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Közhasznúsági jelentés a 2009-es évrõl

A Dunakanyar Nõszirom Egyesület elnöksége a 2009-es évi
közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint teszi meg:

1./ A Pest Megyei Bíróság a Dunakanyar Nõszirom Egyesületet a
Pk.60247/2008/1/II számú végzés szerint, az egyesület tevékenysége
alapján közhasznú szervezetnek minõsítette:

Számviteli beszámoló ezer Ft-ban 2009. év eFt
A. Befektetett eszközök
II. Tárgyi eszközök
B:.Forgóeszközök 89
IV: Pénzeszközök 89
Eszközök összesen: 89

D.Saját tõke 178
I:Induló tõke
II:Tõkeváltozás 89
V.Tárgyévi eredmény 89
F:Kötelezettségek
II:Rövidlejáratú kötelezettségek
Források összesen: 178

Eredménykimutatás
A. Összes bevétel 590
Pályázati úton elnyert támogatás 180
Tagdíjból származó bevétel 210
Egyéb bevétel 200

Összes költség 501
Anyagjellegû ráfordítás 266
Személyi jellegû ráfordítás 135
Rendkívüli ráfordítás 100

Tárgyévi közhasznú eredmény 89

Véradás – 2010. augusztus 25. 
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Szentendrén a Pest Megyei
Könyvtárban, augusztus 25-én, 10-18 óráig. 
Kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon, hogy minden rászoruló
számára biztosítva legyen a pótolhatatlan, életet mentõ vér. A vér-
adásra, kérjük, feltétlenül hozza magával személyi igazolványát és TAJ
kártyáját. Önzetlen segítségét minden rászoruló nevében köszönjük!” 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

PEST MEGYEI SZERVEZETE

Szentendre Város Óvodai
Intézménye

pályázatot hirdet 3 fõ óvodapedagógusi munkakör
betöltésére határozatlan idõre, és 3 fõ óvodapedagógusi

munkakör betöltésére határozott idõre (GYES  idejére) tel-
jes munkaidõben

Pályázati feltételek: fõiskola, óvodapedagógus; magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: gyermek néptánc-oktató
képesítés
Benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány, elõzõ munkahe-
lyek igazolása, bizonyítványok.
A pályázatot augusztus 9-ig kell benyújtani postai úton, a Szentendre
Város Óvodai Intézménye címére (2000 Szentendre, Pannónia utca 3.).
A pályázat elbírálásának határideje augusztus 23.

Álláspályázat
A Barcsay Jenõ Általános Iskola pályázatot hirdet 2 fõ nap-
közis nevelõ munkakör betöltésére, határozott idõre: 2010.
szeptember 1-jétõl 2014. június 15-ig teljes munkaidõban. 

Pályázati feltételek: fõiskolai képesítés, az elbírálásánál elõnyt jelent:
felsõfokú képesítés 
A pályázatot augusztus 13ig lehet benyújtani postai úton az iskola
címére (2000 Szentendre, Kálvária út 18. ). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 509/2010.,
valamint a munkakör megnevezését: 2 fõ napközis nevelõ. 

Tisztelt Választópolgárok!

Október 3-án, vasárnap kerül sor az önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek
általános választására. A választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése
szerint a szavazatszámláló bizottság három
tagját, és szükséges számban a póttagokat 
a képviselõ-testület választja meg. A
választási eljárásról szóló törvény módosítása
miatt új szavazókörök kialakítására került sor,
emiatt a szavazatszámláló bizottságok tagjait
a képviselõ-testületnek újra kell választani. 
Az alábbi választókerületekben mûködõ
szavazatszámláló bizottságokba várom azon
választópolgárok jelentkezését, akik a
választókerületben lakóhellyel rendelkeznek 
és szeretnének a bizottság munkájában részt
venni: 

A 7. választókerület, melynek határai:
északon a köztemetõ mögötti természetes
árok; Zöld utca; Szamóca utca, de 
a Cseresznyés út nem tartozik bele; keleten 
a Barackos út alja, de a Dunakanyar körút
nem tartozik bele; délen  a Sas utca; Vasvári
Pál utca, de a Bölcsõde köz és a Szentlászlói
út nem tartoznak bele; nyugaton: a Fürj utca,
Sztaravodai út; Nap utca.
A 8. választókerület (Izbég), melynek
területe a Templom utcától a Sztaravodai útig
bezárólag az összes utca.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
tv.-nek a szavazatszámláló bizottság tagjainak
összeférhetetlenségére vonatkozó szabályai 
a következõk: • a választási bizottságnak csak
a választókerületben – a helyi választási

bizottságnak csak a településen – lakcímmel
rendelkezõ személy lehet a tagja; • 
a választási bizottságnak nem lehet tagja 
a köztársasági elnök, állami vezetõ, közigaz-
gatási hivatal vezetõje, képviselõ, megyei köz-
gyûlés elnöke, polgármester, jegyzõ, fõjegyzõ,
választási iroda tagja, a választási bizottság
illetékességi területén mûködõ közigazgatási
szerv köztisztviselõje, valamint a választó-
kerületben induló jelölt illetve hozzátartozója.

A fent felsorolt utcák „csak” a választókerület
határait jelzik, azaz a fent jelzett utcák által
határolt választókerületben lakóhellyel ren-
delkezõ választópolgárok jelentkezését várjuk
a szavazatszámláló bizottságokba. A
választókerületekbe tartozó utcák jegyzéke
megtalálható a www.szentendre.hu honlapon
„Önkormányzati választások 2010.”
menüpontban, illetve kifüggesztve a
Polgármesteri Hivatalban, továbbá Szûcs
Imréné irodavezetõtõl a 26/503-348, 
és dr. Kammerer Judit testületi referenstõl 
a 26/503-352 telefonszámon kérhetnek
felvilágosítást.

Kérem, hogy amennyiben kedvet érez ahhoz,
hogy a választási munkában részt vegyen, 
úgy augusztus 6-ig (péntekig) szíveskedjen
jelentkezését eljuttatni dr. Molnár Ildikó jegyzõ
részére címezve vagy az 503-348; 503-352
telefonszámra.

A jó együttmûködés reményében várom jelen-
tkezését.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

Helyi Választási Iroda vezetõje
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Csúszó rendelõépítés

Eredménytelennek nyilvánította a
képviselõ-testület a Szentendrei
Szakorvosi Rendelõintézet átépí-
tésére kiírt közbeszerzési pályáza-
tot. A hét pályázó közül hat ér-
vénytelen volt, a hetedik pedig
drágább ajánlatot tartalmazott,
mint amit a testület elõirányzott a
projektre. A következõ lépésben
meghívásos, tárgyalásos közbe-
szerzési eljárást indítanak, ame-
lyen újra indulhatnak a korábbi
ajánlattevõk, és újak bevonására
is lehetõség nyílik. Az eredmény-
telen pályázat várhatóan mintegy
másfél hónappal késlelteti a júli-
us 15-re tervezett munkakezdést.
A rendelõ megújításának az uniós
pályázati kiírás szerint 2011
tavaszára kellene elkészülnie.

