág fejlõdé-
séért” nemzetközi szeminárium második nap-
ján tartott budakalászi sajtótájékoztatón dr.
Dietz Ferenc szentendrei polgármester hang-
súlyozta, hogy a nemzetközi projekt kiválóan
illeszkedik a több cikluson átnyúló település-
fejlesztési tervekbe. Kiemelte, hogy fontos
megragadni az olyan lehetõségeket, amelyek
egy adott terület hasznára válhatnak, legyen
szó akár a mûvészet, akár a tudomány vagy
vállalkozás területérõl. Hangsúlyozta, hogy a
kistérségi együttmûködésbõl számos elõny
származhat: pályázati lehetõségek, helyi költ-
séghatékony fejlesztések, normatívák ered-
ményesebb felhasználása, a térségi identitás
kialakítása.
A projektpartnerek a délelõttöt stratégiai
megbeszéléssel folytatták, majd a budakalászi
zeneiskola fiatal növendéke, Kincsed Dániel
„Arban” mûvét, a Velencei Karnevált adta elõ,
zongorajátékával elkápráztatta a hallgatósá-
got. Délután a visegrádi Fellegvárba vezetett a
résztvevõk útja, majd visszatértek a XV.
Kalászi Népzenei és Néptánc Fesztivál prog-
ramsorozatára.                                      R. P.
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A gondozási központ tájékoztatója
TISZTELT GONDOZOTTAK ÉS HOZZÁTARTOZÓK!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Gondozási Központ Sztaravodai u. 2. épülete 
teljes körû akadálymentesítés miatt átépítésre kerül. 

A munkálatok elõreláthatólag 
június 28-tól augusztus 15-ig tartanak. 

A fenti idõszakban a Barcsay Jenõ Általános Iskolába
(Kálvária u.18.) költözünk, ezért a szociális étkeztetést,

illetve az idõsek nappali ellátása (Idõsek Klubja) 
szolgáltatásait a fenti helyen biztosítjuk. 

A házi segítségnyújtás feladatait irányító gondozásvezetõ is
a Kálvária u.18. sz. alatt érhetõ el személyesen.

Telefonos elérhetõség 
a Barcsay Jenõ Általános Iskolában:

(26) 311-624
Telefonos ügyelet a Gondozási Központban: 

(26) 311-964

Megértésüket köszönjük!

Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezetõ

Cities találkozó
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás által
szervezett kétnapos szeminárium résztvevõi az INTERREG kezdeményezés
keretében mûködõ CITIES projekt partnereit látták vendégül. A projekt egy euró-
pai tapasztalatcsere program, melynek célja a kreatív üzletág fejlesztése, illetve az
ezt szolgáló politikai eszközök kidolgozása. 
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RATYIS LUCA

Amegnyitó falusi lakodalom-
mal kezdõdött: a menet
tagjai azokból a falvakból

jöttek el, ahonnan a házakat
elhozták – Nógrád, Heves, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén és a történeti
Gömör megyékbõl.. Dr. Cseri
Miklós, a múzeum fõigazgatója
adta össze „Palóc Böskét” és
„Közönség Pestát”, majd megnyi-
tó beszéde után felszólalt dr.
Sólyom László köztársasági
elnök, dr. Vígh Annamária a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
képviselõje, Ódor Ferenc a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyûlés elnöke, Becsó Zsolt a
Nógrád Megyei Közgyûlés elnöke,
dr. Dietz Ferenc, Szentendre
polgármestere.

Dr. Cseri Miklós beszédében
hangsúlyozta, hogy ha a helyszí-
nen már nem is lehet megmenteni
az épületeket, a múzeumban,
mint egy rezervátumban, örök
idõkre fennmarad e hagyományos
életmód lenyomata a bemutatott
épületekben és tárgyakban, illetve
a szokásokban, majd felhívta a
figyelmet a nemesradnóti házra,

amely a történelmi Gömör
megyébõl, a jelenlegi Szlová-
kiából származik. A fõigazgató
bejelentette, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén megye, Heves-, Nógrád
megye érintett településeirõl
érkezõk ingyen látogathatják idén
a múzeumot. 
Dr. Sólyom László ünnepi beszé-
dében elmondta, hogy sokféle

skanzent látott már, de szerinte
az a mód, ahogy a szentendrei
múzeum mutatja be a tájegy-
ségeket, a legmegfelelõbb módja a
hagyományõrzésnek, mert tudo-
mányos hitelességgel ábrázolják
a paraszti élet mindennapjait és
kultúráját.
A beszédek után a jelenlévõ
püspökök felszentelték a palóc
Karancskeszirõl származó öltöz-
tetõs Mária-szobor másolatát,
amelyet az új kápolnában he-
lyezték el.
A megnyitó végén tekinthette meg
a vendégsereg a Skanzen „nyol-
cadik csodájának” nevezett, elsõ
interaktív épületegyüttesét, amely
a látogatóknak – hangfelvételek,
filmek segítségével – élményszerû
megértést biztosít.

A Skanzen nyolcadik csodája
2008. április 4-én írták alá a Skanzen Örökség Program támogatási szerzõdését, mely 2,2 mil-
liárd forintot biztosított kulturális fejlesztésekre. Az intézmény teljesítette a pályázat
feltételeit, határidõre elkészültek az építkezéssel, s június 25-én átadták a múzeum nyol-
cadik tájegységét. Az észak- magyarországi falvak életét bemutató hét portán 12 lakóépület
és 26 melléképület található, s ezekben  közel 5000 autentikus tárgyat helyeztek el, ame-
lyek a 19-20. századi paraszti kultúrát, hagyományos népi építkezést mutatják be.
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Dr. Cseri Miklós fõigazgató és Sólyom László köztársasági elnök palóc asszonyok gyûrûjében
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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

RÓMAI 
Fagylaltozó

EREDETI OLASZ FAGYLALTOK  
Szentendre, Római sánc köz 2.

(a kápolnánál) Nyitva: minden nap 10-18

Míves beszéd, lebilincselõ
tájékozottság, szórakozta-
tó személyiség – e benyo-

mások érhetik a közönséget, ha C.
Tóth Jánost hallgatja. Az Oldott
kéve címû, nemrégiben megjelent
könyv népmûvelõ és történész
végzettségû szerzõje volt a szent-
endrei P’Art Mozi vendége június
17-én, a SzeVi Klub legutóbbi
eseményén. A pódiumbeszélgetés
keretében a résztvevõk nemcsak a
sokoldalú szerzõ újonnan megje-
lent, a magyarsággal és a nem-
zetiségekkel foglalkozó mûvébe
nyerhettek betekintést, hanem
zenei és borásztehetségérõl is
meggyõzõdhettek, ugyanis asztal-
ra kerültek saját készítésû vörös-
és fehérborai, sõt a beszélgetés
végén saját maga szerezte zongo-
razenével szórakoztatta közön-
ségét.
A Határon Túli Magyarok Hiva-
talának egykori osztályvezetõje
végzettségét tekintve pedagógus,
a mûveltség és az ismeretek ter-
jesztõje. Bár igen kevés idõt töl-
tött a katedrán, az oktatás még-
sem áll messze tõle: elõadások

egész sorozatát tartotta hazai és
határon túli magyar közössé-
geknek legkedvesebb témáiból, a
magyar diaszpórák helyzetérõl és
a hazánkban élõ kisebbségek
helyzetérõl a történelmi Magyar-
ország területén. Ebbõl az anyag-
ból nõtte ki magát az idei kel-
tezésû Oldott kéve címû kötet,
amelynek számos érdekes vonat-
kozásáról hallhattunk a SzeVi

