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Székhely: Bükköspart 34/A
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www.polgarorseg.
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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., 310-828
Minden kedden Városi Gy.,
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 Gy., Attila u. 23., 319-
354
Szombat vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-
ig NYITVA, ügyelet:16-tól
reggel 8-ig
Július 10-11. Andrea P. 
Július 17. Pismány Gy.
Július 18. Vasvári Patika 13
óráig nyitva, utána ügyeletes a
Pismány Gy.      
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

Jótékonysági 
felhívás
MÉG VÁRJÁK A SEGÍTSÉGET 
AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK!

A szentendrei Tükörkép Egyesület
tudomására jutott, hogy az árvíz-sújtot-
ta Szendrõn és Felsõzsolcán még nagy 
a szükség. Gere Gábor varbói lel-
kipásztor, aki a mentési munkálatok
egyik koordinátora 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, építõanyag-
ra, 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  20-ig várjuk a segítõ szándékú
emberek és civil szervezetek
adományait Szentendrén, a Ford iro-
daházban, 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 ren-
dezvényt szervezünk a város lakosságá-
nak 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

Adományok Szendrõ városának
A Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság június 7-én tartott klub-
napján a jelenlévõ tagok elfogadták Szente Jánosné elnökünk javaslatát, miszerint
gyûjtsünk adományokat és személyesen adjuk át valamelyik árvízkárokat szenvedett
településnek. A szervezõ munka során Dicsõ Zoltán önkormányzati képviselõtõl meg-
tudtuk, hogy Szentendre árvízkárokat szenvedett testvérvárosa Szendrõ, így az össze-
gyûjtendõ adományok címzettje ismertté vált.
A gyûjtés megindult. A tagság lehetõségeihez mérten járult hozzá a gyûjtéshez. Az
adományok egy része készpénz, más része természetben gyûlt össze. Az összegyûlt
pénzen – 118 515 Ft – tartós élelmiszereket, fertõtlenítõ szereket, édességeket, kész-
ételeket stb. vásároltunk. Természetbeni adományokként jó állapotban lévõ használt
ágynemûk, ruhák, gyermekjátékok gyûltek össze. A természetbeni adományok között
Vörös Edgár és felesége jóvoltából hat darab kétszárnyas üvegezett zsalugáteres ablak
is szerepelt.
Június 27-én Margaritovits György 1,5 tonnás teherautójával és Vörös Edgárék fur-
gonjával szállítottuk Szendrõre az adományainkat, amelyeket Szabó János vett át
Szendrõ Polgármesteri Hivatala részérõl. Ezúton is tolmácsolni szeretnénk Szendrõ
Polgármesteri Hivatalának köszönetét társaságunk tagjai, az adakozók felé.
Küldöttségünk tagjai voltak Szente Jánosné, Vörös Edgárné, Vörös Edgár, Marga-
ritovits György, Tóth Gyõzõ és jelen sorok írója:                                        FÁBIÁN PÁL
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A polgármester 
programja

Július 9. (péntek)

13.00 Semmelweis Nap a SZEI-ben
14.00 A Kinizsi Szakképzõ Iskola

végzõseinek búcsúztatója a Fõ
téren

15.00 A nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem hallgatói-
nak kiállítása a PMK-ban

17.00 Szentendrei Grafikai Mûhely
30 éves jubileumi kiállítása a
Szentendrei Képtárban

Július 10. (szombat)

10.00 Tiszthelyettesek eskütétele a
MH Központi Kiképzõ Bázisán

Július 13. (kedd) 

09.00 Kisvezetõi értekezlet
13.00 Képviselõvel megbeszélés 
14.00 VSZ Zrt. ügyvezetõjével

megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
16.00 Szentendrei Kulturális Központ

ügyvezetõjével megbeszélés

Július 14. (szerda) 

09.00 Projekt megbeszélés
15.00 Pilisi Tekerõvel kapcsolatos

egyeztetés
17.00 Francia nagykövet fogadása

HÍREK

Tájékoztatás 
a Duna-korzón lévõ
homokzsákokról
A nyár eleji árvíz következtében
városunkban is több útszakaszt
öntött el a Duna, illetve a kiáradt
patakok. A Duna-korzó védel-
mének érdekében a már meg-
gyengült töltést lefóliázták, és
homokzsákokat helyeztek el rajta,
illetve az autósok által használt
úton – feltartóztatva az átszi-
várgó vizet.
A zsákok azóta is a helyükön van-
nak, és egyre többen sürgetik
azok elvitelét, illetve a padok
visszahelyezését. Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni a tisztelt la-
kosokat, hogy az augusztusban
várható zöldárig a legkritikusabb
részeken, azaz a hajóállomás és a
révállomás alatti szakaszon a
kõszekrényes támasztás és a fólia
fenntartásának érdekében a ho-
mokzsákok még maradnak,
ugyanis azok eltávolítása, illetve
rövid idõn belüli ismételt vissza-
hordása értelmetlen, és jelentõs
többlet-költségeket jelent a város-
nak. Addig is kérnénk szíves
türelmüket és megértésüket!
Ugyanakkor a padok visszahe-
lyezésre kerültek, illetve a két kri-
tikus pont, a hajóállomás és
révállomás közötti szakaszon a
fóliát megbontották.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Taxi a Dunán

A MB Travel Service közlekedési
vállalkozás azzal a kéréssel for-
dult Szentendre önkormányza-
tához, hogy adjon elvi hozzá-

járulást egy vízitaxi szolgáltatás
részére létesítendõ kikötõ meg-
építéséhez, amely a Görög Kancsó
alatt található, a MAHART által
korábban megszüntetett kikötõ-
helyen jönne létre. Az MB Travel
Service szándéka, hogy a hajófor-
galmat Szentendre-Visegrád kö-
zött újra felélessze, valamint a
Budapest-Szentendre gyorsjáratot
elindítsa. A kikötõhely létesítése
alkalmas lehet a város turizmusá-
nak továbbfejlesztésére azzal,
hogy az új kikötõ létesítésével a
város is naponta több hajót tud
fogadni. Tekintettel arra, hogy a
Duna-korzó gátjának rekonstruk-
ciójára a város eredményesen
folytatott le tervpályázatot, azon-
ban a megvalósításhoz szükséges
pénzügyi fedezet hiányzik, így

jelenleg nem lehet megjósolni,
hogy pontosan mikorra tehetõ a
megvalósulás kezdete. A város
tehát nem látott akadályt a kérés
teljesítésében, és azzal a kikötés-
sel adta meg a lehetõséget a vízi-
taxi telepítéséhez, hogy a meg-
valósuló kikötõhelynél nem állhat
állandó jelleggel hajó, és azon
nem folytatható kereskedelmi
tevékenység, valamint hogy a
kikötõhely létesítõje a Duna-
korzó gátjának rekonstrukciója
esetén köteles az önkormányzat
írásos felhívására harminc napon
belül a kikötõhelyet eltávolítani,
és ezzel kapcsolatosan semmilyen
kártérítési igénnyel nem léphet
fel.

B. T.

Föld omlott egy munkásra
Július 2-án a reggeli órákban munkavégzés közben
Szentendrén föld omlott egy árokban dolgozó mun-
kásra, akit a leomló földtömeg mellkasáig beteme-
tett. A sérültet a szentendrei tûzoltók pneumatikus
emelõpárna, kéziszerszámok és egy munkagép
segítségével szabadították ki. A mentés közben a
sérült egészségügyi ellátását, sokktalanítását és
folyamatos ellenõrzését a tûzoltóság mellett mû-
ködõ EndreDoktor szolgálat végezte a mentõkkel
együtt. A sérültet, kiemelése után,  mentõhelikopter-
rel szállították kórházba. A mentéshez a munka-
gépet a HollóMûvek biztosította. Köszönjük.

Szöveg és kép:
WESZELITS ANDRÁS helyettes szóvivõ

Szentendrei Tûzoltóság

Elképesztõ, mi
került az útra

Használt cipõk ácsorognak Szent-
endrén, a 11-es út fõvárosba
vezetõ egyik elágazásánál. A
köztéri/közúti akcióban résztvevõ
cipõkbe valószínûsíthetõen ta-
vasszal muskátlit ültettek, ame-
lyek mostanra nõttek meg annyi-
ra, hogy virágukkal bátran állják

a nagyvárosba igyekvõ és az
onnan kifele vezetõ autósok te-
kintetét, miközben jelenlétük szo-

katlan gondolatokkal gazdagít-
hatja autósaink fejét. 
Magyarországon az utóbbi évek-
ben számos gerillakertészeti ak-
ciót követhettünk figyelemmel.
Ebbe a mozgalomba illeszkedik ez
az ötlet, ahol az aktivisták hasz-
nált cipõkben muskátlikat he-

lyeztek el a forgalmas útszaka-
szon, a két irányt elválasztó
betonpadkán. 
Az ember jelenlétére utaló újrafel-
használt kelléket, vagyis a cipõt
egy másik élõlény, egy növény
foglalja el. Olyan találkozás ez,
amit felfoghatunk az aszfalton
lábukat megvetni akaró virágok
rendkívüli kreativitásának is,
akik felismerve, hogy az aszfalton
gyökeret ereszteni nem képesek,
cipõkbe költözve hódítanak meg
egy számukra eddig ismeretlen
területet.
A bátor cipõk ácsorognak és vár-
nak – talán egy emberléptékû vá-
rosi közlekedésre?

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk legközelebb 
július 23-án 
jelenik meg
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Olvasom a cikkben. Meg figyelem is
a kamerákat. Talán õáltaluk is
engem valakik. Figyeljenek bátran,
kérem: nincsenek titkaim, nem
vagyok én miniszter. Barátaimmal
beszélgetünk a korzón: nézd, ott az
új kamera. A lámpaoszlopon. Mel-
lette már hónapja kiégett az egyik
lámpa. Vicces, mint Trabant vissza-
pillantó-tükrén az aranykereszt.
Ungarische feeling, pöttynyi kustu-
ricabalkán-levegõvel.
Nem kell filosznak lenni ahhoz,
hogy minden, intim terünkbe való
intézményesített behatolást agresz-
szióként értelmezzünk. Nem kell
filosznak lenni ahhoz se, hogy le-
gyintsünk rá: na bumm, majd
néhány fekete krampusznak öl-
tözött kövér szekus kikacag a mo-
nitor elõtt, hogy milyen hülyén
járok. Nem baj, szeretek hülyén
járni, és szeretem, ha az emberek
nevetnek. Monthy Python: Hülye
járások címû film, ha megvan
valakinek, ugye. Jó az.
Kétéves fiammal játszunk a korzón.
Kavicsokat hemperget. A kavicsok
között olykor felbukkan egy kis
opálzöld üvegszilánk. Mi ez, apa?
Üvegszilánk, kisfiam, megvágod
vele magad, nem játszunk vele, add
ide, apa kidobja a kukába. A kukába,
ami nincs, vagy ha van, úgy tele van,
mint még három másik kuka.
Integessünk a kamerának, fiam,
mutassuk meg az üvegszilánkot.
Meg még azt a pár törött üveget,
amit mulatozó tinédzserek lehajigál-
nak a korzóról a Duna mellé, oda,
ahol szintén a fiammal kacsákat
szoktunk nézni. Üvegek, na ja.
Magam is tobzódtam a korzón
tizenévesen, gitároztam, énekeltem,
ittam az olcsó bort, meg szerel-
meskedtem, meg hát amit az ember
ily korában éjjel a korzón csinálni
szokott. De üvegszilánkot, azt nem.
Azt azért nem. Hát kedves kamerák
vagy kameramanok vagy rendõrök
vagy másféle hobbit ûzõ tinédzserek
(akik nem dobálnak, hanem vi-
lágítós mellényben katonásdit ját-
szanak – õk polgárõröknek nevezik
magukat, nekik másik filmet aján-
lok: Michael Moore: Kóla, puska,
sültkrumpli) vagy nem is tudom, kit
kellene megszólítanom a nemes
szerkezet másik oldalán: azt nyilván
tudjuk, hogy térfigyelõ rendszerrel
valódi bûnözõ el nem kapható soha
és sehogy. A valódi bûnözõk ki sem
szállnak a sötétített üvegû Audi A5-
ösböl, nem hogy még az utcán
kamerák elõtt kolbászoljanak, meg
vakargassák a tizenöt kiló kokaint.