Hídálláspontok
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt megrendelésére az UNITEF
’83 Mûszaki Tervezõ és Fejlesztõ
Zrt. készíti a Szigetmonostor
Dunaág-híd környezetvédelmi
elõzetes vizsgálati dokumentá-
cióját. A készítés során idén már-
ciusban a szentendrei képviselõ-
testület – összhangban a híd
ügyében meghozott korábbi dön-
téseivel – az alábbiakat rögzítette:
• a Casino-Strand utcai hídhely-
szín vizsgálatát támogatja, ennek
esetén a híd megépítésének fel-
tételei vannak;
• a Betongyár és a Papírgyár,
mint lehetséges helyszín vizsgá-
latát támogatja, de a megvaló-
sításnak itt is feltételei vannak;
• a korábbi testületi döntéssel
összhangban a Határcsárdánál
kijelölt közúti hídhely esetén a
nyugati tehermentesítõ útra
történõ rákötésen kívül nem tart-
ja vizsgálhatónak a 11-es fõútnál
létesítendõ bármilyen szintû híd-
fõkapcsolati megoldást.
• változatlanul preferálja a Dera-
patak alatti és a Strand utcától
300 méterre délre esõ helyszí-
neket a hatályos szabályozási
terv szerinti helypontosítással;
• a bányatavak északi végénél, a
tehermentesítõ utak 11-es számú
fõúti kétszintes csomópontjának
tervezésével egyidejûleg kéri vizs-
gálni a terepszintre történõ
lejutás kialakítását a szentendrei
regionális déli vízbázis védõ-
területének figyelembe vételével,

és javasolja vizsgálni, hogy létes-
íthetõ-e a csomópontból kiinduló-
an Szigetmonostorra átvezetõ
híd.
A Szentendre-Szigetmonostor Du-
nahíd Környezetvédelmi Elõzetes
Vizsgálati Dokumentációjának
véleményezése során a Város-
üzemeltetési, Környezet- és Mû-
emlékvédelmi Bizottság a követ-
kezõket állapította meg:
• a Határcsárdánál csak gyalogos
híd, vagy közúti híd esetén az
alagútban történõ átvezetés és a
tehermentesítõ útra való rákötés
megvalósítását támogatja, az
utóbbi esetében a tehermentesítõ
út egyidejû megvalósulásával;
• a Casino mellett csak a gyalogos
hidat támogatja;
• a Strand utcától délre, a Beton-
gyár, illetve a Papírgyár mellett ter-
vezett megoldásokat a 11-es útra
való közvetlen rákötéssel abban az
esetben támogatják, ha a tehermen-
tesítõ út egyidejûleg megvalósul.
• A bizottság a Dera-pataknál
kijelölt változatot külön feltételek
nélkül támogatja.

Iskolapszichológus

Szentendre önkormányzata az
oktatás területére elkészített ön-
kormányzati esélyegyenlõségi
program 2007-es megalkotásakor
a beilleszkedési, tanulási, maga-
tartási nehézségekkel küzdõ gyer-
mekek, tanulók jobb ellátása
érdekében önként vállalt fejlesz-
tési feladatokat az iskolákban. A
Barcsay Jenõ Általános Iskolában
és az óvodákban logopédus, az
Izbégi, a Rákóczi és a Templom-
dombi Általános Iskolában és az
óvodákban fejlesztõ pedagógusi
munka finanszírozását biztosítja
összesen öt álláshelyen az oktató-
nevelõ munka hatékonysága,
segítése érdekében. Ennek végzé-
se évente 10 604 000 forintba ke-
rül. Városunkban a mindenki
által elérhetõ pszichológus a
Nevelési Tanácsadó munkatársa,
de sajnos sokszor heteket, hóna-
pokat kell várni a bejutásra.
Amennyiben a város önként vál-
lalt feladatként a pszichológiai
területre is vállal ellátást, hi-
ányokat pótol, viszont ezzel a
számára nem kötelezõ feladatel-
látás költségeit növeli. A kép-
viselõ-testület június 10-én meg-
tárgyalta az iskolák pszichológiai
megsegítése kapcsán írt elõter-
jesztést, és a lelki problémákkal
küzdõ tanulók és a pedagógiai

munka segítése érdekében lépése-
ket tesz. Kezdeményezi Pest Me-
gye Önkormányzatánál, hogy a
Nevelési Tanácsadó pszicholó-
gusa – heti, kétheti, vagy havi –
rendszerességgel jelenjen meg a
szentendrei önkormányzati isko-
lákban, amikor terápiát tart ta-
nulónak, szülõnek, családnak,
vagy meghallgat tanulót, tanárt,
és tanácsot ad a rászorulóknak.
Az önkormányzat vagy egyik
iskolája indul továbbá a Gyerme-
kek és fiatalok társadalmi integ-
rációját segítõ programok címû
TÁMOP-pályázaton, amelyen ele-
gendõ forrást nyerhet külsõs
szakember tartós megbízására.

Kulturális szellemi
örökségeket gyûjtenek
A helyi szellemi-kulturális örök-
ségek jegyzékének összeállítására
kérte fel Magyarország települé-
seit a Magyar Mûvelõdési Intézet
és Képzõmûvészeti Lektorátus
(MMIKL). 
A gyûjtésben helyi szóbeli hagyo-
mányokat, kifejezési formákat,
elõadómûvészeteket, jellegzetes
társadalmi szokásokat, rítusokat
és az ezekhez kapcsolódó tár-
gyakat, mûalkotásokat, kulturális
színhelyeket lehet szerepeltetni
(az épített örökség ebbõl a körbõl
kimarad). A fentiekbõl kiválasz-
tott elemekbõl kell felépíteni egy
olyan nemzeti jegyzéket, amely
elismerteti és tudatosítja a helyi
kulturális örökséget, és segít
különbözõ helyi képzési prog-
ramok kidolgozásában is.
Városunkban a július 31-ig tartó
gyûjtés során a helyi népszoká-
sok, pl. a dodolázás mellett egye-
lõre olyan elemek szerepelnek,
mint a Régi és az Új Mûvésztelep
festészete, a Pestis-kereszt vagy a
Szentendrei Teátrum.
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A polgármester 
programja

Július 23-27. (péntek-kedd)

European People’s Fesztivál –
Írországi tanulmányút

Július 28. (szerda)

09.00 Projekt megbeszélés
13.00 Gomba üzemeltetõjével

megbeszélés

Július 29. (csütörtök) 

10.00 PMMI munkatársával
megbeszélés várostörténeti
kiadványról

13.00 Polgármesteri fogadóóra

Július 30-31. (péntek-szombat) 

Polgármesteri Akadémia

Augusztus 3. (kedd) 

09.00 Kisvezetõi értekezlet
11.00 Országgyûlési képviselõvel

megbeszélés
14.00 VSZ Zrt. ügyvezetõjével

megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
16.00 HVB eskütétel
16.15 Szentendrei Kulturális

Központ ügyvezetõjével
megbeszélés

17.00 „Átköltött valóság” címû 
fotókiállítás megnyitója a
Polgármesteri Galérián

Augusztus 4. (szerda) 

09.00 Projekt megbeszélés

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

Kedves Olvasóink!

Következõ lapszámunk 
augusztus 6-án 

jelenik meg
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Tiszthelyettes avatás Szentendrén
Július 10-én Szentendrén került sor a Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ iskolában végzett tiszthelyette-
sek ünnepélyes eskütételére és avatására.
Az eseményen dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
köszöntötte a résztvevõket, majd az ünnepséget követõen
rövid megbeszélést folytatott dr. Dietz Ferenc polgár-
mesterrel. A miniszter elmondta, hogy továbbra is helye
van Szentendrén a tiszthelyettesek képzésének, és örül
annak, hogy a város és az itt tanuló, illetve szolgáló
katonák között jó kapcsolat alakult ki, és a településen is
szeretik õket, s kiemelten támogatja az önkormányzattal
eddig kialakított együttmûködés folytatását. Ígéretet tett
arra, hogy hamarosan ellátogat a Városházára, ahol rész-
letesen ismerteti majd a kiképzõ bázissal kapcsolatos elképzeléseit. Megjegyezte, hogy a város amúgy is közel
áll a szívéhez, hiszen kerékpárosként rendszeresen jár Szentendrére. A megbeszélésen felvetõdött az is, hogy
a jövõben, ha megfelelõek lesznek a körülmények, Szentendre Fõ terén is történhetne a tiszthelyettes-avatás.

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

Megnyitott a környék egyetlen 
horgászcikk 

és csali raktáráruháza,
a Horgász-Zóna raktáráruház! 
Széles választék a legnagyobb márkákból, 

mennyiségi kedvezmények!