Klubban, gazdag térképészeti
anyaggal illusztrálva.
C. Tóth János témaválasztása nem
véletlen: saját családja is megta-
pasztalta, mit jelent külhoni ma-
gyarnak lenni. Hosszú gondo-
latmenetei érdekességekben bõ-
velkedõk, magyarázatai vitára
ingerlõk: miért borult fel a sok
évszázados egyensúly a történel-
mi Magyarország nemzetei között

1848-ban? Hogyan kerültek ma-
gyar gyökerû csoportok a mai
Törökország és Egyiptom terü-
letére? Milyen nemzetiségpoli-
tikai problémák árnyalják a tria-
noni tragédiát? Károlyi Mihály
vagy Bethlen István kisebbség-
politikája volt szerencsésebb or-
szágunk hosszú távú fejlõdése
szempontjából?
Ilyen és ehhez hasonló történelmi
kérdéseket követõen szó esett a
legújabb fejleményrõl, a kettõs
állampolgárságról szóló törvény-
rõl is, amely az író nézete szerint
nem ad és nem is adhat tartósan
békés megoldást a környezõ or-
szágokban élõk számára. Olyan
politikára lenne szükség, amely a
nemzeti kisebbségek jogait azok
mindenkori helyzetéhez és lehe-
tõségéhez igazítja, szem elõtt
tartva az empátia és a békés egy-
más mellett élés szempontjait is –
érvelt C. Tóth János. Az igen
összetett téma további vonatko-
zásairól az Oldott kéve címû
kötetbõl tájékozódhat az olvasó.

- BT -

Egy polihisztor a nemzetrõl és a nemzetiségekrõl

A könyvbemutatón a szerzõvel, C. Tóth Jánossal Bokor Tamás újságíró beszélgetett
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RATYIS LUCA

A képzõmûvészet melyik terü-
letén alkot?
Konceptuális mûvészettel foglal-
kozom. Talán ha másnak kellene
megfogalmaznia, hogy Tarr Hajni
mit csinál, azt válaszolná, hogy
térspecifikus installációkat, ob-
jekteket, grafikákat.

Mi inspirálja leginkább a
munkája során?
A körülöttünk, illetve a bennünk
megjelenõ dolgokról általában
nagyon határozottan állítjuk,
hogy tudjuk, mi az. Én azt sze-
retem megmutatni, hogy amit
látunk és amit gondolunk arról,
amit látunk, két különbözõ dolog. 

Melyik díjára a legbüszkébb?
Egy díjazás kapcsán nem fel-
tétlenül a büszkeség az elsõ vagy
a második érzés. De még akár a
harmadik sem. A díjat valakik
adják, akik valamit képviselnek,
és mindezt az ember valamely
életszakaszában kapja. Amikor
díjat kaptam, az sok esetben egy-
fajta visszajelzés volt arról, hogy
az adott közeg, akik adták, éppen

mit gondolnak arról, amit csi-
nálok – és ez mindig érdekes.
Nyilván jól is esik, de nem feltét-
len jelenti azt, hogy nagyon
klassz, amit csinálok. Azt jelenti,
hogy éppen akkor, abban az idõ-
ben valamiért figyelnek rá, és
díjazni szeretnék ezt a tevé-
kenységet. Inkább érdekes.
Nincs sorrend, nem rakom ki a
polcra és nem porolgatom õket.
Mindegyik díjam másért volt jó, és
másért volt elgondolkodtató. 
A Derkovits ösztöndíj azt jelen-
tette, hogy nem kell annyit dol-
goznom a vendéglátóiparban,
mint elõtte, ez igazán praktikus
díj volt. A Márciusi Ifjak nagyon
meglepõ díj: köszönet volt tizen-
öt, a maga területén kitartóan
dolgozó ember felé az ország
részérõl. Megköszönni dolgokat
nem mindig könnyû, gyakran
elfeledkezünk róla. Örültem, hogy
képesek megköszönni, képesek
értékelni, odafigyelni egy kicsit.
Õszintén szólva a díjkiosztó után
írtam egy e-mailt a minisztérium-
ba, amelyben megköszöntem. A
legviccesebb díjam a Grúber volt,
melyet a legjobb diplomamun-
káért ítélik oda a Képzõmûvészeti

Egyetem festõtanszékén. Én
ugyan festõszakon diplomáztam,
de csak azért, mert ott csinálhat-
tam azt, amihez kedvem volt.
Soha nem festettem, a diploma-
munkám is egy installáció volt.
Ehhez képest kaptam egy
oklevelet, hogy kiváló festõ va-
gyok. Ilyen értelemben ez a leg-
kedvesebb díjam. Kedvelem az
abszurdot.

Milyen emlékeket õriz Szent-
endrérõl, hiszen itt élte kamasz-
éveit?
12-18 éves koromig éltem Szent-
endrén. A Dalmát pince volt az
otthonom. Utolsó szellõjét kaptuk

még el az underground roman-
tikájának, nem lehettem volna
jobb helyen tinédzser. Sokat
beszélgettünk, sokat álmodoz-
tunk. Körülbelül ötvenen ültünk a
Duna-parton esténként, és örül-
tünk, hogy ott vagyunk. Inspiráló
volt, és közben valahogy bizton-
ságban is éreztem magam. Nem
volt pénzünk, mindenki minimum
mûvész akart lenni. Idealista
idõszak volt.

Hol tekinthetjük meg kiál-
lítását?
Jelenleg az ACB Galériában nyílik
egy háromfõs kiállítás. Van egy
most futó csoportos Dortmund-
ban is, ha valaki arra jár. A Nem-
zeti Galéria állandó gyûjteménye
részeként látható egy térinstallá-
cióm, amely a galéria lépcsõházá-
ba van beépítve. De ami igazán
fontos, hogy a Miskolci Városi
Galériában kiállítok egy grafikai
válogatást  autizmussal élõ fia-
talok munkáiból június közepétõl,
jövõ év elején pedig egy országos
anyagot a Nemzeti Galériában.
Nagyon lenyûgözõ rajzokat ké-
szítenek, remélem, sokan meglá-
togatják majd.
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Nem lehettem volna jobb helyen tinédzser
A Márciusi Ifjak díjat március 15-én osztották ki a Parlamentben. A kitüntetést olyan 35 év alatti mûvészek kapják, akik
munkájukkal segítették a kultúra fejlõdését vagy öregbítették Magyarország hírnevét. A kitüntetettek között volt Tarr
Hajnalka képzõmûvész, akinek nem ez az elsõ díja, hiszen eddigi pályafutása során Grúber-díjat és Derkovits Gyula ösztöndí-
jat is kapott. 

Az ifjú gitáros
RAPPAI ZSUZSA

Él Szentendrén egy kilencéves kisfiú, aki
ugyan még alig nagyobb a gitárjánál, de
máris számos sikerrel büszkélkedhet.