De hát a polgármester úr is meg-
mondta: a vandál tettek ellen akar-
nak fellépni. Szó sincs itt semmi-
lyen bûnözésrõl. Jó. Hát akkor
csináljunk már valamit a kukákkal,
meg üvegekkel. Kidobom én azt az
üveget, naná, ha van hova. Kido-
bom, amíg nem beszélünk pénzrõl.
Amíg senki nem kér senkitõl, senki
nem vesz el senkitõl semmit, addig
kidobok én bármit. De ha olyan
kontextusban beszélgetünk a jelen-
ségrõl, hogy adófizetés, meg negy-
venöt millió, meg itt élünk, akkor
nem dobom ki. Akkor negyvenöt
millióból ne legyen ott az a fránya
üveg, a kuka meg legyen kiürítve.
Legyen lekamerázva a dobáló, meg
a kukatömködõ, a világítómellé-
nyes meg menjen oda, és intézked-
jék. Na. Ne én mondjam már meg a
hatósági rendfenntartó-nadrágtartó
gittegylet-izé szerveknek, hogy mi a
körletrend az úttörõtáborban. Pont.
Azt hiszem, nem beszélek irrealitá-
sokról. Azt hiszem, nem irrealitás,
hogy negyvenöt átkozott millióból a
fiam lábát ne vágja szét az üveg-
szilánk, ha épp mezítláb szottyan a
korzón rohangászni kedve.
Van terünk. Van figyelmünk. Hát
figyeljünk oda. Arra, ami valóban
fontos.

JUHÁSZ KRISTÓF

szabadúszó színházi szövegíró

Tisztelt Juhász úr!

Az Ön által jelzett bosszantó, a
közösségi érdekekre és értékekre
fittyet hányó személyek által oko-
zott cselekmények visszaszorítása
volt az egyik fõ célja annak, hogy a
képviselõ-testület a térfigyelõ rend-
szer kiépítésérõl döntött. Más
települések tapasztalatai alapján

ugyanis a megfigyelt területen
csökkent a bûnözés, és hatékonyab-
bá vált a jogsértést elkövetõkkel
szembeni hatósági fellépés.
A képfelvevõk mögött ülõ „kamera-
manok” azok a közterület-felü-
gyelõk, akik maguk is jól ismerik a
város életében jelenlévõ prob-
lémákat. Az új feladatot õk is most
tanulják, de biztos vagyok benne,
hogy rövid idõn belül elsajátítják
azokat a technikákat, amelyek
alapján hatékonyabban tudunk fel-
lépni az üvegdobálókkal, szeme-
telõkkel, a köztéri kukákat oda nem
illõ hulladékkal megpakolókkal,
szabálytalanul közlekedõkkel, van-
dálokkal, a közterületet engedély
nélkül elfoglalókkal vagy akár az
egyéb bûncselekményeket (lopá-
sokat, autófeltöréseket, betörése-
ket) elkövetõkkel szemben. 
A városképet elcsúfító szemét rend-
szeres eltakarításával a Városi
Szolgáltató Zrt.-t bíztuk meg, mely-
nek munkatársai a nyári idõszak-
ban vasárnap is takarítják a legfor-
galmasabb belvárosi utcákat, ürítik
a kukákat. A fõkertész irányítása
alapján a közmunkások már most
minden héten legalább egy alka-
lommal összegyûjtik az eldobált
csikkeket, üvegszilánkokat, de le-
hetõségeinkhez mérten igyekszünk
erre is még nagyobb figyelmet fordí-
tani. 

KUN CSABA

alpolgármester

Tisztelt Juhász Kristóf!

Az Ön által – nyilván bennünket
nem igazán ismerve – katonásdit
játszó világítómellényes tinédzse-
reknek nevezettek, valójában civil,
önkéntes társadalmi munkát ingye-
nesen végzõ bûnmegelõzõk, egye-
sületünkben jellemzõen 18 és 70 év
közötti polgárõrök nevében szól-
nék.
Üvegszilánk, meg szemét. Van
mindkettõ. A szemetes gyakran
tele, ez is igaz. Már reggel, kuka-
ürítés, új zacsi után félig tele van,
mert az állampolgár éhes puma
módjára ugrásra készen várja, hogy
kiürüljön és beletehesse összegyûlt
háztartási szemetét. Bele is teszi,
ha épp nincs ott senki, hogy rá-
szóljon. Néha ott vagyunk, néha ott
van a rendõr, néha ott van a
közterület-felügyelõ, néha pedig
másik állampolgár, aki viszont fizet
a szemétszállításért.

Üvegszilánk. Az üveg eltörik,
szilánk lesz belõle. De hogyan is
kerül oda? Eladja a vendéglátóhely
a nagykorúnak, esetleg – véletlenül
– a kiskorúnak, vagy eladja a kis-
kereskedelmi egység, még esetleg
az éjszakai duhajkodás elõtt.
Szentendre város területén érvény-
ben van egy önkormányzati ren-
delet, mely a közterületen történõ
alkoholfogyasztást szabályozza.
Ahol nem szabad italozni, a vilá-
gítómellényesek odamennek, s
megkérik az illetõt, ne tegye. Az
eldobott üveg hangját meghalljuk,
ha közel vagyunk, odamegyünk,
összeszedetjük azzal a személlyel
vagy a társaságával, akik eldobták.
De ha a szilánkok veszélyesek és
nincs kivel összeszedetni éjszaka,
mi is felkapjuk, kidobjuk. Mert
veszélyes. Mert közülünk sokan
szintén sétálnak ott gyerekükkel.
Mert a világítómellényes, önkéntes
polgárõr ingyen, hobbiból óvja saját
lakókörnyezetében a közrendet, a
közbiztonságot, hogy Ön is nyugod-
tabban élhessen.
A Polgárõrség Szentendre tagjai az
elmúlt esztendõkben jellemzõen
nyolcezer és tizenötezer közötti
számú munkaórát áldoztak évente
Szentendre és környékének  közbiz-
tonságára. Még egyszer hangsú-
lyozom: nem fizetésért, hanem in-
gyen, önként, hobbiból! Sokszor a
saját autójukkal, gyakran úgy, hogy
az üzemanyag árát sem tudják
kifizetni.
A szemetelés, az italozás prob-
lémáinak elhárítása mellett fela-
datunknak tekintjük azt is, hogy
színvonalas képzéseken gyarapít-
suk jogi és gyakorlati tudásunkat.
Folyamatosan járõrözünk önállóan,
rendõr barátainkkal közösen, néha
a közterület-felügyelettel közösen.
Egyesületünk költségvetésébõl szo-
rítottunk ki egy rendszert, mellyel
végre közvetlen kommunikációs
lehetõségünk van a rendõrségi és a
tûzoltósági ügyelettel, valamint a
térfigyelõ-központtal, ahol az Ön
által vélelmezett fekete ruhás kövér
szekusok helyett a közterület-felü-
gyelet munkatársai ülnek, és figye-
lik a monitorokat. Pontosan azért
hoztuk létre ezt a rendszert, hogy a
három „szerv” tudjon egymással és
velünk azonnal beszélni, hogy
hamarabb érkezzen a segítség. A
polgárõrök a negyedik rendszer.
Nem „szerv”, hiszen civilek va-
gyunk.
Próbálja ki Ön is! Szívesen látjuk
vendégként járõrben, ha van rá pár
éjszakai órája. Kap kölcsön vilá-
gítós mellényt is. Segíthet össze-
szedetni a szilánkokat!

MOZSGAI ENDRE

elnök
Polgárõrség Szentendre

www.szentendrei.polgarorseg.net

A térrõl és a figyelemrõl
„Június 14-én adták át városunkban a 45 millió Ft értékû térfigyelõ kamerarendszert. Dr. Dietz Ferenc polgár-
mester elmondta, hogy az utóbbi idõben elszaporodó vandál tettek ellen kívánnak erélyesebben és hatékonyab-
ban fellépni.”
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NKövetkezõ állomás
A „Szentendre 1000 év+” keretein belül a közelmúltban sok
kitûzött célt sikerült megvalósítania az önkormányzatnak. A
lakosok olvashattak a Pannónia-telepen megépített csapadékvíz-
elvezetõrõl, a pismányi játszótérrõl, a Görzenálról, a Kaiser’s áruház
mögötti P+R parkolóról, a Szerb és a Bem utca lekövezésérõl, a tér-
figyelõ kamerákról.  
Sok, és több szempontból is lényeges elõrelépést sikerült idén
tavasszal, illetve kora nyáron tennie az önkormányzatnak, és a
további kitûzött célok is folyamatban vannak. A legközelebbi ilyen,
régóta várt lépés az Egres-Barackos út átadása lesz. A város 208
millió forintnyi támogatást kapott a 170 millió forint önrész mellé,
így végre le lett aszfaltozva az Egres út vége, járda is épült mellette
a biztonságosabb közlekedés érdekében. 
A Barackos úton szintén tovább aszfaltozták az utat a jelenlegi
buszfordulótól – ahol nemrégiben adták át a Pismány játszóteret –,
és kiépítették az új buszforduló helyét, amely 600 méterrel kerül fel-
jebb, a Vörösgyûrû sétányhoz. 
A munkálatok a tervek szerint nyár végén zárulnak le, egy átadó
ünnepség keretein belül.

A felsõ fotón a készülõ buszforduló, alatta a felújítandó Egres utca
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K omplex kisvállalati megoldásokkal
várja ügyfeleit az MKB Bank, ame-
lyek között mindenki megtalálhat-

ja a cégére szabott konstrukciót – mond-
ja Richterné Bernáth Kinga, a bank
szentendrei fiókjának vezetõje. Így a for-
góeszköz-finanszírozásra, valamint át-
meneti likviditási nehézségek áthi-
dalására kitalált Széchenyi Kártyát, ame-
lynél – a tízmillió forint fölötti keret-
összegû szegmensben – az MKB Bank piaci
részesedése meghaladja a harminc százalékot,
vagy az olcsó, kényelmes és biztonságos elektron-
ikus szolgáltatáscsomagot.

Az MKB Bank az elsõk között csatlakozott 2002-
ben a KA-VOSZ Zrt. által indított Széchenyi Kártya
konstrukció értékesítéséhez, és a kisebb vál-
lalkozásokat kedvezõ hitelhez juttató eszközre
bevezetése óra stratégiai termékként tekint.
Pozícióink különösen a tízmillió forint fölötti
keretösszegû Széchenyi Kártyák piacán kima-
gaslóak, részesedésünk meghaladja a 30 száza-
lékot. 

A kiemelkedõen kedvezõ kamatozású Széchenyi
Kártya folyószámlahitel konstrukciónk – amely a
legégetõbb likviditási gondokra kínál gyors és
rugalmas megoldást, magába foglalva az állami
kamattámogatás elõnyeit – a válság alatt sem
vesztett népszerûségébõl. Az átlagos hitelkeret 7,5
millió forint körül alakul, a legkelendõbb továbbra
is a 10 milliós kártya. A kétéves futamidõ be-
vezetésével egyidõben – a vállalkozók piac-
képességének növelése érdekében – megszûnt a
negyedéves törlesztési kötelezettség is, az
igénylés további egyszerûsítésével már az inter-
neten keresztül is hozzáférhetõ a Széchenyi
Kártya. 

A kedvezõ fedezeti követelményei, a folyószámla
típusú hitelekkel mutatott rokonsága miatt

méltán népszerû pénzügyi eszköz a
bank teljes, 86 tagú fiókhálózatában
igénybe vehetõ, akárcsak a kisvállalati
ügyfelek strukturáltabbá tett termék-
palettájának többi eleme, hiszen komp-
lex kisvállalati megoldásokkal állunk
ügyfeleink rendelkezésére. 