BBuuddaappeesstt ,,   II II II ..   kkeerr ..   
SSzzeenntteennddrreeii   úútt   8899--9933..

a raktártelepen belül 
(Szentendre felé az Auchan elõtt)

Nyitva: H-P 7:30-18:00
RReennddeellééss  wweebbáárruuhháázzbbóóll  iiss::  

wwwwww..hhoorrggaasszz--zzoonnaa..hhuu
Info: ugyfelszolgalat@horgasz-zona.hu

(06-1) 240 5454

Sportos zarándoklat és sárkányhajó roadshow a Dunakanyarban
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által megrendezett sárkányhajó-versenysorozaton mérték össze erejüket a
legjobb csapatok Szentendrén, a Duna-korzón, ahol négy csapat jutott tovább a szegedi világbajnokságra. A
települések kategóriában a Szentendre Sárkányai és a Papsziget, céges kategóriában a Presto

Sportegyesület, rendvédelmi kategóriában pedig
a tûzoltók vehetnek részt az augusztusi világba-
jnokságon.
A selejtezõn már bizonyítottak a csapatok – a
tûzoltóknak például különleges beosztásuk
miatt a verseny elõtt nem volt lehetõségük
gyakorolni, így a legtöbben most elõször ültek
sárkányhajóba – a bajnokságra pedig keményen
készülnek a következõ egy hónapban.
Dr. Dietz Ferenc polgármester és Kun Csaba
alpolgármester ugyanezen a napon fogadta azo-
kat a zarándokokat is, akik Visegrádról érkeztek
gyalog, futva, kerékpárral, vagy éppen a Dunán
sárkányhajóval, kísérve a Mátyás király pajzsá-

nak és Kálváriájának másolatát szállító hintót. A nándorfehérvári diadalra emlékezõ rendezvénysorozat
záróeseménye július 22-én 12 órakor lesz, ahol a zarándokok a fõvédnökök, dr. Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr. Erdõ Péter bíboros részvételével a Hõsök terén
koszorúzzák majd meg Hunyadi János és Mátyás szobrát.

Tisztelgés Nándorfehérvár
emléke elõtt

Július 17-én, szombaton a déli harangszóval
kezdõdõen megemlékezést tartottak az egyko-
ri cserkészek és a Petõfi egyesület tagjai a
Templomdombon álló Keresztelõ Szent János
templom elõterében. E helyen a nándorfe-
hérvári diadal 500. évfordulóján, 1956-ban
helyeztek el márványtáblát a volt cserkészek,
„Szentendre ifjúsága” aláírással.

European People's Festival 

Július 23-tól 31-ig 38 fõs szentendrei csoport – köztük Szentendre Nemzetközi Kap-
csolatainak Egyesülete meghívására dr. Dietz Ferenc polgármester – utazik Írországba,
Athlone városába, az European People's Festival rendezvényre. Hatodik alkalommal
veszünk részt ezen a 15 EU-tagállam egy-egy kisvárosa által szervezett nemzetközi

eseményen, melyen a nemzetek csapatai kulturális- és sportversenyeken, játékos próbatételeken mérik össze
erejüket, tehetségüket. A szentendreiek részvételének idén különös jelentõsége van, hiszen 2011-ben
Szentendre rendezi meg az Európai Népek Fesztiválját.
További információk: http://www.eurofestival.ie
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Társadalmi
Megújulás Operatív
Program
„KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLÕ 
HOZZÁFÉRÉS – INNOVATÍV INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMÛ
PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSA

Az Ovi-Suli pályázaton nyertes tagóvodák infrastrukturális
megújulása együtt jár a szakmai megújulással is. A TÁMOP
pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és
eszközeinek széleskörû elterjesztését célozza. A pedagógusok mód-
szertani kultúrájának korszerûsítését, a gyermekek képességeinek
és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését helyezi
elõtérbe, az egyenlõ hozzáférés és esélyegyenlõség szempontjainak
érvényesítésével. A programban részt vevõ tagóvodák: Vasvári Pál
úti Tagóvoda, Hold utcai Tagóvoda, Szivárvány Tagóvoda és a Püs-
pökmajori Tagóvoda.

Vasvári Pál úti Tagóvoda
Óvodánkban egy 30 fõs csoport kapcsolódott be a kompetencia alapú
nevelési programcsomag megvalósításába. Az új módszer az
ismereteket a négy õselem – tûz, víz, föld, levegõ – köré csoportosít-
ja. Például a tûz elemhez kapcsolódóan a Tûzoltóságra látogattunk,
szüreteltünk a Skanzenben. 
A pályázatba bevont pedagógusok irányításával aktív csoportmunka
vette kezdetét intézményünkben, és projektmódszerrel kidolgoztuk a
hagyományaink szerinti húsvéti és adventi ünnepkörök óvodai meg-
valósítását. Az évek óta kedvelt Ficánkoló program innovációjaként
pedig összeállítottunk egy, mozgástevékenységeinkre épülõ
Mozgásfejlõdés nyomon követése címû mérõlapot. A következõ
nevelési évtõl valamennyi csoportunk bekapcsolódik a kompetencia
alapú nevelési programba.

HODOLI TÜNDE tagóvoda-vezetõ

MÓCSAINÉ ROBICS MARIANNA szakmai vezetõ

MÁRKUS MÓNIKA bevont pedagógus

Hold Utcai Tagóvoda 

Az idei esztendõben két csoportban – Katica és Pillangó – négy
bevont pedagógussal nyílt lehetõség a program kipróbálására.
Kidolgoztuk a három hetes projektet „Õsz kincsei” témában. A
három hét alatt az õsszel érõ gyümölcsökkel, zöldségekkel
foglalkozunk, amelyet lezár egy óvodai õszi vásár, felelevenítjük 
a hagyományokat, népszokásokat. 
Témahetünk az Anya és Gyermek címet kapta. Fontosnak tartjuk, a
család szerepét az óvodai nevelésben, hogy az összetartozás
fogalmát már ilyen kis gyermekkorban érezzék a gyerekek.
Innovációnk a Projektmódszer alkalmazása az óvodában címmel
került kidolgozásra. Ez a módszer egy tanítási-tanulási folyamat,
amely az óvodás gyermek fejlesztését szolgálja.
A pályázatnak köszönhetõen rengeteg tapasztalattal gazdagodva
várjuk az új nevelési évet, amely során az egész óvoda áttér a kom-
petencia alapú nevelésre.

KEREK GYÖRGYNÉ tagóvoda-vezetõ

MEZEI GYÖRGYI szakmai vezetõ

AMBRUSZ JÓZSEFNÉ, HORNYÁK SZILVIA bevont pedagógusok

Ingyenes internet hozzáférés a Városházán

A „Szentendre 1000 év+” program keretében egy olyan ügyfélbarát
rendszer valósult meg a Polgármesteri Hivatal épületében, amelynek
köszönhetõen az ügyintézésre várakozók – miután a Wi-fi hasz-
nálathoz hozzáférési kódot kértek a portán vagy az arra kihelyezett
készülékbõl – ingyenesen használhatják az internetet. A földszinti
folyosón várakozók, amíg sorra kerülnek, szabadon végezhetik
internethez kötött munkájukat laptopjaikon, „okos” telefonjaikon.
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A Szentendrei Baptista Gyüle-
kezet minden évben hívja és
várja a fiatalokat. Idén milyen
programokat szerveztetek szá-
mukra?
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén
is két részre oszlott a tábor a
résztvevõk korosztálya szerint. A

Szamba Sporthetet június 28. és
július 2. között tartottuk a Szent
András Általános Iskolában. Ide
mintegy 130-140 alsó és felsõ
tagozatos gyerek érkezett, akik
között üdvözölhettük árvízi test-
vérvárosunk, Szendrõ diákjait is,
õk is az egész hetet nálunk töltöt-

ték a gyülekezetünk támogatásá-
val. Foci, kosár, röplabda mellett
kreatív foglalkozások – tánctaní-
tás, kézmûvesség, drámajátszás –
színesítette a programot. A tábor-
záráskor a szülõkkel együtt há-
laadást tartottunk. A következõ
héten, július 5. és 9. között foly-

tattuk a programot a 12 éven
felülieknek szóló „Szamba 12+”
táborral.