Gembela Gergõ több hazai gitárversenyen
szerepelt szép eredménnyel, s nemrégiben az
Ausztriában megrendezett Jorge Cardoso
Nemzetközi Ifjúsági Gitárversenyen elsõ
helyezést ért el. A Vujicsics Tihamér Zene-
iskola növendéke, Gulyás László tanítványa  a
tavalyi váci Országos Gitárversenyen még
csak minisztériumi engedéllyel indulhatott,
hiszen az alsó korhatárt nem érte el. Idén
azonban „öregebb” lévén, elindulhatott az
Eisenstadt-i Joseph Haydn Konzervatórium
szervezésében, a helyi Rotary klub segítségé-
vel megrendezett nemzetközi gitárfesztiválon.
A verseny névadója, Jorge Cardoso világhírû
argentin gitármûvész és zeneszerzõ, akinek
egyik mûvét is a versenyprogramba kellett

foglalni, a maximális 100 pontra értékelte
Gergõ produkcióját. A hattagú, nemzetközi
szakemberekbõl álló zsûri saját korcsoport-
jában õt találta a legjobbnak.

A verseny idején a színpadon nappal a fiatal
zenészek versenyeztek, esténként a zsûri
ismert gitármûvészei léptek fel, hogy a kon-
cert bevételével hozzájáruljanak a Rotary Club
Eisenstadt egy kárpátaljai árvaházat támo-
gató adománygyûjtéséhez. A neves intéz-
ményekben tanító mûvészek közremûkö-
désével mesterkurzust is szerveztek, lehe-
tõséget teremtve ezáltal a résztvevõknek a
személyes konzultációra. 
A Rotary Club Szentendre jóvoltából Gergõ is
részt vehetett ezen, mivel a szentendrei
rotarysták magukra vállalták a kurzus díját.
Az órákon a szakmai tanácsok mellett olyan
életre szóló élmények is megadattak Ger-
gõnek, mint az, hogy Andrés Segovia egyik
legendás hírû gitárján is eljátszhatott egy
darabot. 
„A zene és a gitározás a legfontosabb az
életemben” – írja Gembela Gergõ naplójában.
Vélhetõleg a nagy sikerek elõtt álló kisfiú
életének és zenei karrierjének egyik meg-
határozó eseményévé válik a versenyen való
részvétel és gyõzelem.

Tarr Hajnalka

Gembela Gergõ
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TÖRÖK KATALIN

Ahelyi dalmátok feledéstõl
megmentett legnagyobb ün-
nepe, az Ivan dan idén egy

nem szokásos programmal bõ-
vítette egyébként már jól ismert
eseményeit. A délutáni dalmát
mise és azt követõ zászlós fel-
vonulás után a Daru piacon te-
rített asztalok és élõzene mellett
feltálalt, a szabad ég alatt üstök-
ben fõtt gulyás közös elfogyasz-
tása és az éjféli tûzugrás mellé

egy, az ünnephez több szálon is
kapcsolódó esemény társult. A
dalmát õsöket maga mögött tudó
Benkovits György a Dézsma-
házban mindössze két napra
kiállított szentendrei témájú
akvarelljeinek megtekintésére
szóló meghívókat küldött szét a
városban, s mint az egybegyûlt
tömeg bizonyította, nem ered-
ménytelenül.
A szentendrei születésû Benkovits
Györgynek már eddig is több arcát
ismerhettük meg, úgymint a
közéleti embert, a helyi politikust,
a képviselõt, a saját weblapot
fenntartó, helytörténeti dokumen-
tumokat gyûjtõ és jó tollú írót, s
nem kevésbé a bármikor-bárhol
szívesen mesélõ, sztorizó Benko-
vitsot. Erre a portréra került fel az
elmúlt években egy új, markáns
vonás: az akvarellezés, aminek
több száz tételre rugó termésébõl
az idei Ivan dan alkalmából tett ki

mintegy félszáz darabot „köz-
szemlére” a nyilvánosság elé.
Benkovits György  vasárnapi fes-
tõ, örömfestõ, aki a szakma ska-
tulyázó elvárásaitól mentesen,
szabadon, a maga kedvtelésére
dolgozik, ami persze nem jelenti
az önmaga felé támasztott
igényesség és az állandó önfej-
lesztés hiányát.
Három évszázados múltra vissza-
vezethetõ dalmát õsök ivadéka-
ként, a festõk városában fest-
hetne bármilyen témát és bármi-

lyen stílust választva magának,
hiszen mindenre van elõkép. Õ
azonban a város általa jól ismert
és szeretett részleteit, városképi
jeleneteit örökíti meg, meséli el az
írott szó után a festékbe és vízbe
mártott ecset segítségével is. Mire
unokái felnõnek, ezek a képek
már kortörténeti dokumentumok
is lesznek egyben. Ugyanis Ben-
kovits nemcsak épületeket, utca-
szegleteket fest, hanem megtölti
képeit járókelõkkel, utcai jelene-
tekkel. A város történetében elsõ-
ként választotta  képtémává az itt
élõ dalmátok legjelentõsebb ün-
nepének, az Ivan dannak Daru
piaci, szabadtéri, közösen megült
örömünnepét. Ezeknek képeknek
kapcsán kell megemlítenem az
akvarellezõ Benkovits egyik erõs-
ségét, mármint a hangulatot, az
atmoszférát visszaadó képes-
séget. S ezt nem befolyásolja az
sem, hogy több száz akvarelljét

áttekintve, õ maga is tudja,
mondja is, hogy stílusa még nem
teljesen kiforrott, vannak kihívá-
sok (pl. a nyári kontrasztos fény-
árnyék viszonyok megragadása),
melyek – tegyük hozzá – legna-
gyobb  festõinket is idõnként
megizzasztották.
A kiállítás nemcsak azt hozta
tudomásunkra, hogy Benkovits
György az akvarellezéssel is
várostörténetet, helytörténetet ír,
hanem azt is, hogy a nagy múzsa,
Szentendre mégsem vesztette el
vonzerejét, sõt, mint a szirének,
idõrõl idõre bûvkörébe vonja
kiszemelt „áldozatát”. Jó ezt
tudni. Annál is inkább, mert
évtizedekre szinte teljesen hát-
térbe szorult a természet utáni
festés Szentendrén, mígnem egy
jó nevû, ismert szentendrei festõ,
a tavaly elhunyt Gy. Molnár
István a nyolcvanas évek második
felében rádöbbent a városra, és
legyõzhetetlen késztetést és von-
zalmat érzett annak megörökí-
tésére. Kitartóan és megszállottan
festette Szentendrét, mintegy
húsz éven keresztül. S milyen jó
hogy tette, mennyivel szegé-
nyebbek lennénk festményei
nélkül. Aztán Deim Pálról is
kiderült, hogy idõnként kedve
támad rá, és Paprikabíró-hegyi
lakása teraszán õ is akvarellezik,
mert az elõtte elterülõ városkép
festésre ihleti. 
Benkovits György akvarelljéi arról
is szólnak, hogy bár Szentendrét
sem kerüli el a változás szele, de
ennek ellenére és még most is
megszámlálhatatlan festõi téma
vesz körül bennünket, még ha
napi fontos vagy fontosnak vélt
dolgaink miatt el is szaladunk
mellettük. 
Benkovits Gyuri ugyanazzal a bõ
gesztussal fest, mint ahogy ír.
Egyiket a másik után. Van közöt-
tük élvezetes, ragyogó, kissé
elnagyolt, de kifejezetten rossz
vagy érdektelen egy sincs.
Többször beszélgettünk a könyv-
tár portáján akvarelljeirõl. Elsõ
ízben ott láttam belõlük néhá-
nyat, behozta és kiterítette õket a
pultra. Emlékszem az elsõ él-
ményre és gondolatra a fejemben:
hatnak rám, mint az írásai, mert