Az elektronikus pénzforgalmat elõnyben
részesítõ vállalkozások mind népesebb

tábora számára jelent olcsó, kényelmes és bizton-
ságos intézési módot a pénzügyi tranzakció tet-
szõleges idõben és helyrõl történõ lebonyo-
lításához az 1x1 Elektronikus Szolgáltatás-
csomag. Ez kedvezõ havidíja mellett a standard
feltételeknél olcsóbb internetes ügyintézést tesz
lehetõvé, olyan havidíjmentes szolgáltatásokkal
kiegészülve, mint az MKB TeleBANKár, az MKB
NetBANKár, az MKB MobilBANKár. A csomaghoz
tartozik egy díjmentesen vezetett forint
bankszámla, egy éves díj nélkül használható Visa
Electron bankkártya, valamint havi két ingyenes
ATM készpénzfelvétel bármelyik belföldi
automatából. 

A kisvállalkozásoknak is elérhetõvé tettük a refe-
renciakamathoz kötött hiteleket, amelyek a
csökkenõ kamatkörnyezetben automatikusan
mérséklik a vállalkozások pénzügyi terheit. A vál-
ságból kiutat keresõ és fejlesztésekben gondol-
kodó vállalkozások figyelmébe az Új Magyar-
ország Kishitel konstrukciónkat ajánljuk, amelyet
a legkedvezõbb költségei emelnek ki a kisvállala-
tok számára szóba jöhetõ hiteltermékeink közül.

A vállalkozás elvárásaihoz és lehetõségeihez
leginkább igazodó megoldás megtalálásában
személyes pénzügyi tanácsadóink minden érdek-
lõdõnek segítenek az MKB Bank Szentendre,
Kossuth Lajos u. 10. sz. alatti fiókjában. 
A konstrukciókról további részletek találhatók a
www.mkb.hu honlapon.
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Egyre több Széchenyi Kártyát
igényelnek az MKB Banknál

Richterné 
Bernáth Kinga

Intenzív streching
tanfolyam a V8-ban!

A módszer segítségével az egész tested
hajlékonyságát, lazaságát fokozhatod.
Ízületi mozgáspályákat növelünk izom-, 
ín-, szalagnyújtó gyakorlatsorozattal.

Eredményeképpen a hét végére 
megtapasztalhatod, hogy erõnléted nõ, 

tested és mozgásod rugalmasabbá, 
esztétikusabbá válik.

A tested többre is képes,
mint amit feltételezel róla!
A tanfolyam idõpontja: 

2010. augusztus 9–16.
Naponta: 18:00-19:30

Pihenõnap: augusztus 15.
Tanár: Gaál Edit

Elérhetõségek, további információ: 
06-30-638-1650

Alakformáló
Stúdió

• karcsúsítás • cellulitisz-kezelés •
méregtelenítés • feszesítés • masszázs

Alakformáló-karcsúsító kezelések:
vákuum-masszázs, ultrahang, ingeráram,
aromaterápiás fáslizó módszerek, feszítõ
pakolás, visszér-lábfásli, testkarcsúsító

kezelések

Centikben mérhetõ látványos
fogyás!

Molnár Juli okleveles gyógymasszõr
Szentendre, Céh u. 8.

06-20-342-7120

Tört arany
felvásárlás
3500 Ft/gramm áron

ÉKSZERBOLT
Szentendre, Dumtsa u. 1.

T. (26) 301-342
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KOCSIS DÁVID

� Gratulálunk az angol OKTV-n
elért eredményedhez. Mesélnél
egy kicsit a versenyrõl?
Már tavaly, tizenegyedikben is
próbálkoztam, de most jött el az
én idõm. A verseny három for-
dulóból áll: nyelvtani és szöveg-
értési feladatokból felépülõ fela-
datsorral indul, egy bizonyos
pontszámot elérve tovább lehet
jutni a második fordulóba. Ez hal-
lás utáni szövegértést, íráskész-
séget és egy szabadon választott
könyvrõl való beszélgetést jelent,
ami az én esetemben Defoe Ro-
binson Crusoe-járól szólt. Az utol-
só körben szóbeli feladatok van-
nak, képpel és újságcikkel kap-
csolatban. A felkészülésben egyéb-
ként nagyon sokat segített Rumli
Antal tanár úr, foglalkozott velem
és gyakorlófeladatokat adott.

� Mióta tanulsz angolul? 
Hatodikos korom óta, kisebb
megszakításokkal foglalkozom a
nyelvvel. Tavaly õsszel tettem le
az emelt szintû érettségit, ami
adott egy középfokú nyelvvizsgát
és plusz pontokat a felvételi pont-
számomhoz. Tanultam még fran-
ciát és németet, utóbbiból közép-
fokú nyelvvizsgám is van.

� Mi a módszered a szavak és
nyelvtani szerkezetek megtan-
ulására?
Nehezemre esik leülni és be-
magolni a szavakat, ráadásul az
így szerzett tudás használat
nélkül hamar el is kopik. Sze-
rintem a szóanyag és a nyelvtan
is akkor tud csak igazán megra-
gadni, ha rendszeresen gyako-
roljuk a nyelvet. Ehhez nem fel-
tétlenül kell külföldön élni, itthon
is feltalálhatjuk magunkat: pél-
dául eredeti nyelven, lehetõleg
felirat nélkül filmeket nézni vagy
könyvet olvasni kifejezetten ké-
nyelmes módja a nyelvtanulás-
nak.

� Milyen terveid vannak a jövõt
illetõen?
Elsõ helyen a Corvinus Egyetem

egyik angol nyelvû szakát jelöl-
tem meg a jelentkezéskor, bár
még nem vagyok teljesen biztos
benne, hogy mi lesz belõlem. 

MAKNICS ANDRÁS

� Gratulálunk a fizika OKTV-n
elért kiemelkedõ eredményed-
hez. Hogyan jutottál el idáig,
mióta foglalkozol komolyan a
fizikával?
Kezdetben szüleim inspiráltak
arra, hogy vegyem komolyan a
tanulást és induljak tanulmányi
versenyeken, így már harmadikos
korom óta rendszeres résztvevõje
vagyok matematika, hetediktõl
pedig fizika- és kémiaversenyek-
nek is. Az általános iskolában
szüleim még sokat noszogattak,
gimnazistaként azonban, meg-
érezve a siker ízét, már tudatosan
készültem a versenyekre. Az évek
során fizikából értem el a leg-
szebb eredményeket: országos
versenyeken háromszor voltam
harmadik, egyszer második és
kétszer elsõ helyezett.

� Nemrég elõrehozott emelt
szintû érettségit is tettél
fizikából. Hogyan készültél rá?
A versenyeknek köszönhetõen a
példamegoldásban nagy rutinra
tettem szert, így ezek jól mentek.
Az írásbeli azonban nem csak
példákból állt, tesztet és esszét is
tartalmazott. Ezekre a teljes gim-
náziumi anyag átismétlésével és
sok próbaérettségivel készültem.
� Az idei Reál Osztályok Talál-

kozóján lehetõséged volt elõ-
adást tartani az iskola diákjai
elõtt. Tudnál pár szót mondani
errõl azok kedvéért, akik nem
lehettek jelen?
A radioaktív részecskék sugár-
zásának kimutatására szolgáló
Wilson-féle ködkamrával kísér-
leteztem. A kamrában a prepará-
tumok által kibocsátott radioaktív
részecskék pályája láthatóvá vált
a túltelített alkoholgõzbõl kicsa-
pódó apró cseppeknek köszön-
hetõen. Látványos kísérlet volt,
azt hiszem, sikerült is felkeltenem
vele a többiek érdeklõdését.

� Szüleid ugyanabban a gim-
náziumban tanítanak, ahová te
is jársz. Mennyire befolyásolja
ez az iskolai hétköznapjaidat?
Kezdetben zavart, hogy mások
mit gondolhatnak errõl a hely-
zetrõl. A „kivételezettségem” min-
dig is többletmunkát okozott.
Szüleim és mára már a saját cél-
jaim elérése több tanulással ér-
hetõ el, mint egy átlagdiák ese-
tében. A kilencedik és tizedik
évfolyamban osztályozóvizsgát
tettem a tanév elején kémiából,
így elkerültem, hogy édesapám
tanítson. Hétköznapjaimra mind-
össze annyi befolyással van a
szüleim közelsége, hogy kevésbé
tehetem meg azokat a dolgokat,
amelyekrõl nem szeretném, hogy
tudomást szerezzenek. Persze ez
is megszokható, ma már alig
tûnik fel, hogy az iskolámban
tanítanak.

� Mivel szoktad tölteni a sza-
badidõdet?
Iskolán kívül szeretek pókerezni,
mert kikapcsol és felpörget, vi-
szont tudom, hogy eléggé haszon-
talan elfoglaltság, ezért igyek-
szem ebben is mértéket tartani.
Szeretek olvasni is, a krimitõl a
metafizikáig sok minden érdekel.
A sportra nem sok idõm marad,
de gyakran kerékpározok, futok,
törekszem az egészséges élet-
módra.

� Hogyan képzeled el a jövõdet?
Mérnök vagy fizikus szeretnék

lenni, ezért a BME-re vagy az
ELTÉ-re fogok jelentkezni. Nyá-
ron szeretnék a témában még
tovább tájékozódni, hogy jövõre, a
végzõs évemre el tudjam dönteni,
melyik karra, illetve szakra jelent-
kezzem. Szerintem ahhoz, hogy
valaki eredményes legyen, tudnia
kell, mit akar, és nagy kitartásra
van szüksége – igyekszem e sze-
rint alakítani az életem.

HAVASI ESZTER

BORBÉLY BRIGITTA

Iskolánk büszkeségei
Városunk nagymúltú középiskolája, a Móricz Zsigmond Gimnázium tanulói idén sem hoztak
szégyent az intézmény jó hírére az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken. Két ambí-
ciózus és tehetséges diáktársunkkal beszélgettünk, az angol verseny 17. helyezettjével,
Kocsis Dáviddal és a fizikából harmadik helyezést elért Maknics Andrással.

Megalakult 
a Szentendrei
Móriczos Öregdiákok
Egyesülete
Gimnáziumunk fennállásának 50. 
évfordulóján, 2005-ben Ámon
József lelkes szervezõmunkája
eredményeként a gimnázium elsõ
négy évfolyamának diákjait próbál-
tuk egybegyûjteni. 
Tavaly is találkoztunk, de rájöt-
tünk, hogy nagyon sok diáktár-
sunkról nem tudunk semmit. 
Már-már elcsüggedtünk, de
Marosvölgyi tanár úr javaslatára
megkezdtük az öregdiák egyesület
alapjait lerakni. Kialakult az
ötletgazdákból egy aktív csoport,
és megtettük az alapítványhoz
szükséges elsõ lépéseket. A
számítógépet aktívan használóknak
köszönhetõen megszületett honla-
punk, amely a Szentendrei
Móriczos Öregdiákok Egyesülete
nevet viseli. Innen megtudható,
hogy milyen ingyenes szolgáltatá-
sokat tudunk felajánlani: • tele-
fonos tanácsadás egészségügyi,
jogi, kertészeti témákban • 
SOS segítség lelki krízis esetén •
álláskeresés, -kínálat • osztály-
találkozók szervezése.

Az érdeklõdõk jelentkezési
lapokhoz juthatnak 
a Fõ téri könyvesboltban, 
a Pest Megyei  Könyvtárban 
(Pátriárka u. 7.) vagy a
Püspökmajori Könyvtárban.
Az éves tagdíj 2000 Ft.
Aki telefonon akar érdeklõdni, 
megteheti minden nap este 20
óráig: 06-30-595-3681 vagy 
06-20-943-2093-as telefonszámon. 

Levélben és lehet érdeklõdni vagy
jelentkezni: Móricz Zsigmond
Gimnázium Öregdiákok
Egyesülete, 2000 Szentendre,
Kálvária út 16. Természetesen a
gimnázium portáján is kaphatunk
jelentkezési lapot. 
A rend kedvéért az internetes
címet is megadjuk:
oldshit@dunakanyar.net
Kérünk mindenkit, aki olvassa
híradásunkat, mondja el móriczos
ismerõsének.