Ezen minden évben valami-
lyen városi cél érdekében dol-
goznak a résztvevõk. Milyen
munkákat végeztetek most?

Hétfõn és kedden a városszépítés
jegyében a Püspökmajor-lakótele-
pen, a Kálvária utca és a Kondor
Béla utca között egy közel har-
mincméteres járdaszakaszt tet-
tünk rendbe: kitakarítottuk a
földes, növényzettel borított kör-
nyezetet, a járda területét pedig
megtisztítottuk és újrabetonoz-
tuk. Szerdától a belvárosba szólí-
tottak a feladatok, akkor a Rév
utcától a Lázár cár térig tartó
korzó-szakaszról takarítottuk el a
homokzsákokat és a védõfóliákat.
A munkát természetesen csak a
gátnak az úttest felõli oldalán
végeztük, a Duna felõli részen a
tûzoltók dolgoztak.

Elég sok résztvevõvel dolgoz-
tok. Hogyan tudtátok megol-
dani a logisztikai problémákat?
Ebben az évben, az elõzõekhez
hasonlóan, 40 fõ körüli létszám-
ban gyûltünk össze, de kellett is
az erõ, mert több ezer homok-
zsákot mozgattunk meg. Tavasz-
szal önkormányzati pályázatot
nyertünk a város környezetvédel-
mi alapjából. Ezúton is köszönjük
a Városüzemeltetési Bizottság-
nak, hogy újra bizalmat szavazott

nekünk, és így sikerült újra a
munkák anyagi alapjának egy
részét megkapnunk. Ennek meg-
felelõen a járdabetonozáshoz az
eszközöket és az anyagot sikerült
megvásárolnunk, a munkát pedig
a táborozó fiatalok végezték el,
természetesen szakemberek veze-
tésével. A homokzsákok szállí-
tásához pedig a teherautót, a kon-
ténert és a sofõrt a szentendrei
önkormányzat biztosította, mi-
után Virágh János városüzemel-
tetési referenssel egyeztettük,
hogy milyen munkát kellene el-
végeznünk.

Maradt egyáltalán idõ a
pihenésre is?
Csak a délelõttök teltek munká-
val. Délben megebédeltünk a Bar-
csay iskolában, ahová a központi
ebédlõbõl kaptunk ebédet, majd
délutánonként pihenéssel, stran-
dolással, filmnézéssel töltöttük az
idõt. Az évek alatt kialakult egy
rendszer, és örömmel tapasz-
taljuk, hogy szép számmal van-
nak visszajáró tagjaink Tahitót-
falutól Leányfalun át egészen
Óbudáig. Nemcsak a gyülekezet
tagjai közül várjuk az embereket.
A tervek szerint jövõre megint
lesz Szamba tábor, bárki sza-
badon csatlakozhat hozzánk, aki
szívesen szépítené a várost, és
szeretné a közös pihenésbõl is
kivenni a részét.

- BT -

Ebben az évben 60 éves lesz a
Musica Beata vegyeskar, Szent-
endre egyik büszkesége. A kórus
júniusban meghívást kapott
Veilsdorfba (Németország), a
schackendorfi kórussal való 25
éves kapcsolat megünneplésére.
Szívesen tettünk eleget a meg-
hívásnak, és fárasztó utazás után
igen népes számban meg is
érkeztünk Veilsdorfba, ahol az
ottani kórus tagjai fogadtak min-
ket kitörõ örömmel, sok-sok sze-
retettel. A schackendorfiak való-
ban a Freundschaft (barátság)
szellemében fogadták kórusun-
kat, és megtettek mindent, hogy
jól érezzük magunkat, kitették
szívüket, lelküket ezért a közös
ünneplésért. A szállástól kezdve
az étkezésig mindent igazi német
precizitással megszerveztek. 
Az esti koncertbe mindenki bele-

adott apait-anyait, amely csodá-
latosan sikerült, fellépésünket
Wolf Péter zongorajátéka tette

még élvezetesebbé. Mindkét kórus
örült a másik sikerének és taps-
ban sem volt hiány. Másnap

kirándulni vittek minket Rothen-
burgba, Couburgba: mindenhol
lelkesedéssel, szeretettel fogadtak
minket. Bizony még a magyarok
vendégszeretetén is túltettek,
holott köztudomású, hogy az
egyik legvendégszeretõbb nemzet
vagyunk. Kirándulásunk folya-
mán énekelhettünk a rothenburgi
templomban is, ahol – többek
között - Kodály Esti dala hangzott
gyönyörûen.
A búcsúest igen vidáman, öröm-
telien telt el, népviseletbe öltözött
táncosok emelték az est hangu-
latát. Mi, szentendreiek mindent
megtettünk, hogy városunknak
további hírnevet szerezzünk. A
kórus eredményes és szép utat
tudhat maga mögött.

HUBA CSABA

kórustag

Szambával a városért
Idén járdaépítésben és az árvízi homokzsákok eltakarításában segédkeztek az évente megren-
dezett Szamba tábor résztvevõi. Munkájukról az összejövetel egyik szervezõje, Halász Attila
beszélt lapunknak.

A szentendrei Musica Beata vegyeskar Thüringiában 
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Mióta Magyarország tagja
az Európai Uniónak, itt-
hon is évrõl évre meg-

szervezik azt a versengést, amely-
nek célja, hogy a parlamentáris
szokásokat, a demokratikus tár-
gyalásos menetet játszva sajátítsa
el az ifjúság. Andor György Károly
atya honosította meg a versen-
gést a Ferences Gimnázium ber-
kein belül. Aztán Pintér Ádám
vette át a felkészítést, olyan régi
diákok segítségével, akik már
szintén sikeresen vettek részt
vetélkedésben. Az Európai Unió
politikájának jellegzetes témáiból
készültek fel az orosz kapcsola-
toktól a monetáris ügyekig. Ta-
valy megnyerték az országos ver-
senyt, és idén került sor a nem-
zetközi fordulóra, ahová a külön-
bözõ bizottságokból kettejüket
Pap Zsolt 11. osztályos és Pásztor
Domokos 12. osztályos tanulót
beválasztották a magyar küldött-
ség tagjai közé. Szónoki beszédet
tartottak, angol tesztet írtak, az
uniós határozatokat tanulmá-
nyozták, számtalan szûrõn men-
tek keresztül. Utóbbi még azzal is
dicsekedhet, hogy a magyar de-
legáció nevében õ köszöntötte a
hágai nyitókonferencián megje-
lent holland királynõt, aki kel-
lemesen elcsevegett vele Ma-
gyarországról és a vetélkedõrõl.
Másnap és harmadnap – ahogyan

az uniós képviselõkhöz illik –
öltönyben, nyakkendõben kilenc
órától délután négyig bizottsági
üléseket tartottak, határozati
javaslatokat szövegeztek, ame-
lyeket a plenáris ülésen elõ kellett
terjeszteni és aláírásokat gyûj-
teni, lobbizni a javaslatok sikeré-
ért. Domokos elemében érezte
magát: „Óriási élmény volt szá-
momra. Jogásznak készülök, re-
mek gyakorló terepnek éreztem,
hogy a szûkebb körû bizottsági
vitákban és az általános vitában
is helyt kellett állnom. A holland
parlament alsóházában ki kellett
állni kétszáz ember elé, össze-

gezni a határozatainkat, szim-
pátiát kelteni, és bármit kérdez-
nek, akárhogyan támadják a ja-
vaslatunkat, megvédeni a magam
és társaim álláspontját, betartva
a diplomatikus kereteket. A legne-
hezebb az volt, hogy az általános
vita végén az ellenbeszédekre is
reagálni kellett. Persze a záró buli
sem volt utolsó, de az ottani fel-
szabadultsághoz az is hozzátar-

tozott, hogy megélhettük, komo-
lyan vettek bennünket. Már a
helyszínek és az uniós vezetõk
figyelme is azt igazolta, nem ha-
szontalan hülye gyerekeknek te-
kintettek minket. Nincs jobb ba-
ráti közegben, egyenrangúként
politizálni.”
Ugye, milyen egyszerû! Persze ezt
is sokat kell gyakorolni.