közvetlenek, keresetlenek, nincs
bennük semmi erõlködés, és ezzel
máris vonzóvá teszik magukat.
Úgy fest, ahogy kijön belõle. Nem
akar senkit követni, nem akar
mondvacsinált elvárásoknak
megfelelni. 
Azt azért tudni kell, hogy az
akvarellezést a legnehezebb festõi
mûfajok között tartják számon. A
pillanat mûvészete, ahol gyors
döntésekre, határozottságra van
szükség, mert javításra nemigen
van lehetõség. A papír pillanatok
alatt felszívja a festékes vizet,
vagy ha más szerkezetû, szét-
terül, szétfut rajta. Nedvszívó
ereje saját anyagszerkezete mel-
lett függ még az éppen fennálló
idõjárástól, a levegõ páratar-
talmától, hogy csak egy-két pél-
dát említsek. Az eddig elkészült
Benkovits-akvarellek azt sejtetik,
hogy alkotójuk uralja a helyzetet,
természetének, karakterének jól
megfelel a választott technika.
Egyszerûen csak fest, mert kedvét
leli benne, s talán a lelke mélyén
kimondva vagy kimondatlanul ott
lapul a szándék: örökül hagyni
unokáinak, hogy akármilyen is
volt a világ, õ ilyennek látta,
érezte, szerette a maga és õsei
szülõföldjét.
Békésebb, harmonikusabb lenne
világunk, ha minél többen tud-
nánk, mernénk felvállalni, hogy
akár már deresedõ fejjel is, de bele-
fogjunk olyasmibe, amihez vonzal-
mat érzünk, de egzisztencia-te-
remtõ évtizedeinkben nem tudtuk,
nem mertük meglépni. Micsoda
szabadság és sikerélmény, ha
valamit nem azért csinálunk, mert
kötelesség, elvárás, bizonyítani
kell vele, hanem csak a magunk
örömére, szabadon és felszabadul-
tan. A megismert Benkovits-akva-
rellek egyik értéke éppen abban
rejlik, hogy ránk is vetül abból az
örömbõl, ami alkotójukat eltölti,
amikor ecsetet vesz a kezébe. 

Ivan dan, megfûszerezve 
Benkovits György akvarelljeivel
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Szõnyi Zsuzsa a Faluházban
Márai Sándorról mesélt Szõnyi Zsuzsa a leány-
falui Faluház közönségének június 27-én. Szõnyi
István festõmûvész Rómában élõ lánya, aki fér-
jével, Triznya Mátyással 1949-ben hagyta el

Magyarországot, Máraival kötött több évtizedes,
szoros barátságát örökítette meg abban a kötet-
ben, amely kettejük levelezését adja közre.
Kapcsolatuk, találkozásaik emlékeit idézte fel
Nagy András író, színháztörténész segítségével
ezen a vasárnap délután is. Személyes élmények
alapján, hitelesen. S mint mindig, kedvességével,
közvetlenségével most is elvarázsolta a
Szabadegyetem hallgatóságát. 

R. Zs.

Padlástörténelem 
a Magtárban
Péreli Zsuzsa Munkácsy-díjas,
érdemes- és kiváló mûvész
Padlástörténelem címû 
kiállítása nyílik a szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ban július 2-án, pénteken 
17 órakor. 
A kiállítást Csorba László, 
a Magyar Nemzeti Múzeum 
fõigazgatója nyitja meg. 
Közremûködik Sáfár Mónika 
és Tolcsvay László.
A kiállításnak az új, Észak-
magyarországi falu tájegység
uradalmi Magtár épülete ad
otthont. A tárlat szeptember
12-ig látogatható.
A kiállított mûvekben az
érzékeny, a válaszokat keresõ
mûvészt fedezzük fel. Legyenek
azok az õrségi falujárásoknak
emléket állító kárpitok 
(Három testvér, Egy 
kercaszomori búcsú emlékére,
Felsõszenterzsébeti üdvözlet),
amelyekben az elmúlás, 
egy életmód, egy világlátás,
vagy éppen egy konkrét
parasztház elmúlásának 
háttere jelenik meg. 

Könyvbemutató

Szeretettel hívnak mindenkit a
leányfalui Ravasz László Könyv-
tárba (Móricz Zsigmond út 124.)
Fernando Savater spanyol 
filozófus A választás bátorsága
címû könyvének bemutatójára
július 18-án, vasárnap 
16 órakor. 
Pávai Patak Mártával, a könyv
fordítójával és kiadójával 
M. Nagy Miklós, az Európa
Könyvkiadó fõszerkesztõje
beszélget.

Nyilvános közgyûlés
A Móricz Zsigmond Társaság
tisztelettel hív mindenkit 
a társaság nyilvános 
közgyûlésére, melyet Móricz
Zsigmond születésének 
131. évfordulóján rendeznek 
július 3-án, szombaton 
a leányfalui Faluházban 
(Móricz Zsigmond út 124.).
Találkozó 9.45-tõl a
Helytörténeti Múzeum
kertjében. 
További információ: 
Biczák Péter 06-20-220-8475. 

SZEKKO – SZENTENDREI KÉPZÕMÛVÉSZ
KORTÁRSAINK II.

Egytõl egyig szita
30 ÉVES A SZENTENDREI GRAFIKAI MÛHELY
SZENTENDREI KÉPTÁR JÚLIUS 9.- AUGUSZTUS 20.

A Grafikai Mûhely
alapításának ötlete
az 1970-es évek
végére nyúlik vissza.

A mûvészek körébõl indult kezdeményezés olyan
többfunkciós kortárs képzõmûvészeti intézményt
kívánt létrehozni, amely kísérletezési, alkotási
lehetõséget teremt a Szentendrén élõ vagy
mûvészetükkel a városhoz kötõdõ mûvészeknek, s
mely egyúttal a szentendrei alkotóközösség szak-
mai felügyelete alatt mûködtetett korszerû kiállító-
és árusítóhely is lehetne.
1980. február elsején alakult meg a Szentendrei
Grafikai Mûhely a Mûvészeti Alap, a Pest Megyei
Tanács, Szentendre Város, a Megyei Múzeum-
igazgatóság, valamint a Pest Megyei Mûvelõdési
Központ és Könyvtár anyagi támogatásával, 
a PMKK-hoz tartozó szervezetként, majd 1981-tõl
– a mûvészeti autonómia teljes meghagyásával – 
a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága fenn-
tartásában és felügyelete alatt mûködik. 1990-ig 
a Mûhelynek otthont adó Fõ téri mûemléképület
földszintjén mûködõ Mûhely Galériában az
emeleten készült nyomatokat a nagyközönség is
megvásárolhatta. 2004-tõl a Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága – Castrum területén felújí-
tott, önálló mûhelyépületben a Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Lektorátus támogatásaival történtek
jelentõs fejlesztések, az anyagok megvásárlásához
a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásai biz-
tosítanak fedezetet. 
A mûhelyben 30-50 példányos szériák készülnek.
Az itt készült nyomatok – a mûvészettörténet és a
mûkereskedelem figyelmétõl övezve – gyakran szere-
pelnek hazai és nemzetközi grafikai kiállításokon.
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – a Szent-
endrei Grafikai Mûhely megalapításától kezdõdõen
a mai napig – minden egyes szériából egy-egy ún.
köteles példányt megkap. Így mára mintegy 800 db
szerigráfiát – a szentendrei képzõmûvészet elmúlt
30 évének semmivel össze nem hasonlítható
(országos kitekintésû) keresztmetszetét õrizzük a
Ferenczy Múzeum gyûjteményében.  Az anyagban
Barcsay Jenõ, Bálint Endre, Kepes György, Korniss
Dezsõ, Vaszkó Erzsébet mûvei mellett a mai
kortárs mûvészet olyan nagyjainak nyomatai is
szerepelnek, mint (a teljesség igénye nélkül)  Deim
Pál, Farkas Ádám, Nádler István, Keserû Ilona,
Konok Tamás. A Régi- és az Új Mûvésztelep vagy a
Vajda Lajos Stúdió festõ- és grafikusmûvész tagjai
mellett a városban élõ szobrászok is szép számmal
készítettek nyomatokat a Mûhelyben. 
A kiállításban nemcsak a szentendrei mûvészet
törekvéseirõl, a magyar mûvészetben tapasztal-
ható stílusfejleményekrõl lehet áttekintést kapni,
de gyakran az egyéni megközelítések változásait is
nyomon követhetjük.
A kiállítás július 9-én, pénteken 17 órakor nyílik.
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RAPPAI ZSUZSA