Köszönettel:
BOTTLIKNÉ KÁRÁSZ ARANKA

1958–62.
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Térségünkben a – parti szûrésû
kutakból kitermelt vízmû szolgál-
tatók által biztosított – vezetékes
ivóvíz felel meg leginkább kémiai
összetétel alapján az emberi fo-
gyasztásra. A vezetékes víz bakteri-
álisan kifogástalan, amit folyama-
tos fertõtlenítéssel biztosít az üze-
meltetõ. Gyomor, bélrendszeri irri-
tációs betegségekkel küszködõ sze-
mélyeknél, illetve egyéni érzékeny-
ség esetén a fertõtlenítõszer-marad-
vány kedvezõtlen hatású lehet. A
csapvízfogyasztás iránti kedvet a
gyakran érezhetõ klórszag ked-
vezõtlenül befolyásolja.
Térségünkben a vezetékes víz fluor-
és jódtartalma határértéknél ala-
csonyabb, ezért jódozott só fogyasz-
tása ajánlott, gyermekeknél a fluor-
pótlás mérlegelendõ.
A forrásvizek kevesebb száraz-
anyagot tartalmaznak mint a csap-
víz, mivel felszínközeli talajréte-
gekbõl származnak, ennek megfe-
lelõen viszont bakteriálisan szennye-
zõdhetnek. A forrásvíz néhány
perces forralással csíramentesít-
hetõ. A sûrûn látogatott források
vizét az ÁNTSZ évente bevizsgálja.
Az ivóvíztisztító-berendezések csak
OTH engedéllyel árusíthatóak,
rendszeres karbantartást igényel-

nek, ellenkezõ esetben a baktéri-
umok a szûrõn elszaporodhatnak.
Az engedélyezett berendezések 
visszasózóval és UV-fertõtlenítõvel
rendelkeznek.
A palackos vizek fogyasztásánál
ajánlott a körültekintés, mivel ezek
nagy része ásványvíz, a talaj mé-
lyebb rétegeibõl származnak, oldott
ásványi anyagokban gazdagok, ma-
gas szárazanyag tartalommal
rendelkeznek, melyek váltás nélküli
rendszeres fogyasztása kedvezõtlen
hatással lehet egészségi állapo-
tunkra. Magas vérnyomás esetén
különösen oda kell figyelni, hogy
milyen ásványvizet fogyasztunk. Az
ásványvizekben található nagy
mennyiségû szervetlen ásványi
anyagok szervezetünkben lerakód-
hatnak, fokozva a magas vérnyo-
más kockázatát, a szívinfarktus,
agyvérzés, epekõ, vesekõ kialaku-
lását. Csak a szerves kötésben –
aminosavakhoz kapcsolódó – ásvá-
nyi anyagok hasznosak a szervezet
számára.
A víz állandó keménységét a szer-
vetlen, szervezet számára csak
bizonyos mértékig hasznosítható
anyagok, a kalcium és a magnézi-
um adja. Ezek az anyagok forralás-
sal sem csapódnak ki. 

A hozzánk forduló érdeklõdõknek
azt javasoljuk, váltogatva fogyasz-
szák a különbözõ palackos vizeket,
de figyeljenek a címkén feltüntetett
összetevõkre, nehogy bár más nye-
rõhelyrõl, de ugyanolyan összeté-
telû vizet fogyasszanak. 
A KALCIUM a csontok és a fogazat
épségének megõrzésében játszik
fontos szerepet. Kalcium hiányában
gyermekeknél a fejlõdés és kife-
jezetten a csontok növekedésének
zavara, mentális zavarok, az ideg-
rendszer és az izmok fejlõdésének
problémái léphetnek fel. Nem kellõ
bevitel a fogazat leromlásához,
csontritkuláshoz és vérzékenység-
hez vezethet. Hiányában felnõttek-
nél az izmok fokozott görcskész-
sége jelentkezhet. Túlzott bevitel
esetén székrekedés alakulhat ki, a
vas és a cink felszívódása csökken-
het és vesekõ képzõdhet.
A legjobb kalciumforrásaink a tej és
tejtermékek. Kalcium kiegészítésre
azok szorulnak, akik kevés tejter-
méket fogyasztanak, gyakorta fo-
gyókúráznak. Megnõ a kalcium
igény kamaszkorban, várandós-
szoptatós anyáknál, a változó kor-
ban, a rendszeres kávé- és alkohol-
fogyasztóknál.
A KÁLIUM a só-víz háztartás, sav-
bázis egyensúly fenntartásában és
az ideg-izommûködésben játszik
szerepet. Gyermekek, terhes nõk
káliumigénye magasabb, megfelelõ
vegyes táplálkozással – csonthéja-
sok, hüvelyesek, zöldségek fogyasz-
tásával – az elégséges bevitel biz-
tosítható.
A MAGNÉZIUM az idegrendszer és
az izomzat mûködésében játszik
fontos szerepet. Ha szervezetünkbõl
hiányzik, fáradékonyságot érzünk,
és a teljesítményünk csökken. A
magnézium megfelelõ vesemûködés
esetén nem halmozódik fel a szer-
vezetben. Helyes táplálkozással,
megfelelõ mennyiségû zöldség, hal,
teljes kiõrlésû gabona, tejtermék
fogyasztása esetén pótoljuk a napi
szükségletet.
A NÁTRIUM a szervezet só-víz ház-
tartásában játszik szerepet. Az

ásványvizek nátriumtartalmának
ismerete fontos, mivel a magas
nátriumbevitel a vérnyomásra ked-
vezõtlen hatással lehet. Az ételeink
sózásának mértéke is igen fontos az
összbevitel szempontjából.
A táblázatból kikövetkeztethetjük,
hogy megfelelõ táplálkozásnál a
szervezet ásványianyag-ellátása
jórészt már az élelmiszer-bevitellel
megvalósul.
A magas ásványi anyagokat tartal-
mazó vizek, pl. Borszéki ásványvíz
kúraszerûen, bizonyos hiányzó
ásványi anyagok idõszakos pótlá-
sára alkalmazhatóak.
A táblázat alapján megállapíthat-
juk, hogy térségünkben a DMRV
által szolgáltatott vezetékes ivóvíz
a szervezet számára ideális mérték-
ben tartalmazza az ásványi anya-
gokat.
A nem engedélyezett ivóvíztisztító
berendezések némelyike oly mér-
tékben kiszûrheti a szárazanyagot,
hogy szinte esõvíz minõségû lágy-
vizet eredményez, mely hasznos
lehet a háztartási gépek, a mosó-
gép, mosogatógép, számára, azon-
ban az életfontos kémiai anyagokat
az emberi szervezet nem nélkü-
lözheti. A visszasózó berendezés a
víz természetes egyensúlyát állítja
helyre. A kémiai anyagoktól meg-
szûrt víz fogyasztása elégtelen
diétás táplálkozással súlyos egész-
ségkárosodást okozhat. A lágyvíz
fogyasztása állapotos nõknél, cse-
csemõknél fejlõdési rendellenes-
séget okozhat. A magasabb fluor-
tartalmú ásványvizek fogyasztása
esetén a fluortabletta adagolása
nem ajánlott, mivel túladagolása
veszélyt jelenthet a fogazat épsége,
a csontrendszer mûködése szem-
pontjából.
Gyógyhatással csak az engedé-
lyezett gyógyvizek rendelkeznek,
melyeket többnyire a gyógyszer-
tárakban lehet megvásárolni, ahol
megfelelõ tájékoztatást kaphatunk
azok helyes fogyasztására.

JAKABNÉ VARGA ERZSÉBET

ÁNTSZ Szentendrei Kistérségi Intézete

Milyen vizet igyunk II.
A Szentendre és Vidéke 2008. 41. számában már foglalkoztam
az ivóvíz fogyasztás problémájával. Emlékeztetõül felidézem
a lényegesebb kérdéseket.

Kigyûjtöttem néhány ásványvízre vonatkozó adatot, mely összehasonlításul szolgálhat. Az ásványi anyag mg/l értékben van megadva.

Ásványvíz fajta Kalcium Natrium Magnézium Hydrokarbonát Összes oldott ásvány Klorid kálium fluor

Szentkirályi 63 21 26 400 520 - - -
Borszéki 379 85.3 110 2110 2605 - - -
Teodóra kereki 144 32 34.4 487 904 - 10 1.4
Teodóra kékkuti 246 36 56 1150 1600 153 13 1.2
Primavera 60 14.1 22.6 336 476 10 1.3 -
Fonyódi 37.5 124 15.1 488 761 - 2 -
Gellért 175 137 59 570 960 - - -
Visegrádi 163 67 62 820 1297 - - 1.5
Vivien 80 4 46 451 643 9 - -
Nestle Aquarell 63 39.9 451 610 6.9
Budget 68 44 24 327 620 6.8 1.4 -
Verde 77.7 23 41.4 466 630 - - -
Ave 60 34 21.4 397 521 - 23 -
Aqarius 39.9 53 27.9 378 517 - - -
Óbudai gy.     91 11 38 445 687 - - 0.3
Hálózati vezetékes jell:77 jell:18 jell:21 jell:3.4
víz (átlag) max:98 max:25 max:33 max:4.4
Kaán forrás 44.6 5.8 10.2 183 293.5

Az emberi szervezet egészséges mûködéséhez az egyes ásványi anyagok 
napi szükséglete az alábbiak szerinti:

Ásványi A szervezet napi Szerves ásványi 
anyag szükséglete anyag 100 g. termékben

Kálcium 1000 mg sajt 1200 mg.
Kálium 2000 mg banán 2020 mg

Magnézium 300 mg rizs 1200 mg
Vas 19 mg bab 5.1 mg
Cink 12 mg búzakenyér 4.3 mg

Nátrium 2000 mg sajt 1300 mg.
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Szentendre
két partja
Egyszer sétálni indultam
Szentendre szélére, 
a Duna-parti sétányra. 
A nap olyan szépen csillogott 
a Duna kék vizén, hogy
beleszédülsz. A kavicsok 
a talpam alatt csak recsegtek
és recsegtek. A másik oldalon
viszont másféle kövek sorakoz-
tak, õk voltak a tiszteletre
méltó macskakövek. 
Bár nem nyávogtak, viszont
minden terhet bírtak. 
A Duna túlpartján viszont 
más a helyzet, ott a nagy
„zöldség” a végtelenségig 
ért a Szentendrei-sziget 
fenséges partján. 
Ha átmennék hajóval, 
körülfogna ez a tökéletes 
nyugalom. 
A madarak füttye meg olyan
szép, mint az álom, egy
gyönyörû, csodálatos álom,
hogy ha engeded neki magad,
már alszol is... Álmodsz 
a csöndrõl, a nyugalomról, 
a szeretetrõl és a boldogságról.
Álmodsz a Duna kék vizérõl 
és a két part csodálatos 
erejérõl. De ha felébredsz,
akkor is folytatódik az álom 
a valóságos Dunáról, 
a valóságos, csodás
Szentendrérõl és a végtelen
Dunáról, ahogy csak ringat
téged, és azt az ezernyi, 
varázslatos szigetet. 
A szigeteket, amelyeket 
a Duna fenséges folyama vájt 
a gömbölyû Földre, ahol élünk. 
De még fontosabb, hogy
Magyarország az igazi hazánk,
és ha Szentendrén, az ország
szívében laksz, akkor 
szerencséd van, de ne búsulj,
ha nem, mert neked is 
megvan a saját városod. 
Annak a saját érdekességei,
csodái és tiszteletre méltó 
egyéniségei.
A sétánk végéhez értünk, 
de ne szomorkodj, mert te is
folytathatod a mesét, csak 
fantázia és egy ceruza kell 
az alkotáshoz.