ÕZI

Szentendrei
uniós szakértõk
Nap mint nap találkozhatunk velük, hol érettségire készül-
nek, hol a baseball pályán irányítanak: gimnazisták. Idén is
sikerrel szerepeltek a Model European Parliament (MEP) hazai
és nemzetközi rendezvényein a ferences diákok.

Az M.E. Trial Masters Kft. nem kisebb feladatot
tûzött maga elé, mint azt, hogy munkavállalói
általános jólétét javítsa. A 9 997 997 forintos EU
támogatásból megvalósítandó program a cég dolgo-
zóinak egészségi állapotát és életminõségét célozza
fejleszteni, ami nem utolsósorban a munkaerõ
versenyképességének növelésével is jár.
A Budakalászon mûködõ cég a hazai klinikai
kutatásszervezõ cégek
közt piacvezetõ pozí-
ciót foglal el. Elsõsor-
ban II-IV humán fázi-
sú klinikai vizsgála-
tok teljes körû lebo-
nyolítását végezi Ma-
gyarországon, illetve
újabban Romániában
és Bulgáriában is,
beleértve a projekt-
menedzsment tevé-
kenységet, a hatósági
engedélyeztetést, a szerzõdéskötést, a vizsgálati
centrumok kiválasztását, a monitorozást és a
folyamatos vizsgálati centrum-menedzsmentet. 
„Az M.E. Trial Masters Kft. egészségre nevelõ és
szemléletformáló programja 2010. évre” címû
pályázat célja a munkavállalók fizikai, szellemi és
szociális közérzetének javítása, fejlesztése, az elke-
rülhetõ megbetegedések és balesetek megelõzése. A
munkahelyi egészségfejlesztési programot a cég 3
éven keresztül szeretné folytatni a munkavállalók

aktív részvételére alapozva. A vállalat egészségfej-
lesztési stratégiája támogatja a dolgozókat a vál-
tozásokra való felkészülésben, a negatív környezeti
hatásokhoz való alkalmazkodásban, a stresszel való
megküzdésben és segíti megtanítani az egyéni élet-
módbeli változásokhoz szükséges kompetenciákat.
Ezekkel az egyéni eredményekkel és pozitív hatá-
sokkal egyidejûleg növekszik a szervezet hatékony-

sága és erõsödik az
egysége is. Szintén
célként tûzte ki a pozi-
tív munkahelyi légkör
kialakítását, melyben
a dolgozók saját
egészségükre jobban
odafigyelnek a jövõ-
ben, annak javításáért
és fenntartásáért el-
kötelezettek. 
A cégvezetés kiemel-
ten fontosnak tartja

munkavállalói kiegyensúlyozottságát; hozzáállá-
sukat olyan megtisztelõ címek igazolják, mint a
„Családbarát munkahely” díj vagy a „Legjobb nõi
munkahely” különdíj. Jelen program kiválóan
illeszkedik célkitûzéseihez – ezzel is újabb le-
hetõséget kínálva az optimális munkahely
kialakításában. 
A project az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.                                                      (x)

Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életprogram EU támogatásból

Pásztor Domokos

Domokos a holland királynõvel is kezet foghatott



BOKOR TAMÁS

Kemény heteket éltek át.
Hogyan viselték, hogy a kem-
ping egyszer csak elmerült a
Dunában?
Négyévente menetrend szerint
kapunk egy nagy árvizet, mégsem
lehet megszokni. Az idei különö-
sen mély barázdát hagyott az
agyamban, talán mert öregszem,
és egyre nehezebben viselem a
megpróbáltatásokat. Már éppen
készen voltunk a nyitásra a
stranddal és a kempinggel is,
amikor jött a hír, hogy 620 cen-
timéteren áll a Duna. Ilyen maga-
sságban még megvédi az árvíz-
védelmi töltés, sõt 700-nál is. 730
centinél már összeszorult a
gyomrom, amikor pedig 820 fölé

értünk, megpróbáltam belenyu-
godni, hogy védhetetlen a terület.

Milyen károk keletkeztek a
szigeten?
Rengeteg hordalék és iszap
maradt az ár levonulása után.
Elkezdtük szisztematikusan
megtisztítani a területet, de
június derekától július második
hetéig tartott, mire le tudtuk
húzni a sarat a közvetlenül a
Duna partja mellett fekvõ ré-
szekrõl is. Tökéletesen átéreztem
eközben Edelény és a többi elön-
tött település szörnyû sorsát. 15-
20 ember háromheti megfeszített
munkájába került, mire nagy-
jából rendet tettünk. Az iszap
néhol még mindig kiüt az
épületek falán. A nemrég felújí-

tott kishíd is víz alá került, de
szerencsére megúszta.

Mindeközben hogyan mûkö-
dött a kemping és a strand?
Június 1-jén próbanyitást végez-
tünk, aztán három hétre be kellett
csukni, mert jött a víz. Most már
újra üzemelünk, igaz, egyelõre
gyér a forgalom. A hagyományos
német és holland vendégkörbõl
kevesen érkeztek, jelenleg csak
egy-két tucat ember lakik a kem-
pingben. Bízom benne, hogy most,
miután vége a futball-világbajnok-
ságnak, elindulnak hozzánk.

Hogyan birkóznak meg a
szúnyoginvázióval?
Rengeteg szúnyog telepedett meg
a bozótban, ezért megritkítottuk

az aljnövényzetet, hogy a nap-
sütés bejusson a talajhoz, fel-
szárítsa a pocsolyákat, és meg-
szüntesse az ideális élõhelyüket.
Emellett repülõgéprõl és földfel-
színrõl, füstködös eljárással is
gyéríttettük õket. Most már vis-
zonylag elviselhetõ a helyzet.

Milyen reményeik vannak a
fejlesztésre?
Újraindult a termálkút-fúrás. Ha si-
kerül termálvizet találni, az húsz-
harminc évvel lendítheti elõre az
egész város jövõjét, amibõl Szent-
endre rengeteget profitálhat.
Ugyanígy nagy lehetõség rejlik a
szigeti szálloda-beruházásban is.
Vannak ellenzõi, de akik vissza-
utasítják a fejlesztéseket, azoktól
kérdezem: itt voltak-e, amikor ho-
mokzsákot kellett pakolni, itt voltak-
e, amikor az árvíz idején a sziget
puszta megmaradásáért kellett küz-
deni? Ha csak egy napra kijönnének,
látnák, hogy a terület óriási tervek
megvalósítására alkalmas, és nagy
hiba lenne ezeket bármilyen okból
veszni hagyni.
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Csendélet áradás után
Utolsó simítások a szétázott kempingben, megnyitott uszoda, és újra dübörgõ kútfúró beren-
dezés – a Pap-szigeten és környékén újra zajlik az élet, miután Atlantisz fordítottjaként
újfent kiemelkedett a tengernyi vízbõl. Mészáros János, a Pap-szigeti Strandfürdõ és Kemping
üzemeltetõje számolt be az áldatlan állapotokról és a reményt keltõ jövõrõl.

BOKOR TAMÁS

Hetekkel ezelõtt felvonultak,
a munka viszont csak néhány
napja kezdõdött. Mi ennek az
oka?
A mostani fúrás azután folytatód-
hatott, hogy az önkormányzat és
a fúrást végzõ VIKUV Zrt. között
egyezség született a részletekrõl.
Június 22-én vonultunk fel a
területre, ezután hosszú napokba
telt, mire minden berendezést
összeállítottunk. Aki elsétál erre,
láthatja, hogy szép „kis” gépek
sorakoznak a területen. Az össze-
állítással és a telepítéssel július 5-
re végeztünk, de azután igen
intenzív munka kezdõdött: egy
nap alatt mintegy kétszáz métert
haladtunk.