Szentendre a festõk városa – él a köztudat-
ban. Múltja, korszakalkotó mûvésztelepe
révén vált egykoron azzá. S a szentendrei

festészet mindmáig jelentõs helyet foglal el a
hazai képzõmûvészetben. 
Ez a rangos jelzõ, ez a gazdag múlt kötelez –

gondolta Edmund (Varga Ödön Tibor) fes-
tõmûvész is, amikor három évvel ezelõtt
elhatározta, hogy mûvészeti alkotótábort
hírdet festõmûvészek számára a hagyomá-
nyok õrzése és továbbvitele céljából. 
Harminc éve kötõdik Szentendréhez – mûterme
a Fõ téren, a Korona Étterem  fölött található –,
s úgy érezte, vissza kell adnia valamit a város-

nak. A mûterme melletti szobákban nyaranta
turnusonként nyolc képzõmûvészeti egyetemi
hallgatónak vagy már végzett, MAOE alaptag-
nak ajánl ittlakási és alkotási lehetõséget. A fes-
tõmûvészek ellátását az étterem vezetõje,
Eckensberger Attila vállalta. A 12 napos turnu-
sokban hazai és határon túli mûvészek vehet-
nek részt. A mûvészek nagy örömmel jönnek
Szentendrére, mindig felfedeznek valami újat a
városban, rá-rácsodálkoznak az itt található sok
szépségre. Varga Dönci, ahogyan városszerte
ismerik, sokat foglalkozik velük, megbeszéli a
közös témákat. Az alkotótábor befejeztével
Vincze Ottó képzõmûvész zsûrizi az elkészült
munkákat, s végül mindenkitõl két munka kerül
kiállításra a Korona Étterem kávézójában.
Június 24-én nyílt meg 2010. elsõ csoportjá-
nak tárlata, amelyen Bardon Barnabás, Frank
Józsa Anna, Fülöp Edina, G. Horváth Bog-
lárka, Kiss Viktória, Malárik Kálmán, Margit
Zsófi és Tóth Anna Eszter vettek részt. A ká-
vézó falait megtöltötték a tehetséges fiatalok
képei, Érezhetõ volt, hogy mindenkit megfo-
gott a város festõisége, színei, apró csodái – a
város semmihez sem hasonlítható hangulata. 
Az alkotótábor létrehozói idén nyáron kataló-
gust szeretnének megjelentetni, amelyben az
ez évi összes résztvevõ egy-egy képpel szere-
pel majd.

Alkotótábor Szentendre Fõ terén

Az idei elsõ alkotótábor szervezõi és részvevõi
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Megjelent a Szentendrei Teátrum és Nyár programfüzete – keressék a Tourinform Irodában, a belvárosi könyvesboltokban, cukrászdákban stb. 
A programok megtekinthetõk a szentendreprogram.hu honlapon

A nyári rendezvényekre jegyek kaphatók az új helyre költözött Tourinform irodában (Bercsényi utca – Duna-korzó sarok, a Gomba mögött), 
valamint az InterTicket országos hálózatában (www.jegy.hu).

SZENTENDREI TEÁTRUM
MûvészetMalom udvara 
(Bogdányi u. 32.)

GUPPI
(07. 09.)
A Centrál Színház vendégjátéka

MÁRIA EVANGÉLIUMA
(07. 10)
A rockopera oratórikus elõadása
a Péter-Pál templomban

PANNON FRESKÓ
(07. 16.)
A Magyar Állami Népi Együttes
táncjátéka

INDUL A BAKTERHÁZ
(07. 17.)
A veszprémi Petõfi Színház elõadása

DOLCSAJA VITA
(07. 23., 24.)
MAGYARORSZÁGI ÕSBEMUTATÓ!
Magyar szöveg: Parti Nagy Lajos
Fsz: Csákányi Eszter, alkotótárs:
Ardai Petra

FODRÁSZNÕ 
(07. 30.)
A debreceni Csokonai Színház 
elõadása

KÉTFILLÉRES OPERA 
(08. 06.)
Az Amarcord Társulat (Modena)
elõadása

NÕI FURCSA PÁR 
(08. 07.)
A Száguldó Orfeum elõadása

A SZERELEM DIADALA
(08. 13., 14.)
A Katona József Színház 
és a Szentendrei Teátrum közös 
produkciója

Gyerekteátrum
(Vasárnap délelõttönként 10.00)
MûvészetMalom udvara

ZENE-BONA, SZANA-SZÉT
ALMA EGYÜTTES
(07. 11.) 

KERESZTANYA 
CSÁKÁNYI ESZTER
GYEREKMÛSORA
(07. 18.) 

LÁDAFIA-MESE 
KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ
(07. 25.) 

ÓZ HATALMAS VARÁZSLÓ
TRAMBULIN SZÍNHÁZ
(08. 01.)

FUTRINKA UTCA 
FOGI SZÍNHÁZ
(08. 08.) 

HÁROM SZÉKLÁB KALÁKA
(08. 15.) 

Koncert
PÉTERFY BORI 
& LOVE BAND
(07. 15.) 
MûvészetMalom udvara

JAZZ FESZTIVÁL
(07. 31.)
MûvészetMalom udvara

FINUCCI BROS QUARTET
DRESCH QUARTET
BORBÉLY MUHELY
SZALÓKY ÁGI 
KARÁDY-ESTJE

JAZZ ÉS FOLK ESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
(Szombatonként 19.00)

CSÍK ZENEKAR 
(07. 10.)

VUJICSICS EGYÜTTES 
(07. 17.)

PRÍMÁSTALÁLKOZÓ 
(07. 24.)

SZVORÁK KATALIN
(07. 31.)

SZÁSZCSÁVÁSI ZENEKAR
(08. 07.)

MITSOURA
(08. 14.)