DIMITROV MÁRK

10 éves, 

Agy Tanoda

A fák
lelkisége
„Aki ért a fák nyelvén, már nem is
akar mást, csak hogy fává vál-
hasson maga is. Semmi más nem
akar lenni, csak az, ami volt.
Szülõföld. És öröm.” Hermann
Hesse  

A fa mindig középen áll, nem csak
tud a középrõl, hanem õ maga a
közép. A fa megvalósult tengely, a
tájékozódás archimédeszi pontja,
környezetében minden hozzá méri
magát. A fa ettõl mégsem érzi
magát a természetben kivételezett-
nek, nem akarja, hogy rá figyel-
jenek, mégis minden lény ezt teszi. 
A fa gyökere mélyen a múltba
nyúlik, az õsök világába, hiszen a
föld az õseink tetemeivel terhes. A
fa  éppen ezért mindig az õsöktõl
szívja magába az erõt és bölcses-
séget. A gyökerei átölelik a szülõ-
földet, s azt egész életében nem
engedi el. A fa ragaszkodik a szü-
lõföldjéhez, mert tudja, mindent
onnan kapott, minden energiáját

onnan szívta magába. A fa hûsé-
ges a szülõföldjéhez. A fa tiszteli
a múltat, hiszen tudja, a múlt
véghetetlen kút, minden jelen for-
rása. Éppen ezért egész élete
során szeretettel karolja õsei föld-
jét. Az õsök világába belemélyedõ
gyökerei adják a stabilitását. A fa
tudja, aki nem támaszkodik õsei
hagyományára, az elveszti maga
alól a talajt, így a biztonságát is.
A fa rendíthetetlenül áll a tom-
boló szélben, hiszen lényege a szi-
lárd jellem. Még ha a legnagyobb
viharok tépázzák és hajlítgatják
is, mindig igyekszik visszatérni a
saját tengelyéhez, vagy ha ez nem
megy, kidõl és elpusztul. Ha fával
beszélgetsz, mindig az õsnyugal-
mat érzed, sohasem fordul feléd,
és mégis mindig rád figyel. In-
telmeiben több tízezer év nyugodt
ereje szólal meg. A fa törzse a je-
len idõ egyetlen, épp most történõ
futását fejezi ki. A törzs a földfel-

szín ezernyi nyüzsgõ lényével tart
folyamatos kapcsolatot. 
A korona megannyi ága-boga a
jövõ számtalan lehetõségét rejti
magába. A korona az eljövendõ
fagenerációk végtelen sorát jelen-
ti, hiszen itt nyílik a sok-sok virág
a megszületõ magok reményében.
A fa koronája a jövõ életek re-
ménye, a jövõ záloga. A fa ko-
ronája ugyanakkor az ég felé, az
istenek világába törekszik, a fény
irányítja. A fa tehát az ég felé nyi-
tott lény, ezért pihennek ágain oly
elõszeretettel a madár-angyalok.
A korona tiszta derû és vidámság,
megannyi játékossággal fûsze-
rezve. Ha a szemed ráveted,
órákig bolyoghatsz labirintusá-
ban, s mégsem unod. 
A fa híd, összeköti a múltat, je-
lent, jövõt, a föld alatti, a földi és
az égi világot, ugyanakkor az
égtájakat is. A fa szent objektum,
áldozati oltár is, rajta keresztül
tisztelheted a tájat, a hely szel-
lemét. A fa a mi emberi életünket
is végigkíséri a bölcsõtõl az ágyon
át a koporsóig, ezért ne szégyell-
jünk tanulni a fáktól, bátran
kövessük õket, örök útjukon. 

SZATHMÁRI BOTOND

FAÜLTETÉS A VASÚTI VILLASORON?

Sok hûhó
2009 õszén fákat szerettünk volna ültetni a Vasúti
villasoron lakossági összefogással. Városunk fõker-
tészét, Kondacs Krisztiánt kerestem meg. Azt
éreztem, megörültünk egymásnak, hisz azonos volt
a célunk, gyarapodik Szentendre zöld felülete, javít-
ja a levegõ minõségét. Menten felajánlott 10 darab
fát ingyen. Kevés, gondoltam magamban, de sebaj,
majd mi, háztulajdonosok is összeadunk legalább
10 fára biztos. Nagy volt a csodálkozásom, amikor
megtapasztaltam a Vasúti villasoriak lelkes egyet-
értését és anyagi hozzájárulását. Ugye, hogy jók
vagyunk mi, emberek? A közössel is törõdünk, nem-
csak a saját dolgunkkal.
Utcánkban lakik Szaszák Gabika tájkertész. Meg-
örültem, hogy szakember is lesz köztünk. Õ is lelkes
volt. Beszerezte az utca térképet, ültetési szabályza-
tot, amit kellett, megbeszélt a fõkertésszel. Végig-
jártuk az utcát térképpel a kezünkben, és bejelöltük
a pótolandó fák helyét, fajtáját. Csak arra nem gon-
doltunk, hogy a város alvállalkozókkal dolgoztat,
õket kellett volna idõben megkeresni, mert a fõker-
tész úr rájuk hivatkozott a szállítás elmaradásáért:
sajnos tehetetlen, mert a város és az alvállalkozó
között nincs minden rendben.
Közben fagyosra fordult az idõ –
hát majd tavasszal ültetünk...
2010 tavaszán megint megörül-

tünk egymásnak a fõkertésszel. Milyen jó, hogy
szólok, õ ezt a faültetést el is felejtette. Azonban itt
van egy alvállalkozó telefonszáma, õ intéz mindent.
Szaszák Gabikával meg is találtuk ezt az igen
kedves, munkájához értõ, mindenben legmesszebb-
menõkig segítõ Nágel Istvánt. Vele is végigjártuk az
ültetési területet, és egy rövid határidõt kaptunk a
munkák megkezdésére, ami részérõl a 10 darab
ingyen fa gödreinek kiásása és a fák kiszállítása
volt. Újra mozgósítottam a lakótársaimat, hogy a
Föld napját faültetéssel ünnepeljük. Márpedig nem
így ünnepeltük... Kaptam egy újabb nevet és telefon-
számot, a facsemete-kert szállítójáét, aki nem ad fát.
De hát miért nem ad, hisz jó ember a kertész. Hát
bizony, jó ember ez a Fekete József, csak a csõd
szélén áll, és amíg a kincstár nem rendezi a 100 mil-
liós nagyságrendû adósságát vele, addig õ nem tud
szállítani fát. Hát ilyen ügyefogyott lettem végül is,
hogy egy pici dolgot, mint a faültetés, nem tudtam
nyélbe ütni õsztõl tavaszig. A hitem és tapaszta-
latom azért megvan, és õsszel közhírré tétetem,
hogy mégis sikerült fákat ültetni a Vasúti villasoron.
Ez annál is inkább igaz lesz, mert hírt kaptam
Fekete úrtól, hogy megkapta pénzét az adósaitól,
nem megy csõdbe, õsszel szállítja a fákat.
Azért okulhatnának ebbõl „fönt” is, hogy nem jól
mûködik a gépezet. Egy fa elültetve 20 ezer Ft-jába
kerül a városnak. Lakossági összefogással ebbõl
sokat tudnának megtakarítani. Vagy ez olyan kis

pénz, hogy nincs rá szükség? Meg
fásításra sem? 

HARGITAI KATALIN
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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

Ikonok
Az ikon görög eredetû szó, jelentése az ortodox
egyház használatában: kézzel festett szentkép.
A szentendrei szerb templomokban és a Szerb
Egyházmûvészeti Gyûjteményben számos,
XVII-XVIII. században született mûvészi értékû
ikon látható. Közöttük egyaránt megtalál-
hatjuk a Balkánról származó  népi ikonfestõk,
a szentendrei ikonfestõ mûhely alkotói 
és a bécsi mûvészeti akadémián tanult szerb
mûvészek alkotásait. Háromszáz éve 
hozzátartoznak Szentendréhez. 
A keleti egyházmûvészetben a festészet 
azért vált egyeduralkodóvá, mert az egyház
bálványimádásnak minõsítette 
és kezdettõl fogva tiltja az isteni személyek 
és szentek plasztikus, szoborszerû 
ábrázolását. Az ikonfestõknek szigorúan
követniük kellett a teológiai és esztétikai
elõírásokat, a képi ábrázolás mikéntjét 
és a technikai  mûveleteket. Ügyelniük kellett
a színek megválasztására, a test- 
és kéztartásra. A Szentendrén látható ikonok
is Krisztust és anyját, az Istenszülõt, valamint
az evangélistákat és az apostolokat 
ábrázolják. Gyakran találkozunk az ortodox 
egyház legfõbb szentjének, Szent Györgynek 
az ikonjával. A szerb ikonfestõk megörökítet-
ték saját nemzeti szentjeik Szent Száva (1175-
1235) és Szent Lázár (1371-1389) alakjait is. 
A keleti egyházmûvészet a nyugatihoz képest
kuriózumszerû „merevsége” az évszázadokon 
át megõrzött rituális jellegébõl fakad. A XVIII. 
és a XIX. században Magyarországon
keletkezett ikonok egy részén azonban
észrevehetõen megmutatkozik a nyugati
mûvészet, a barokk stílus hatása. 
Ez érvényes a Szentendrén látható ikonokra is.
Az ikonosztáz fa vagy fém keretbe meghatáro-
zott sorrendben rögzített ikonokból álló képfal,
amely elválasztja a szentélyt a templom
hajójától.

Irodalom: 
Tóth Antal: Ikonok világa= Szentendrei Mûsor,
1981.október, december. Davidov, 
Dinko: A magyarországi szerb festészet=Ars
Hungarica, 1988/1. Vukovits Koszta-Mudrák
Attila: Szerb Egyházmûvészeti Gyûjtemény,
Szentendre, 1998. Davidov, Dinko: A szentend-
rei szerb ortodox templomok, Szentendre,
2005.

ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI

A falumúzeumba
is kéne egy kis
hogyhíjják

� BÜKY LÁSZLÓ

Egy Vas megyei faluból, Csöngérõl hozta
Weöres Sándor ezt a beszélgetést a ma-
gyar költészetbe, nem a költõi mûvészi

nyelvhasználata vagy magyar nyelvi lele-
ménye, inkább a falu (asszony)népének jel-
lemzõ beszédfordulata miatt maradt meg
emlékezetemben:

„Adjonisten szomszédasszony!
Hova megy a szomszédasszony?”
„Hát ide, aztán oda át,
kéne egy kis hogyhíjják.”

Persze az is segíti megérteni ennek falusi az
élethelyzethez kapcsolódó aprócska párbe-
szédnek szinte néprajzi értékét, ha valame-
lyest ismeri az ember a magyar falut. Az
utóbbi évtizedekben fölnõtt nemzedékeknek
afféle élményeik már aligha vannak, mint a
XX. században élõ Weöresnek és a mai
idõsebb nemzedéknek. A hajdani magyar
falu lakosainak életét a szépirodalom, a
filmmûvészet számos alkotása õrzi. Hasonló
õrzõ szerepe van a szabadtéri néprajzi és
régészeti múzeumoknak, amelyeknek ter-
mészetesen tanító és nevelõ szerepük is van:
a nemzeti tudat erõsítõi. Voltaképpen e cél-
ból mutattak be a Városligetben egy falut
éppen a millenniumi kiállításon 1896-ban;
öt évvel a svéd Artur Hazelius néprajzkutató
és nyelvész által létrehozott elsõ állandó
falumúzeum után. (Hazelius kiállítása
Stockholmban a Skansen nevû szigeten
történt.)
Manapság a (falu)múzeumok számos mó-
don igyekeznek alaptevékenységük körét
szélesíteni, bevonni a látogatót különféle
tevékenységekbe a fazekasmesterségtõl a
húsvétitojás készítésen át a szüretelésig és
így tovább. Nyilván ez a (hasznos) törekvés
áll annak a világhálón föllelhetõ anyag ter-

jesztése hátterében, amely helyesírási hi-
bákkal és nyelvhelyességi zavarokkal van
tele. Már az elsõ szó a címében idegen nyelvi
hatásra mutat („Egy … múzeum”), hiszen
nyelvünk ilyen esetben nem használ
határozatlan névelõt. Az alcímet egészében
nem másolom ide az imént mondottak
miatt, csupán a „Skanzen Podcast”-ot és a
fõcímbõl a „twitter podcast”-ot említem. 
Ezt azonban idézem (a helyesírást javítva):
„A Skanzen régóta megnézhetõ, olvasható
virtuálisan, ezentúl lájkolható, sõt már hall-
gatható is az elsõ magyar kulturális pod-
castban. Az erõsödõ online jelenlét a mú-
zeum alapvetõ kulturális misszióját, a ma-
gyar néprajzi ismeretek széles körû ter-
jesztését szolgálja.”
Sajna: a Weöres-vers szomszédasszonyai
aligha nézegetik és olvassák a falumúze-
umot virtuálisan, s aligha hallgatnak már
valamit is ebben a „kulturális podcast”-ban,
pedig rájuk férne némi „erõsödõ online je-
lenlét”, hogy számukra is „lájkolható” le-
gyen az „alapvetõ kulturális misszió”, hi-
szen mind e dolgok nélkül még azt hihetnék,
hogy „kéne egy kis hogyhíjják [azaz: sütni-
való]” a falumúzeumban is… Ám téved-
nének a jóasszonyok, hiszen amint olvas-
ható, a cél: „a Skanzen kerítésein túl is meg-
csillantani a Skanzen Tudást”, amely „há-
zakban, tárgyakban, leírásokban, kutatá-
sokban és kutatói koponyákban felhalmo-
zott ismeretanyagot” is jelent, sajnos azon-
ban mindennek nagyságát csupán a két
fölöslegesen nagy kezdõbetû mutatja.
A Magyar Köztársaság nemrég megválasz-
tott elnöke egyik bemutatkozó beszédében
említette a magyar nyelv védelmét. Hall-
gatnunk kellene rá...