A 2007-ben kezdõdött fúrás
még ugyanazon a nyáron
megállt, mert az akkor használt
kisebb berendezés fúrófeje a
munka vége felé, 1800 méternél

beletört a talajba, és nem tud-
ták kiemelni. Ezután hosszas
pereskedés indult, végül egy
peren kívüli egyezség tette le-
hetõvé a folytatást. Mi a most
megcélzott mélység?
A szerzõdésünk 2150 méterig
szól. A korábbi balesetrõl el kell
mondani, hogy ilyesmi bármelyik
fúrásnál elõfordulhat: elég egy
ökölnyi kõzetdarab, ami a fúrófej
mellé szorul, és máris nagyon
nehéz folytatni a munkát. Ezúttal
egy, az elõzõnél sokkal nagyobb
gépet vettünk bérbe, ezzel tel-
jesítjük a feladatot. Ez 2150
méterig minden gond nélkül lefúr,
de szükség esetén akár 2500
méterig is tudunk haladni.

Mi történik, ha nem találnak
vizet a megcélzott mélységig?
Két lehetõség van: vagy levonu-
lunk, és befejezzük a munkát,
vagy további finanszírozás mel-
lett még mélyebbre ásunk, hiszen

a munka folytatásának költségei
a mélységgel együtt növekednek.
Az utóbbi változat esetén elkép-
zelhetõ, hogy még nagyobb gépre
lesz szükség.

És mi lesz, ha minden jól
megy, és találnak termálvizet?

Akkor kialakítjuk a kutat, és szin-
tén levonulunk a területrõl. A
geológus szakértõk szerint jó esé-
lyeink vannak. Ha találunk mész-
követ, amiben vízzáró réteg ala-
kult ki, akkor nagy valószínû-
séggel termálvíz is van benne.
Nemrég Vácrátót környékén fúr-
tunk, ott 1300 méter körül buk-
kantunk 70-80°C-os termálvízre.

Mennyi ideig tart a munka?
A 2150 méteres mélységet vár-
hatóan augusztus közepéig elér-
jük. Idõközben lehet, hogy ke-
ményebb kõzetekbe ütközünk,
lehet, hogy szenet találunk, ami
málladékossá teszi a talajt, és

Újra keresik a termálvizet
A Pap-sziget mellett, a Regionális Környezetvédelmi Központ mögött, a Duna partján még sár-
maradék van a bozótban az árhullám elvonulása után, de június végén újra megjelent a területen
a kútfúró berendezés, amit évekkel ezelõtt leszereltek. Errõl Nagy Attila kútfúrás-vezetõ mester
számolt be olvasóinknak, aki munkatársaival és húszéves szakmai tapasztalatával igyekszik
meglelni Szentendrén a termálvizet.
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nehezíti a fúrást, de igyekszünk
elõrehaladni. A fúrófej nem állhat
le, éjjel-nappal mûködtetni kell.

Milyen berendezésekkel dol-
goznak?
A fúrófejet egy 1200 lóerõs Cater-
pillar dízelmotor hajtja, és egy
szalagfékes rendszer tartja visz-
sza. Ez az egyetlen igazán bizton-
ságos technológia, ami képes
megfogni a berendezést. Kétkilo-
méteres mélység környékén csak
a fúrófej összsúlya eléri a 60-70
tonnát.

Sajátos helyzet, hogy csak-
nem a város közepén fúrnak
kutat, hiszen tekintettel kell
lenni a környékbeli lakók nyu-
galmára. Ebbõl a szempontból
éppen a szalagfék okozta a leg-
nagyobb fejtörést.
A telepítésnél ügyeltünk arra, hogy
– ellentétben a korábbi fúrással –
komoly zajvédelmet alakítsunk ki
a munkaterületen. Valamennyi
hangot kibocsátó alkatrészt, kü-
lönösképpen a motorokat körbek-
erítettük zajvédõ fallal, hogy a kör-
nyékbeli lakóknak a lehetõ leg-
kisebb kényelmetlenséget kelljen
elszenvedniük, amíg dolgozunk. A
szalagfék csikorgása így is kihallik
valamennyire, de zajvédelmi sza-
kértõ bevonásával a lehetõ leg-
erõsebb hangszigetelést alkalmaz-
tuk körülötte is. Csak a zajvé-
delemre milliós nagyságrendû
összeget költöttünk a több tízmil-
liós fúrási projekt költségveté-
sébõl. Egy négyzetméternyi zaj-
védõ falat piaci áron 16-40 ezer
forint közötti összegért adnak
bérbe, mi pedig jelentõs menny-
iségû falat építettünk fel. Bízunk
benne, hogy a lakók tolerálják a
város érdekében történõ munkála-
tokat, és ezúton is köszönjük a
türelmüket és a megértésüket.

Kiemelkedõ eredmények 
az „Árvízi Testvérvárosi Mozgalom”-ban
Nem sokkal ezelõtt olvashattunk arról, hogy városunk polgármestere, dr. Dietz Ferenc, a nyár eleji hatalmas
árvizek idején, június 8-án egy érdekes és jótékony ötlettel állt elõ a TÖOSZ (Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége) elnökségi ülésén. Ez pedig nem volt más, mint az Árvízi Testvérvárosi Mozgalom
elindítása annak érdekében, hogy az árvíz miatt bajba jutott településeken segíteni lehessen. Ez alapján
több város polgármesterét – köztük külföldiekét is – kérte arra, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz, és
válasszanak ki egy várost, amelynek egyszeri, településre szabott segítséget nyújtanak (ekkor csatlakozott
Pomáz és Budakalász is), illetve megkérte a TÖOSZ elnökségét arra, hogy keressék meg az európai önkor-
mányzati érdekszövetségeket pénzügyi és egyéb támogatásért.
Városunk a mozgalom keretein belül Szendrõt választotta ki, és a szentendrei lakosok, vállalkozók össze-
fogásának köszönhetõen június 23-án két teherautónyi és egy kamionnyi élelmiszert, tisztítószert, ruhát,
bútort, ajándékot sikerült a bajba jutottaknak szállítani, illetve a város vállalta harminc szendrõi gyermek
nyári táboroztatását is. Augusztus 29-én pedig a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva program keretében Érdi
Tamás zongoramûvész ad hangversenyt az ottani árvízkárosultak javára.
A TÖOSZ-hoz eljutott visszajelzések alapján elmondható, hogy a mozgalomra való felhívás olyannyira si-
keres volt, hogy rövid idõn belül újabb és újabb városok csatlakoztak a kezdeményezéshez. Berhida
Alsózsolcának, Lesenceistvánd Berzéknek, Újbuda Ónódnak és Taktaharkánynak, Alsóõrs Sajókápolnának,
Budapest XIII. kerület Hídvégardónak, Velence Felsõdobszának, Rácalmás Parasznyának, Polgár Ónódnak
és Sajóládnak nyújtott közvetlen segítséget. Köszönet illeti az itt felsorolt és fel nem sorolt, de támogatást
nyújtó települések lakóit az általuk nyújtott önzetlen segítségért.
Õszintén reméljük, hogy ez az összefogás a késõbbiekben is megmarad, és pozitív, követendõ példát mutat
az esetleges problémák során.

A látogató
Csillagok ragyogtak a mezítelen éjszakai égbolton.
Éjfélkor az utolsó kocsma is bezárta ajtaját,
amikor a város éjszakai állatai felébredtek. A
macska mélyet szippantott a levegõbe, bajszát
felvonta, s nagy sárga szemeivel a Dunára
nézett. A szélirány megváltozott, vala-
mi ismeretlen közeledett a folyó
felõl. Elõször egy-egy, majd mil-
liónyi társával, felhõkben érkezett
a sípoló rettenet.
Megváltozott az elõzõ láto-
gatása óta. Csíkos potroha
kisujj méretûre nyúlt, hat
lába mellé mintha két újabb
nõtt volna. Szívókája meg-
keményedett és megvastagodott, áttört szöveten és
húson, fémen és plasztikon. A gyûlölet tüze hajtja,
hogy elpusztítsa nemezisét; az embert. Az ellenállás
hasztalan. A vízparti városok sorban kapitulálnak a
rajzó szörnyûség elõtt.