Fesztivál
SZENTENDRE 
ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
(08. 27–29.)
Szentendre belvárosa
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ÁLLAT

www.happypuppy.eoldal.hu

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

ÁLLÁS

4 órás elfoglaltsággal precíz,
megbízható takarítónõt keresünk.
Jelentkezéshez önéletrajz, mege-
gyezés esetén erkölcsi bizonyít-
vány szükséges. Tel. (26) 301-
673.

Fodrászt keresek szentendrei
szépségszalonba. Tel. 06-20-
569-1768.

Szentendrei szalonba fodrászt
keresek, vendégkör átadással.
Tel. 06-20-378-8144.

Építõiparban jártas, szorgal-
mas segédmunkást keresek.
Tel. 06-30-444-5820.

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

ÁLLÁST KERES

Bér- és tb-ügyintézési, könyvelõi
munkát keresek vagy vállalok.
Tel. 06-70-251-8841.

15 éves megbízható lány diák-
munkát keres szeptemberig. Tel.
06-20-472-0107.

Szakképzett óvónõ gyermekfelü-
gyeletet vállal. Tel. 06-30-501-
3398.

Gyermekfelügyeletet vállalok
Szentendrén és környékén. Tel.
06-20-483-0966.

KIADÓ LAKÁS

Kiadó szoba+fürdõszoba (konyha
nincs) kaució nélkül 45 ezer Ft-
ért. Tel. 06-30-540-3516.

Szentendrén 150 nm-es családi
ház bútorozottan, garázzsal
kiadó. Tel. (26) 301-624.

Szentendrén kiadó 2 szobás
bútorozott kertes ház. Tel. 06-20-
554-0293.

Szentendrén, HÉV-hez közel
külön bejáratú, bútorozott,

gázfûtéses, szoba-konyha-fürdõs-
zobás lakrész július 1-jétõl kiadó.
Tel. 06-30-266-9201.

Kiadó lakás július 1-jétõl,
Szentendre Széchenyi téren, 56
nm-es, II. emeleti, 2 szobás,
bútorozatlan. Tel. 06-30-422-
5358.

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

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

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

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

Leányfalun külön bejáratú lakrész
õszig kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

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

Püspökmajori lakás tulajdonostól
azonnal kiadó Tel. 06-20-360-
6644.

Lakások, lakóházak bérel-
hetõk. Tel. 06-30-299-0376.

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

85 nm-es Szentendre, Bolgár
utcai lakás garázzsal, belsõ udva-
ri parkolási lehetõséggel kiadó. A
konvektor gázfûtéses, az igényes
lakás két 20-25 nm-es szobából
(fürdõszoba, konyha, mellékhely-
iség) áll. Tel. (26) 300-080, 18
óra után.

LAKÁS, INGATLAN

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, 06-20-934-
9349. www.2mbuild.hu

Budapesttõl (Megyeri- híd) 40
km-re fekvõ csendes zsákfaluban,
Tolmácson eladó egy panziónak
is alkalmas, újszerû, kétszintes -
250 nm-es+kiszolgáló helyiségek
- családi ház, 2 ezer nm parkosí-
tott kerttel. A környéken
halásztó, vadászati lehetõségek.
Tel. 06-20-220-8864.

Kisebb házat vagy lakást
keresek megvételre
Szentendrén és környékén.
Tel. 06-30-900-2871.

Szentendrén panzió eladó.
Tel. 06-30-900-2871.

Szentendre, Bükkös patakparti
(nem árvizes) 1117 nm-es telek
80 nm-es kõházzal magánszemé-
lytõl eladó. Irányár: 29,6 millió Ft.
Tel. 06-20-356-1592.

Szentendrén, Pismány aljában
227 nöl-es építési telek 19,9 mil-
lió Ft-ért eladó. Víz, csatorna
telken belül, 15% beépíthetõség.
Tel. 06-20-924-2487.

Leányfalun, a legjobb helyen,
sorházakban 1+2 félszobás
lakás 13 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

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

Szentendrén, fõúttól 800 m-re
jó kis ház, 75 nm-es+tetõtér,
szép környéken, Pismány
hátsó részén 24 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

Szentendrén, a Nap utcában 800
nm-es telken 40 éve épült 80 nm-
es családi ház eladó 23,9 millió
Ft-ért. Tel. 06-20-354-9025.

Jó kis ház: 55 nm-es+galéria,
tiptop állapotban (cirkó,
klíma, szauna) 18 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a belvároshoz közel
2010-ben épült, 130 nm-es,
egyszintes családi ház eladó 44,9
millió Ft-ért. Tel. 06-20-354-
9025. 

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

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

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

OKTATÁS

Német pótvizsgára felkészítek.
Tel. 06-30-229-0575.

Türelmes tanár angol és spanyol-
tanítást vállal, minden szinten.
Derûs órák, tempós haladás. Tel.
06-70-504-2380.

Pótvizsga, korrepetálás,
felkészítés magyarból, történe-
lembõl, mûvészettörténetbõl,
médiaismeretbõl Szentendrén, a
belvárosban. Tel. 06-30-540-
5639.

Matematika, fizikatanítást,
pótvizsgára felkészítést, a
következõ tanévre való elõ-
készítést vállalok általános,
közép- és fõiskolai szinten.
Házhoz megyek. Tel. 06-30-347-
8843.

Pótvizsgára való felkészítést vál-
lalok matematikából. Szuromi
Márta, 06-70-580-0209.

SZOLGÁLTATÁS

Kerti munkák, fûkaszálás,
fûnyírás. Tel. 06-30-686-3941.

Kedvezõ áron reggelizõ nyílt a
Fõ téri Elisabeth étteremben. 

Asztalos munkákat vállalok.
Konyhabútorok, szobabútorok
egyedi tervezése, kivitele-
zése, esetleges átalakítása,
átszabása, összeszerelése,
szétszedése. Tel. 06-30-543-
0504.

Családi házak tervezése és ener-
getikai minõsítése. Tel. 06-20-
801-2117.

Lakásfelújítás A-Z-ig, beleértve
az asztalos munkát is. Tel. 06-20-
233-5914.

Lakatos munkák: kerítés, kor-
lát, lépcsõ – kovácsolt vasból
is. Kerti tavak építése, kar-
bantartása. Tel. 06-20-430-
1861.

Leveszem válláról az adminisztrá-
ció gondját! Ha elhalmozza a
papírmunka, és az adminisztráció
miatt nem jut ideje pénzt keresni,
hívjon! Több éves gyakorlattal
rendelkezõ pénzügyi asszisztens
mellékállásban vállalja cégek
könyvelési anyagának
elõkészítését és egyéb admin-
isztrációs feladatok elvégzését.
Tel. 06-30-747-0927.

TÁRSKERESÕ

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

Bombanõ élettársat keres, 30-50-
ig! Dohányos és lézengõ kalandor
kíméljen. Tel. 06-30-657-0950.

ÜZLET

Mûteremnek, jóga, Pilates stb.
tevékenységre kiválóan alkalmas
külön bejáratú házrész (32 nm-
es, 7 méter magas) kiadó
Szentendrén, a piactér fölött. Tel.
06-30-540-5639.

Életmód-fitness klub eladó. Tel.
06-30-949-6456, (26) 300-419.