Kupon -3%

Helyreigazítás

Lapunk múlt heti számában a Skanzen nyol-
cadik csodája címû cikk mellett az egyik kép
aláírása helytelenül jelent meg. A szöveg
helyesen: „Dr. Cseri Miklós fõigazgató és
Sólyom László köztársasági elnök Heves
megyei népviseletbe öltözött asszonyok
gyûrûjében”. A hibáért elnézést kérünk.

A szerk.
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Vajda-jubileum
A Vajda Lajos Stúdió 2012-ben
ünnepli alapításának 40. évfor-
dulóját. Ebbõl az alkalomból 
a mind Szentendre, mind
Magyarország kortárs kul-
turális életében meghatározó
szerepet játszó képzõmûvészeti
egyesület – amelynek tagjai
között olyan személyek van-
nak, mint Aknay János
Kossuth-díjas, Vincze Ottó
Munkácsy-díjas, Krizbai Sándor
Munkácsy-díjas és efZámbó
István Munkácsy-díjas képzõ-
mûvészek – az ünnephez méltó
jubileumi csoportos kiállítást
szeretnének megvalósítani
Szentendrén, a Mûvészet-
Malomban. Ehhez kértek 2012-
re ötmillió forintos támogatást.
A város képviselõ-testülete a
kiállítást kiemelkedõ fontos-
ságú eseményként kezeli
Szentendre kulturális életében,
s „a megvalósítás érdekében –
a lehetõségekhez képest – 
a 2012 évi költségvetésében az
akkori anyagi keretek figyelem-
be vételével támogatja azt” –
olvasható a júniusban kelt
határozatban.

Losonci Lilla pannója 
a Pest Megyei Közgyûlés
dísztermében

Csodák nincsenek, de léteznek csodálatos dolgok – az, hogy a töm-
kelegbõl mûvész születik: Losonci Lilla. Évtizedekig nem festett, s
akkor is alkotott – ismerkedett a  hazai tájjal és a természet tit-

kaival. Így készülõdött a mûvekre. Bejárta Egyiptomot, Hellászt, Itáliát
és a Kis-Dunát, Szentendre zegzugait, az alföldi tanyákat. Érett em-
berként, szemlélõdésének felsõfokán kezdett festeni, amikor teljesen
késznek bizonyult, hogy képek sokaságában gondolkodjon és bõvítse 
a létezést. Meghittek csendéletei, a Dunakanyar szögletei, Buhara, 
a kaukázusi Ecsmiadzin, Zsámbék, az ócsai katedrális, a középkori
magyar jobbágytelekkel... Kant bölcselete szinte lehetetlennek tartja 
a jelenségek teljes feltárását – Losonci Lilla festményei a lelkület
kegyelmi állapotában ebbe a titokzatos belsõ térbe kopogtatnak. 
Ki volt rá a legnagyobb hatással? Munkácsy Mihály és a múzeumok-
ban látott remekmûvek, a mûtárgyak lettek személytelen mesterei és a
természet, a magyar tájak, virágok, növények, a magányos ló, mely
kinéz az istállóablakon. A teljes látóhatár meghódítására törekszik,
képei sûrítmények, montázsaiban Egyiptom, Párizs, Róma, Budapest,
Szentendre összegzését végzi, egymáshoz tömõdött formákkal, színek
özönlésével. Az élet egészségére összpontosít, élõ, mûködõ tanyákra,
nem a haldokló fákra, hanem a rügyezõ növényekre. Összegzõ ereje a
rajzi fegyelemben és a szerkezet ökonómiájában nyilvánul meg, a fes-
tõi tömörítés levegõsségével. Formáit nem sérti, hanem növeli és fokoz-
za az atmoszférikus hatás.
Az írországi Kenmare és a ráckevei Angyali sziget, a szigetszentmiklósi
hókony és az õszi rózsa egyaránt festõi otthona. Pusztavacs és a nagy-
marosi kápolna is. Mûvészetében képi felfedezésekre bukkanunk.

Karnak, Buhara alakzatokban összegzõdõ titkaival õ ajándékozta meg
festészetünket. Az asszuáni kenyérsütést, a Nílus halászait, a dömsö-
di folyóág ámulatát õ fokozta festménnyé. Losonci Lilla legfõbb értéke
is az, hogy új formákat keres és talál érzékeny színérzékével:
egyéniség.
Ebben a rendszeres és folyamatos képi fejlõdésben érte Krizsovenszky
Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnökének felkérése 2000-ben, hogy
fesse meg a térség mûemlékeit, mintegy 110 templomot, kastélyt,
tornácokat, dabasi, nagykõrösi kúriákat. E képi sûrítmény feszítettsége
áttekinthetõen levegõs maradt. A nagy méretû alkotás, melyet 2001-
ben az Országos Képzõmûvészeti Lektorátus zsûrizett, a Pest Megyei
Közgyûlés dísztermében 2002 õszén került végleges helyére. Láto-
másos látványban jelenítve és értelmezve hazánk e nagy és központi
térségét.                                                                                  L. M.

Magyarországon
elsõként 

a Spauza Medical
Wellnessházban!

Az
elmúlt években

egyre nagyobb
népszerûségre tett szert 
a skandináv gyökerû 
Nordic Walking, amely 

a sífutás alapjait felhasználva 
mozgatja át az embereket.

2010 elején a német
Nemcomed cég 

világújdonsággal
rukkolt elõ:
Keresztezte a
Nordic Walking 
és az Aquafitness

elemeit! 
Megszületett 
a Nordic
Aqua

Fitness®!

Ha kedvet kaptál ennek az egyedi 
és speciális edzésmódszernek 
a kipróbálásához, látogass el 

hozzánk személyesen, vagy érdeklõdj
telefonon!

SPAuza Medical Wellnessház
2000 Szentendre, Sas u. 11.

www.spauzawellness.hu
Tel.: 06-26/303-673

ANYÓS
KONYHA
Megújult és gazdag
választékkal, szolid
árakkal várjuk régi
és új vendégeinket!

Étkezési jegyet elfogadunk.
Táborokba ételkiszállítást vállalunk!

Nyitva: H-P: 11-16 óráig, 
Sz.: 11-14 óráig

SZENTENDRE, VASÚTI VILLASOR 9.
Tel.: 06-70/423-8601
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– Játszom hetente egy-kétszer egy
vidám kis csoportban, olyan játé-
kokkal, amilyeneket még sosem láttam
– ez nagyon tetszik, boldog vagyok!
Alig várom, hogy újra jöhessek! 
S közben szinte észre sem veszem,
hogy az a néni (valami fejlesztõ-
pedagógus?) – mint egy félbevágott
zsömle közé helyezett, számomra
eleddig ízetlen szalámit – az ügyes
meg az okos játszásaim közé becsem-
pészett egy olyan játékot is, amit
otthon a világért ki nem próbálnék. No
persze, ki szereti a kudarcot? Gon-
dolom, senki. De itt most valahogy
mégis megpróbáltam, és egy kicsit sik-
erült is, és talán legközelebb még job-

ban fog! S valóban, az együtt eltöltött
örömteli hónapok, évek során minden
apró, de nagy jelentõségû rész-
képességem rendben lett. Azok
is, melyeknek gyengébb voltát
veleszületett intelligenciám se-
gítségével oly sikeresen rejtettem
el anyáék és a világ elõtt. 
(– Az én kicsikémnek nincs szük-
sége fejlesztésre, mindenben
olyan ügyes – hallgattam büsz-
kén anya szavait. Hát persze,
amiket csinálok, abban tényleg
ügyes vagyok – azért csinálom –,
de mi van azokkal a játék- és
hétköznapi tevékenységekkel,
amiket kerülök? Ami nem lát-
szik, az nincs is? De van ám, csak
lehet, hogy gondban. Ez nem biztos,
meg ne tessenek ijedni, de egy is-
merkedõ játékot megér... Különben
meg bárki játszhat velünk, nem
muszáj, hogy rejtegetnivalója legyen.

Õ majd segít nekünk: ez neki is jó,
meg nekünk is).
Félre ne értsenek, nem akarok én majd

az iskolában holmi „okostojás” lenni,
de ha nem muszáj és megelõzhetõ,
inkább ne kínlódjak tanulási prob-
lémákkal, s majdan a Nagybetûs Élet-
ben az önbecsülésemmel. Prevenció
vagy korrekció? Ég és Föld! Kompen-

záció és elfedés egy életem át? Brrr!
De hol is van itt a „négyzetre emelt
boldogság”? Itt a Bonitában már
sehol. De az általános iskolai, közép-
iskolai, esetleg egyetemi éveimben:
hogy könnyen és gyorsan tanulok, s
hogy a tanulás mellett jut idõm a hob-
bimra is, s választott szakmámban,
majd ennek folyományaként vélhetõen
a magánéletemben is sikeres vagyok –
hát mi ez, ha nem a boldogságra épült

boldogság? Életem ke-
rek, úgy érzem magam,
mint egy lombos fa a
szélcsendben.” 

Visszavenném a szót az
ifjú idõutazótól, köszö-
nöm neki életútjának
õszinte megvallását.
Hosszú évek óta dolgo-
zom fejlesztõpedagó-
gusként, szakmai mun-
kám kiteljesedése a
Bonita Gyermekcent-

rum létrejötte. Várjuk a gyermekeket
játékszigetünkön egy könnyû nyári
„dobbantóra”, elérhetõ áron. 
Kisbaba vagy 14 éves? Játszani min-
denki szeret.

Zeke Anita

Dobbantó – (nem csak) az iskolakezdéshez
A NAPOKBAN MEGNYÍLT SZENTENDRÉN EGY ÚJ INTÉZMÉNY – A BONITA GYERMEKCENTRUM. AZ ISMERT DAL: 
LA ISLA BONITA A BOLDOGSÁG SZIGETÉRÕL SZÓL – EZT A SZEREPET SZÁNJUK INTÉZMÉNYÜNKNEK, „NÉGYZETRE
EMELT” HATÁSSAL. NOS, E FURA SZÓFORDULAT „MATEMATIKAI LEVEZETÉSÉRÕL” HADD MESÉLJEN EGY KÉPZELET-
BELI BONITÁS GYERMEK, AKIBÕL KÖZBEN KIS IDÕUTAZÁSSAL BONITÁS FELNÕTT LESZ. 
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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

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.) 

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

JAZZ FESZTIVÁL
MûvészetMalom udvara
(07. 31.)

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.)

Programváltozás!
A Szászcsávási Banda augusztus  7-ére meghirdetett koncertje technikai okok miatt
elmarad.  Aznap a Barcsay-udvarban  a szintén autentikus cigányzenét játszó erdélyi

együttes,  a Magyarpalatkai Banda  lép fel. A már megváltott jegyek érvényesek, 
vagy a vásárlás helyén visszaválthatók.