Szikár termetû, sovány fiútest, csontos ujjai óriás
pókként járják a klaviatúrát, kopognak alatta a
gombok. A kinti lámpák fényében elsuhan egy

árnyék. Lapulevél szárnyaival fél-
resöpri az ablakra terített lepe-
dõt és észrevétlenül behatol a
szobába. Óvatosan a fiú füléhez
száll... Egy lendülõ tenyér, de õ

meglovagolja a levegõ hullá-
mait. Incselkedik áldozatá-
val, lassan körözve mé-
regeti a testét. Csiklan-
dozza combját, de a kö-

vetkezõ pillanatban felszáll és a lábfejére
mászik. Nyolc, karmos lábával megka-
paszkodik, és lassan belemélyeszti szí-
vókáját a bõrbe. Hirtelen csattanás, és a

rovar helyén absztrakt, sötét folt marad. 
– Na, végre! – a fiú tovább gépel, mit sem sejtve

az ablak felé tartó fõseregrõl. 
Ezt a csatát megnyerte, de a háborúnak még nincs
vége.

DOMO
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Fürdés és forradalom
A sokak által ismertes dalban a
kiskacsa fürdik fekete tóban, s
anyjához készül Lengyelországba,
ám nyáridõben, aki teheti, ilyen
úti készülõdés nélkül is fürdõzik.
S több módon: lehet fürdeni víz-
ben, iszapban, porban, (nap)fény-
ben, boldogságban, gyönyörben
és így tovább.
Ha meggondoljuk, hogy a fürdés
során az ember tulajdonképpen
forgolódik a vízben, nem meglepõ,
hogy a „fürdik” ige alapja a „für”
(a régi magyar nyelvben: „fir”
vagy „fer”) szó, amely a mai nyel-
vünkben is alapszó. Belõle szár-
mazik például a „ferde”, a „fertõ”,
a „fetreng”, a „förgeteg” és a
„fürge”. Ezek mind a mély hang-
rendû „forg” finnugor eredetre
visszamenõ tõ változatai, amely-
hez tartozik a „forgat”, „fordul”,
„forog”, „fortyog” és egyebek mel-
lett valószínûleg a „forr” is. Mind-
egyik szószármazék jelentésében
benne van az ide-oda mozgás, for-
golódás jelentésjegye. Ha a víz
forr a fazékban, az is forgolódik,
szüret után a must pedig a hor-
dóban teszi ezt, vagyis borrá forr.
A Pilis vadjai szívesen hentereg-
nek egy-egy fertõ (ingoványos,
mocsaras hely) sarába-vizébe,
azután a megszáradó bundájuk
sarával együtt bizonyos rovarok-
tól is megszabadulnak.
Az indulatok, a harag, a düh, a
méreg is többnyire forr: „Bánat s
örömkönny forr szememben” (Petõfi
Sándor). „Forr a világ bús tengere, ó
magyar!” – írta immár kétszáz esz-
tendeje Berzsenyi Dániel. Petõfi még
általánosabban is használja az igét:
„Az élet, a sürgõ világ pezsegve
forr”, de alkalmazza némileg ro-
mantikus felhanggal is: „Fürdik a
holdvilág az ég tengerében”.
Ha az egész társadalom moz-
golódik, gyorsan átalakul, akkor
„forradalom” van – s e szó is
ugyanerre a „forr” tõre vezethetõ
vissza. A közelmúltban lezajlott
országgyûlési választások ered-
ményeként az ország vezetésével
megbízott két politikai párt kép-
viselõi hangoztatták is, hogy tulaj-
donképpen forradalom történt
hazánkban. Így volt-e? Minden-
esetre sok mindent kell tisztára
fürdetni, hogy az elmúlt nyolc év
után a társadalmi, a gazdasági,
kulturális élet tisztulni kezdjen.

BÜKY LÁSZLÓ

Itt a nyár, a rekkenõ hõség! Minden ember
menekül a vízpart mellé, aki teheti, a hét-
végéket a Balaton, a Velencei-tó partján tölti
– a hétköznapokra maradnak a közeli stran-
dok, ahol viszont még az esti órákban is
tömeg van. Így egyre népszerûbbé válnak a
bányatavak. 

Pest megyében összesen harminc bányató van,
közülük csupán hétben engedélyezett a fürdõzés. A
tiltás oka a fürdõzõk védelme: a legtöbb bányató
esetében ugyanis nem ellenõrzik a vízminõséget, így
fennáll a fertõzés veszélye, veszélyt jelent a változó
mélység is, továbbá elõfordulhat, hogy a tó alján
drótok, alkatrészek, egyéb veszélyes tárgyak
rejtõznek. A bányatavak esetében a fürdõzésre alka-
lmas helyek kijelölését az önkormányzat hoz-
zájárulásával az ÁNTSZ kistérségi hivatala végzi, a
rendõrség ennek betartásáért felel.
Pest megyében a Délegyházán, Dunaharasztin,
Gyömrõn, Pócsmegyeren, Veresegyházon, Dunavar-
sányban lévõ bányatavakat, valamint a Budakalász
melletti Omszki-tó egy részét lehet igénybe venni
fürdésre. Az Omszki tavat leginkább a wake sportok

céljára fejlesztették ki, a pálya kiépítésekor ügyeltek
arra, hogy mind kezdõk, mind a sportolok tudják
használni a fürdõzõktõl bójákkal elkerített tavat.
A tóval szemközti Lupa-szigetet is sokan kedvelik,
homokos partja vonzza a hûsölni vágyókat. Itt a
fürdés sosem volt megengedett, a hirtelen mélyülõ
tó vize az iszapos talaj és a változó vízhõmérséklet
miatt gyakran vezetett balesetekhez. A tragédiák
miatt közterület-felügyelõk ellenõrzik a helyet, és
igen komoly pénzbírsággal jár egy kis fürdés.
A Duna teljes területén mindig is tilos volt a fürdés,
mégis sokan merészkednek a folyó vízébe. A folyó
szerelmesei szerint a Duna tisztább, mint egy
állóvíz, továbbá nem mindegy, hogy hol mártózik
meg az ember: például a Szentendrei-sziget csücs-
kében a víz tiszta, nem folyik bele szennyvíz. 
Pilismarót rejtett kincse a mesterségesen, kavics-
bányászat következtében létrejött Dunai-öböl. A
Szobi-öblöt leginkább horgászok, vízisíelõk, wake-
boardosok uralják. A kavicsos, néhol homokos part
és a tiszta víz egyre több fürödni vágyót hódít meg.
Mivel a víz itt is hirtelen változó mélységû, csak a
part mentén biztonságos a fürdés.

SCHMÁLIK ALEXANDRA

Fürdõzési lehetõségek: bányatavak, Duna

KÉT ÉV
ALATT
ÉRETTSÉGI!

A Magiszter Alapítvány budapesti
tagiskolájának 

esti tagozatos felnõtt
képzésén két év alatt 

megszerezheted az érettségit. 

www.magiszteralapitvany.hu

Érdeklõdni, jelentkezni: 
06-70-947-0610

magiszter.budapest@gmail.hu

LEGYEN ÖN IS A VENDÉGÜNK 
SZENTENDRE LEGSZEBB

TERASZÁN!

GRILL ESTÉK
pénteken, szombaton és 

vasárnaponként 18-22 óráig

1450 Ft/tól
18-19 óra között ajándék 
desszerttel várjuk Önöket!

Ízletes magyar 
és mediterrán konyha

SZENTENDRE, 
Duna-korzó – Futó u. 4. 