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

EGYÉB

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

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

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta

Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294

E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948 Telep: 06 26/312-277

vagy 06 30/59-44-431 este 18 óra után 06 26/312-290

BYRON
2 éves németjuhász keverék kan. Impozáns
megjelenésû, gazdájához alkalmazkodó, jó

házõrzõ. Gyerekkel is barátságos.

EGON
2 éves, tekintélyt parancsoló akita

keverék, mutatós házõrzõ. 

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT Folyamatosan induló 
nyári intenzív 40 órás 

nyelvtanfolyamok 
ANGOL-NÉMET-OLASZ 

nyelvekbõl
Napi 4 óra heti 22.000 Ft

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös part felõl)
Telefon: 06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632

E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

Nézze nálunk 
a labdarúgó világbajnokság

mérkõzéseit!

Teátrum 
Café 

a Teátrum buszparkolónál, 
a volt autósmozi mellett



P'ART
MOZI

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

MOZIMÛSOR

július 2. péntek
17.00 SZÜNIDEI MATINÉ:
MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK 
18:10 EGEK URA (109’) kh.:12-
fõszerepben: George Clooney 
19:55 TETRO (127’) kh.:12-
Francis Ford Coppola filmje

július 3. szombat
16:00 MADAGASZKÁR 2.
(89’) kh.n.
17:30 COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY – EGY
TITOKZATOS SZERELEM 
TÖRTÉNETE (120’) kh.:16
19:30 PÁROS
MELLÉKHATÁS (113’) kh.:12

július 4. vasárnap
16:00 MADAGASZKÁR 2.
(89’) kh.n.
17:30 PÁROS
MELLÉKHATÁS (113’) kh.:12
19:30 TETRO (127’) kh.:12 –
Francis Ford Coppola filmje

július 5. hétfõ
17.00 SZÜNIDEI MATINÉ:
MAGYAR TERMÉSZET-
FILMEK
18:10 AJAMI (120’) kh.:16
20:10 EGEK URA (109’) kh.:12-
fõszerepben: George Clooney

július 6. kedd
17.00 BÛN ÉS
BÜNTETLENSÉG (BISZKU
FILM) (70’)
18:10  COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY – EGY
TITOKZATOS SZERELEM 
TÖRTÉNETE (120’) kh.:16
20:10 TETRO (127’) kh.:12-
Francis Ford Coppola filmje

július 7. szerda
17.00 SZÜNIDEI MATINÉ :
MAGYAR TERMÉSZET-
FILMEK
18:10 EGEK URA (109’) kh.:12-
fõszerepben: George Clooney
19:55 AJAMI (120’) kh.:16

július 8. csütörtök
17.00 BÛN ÉS
BÜNTETLENSÉG (BISZKU
FILM) (70’)
18:10 DOT.COM (103’) kh.:12
19:55 ISTEN HOZOTT AZ
ISTEN HÁTA MÖGÖTT (106’)
kh 12

július 9. péntek
17.00 SZÜNIDEI MATINÉ :
MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK
18:10 A TITÁNOK HARCA
(106’) kh.:12
19:55 MICMACS (N)AGY-
BAN MEGY A KAVARÁS
(105) kh.:12 fõszerepben: Dany
Boon az Isten hozott az Isten
háta mögött címû film rendezõje

július 10. szombat
16:00 A TITÁNOK HARCA
(106’) kh.:12
16.30 FILMMEGLEPETÉS
KICSIKNEK - kisterem

17:45 DOT.COM (103’) kh.:12
19:30 MICMACS (N)AGY-
BAN MEGY A KAVARÁS
(105) kh.:12 

július 11. vasárnap
16:00 A TITÁNOK HARCA
(106’) kh.:12
16.30 FILMMEGLEPETÉS
KICSIKNEK- kisterem
17:45 ISTEN HOZOTT AZ
ISTEN HÁTA MÖGÖTT (106’)
kh 12
19:30 MICMACS (N)AGY-
BAN MEGY A KAVARÁS
(105) kh.:12

Július 12. és augusztus 9.
között 

A MOZI ZÁRVA TART. 
Nyitás augusztus 9-én 18

órakor.
Minden kedves látogatónknak
kellemes nyarat, jó pihenést 

kívánunk!

PROGRAM
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NYÁRI TÁBOR 
A P’ART MOZIBAN

2010. július 12-16.

KÉSZÍTSÜNK FILMET ÉS
NÉZZÜK MEG MOZIBAN!
EGY HETES TÁBOR 14-19

ÉVES KORIG

A táborban megismerkedhettek a
filmkészítés rejtelmeivel, az ötlettõl
a kész filmig – szinopszis, for-
gatókönyv, story-board, világítási
ismeretek, kameratechnika/
kamerahasználat, kompozíció,
filmvágás, utómunka.
Mindezt meg is valósíthatjátok: az
elméleti ismereteket a gyakorlatban
is alkalmazhatjátok!
A filmkészítés elmélete és gyakor-
lata iránt érdeklõdõkön kívül minda-
zoknak ajánlott, akik mozgókép-
kultúra és médiaismeret tantárgy-
ból szeretnének érettségizni vagy
tovább tanulni kommunikáció, 
médiadizájn, mûvészeti vagy média
szakokon.
Saját felszerelés nem szükséges,
kamerát, világítási eszközöket,
mikrofont,filmvágáshoz alkalmas
számítógépet biztosítunk!

Foglalkozásokat vezeti: Dabi István
M., médiamûvész, filmkészítõ,
középiskolai tanár
Meghívott vendégelõadók:
Kerékgyártó Yvonn, dramaturg hall-
gató – Magyar Filmmûvészeti
Egyetem, Maróthy Csaba, színészi
játék, drámajáték oktató, Fischer
Gábor, filmrendezõ

Tervezett program: 
hétfõtõl péntekig 10-18 óráig
Hétfõ – ismerkedés az eszközökkel,
kameragyakorlat, filmterv
elõkészítése
Kedd – világítás, kameragyakorlat,
filmformanyelvi kifejezõeszközök,
filmterv megbeszélése,forgatás
Szerda – fogatás
Csütörtök – forgatás, filmvágás,
utómunka
Péntek – utómunka, a kész film
bemutatója
12-13-ig ebéd, délután uzsonna

A tábor költsége: 25 000 Ft

Jelentkezés: Morvai Zsuzsa 
morvai.zsuzsa@gmail.com            
Tel.: +36-30/237-99-42

Szakmai felvilágosítás: 
Dabi István M    istvandabi@wp.pl 
Tel.: +36-30/402-19-71

Megnyitottuk POMÁZON Keleti Kávézónk terasz helyiségét, 
ahol megkóstolhatja 

török kávénkat vagy tea különlegességeinket 
egy kellemes vízipipa társaságában.

Török tradicionális ételekkel és édességekkel várjuk Önöket.
Minden pénteken 20:00-tól hastáncbemutató.

Ingyenes Wifi elérhetõség.