35+1. születésnapi
hangverseny

� RAPPAI ZSUZSA

A meghirdetett augusztusi idõpont helyett július 17-én tart-
ja a Vujicsics Együttes immáron hagyományos koncerjét a
Barcsay udvarban. Eredics Gáborral, az együttes vezetõjével
beszélgetünk errõl a majdnem jubileumi koncertrõl. 

� A néhány hete Pécsett megtartott kon-
certetek címe Boldog születésnapot volt.
Hányadik születésnapról van szó?
Tavaly volt megalakulásunk harmincötödik
évfordulója. A nagy ünnepi koncertre azonban
csak idén került sor. Második otthonunkban,
Pécsett, a Dóm téri színpadon ötezer nézõ
elõtt játszottunk június 19-én. A nagy sikerú
esten többek között a Söndörgõ együttes,
Boban Markovics, Ferus Mustafov is fellépett.
A jubileumi koncertre jónéhány régi számot is
felújítottunk, s ezeket a közönség hatalmas
tapssal díjazta

� Szentendrén nem rendeztek évfordulós koncertet?
Szó volt róla, de sajnos anyagi nehézségek miatt nem valósulhatott
meg. Ezt a mostani, Barcsay-udvarbeli estet tekintjük a 35+1.
születésnapunk megünneplésének.

� Mióta szereplõje a Vujicsics együttes a Barcsay udvarbeli Jazz és
Folk Esteknek? 
Három évtizede. Kezdetben a Kovács Margit Múzeum udvarában ját-
szottunk, majd a programsorozat átkerült a Barcsay udvarba. Az
elmúlt évtizedek alatt szokássá vált, hogy minden nyáron koncertet
adunk itt. Ezek mindig bensõségesek, családiasak, jó kedv és telt ház
jellemzi õket. S mindig jó idõ! Talán kétszer kellett csak esõ miatt zárt
helyre menekülni. Ezekre a koncertjeinkre is szoktunk zenész bará-
tokat hívni. 

� Milyen lesz az idei pót-születésnapi koncert programja?
A jubileumra utalnak a Pécsett már elhangzott felújított régi számok is,
de az egyes blokkok között elhangzó összekötõ szöveg is rímel majd
erre. Persze az idén is készítünk meglepetést a közönségünknek is,
mint mindig. 
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Szvorák Katalin: Variációk énekhangra
A szentendrei koncert közvetett ötletgazdája a tízszeres Grammy-díjas
zenei zseni: Bobby McFerrin, aki ismét Magyarországra látogat, és
mûsorában többek között a nemrégen alternatív Kossuth-díjjal kitün-
tetett Szvorák Katalinnal duetteket fog énekelni augusztus 22-én a
Syma Csarnokban. Bobby McFerrin új albumának, a Vocabularies-nek
hatására egy újszerû megszólalásra készül Szvorák Katalin a szent-
endrei koncertjén a Barcsay udvarban, július 31-én, szombaton, 19
órakor. A speciális koncert egy alternatív kísérlet a népdalok
társítására, összecsengésére, improvizálására a régizene és a kortárs
zene világával. A szereplõk a népdaltól a népénekig szárnyaló mûsor
második felében a Teremtõt dicsérik különbözõ felekezetek énekeivel.
A Nemzetközi Barokk Énekverseny fõdíjasa, Andrejszki Judit csem-
balózik, orgonál, énekel. A capella hangzsonglõrködést hallhatunk a
Szvorák Vokáltól, azazSzvorák Katalin zeneakademista növendékei
énekelnek: Égetõ Emese, Orbán Johanna,  Paár Julianna, Soós Réka és
Tímár Sára. Az improvizatív opusokat Ákos zeneszerzõje, az After
Crying frontembere, Pejtsik Péter vezényli és kíséri csellón. A hang-
verseny elõtt köszöntõt mond Kudlik Júlia. 
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ADÁSVÉTEL

Újszerû állapotban lévõ fa bejárati
ajtó, valamint mûanyag nyílászárok
eladók. Tel. 06-20-773-9010.

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

Jó állapotban lévõ, keveset futott
Keeway motor olcsón eladó. Tel.
06-70-336-5530.

ÁLLAT

Fotópályázat kutyáknak: www.hap-
pypuppy.eoldal.hu. Kutyasétáltató
szolgálat, kutyapanzió.

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

ÁLLÁS

Szentendrei étterembe pultost és
kézilányt keresünk (erdélyi is
lehet). Tel. (26) 311-175, 06-20-
582-8847.

4 órás elfoglaltsággal precíz, meg-
bízható takarítónõt keresünk.
Jelentkezéshez önéletrajz, meg-
egyezés esetén erkölcsi
bizonyítvány szükséges. Tel. (26)
301-673.

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

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

ÁLLÁST KERES

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

EGÉSZSÉG

KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300-
419 (rögzítõ, visszahívjuk), 06-
30-949-6456.

Segítõ beszélgetés lelki prob-
lémákról, életrõl, halálról, ember-
lélek viszonyáról, érzelmi válsá-
gokról, különös tapasztalatokról,
Szentendrén. Molnár Mária, 06-
20-956-4031.

Budakalászon, az Igazgyöngy
Szépségszalonban
mikrokamerás hajvizsgálat, haj-
gyógyászati szaktanácsadás.
Bejelentkezés: 06-70-311-
7303, 06 (1) 220-1103.

KIADÓ LAKÁS

Belvárosban, a Bükkös-patak
partján 120 nm-es lakás dupla
garázzsal igényesnek kiadó. Tel.
06-20-215-2170.

Püspökmajor-lakótelepen két-
szobás, felújított lakás berendezve
hosszú távra kiadó. Tel. 06-30-
442-2002.

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

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

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

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

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

Lakások, lakóházak bérelhetõk.
Tel. 06-30-299-0376.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Szentendre belvárosában, frekven-
tált zöldövezeti helyen 5 lakásos

társasházban magas színvonalú, új
építésû lakások eladók. Ár: 450
ezer Ft/nm. Az ár tartalmazza a
gépkocsibeállót, klímát, riasztót, fa
nyílászárókat. Tel. 06-20-514-
3333, 06-20-934-9349.
www.2mbuild.hu

Szentendrén csendes,
kertvárosi részen eladó két
generációnak is alkalmas,
hangulatos, 2 szintes+tetõtéri,
felújított családi ház. Közel a
központhoz, jó közlekedési
lehetõséggel, kiváló infrastruk-
túrával, biztonságos
környéken. Ár: 36 millió Ft. Tel.
06-20-399-6416.

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 parkosított
kerttel. A környéken halásztó,
vadászati lehetõségek. Tel. 06-20-
220-8864.

Csobánkán, a központhoz közel
gyönyörû helyen, panorámás, 1+3
félszobás új ház 19 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-70-374-2992.

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

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

Szentendrén, Pismány aljában 227
nöl-es építési telek 19,9 millió 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.

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 millió
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.

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

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

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

szintes családi ház eladó 44,9 mil-
lió Ft-ért. Tel. 06-20-354-9025. 

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

OKTATÁS

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

Pótvizsga, korrepetálás, felkészí-
tés magyarból, történelembõl,
mûvészettörténetbõl, médiaisme-
retbõl Szentendrén, a belvárosban.
Tel. 06-30-540-5639.

Matematika, fizikatanítást, pótvizs-
gára felkészítést, a következõ
tanévre való elõkészítést vállalok
általános, közép- és fõiskolai szin-
ten. Házhoz megyek. Tel. 06-30-
347-8843.

SZOLGÁLTATÁS

ELTE óvónõképzõs fiatal lány
gyermekfelügyeletet vállal
egész napra, hétvégén is. Tel.
06-20-775-0722.

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

Asztalos munkákat vállalok.
Konyhabútorok, szobabútorok
egyedi tervezése, kivitelezése,
esetleges átalakítása, átsz-
abása, összeszerelése, szét-
szedése. Tel. 06-30-543-0504.

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

Leveszem válláról az adminisztrá-
ció gondját! Ha elhalmozza a papír-

munka, és az adminisztráció miatt
nem jut ideje pénzt keresni, hívjon!
Több éves gyakorlattal rendelkezõ
pénzügyi asszisztens mellékállás-
ban vállalja cégek könyvelési
anyagának elõkészítését és egyéb
adminisztrációs feladatok
elvégzését. Tel. 06-30-747-0927.

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

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

Szentendrén, a Szentlászlói úton
65 nm-es szuterén raktárnak
kiadó. Tel. 06-30-357-5101, 06-30-
603-3440.

Szentendrén, a belvárosban 40
nm-es/40+áfa kertre nézõ helyi-
ség kiadó. Tel. 06-20-203-5988.

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).

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
csodaszép, 2 éves németjuhász keverék kan.

Tekintélyt parancsoló megjelenésû, 
de érzõ és hûséget szívet takar.

BETYÁR
Betyár köszöni a Szentendre és Vidéke 

hetilapnak, segítségével szeretõ otthonra 
és családra talált.

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT

Konténeres sitt 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

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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P'ART
MOZI

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

MOZIMÛSOR

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!
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� BOKOR TAMÁS

A szentendrei Simon Zsófia
Viktória nem mindennapi ka-
maszlány: az év elején, tizen-
hét évesen csaknem maga mö-
gé utasított egy olasz fiút,
amikor mindketten arra pályáz-
tak, hogy a Forma 1-es pilóta,
Fernando Alonsó sajtósai le-
gyenek. Az ifjú hölggyel és
édesanyjával, Simon Gabriel-
lával beszélgettünk a pozitív
hozzáállásról és a kezdeménye-
zõkészségrõl, mint a siker két
legfontosabb kulcsáról.

� Úgy hírlik, klasszikus történet-
nek indult a tiéd: már kiskorod-
ban „megfertõztött” a média és
annak kulisszái.
S. ZS.: – Jóformán a Pilis Rádióban
nõttem fel, ahol édesanyám a rádió
megalakulása óta dolgozott. Ami-
kor kisebb voltam, egyfolytában vitt
engem a tárgyalásokra, amikor
pedig 13-14 éves lettem, mélyebb
tapasztalatokat is szereztem a rá-
diózás világában, még a pult mögé
is beülhettem néha. Természetes
volt, hogy egyszer majd a médiában
dolgozom. Ez mindenki számára
egyértelmûen kiderült a rádió
munkatársai között. Egyedül édes-
anyám nem akarta elhinni, és
ódzkodott a dologtól.
S. G.: – Ismerem a médiumok
pénzügyi, üzleti oldalát, emiatt fél-
tettem a lányomat, mint anya, de
nagy nehezen elfogadtam a dön-
tését.
S. ZS.: – Ez nem meglepõ, mindig
nekem van igazam! (vigyorog)

� Mindig is a rádió tetszett, vagy
azóta van már ennél nagyobb
szerelmed?
S. ZS.: – A televízió a legszim-
patikusabb, de nem annyira moz-
galmas, mint amennyire elképzeli
az ember. Belekóstoltam a film-
készítés világába is, jártam stúdiók-
ba és filmforgatásokra, de nekem
még az is lassúnak tûnt, nem volt
elég pörgõs. Általában nem akarták
elhinni az iskolában, mennyire
érdekel ez a világ, ki is közösítettek
a lelkesedésem miatt. 2004-ben mi
készítettük el azt a Szentendrérõl
szóló promóciós filmet, amely az

ATV-n le is ment, erre is irigykedtek
az osztálytársaim. Egy idõ óta
különbözõ okokból magántanuló-
ként végzem az iskolát, két évem
van még az érettségiig.

� Ezzel együtt igen korán
igyekeztél megalapozni a karri-
eredet...
S. ZS.: – 2007 nyarán, éppen a
Forma I-es Magyar Nagydíj idején
néztem Fernando Alonso idõmérõ
edzését a tévében, miután édes-
anyám odahívott. Így kezdõdött a
sportújságírói szárnypróbálgatá-
som.