Keleti Kávézó
Pomáz, Beniczky u. 63.
(Pomáz Fõ utcája • Rákos pince)

Tel: 06-26/325-355   
Nyitva: H-P 16:00-24:00  Szo-V 12:00-24:00

Ölelkezõ formák
KOPIN KATALIN

Pistyur Imre emblematikusan
összevont, tömör plasztikai
jelekkel üzen kortársainak.
Szobrainak alapformája a
tömb, nem átformálni és
átlényegíteni akarja az általa
kiválasztott és nagyra tartott
anyagot – a követ, hanem
hangsúlyozni és kiemelni
annak õsi formáit, jelleg-
zetességeit. Pistyur Imre

kortárs mûvész, ám mégsem kapcsolódik szervesen a
jelenkor mûvészetének evolúciós rendszerébe,
autonóm módon, irányzatokat és trendeket figyelmen
kívül hagyva, vési keze nyomát a kõbe.
Szobrai közel állnak a természet alapformáihoz,
rokonságot vállalnak a szél- és esõmarta sziklatöm-
bökkel, az eróziónak kitett hegyoldalak lemálló
kõtöredékeivel. Kezét a kõ tisztelete vezérli, nem di-
adalmaskodni akar a természet diktálta törvénysze-
rûségek fölött, hanem azzal összhangban végezni
alkotó munkáját. A mûvész által szinte kizárólagosan
használt anyag az andezit, ez a nehezen megmunkál-
ható, rendkívül kemény, durva felületû, belsõ repedé-
sekkel hálózott kõzet már önmagában is a föld ener-
giáit, a természet õserejét közvetíti. A mûvész ezt a
hatást erõsíti fel faragásmódjával, jelképrendszerével. 
Robosztus, zömök figuráinak testhez simuló végtagjai,
ácskapocsként illeszkedõ ujjai szilárd, zárt rendszert
alkotnak. Szobrainak komponálásmódja, formakarak-
tere egyaránt felidézheti az egyiptomi kockaszobrokat,
valamint a modern szobrászat két úttörõjének: André
Derain és Brâncusi alkotásait. André Derain 1907-ben
készült Kuporgó nõ címû alkotása jelzésszerû rész-
leteivel, súlyos, vaskos formáival, valamint Brâncusi
1912-es Csók címû emblematikus mészkõszobra for-
maképzésével és szobrászi szemléletmódjával hozható
párhuzamba Pistyur mûvészetével.
A dalmát gyökerekkel rendelkezõ szentendrei alkotó
az 1960-as évek végétõl faragja a környéken fellelhetõ
köveket, plasztikai tevékenysége mellett festészettel is
foglalkozik. Távoli partokat, végtelen víztükröket,
magányos alakokat megjelenítõ szimbolikus, szubjek-
tív festészete tökéletes ellenpólusa derût, életteliséget
sugárzó, groteszk humorú szobrászatának.
A kõ üzenetét kibontó faragás számára rituális eljárás.
Az elkészült mûvek végleges formájukat elnyerve sem
szakadnak el eredeti közegüktõl, hiszen ezek a szobor-
lények ott teljesednek ki igazán, ahonnan származnak –
a természetben. Ölelkezõ formái, nyugalmat és derût
sugárzó mitikus figurái erényeinket és esendõségünket
merevítik kõbe, örök példázatul szolgálva számunkra.
Az Aulich Galéria 1999-es fennállása óta a kortárs
mûvészet számos kiváló alkotójának nyújtott szerep-
lési lehetõséget. A kiállítók névsorában több szentend-
rei alkotó nevét is felfedezhetjük: Szikora Tamás és
Kárpáti Tamás festõmûvészek, valamint Szabó Tamás
és Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvészek után,
most újra a szentendrei szobrászat egy rétege kap nyil-
vánosságot.

Litogenia – Pistyur Imre kiállítása
Aulich Art Galéria (Bp., Aulich u. 5.), június 7. – július 8.
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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 (hét-
fõtõl 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. (vasár-
naptól 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.
Idõpont: június 20–25 (vasárnaptól pén-
tekig)
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 goli-
atdse@freemail.hu

GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT
EGYESÜLET

Vár a vizitábor!Vár a vizitábor!

Hamarosan indul 
a nyári focibajnokság
A futball világbajnokság 
döntõjét követõ héten indul 
a hagyományos nyári foci-
bajnokság a Püspökmajor-
lakótelepen.

Július 16-án, pénteken
délután hat órakor kezdõdik 
az elsõ mérkõzés a Barcsay Jenõ
Általános Iskola melletti
bitumenes pályán, nevezni
ugyanitt, a meccs elõtt lehet. 

A szervezõk nemcsak 
fiú-, hanem lánycsapatok 
jelentkezését is várják. 

A nándorfehérvári
diadal emlékére
SPORTOS ZARÁNDOKLAT

Hagyományteremtõ céllal a nándorfehérvári diadalról emlékeznek
meg sportos zarándoklattal a Dunakanyarban. A rendezvénysorozat
július 4-én, vasárnap délben Esztergomban kezdõdik koszorúzással,
amelynek tiszteletére az esztergomi harang is megkondul.
Július 17-én, szombaton Visegrádról indul a zarándokok csapata – 
a szárazföldön futva és kerékpárral, a Dunán sárkányhajóval –
kísérve a Mátyás király pajzsának és Kálváriájának másolatát szállító
hintót. A rendezvénysorozat záró eseménye július 22-én, csütörtökön
a Hõsök terén koszorúzzák majd meg Hunyadi János és Mátyás király
szobrát. A csapatok minden településen megállnak majd, ahol azok
elöljárói fogadják õket, illetve újabb érdeklõdõk is csatlakozhatnak 
a sportos zarándoklathoz. 
Az esemény fõvédnökei dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, 
dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr. Erdõ Péter bíboros
lesznek, védnökei pedig az érintett települések – Visegrádtól
Budakalászig – polgármesterei.

SÁRKÁNYHAJÓ ROADSHOW

A célállomáson, Szentendrén, ahová a zarándokok a kora délutáni
órákra várhatóak, egy másik sportesemény is lesz „Sárkányhajó
Roadshow” néven. A szintén hagyományteremtõ céllal, a kajak-kenu
szövetség szervezésében rendezett versenyt az érdeklõdõk a Duna-
korzóról kísérhetik majd figyelmemmel. 
Az eseményre szeretettel várjuk minden olyan lelkes amatõr,
versenyzési engedéllyel nem rendelkezõ csapatok, cégek, iskolák
jelentkezését – az utóbbiak számára a nevezés ingyenes –, akik
nyertesként szívesen vennének részt a szegedi VB rendezvény külön,
a helyi nyertesek részére megszervezett döntõjén is. A nevezésrõl,
feltételekrõl, nyereményekrõl bõvebb információ a www. kajakkenu-
sport.hu oldalon található.

A két sportos eseményt kulturális rendezvények is kiegészítik: fellép
a Dunabogdányi Fúvószenekar, lesz halászléfõzõ-verseny (további
információ: Kiss Károly, 06-20-968-2725). A rendezvényt a Napvágás
nemzeti rockzenekar koncertje zárja a Postás-strandon. 

„Gyere és
evezz velünk”

NAPKÖZIS VÍZISPORT ÉS
KALANDTÁBOR SZENTENDRÉN
Kajak-kenu oktatás, túrázás, vál-
tozatos programok, motoros hajó

kísérettel, teljes ellátással.
Idõpontok:

június 21-25.; június 28. – július 2.; 
július 5-9.; július 12-16; július 19-23.; 
július 26-30.; augusztus 2-6.; augusz-

tus 9-13.; 
augusztus 16-19. 

– reggel 7.30-tól 17.30-ig
Részvételi díj: 16 000 Ft/fõ/hét

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
06-30-416-9159, 

presto@dunakanyar.net

PRESTO SPORT

ÉS SZABADIDÕ EGYESÜLET