� Jövõépítõ tudatosság?
S. G.: – Dehogyis! Azért ajánlottam
neki a mûsort, mert Fernando igen
jó pasi.
S. ZS.: – Tényleg az, ezért is ragad-
tam ott a képernyõ elõtt! Egybõl
megtetszett a sport, de fõleg a piló-
ta. A Kempinski Hotel elõtt nem
sokkal késõbb tizenkét órán ke-
resztül vártam rá egy autogramért,
majd megfogant a fejemben a gon-
dolat: ha sportújságíró lennék, egy-
bõl kapnék belépõt. Ezután „el-
szabadult a pokol”: elõször a legna-
gyobb szaklapnál, a Formula-I Ra-
cingnél próbálkoztam, de isme-
rettség híján nem sikerült. Utóbb
Tar Zsuzsanna segített bejutni a
szintén szentendrei illetõségû Né-
meth Attilán keresztül a Blikk
Sportrovatába, ahol most is rend-
szeresen írok cikkeket.

� Az Alonso-láz viszont, ha jól
sejtem, nem múlt el.
S. ZS.: – Dehogy! Tavaly szeptem-
berben kezdtem munkákat keresni
a Ferrarinál: minden weboldalt
megnéztem, minden lehetséges
helyre jelentkeztem. Egyszer csak
kikerült egy pályázat, amely szerint
Fernando mellé sajtós gyakornokot
keresnek. Elõször egy CV-kártyát
kellett beküldeni, majd teljes élet-
rajzot, aztán gyakorlatképpen kér-

déseket feltenni, amire maximális
pontszámot adtak. Egy szimpátia-
teszt során cseteltünk is Alonsóval.
A végén ketten maradtunk, egy
nálam idõsebb olasz fiú és én. Két
héten keresztül nem tudtak dön-
teni, hogy a honfitársukat válasz-
szák, vagy egy kelet-közép-európai
diáklányt. Végül a fiú nyert. 

� Hogyan kezelted a csalódást?
S. Zs.: – Gyerekkoromban mindig
én voltam a céltábla, a kiközösítés
tárgya. Lassan megtanultam, hogy
nem a meglévõ lehetõségeimet kell
néznem, hanem hogy milyen kö-
rülményekbõl milyen lehetõséget
lehet kovácsolni. Ha újra hívnának,
újra mennék. Ha a ferrarisok haj-
landók segíteni, mindenképpen
nekifutok megint.

� Kezdeményezõkészségnek te-
hát nem vagy híján.
S. ZS.: – Nevezzük inkább megszál-
lottságnak. Nemrégiben találkoz-
tam a Ferrari magyarországi igaz-
gatójával, aki megpróbált sarokba
szorítani, de nem sikerült neki.
Többször elmondtam neki, hogy ez
a mindenem, õ pedig sorozatban
nem hitte el. Végül kiderült, hogy
tetszett neki a hozzáállásom, látta
a megszállottságomat.

� Ha esetleg mégsem válnak
valóra a Ferrarival kapcsolatos
terveid, mihez kezdesz ezen
kívül?
S. Zs.: – Mit jelent, hogy ezen kívül?
Nincsen más irány, minden út
Maranellóba vezet! Csak a Forma-I
és a Ferrari van. Ha kell, a Virginnél
kezdek, mint takarítónõ, és onnan
kapaszkodok fel a szamárlétrán,
mert bízom a képességeimben.
Egyébként mostanába kezdtük el a
tárgyalásokat egy esetleges Forma
1-es gyakornoki munkával kapcso-
latban.

� Nem lehet egyszerû ilyen
eltökéltséggel…
S. G.: – …nevelni egy gyereket.
Valóban nem! (nevet) Nekem néha
nehezebb együtt élnem a lányom
eltökéltségével, mint neki saját
magának. De amíg a sok eredmény
mellett megjelenõ kicsi csalódá-
sokról nem vesz tudomást, addig,
azt hiszem, tényleg valóra válhat-
nak az álmai.

SIMON ZSÓFIA VIKTÓRIA: „HA BÍZOM A KÉPESSÉGEIMBEN, EGYSZER MARANELLÓBAN LESZ A HELYEM.”

Padlógázzal a Ferrari felé

NYÁRI FILMES TÁBOR 
A P’ART MOZIBAN

2010. július 12-16.
14-19 ÉVES KORIG

A táborban megismerkedhettek a
filmkészítés rejtelmeivel, az ötlettõl
a kész filmig – szinopszis, forgató-
könyv, story-board, világítási
ismeretek, kameratechnika/
kamerahasználat, kompozíció,
filmvágás, utómunka.
A foglalkozásokat vezeti: 
Dabi István M., médiamûvész,
filmkészítõ, középiskolai tanár
Meghívott vendégelõadók:
Kerékgyártó Yvonn, dramaturg 
hallgató – Magyar Filmmûvészeti
Egyetem, Maróthy Csaba, színészi
játék, drámajáték oktató, Fischer
Gábor, filmrendezõ
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
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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: (hétfõtõl péntekig)

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.

ÉRDEKLÕDNI és JELENTKEZNI lehet:
30/353-3315 vagy 30/448-9015 goli-
atdse@freemail.hu

GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT
EGYESÜLET

Vár a vizitábor!

Evezz velünk!
NAPKÖZIS VÍZISPORT ÉS

KALANDTÁBOR SZENTENDRÉN
Kajak-kenu oktatás, túrázás, 

változatos programok, motoros hajó
kísérettel, 

teljes ellátással.
Idõpontok: július 12-16; július 19-

23.; július 26-30.; 
augusztus 2-6.; augusztus 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

Igen, végre itt a várva várt
nyár! Lehet napozni, fürödni
és jó nagyokat pihenni. Végre

együtt a család, nem hajt a
hétköznapi rutin, a rohanás, az
idõre való megfelelés kényszere.
A baj csak akkor jön, ha hirtelen
túl sok a ránk szakadt szabad idõ:
nem kell leadni határidõre a
munkát, és nem érezzük azt a
kényszert, hogy valahova (pl.
munkába, gyerekért) sietni kéne.
Ilyenkor furcsa tüneteket fe-
dezhetünk fel magunkon: éjsza-
kai felriadások, forgolódás álmat-
lanul az ágyban, türelmetlen
hangnem, ideges tépelõdés a
„semmittevésben”. Ismerõsek
ezek a tünetek Önnek is?
Nos, hogy mi ennek az oka? Kér-
dezzük meg orvosunkat!
A választ dr. Nagy Ágnes adja, aki
négygyermekes orvos-édesanya-
ként mindenekelõtt a példamu-
tatásával igyekszik a „stressze-
lõkre”, fõként a nõkre hatni.
Mivel önmaga is gyakran megéli a
szerepkonfliktusok adta stresszt,
ezért hiteles tanácsokkal látja el a
hozzá fordulókat. Módszereit a
stresszkezelés esszenciájában egy
cseppé sûrítette, programjának
neve: „STRESSZENCIA”. Gyógyító
munkájában ötvözi a klasszikus
orvosi tudást az alternatív gyógy-
módokkal, a homeopátiával, az
aroma- és fitoterápiával, a gra-
fológiával, valamint kidolgozott
egy újfajta stresszkezelési
módot is.  
„A tartós stressz hirtelen meg-
szûnése negatív élettani változá-
sokat generál, ami elõször ne-
hezen kezelhetõ. Napok, esetleg
hetek kellenek hozzá, hogy elfo-
gadjuk a csendet, a nyugalmat, és
érezzük testünk-lelkünk-szelle-
münk lecsendesülésének jelzéseit.
Eleinte ez zavaró lehet, de hosszú
távon egészségmegõrzõ szereppel
bír. Muszáj idõrõl idõre beiktatni
nyugalmas periódusokat, mert
ilyenkor szervezetünk regene-
rálódik, új életre kel.”
A stresszkezelés lényege: VÁL-
TOZTASSUNK VISELKEDÉSÜN-
KÖN!
A krónikus stressz komoly egész-
ségkárosító tényezõ: egyértelmû
összefüggés mutatható ki például
a rákos betegségek, a magas
vérnyomás, az immunrendszeri
betegségek kialakulásában, vala-
mint igazolt az is, hogy fontos
szerepe van a pszichiátriai za-

varok megjelenésében is. Ki ne
ismerne olyan embert, aki ideges,
feszült, nyugtalan a rá nehezedõ
pszichés teher miatt?
Egy nagy magyar epidemiológiai
felmérés szerint (Dr. Kopp M.:
Hungarostudy 2002)  minden 5.
felnõtt magyar lakos a tartós
stressz állapotában van!
Ha ezt tudjuk, akkor miért nem
teszünk ellene?
Dr. Nagy Ágnes Óbudán él, de
szeptembertõl Szentendrén is ren-
del. Budapest III. kerületében
tavaly indult egy kétéves egész-
ségvédõ program, az ún. Óbuda
Egészségolimpia, melynek mottó-

ja: „Mi, óbudaiak – éljünk boldo-
gan, fitten, egészségesen!” Jó len-
ne, ha ez a cél nemcsak Óbudán,
hanem Szentendrén is megvaló-
sulna! Ehhez azonban TENNI
kell, mégpedig tudatosan és fe-
lelõsséget vállalva saját egész-
ségünkért.
„Célom, hogy ne csak Óbuda, ha-
nem Szentendre és az egész ma-
gyar lakosság számára tudatosít-
sam, hogy csak egyéni elhatáro-
zással, aktív hozzáállással és jó
példák segítségével õrizhetjük
meg egészségünket, és elõzhetjük
meg a betegségeket. Ezért tehát
vállaltam, hogy jómagam is hite-
les példával szolgálok, bátorítást
és erõt adok az önmagában
bizonytalan, de változtatni vágyó
embereknek. A stressz ma már
életünk része, de nem mindegy,
hogyan küzdünk meg vele!
Az én kedvenc stresszkezelõ tech-
nikám: az örömteli mozgás, az
általam megalkotott ún. „SALSA
TÁNC-LÁZ®” – latin zenére, tán-
cos lépésekkel kombinált aerobik.
Nem kell hozzá tánctudás és tánc-
partner, csak némi jókedv és
elszántság. Ezeken az órákon
garantált a felszabadultság, a
mosoly, az önfeledtség. Ne feled-

jük, hogy a latin zene sok csípõ-
mozgásból áll, ami nem csak jót
tesz a nõiségünknek, hanem
ledolgozza a csípõn lerakódott
zsírpárnákat és jótékonyan át-
mozgatja a medencei szerveket is.
Ez utóbbi a nõgyógyászati szem-
pontból is fontos jelentõséggel bír.
Mottóm: „A mozgás sok gyógy-
szert pótol, de nincs olyan gyógy-
szer, ami mozgást pótolná.”
Orvosként és természetes élet- és
gyógymódok szakértõjeként val-
lom, hogy a stressz okozta be-
tegségek megelõzhetõk:
1. ha odafigyelünk magunkra és
testünk-lelkünk jelzéseire,

2. ha ismerjük a stresszkezelõ
praktikákat,
3. ha aktívan és tudatosan te-
szünk a változtatás érdekében.
Javaslatom: Ne hagyja, hogy a
stressz legyõzze! Ne várja meg 
a betegséget, elõzze meg!“

Dr. Nagy Ágnes 
szakorvos

doktoragnes@gmail.com, 
www.stresszencia.hu

Pihenés, napozás, család… és a stressz?

Talentum ösztöndíj
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete – a 41/2008. (X. 31.) Önk.
sz. rendelettel módosított 50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete alapján – pályázatot
hirdet a város kiemelkedõen tehetséges fiataljai anyagi támogatására. 
A „Talentum” Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj azon kiemelkedõen tehetséges, nappali
tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és elsõ diplomájuk megszerzéséért
tanuló fõiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve
bejelentett állandó lakcímük van, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi
bizonyítványával igazolja, hogy a fenti rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint
számított átlaga 5.0,
• a nappali tagozaton az elsõ diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat 
folytató fõiskolai vagy egyetemi hallgató a rendelet 2. § (2) b) pontjában 
meghatározott módon számított átlaga a 4.5-t elérte.

A pályázatot 5 példányban kérjük benyújtani! A borítékra írják rá: „TALENTUM”
Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj. Benyújtási határidõ: szeptember 15. 
További részletek: Schinkovits Lajosné közoktatási referens, (26) 503-332,
www.szentendre.hu

szevi10_25.qxp  2010.07.07.  18:23  Page 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