Asztalfoglalás: (26) 312-626
promenade.hungary@gmail.com

Törtarany felvásárlás 3500Ft/gramm áron!
Az arany árfolyama 2001 óta majdnem az ötszörösére
nõtt. Napjaink nehéz gazdasági helyzetében az arany
árfolyammozgásából profitálni legegyszerûbben a fizikai
arany eladásával lehet, ami történhet érmék, aranyrudak,
illetve ékszerek formájában. Most érdemes aranyékszert
eladni!
Ékszerkereskedéssel foglalkozó cégünk magas áron,
azonnali készpénzfizetéssel vásárol bármilyen alakú és
állapotú aranytartalmú tárgyat. Amennyiben megunta
aranyékszerét, vagy esetleg pénzre van szüksége, igen
kedvezõ áron beváltjuk meglévõ aranyát készpénzre
vagy új ékszerre. Nem baj, ha szakadt, hibás vagy fémjel
nélküli. Felvásárlás esetén lemérjük a hozott arany
súlyát, és felszorozzuk az árral, amelyet semmilyen 
levonás vagy kezelési költség nem terhel.
Amennyiben új ékszerre szeretné cserélni, akkor még
kedvezõbb árfolyamon számítjuk be az Ön által hozott
aranyat az új ékszer súlyáig.
A felvásárlásra, illetve beszámításra leadandó aranytár-
gyakat darabonként optikai- és savpróba vizsgálatnak
vetjük alá.

Üzletünk a hét minden napján nyitva, folyamatosan
követjük az aranyárfolyamot. A világpiaci árhoz képest
mindig magas árat fizetünk az aranyért és az ezüstért.

Ékszer és régiségbolt
Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 1. (Fõ tér)

Tel.: 06-26 301 342 
Nyitva: minden nap 10-18 óráig

Promenade
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KOPIN KATALIN

Egy kiállítás-megnyitóval vet-
te kezdetét az az egyhetes
alkotótábor (július 9-16),

amelynek keretében a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem
Képzõmûvészeti Tanszékének
diákjai, a csíkszeredai Sapientai
Egyetem hallgatói, illetve egy fõ
„vendég mûvész”
Buharugáról kaptak
alkotási és tapasz-
talatszerzési lehe-
tõséget Szentendrén.
Az immár második
éve megvalósuló
program során, idén a
Pest Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságával
való együttmûködés
révén, két egyetemi
diáknak alkalma nyílt
a Szentendrei Grafi-
kai Mûhelyben való
munkára. Lipták Mi-
hály és Zarubay Ben-
ce irányítása alatt a
diákok saját terveik
alapján egy-egy szi-
tanyomat-sorozatot
hozhattak létre. A csoport többi
tagja a szentendrei múzeumok
gyûjteményeivel ismerkedhetett
meg az intézmény mûvészettör-
ténészeinek tárlatvezetései által.
A Skanzenben tett látogatás, va-
lamint egy visegrádi kirándulás is
színesítette a hallgatók itt töltött
idejét. 
A 2002-ben alapított nagyváradi
Képzõmûvészeti Tanszék grafika
szakon indítja egyetemi képzé-
seit. A Pest Megyei Könyvtárban
rendezett kiállítás 22 hallgató
grafikáiból nyújt válogatást.

Izsák Elõd egyetemi tanársegéd, a
csoport vezetõjeként és a kiállítás
kurátoraként elmondta, hogy
mind technikailag, mind tema-
tikailag a tanszéken zajló sok-
színû tevékenység bemutatására
törekedtek. A skála a hagyomá-
nyos grafikai technikáktól a
kísérleti mûfajokig terjed: hi-
degtû, fotográfia, szitanyomat,

objekt alapú fotográfia, digitális
eljárások. Néhány mûalkotás a
MOME Tolerancia plakátpályáza-
tára készült. A mûvek tömören,
közérthetõen és frappánsan üzen-
nek egymás elfogadásáról, a sok-
színûség létjogosultságáról. Ezek
közül Mos Cãtãlina mûvét emel-
ném ki, aki minimális eszközök-
kel ragadta meg a tolerancia lé-
nyegét: egy áttetszõ emberi figura
sziluettje mellett az alábbi felirat
olvasható: „tolerance begins
within yourself”, vagyis a „tole-
rancia önmagaddal kezdõdik”.

Különleges vizuális hatást te-
remtett Páll Tímea, aki a fantasyk
világát megidézve készítette el a
Fehér ló fia címû magyar népmese
számítógépes látványtervét. Az
egyetemen zajló könyvgrafikai
oktatás magas színvonalát jól
reprezentálja Hegedûs Zsolt
mûve, aki Nagyvárad történel-
méhez készített illusztrációkat

egy gyerekeknek
szóló kiadványhoz.
Az egyetem só-
lyomkõvári alkotó-
táborában a ter-
mészet és a modern
vizuális technikák
paradox viszonya
került fókuszba, az
ott készült mûcso-
portból Molnár
Anita fotója ad ta-
láló választ a fel-
vetett kérdésekre.
Az egyetem saját
pályázatokat is
meghirdet hallga-
tóinak, ezáltal is
inspirálva õket egy-
egy megadott téma
vizuális megjele-

nítésére. A kiállításon a Tízparan-
csolat és a Feltámadás témakörét
bontja ki és értelmezi néhány
alkotás (Horga Ádám, Oros
Gábor, Dósa Tünde, Kovács Kinga
mûvei).
Az alkotótábor a Partiumi Egye-
tem Alapítvány szervezésével, a
Szentendrei Önkormányzat és a
Víz-Inter Kft. hozzájárulásával,
valamint a Pest Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának és a Szent-
endrei Régi Mûvésztelep Egye-
sület együttmûködése által való-
sult meg.

Partiumi diákok alkotótábora 
és kiállítása Szentendrén

A bájos farkas és a végtelenben találkozó párhuzamosok
Az Artunio Galériában (Bogdányi út 64.) nyílt meg Farkas Dániel kiállítása, aki a groteszk humort
szürreális látványvilágba oltja. Farkasbõrbe bújt emberek vagy emberbõrbe bújt farkasok népesítik
be képeit, s ezek a kettõs identitással felruházott lények hol bájosan vicsorognak a tükör elõtt, hol
egy kocsma vegykonyhájában iszogatnak békésen, koccintásra emelt kémcsöveikbõl.
A Képzõmûvészeti Egyetemet végzett fiatal szentendrei mûvész, a Forgács csoport tagja, mely az
irodalomtól, a színjátszáson át a képzõmûvészetig rendkívül sok irányban fejti ki tevékenységét,
egyfajta összmûvészeti mûhelyként funkcionálva. A kiállítást Simándi Csaba saját novellájának
felolvasásával nyitotta meg, mely kiválóan ráhangolta a közönséget a kiállítás képi világára, ahol
a reális és képzeletbeli tér egymásra montírozódik, s a kettõ közötti határmezsgye kitapinthatat-
lanná válik. A párhuzam a farkasok és emberek, illetve a szürrealitás és valóság között talán
közelebb van, mint gondolnánk, a kiállítást végignézve néhány pillanatra legalábbis a végtelen
partján találhatjuk magunkat. A kiállítás megtekinthetõ július 31-ig.                                      K. K.

A képen: Simándi Csaba megnyitja a kiállítást. Fotó: Zarubay Bence                                                                              

Aknay János
Balatonbogláron

Aknay János Kossuth- és
Munkácsy-díjas festõmûvész
Õrangyalok és hírvivõk címû
kiállítása július 31-én, szom-
baton 16 órakor nyílik a bala-
tonboglári evangélikus temp-
lomban (Hétház u. 17.)
Megnyitja Galambos Ádám, az
Asztali Beszélgetések Kulturális
Alapítvány kuratóriumának
elnöke, közremûködik Karosi
Bálint orgonamûvész. 
A kiállítás megtekinthetõ
szeptember 15-ig.
„Nemcsak a tudós törekszik
pontos ismeretre, gondolom,
hanem a költõ is. Ennek a
megismerésnek a neve: szeretet.
Oda akarom adni magamat
valaminek vagy valakinek.
Szeretni akarom, hogy megis-
merhessem, és meg akarom
ismerni a világot, hogy
szerethessem.” Mintha Pilinszky
János költõi hitvallásához 
kapcsolódna Aknay János, aki 
a festészet mesterfokán hozza 
a nézõ elé az ember által
befoghatót és megérthetõt,
keresve a szeretet általi
valósat...

A tárlatot Tõkés László, a Partiumi Keresztény Egyetem elnöke, valamint
dr. Dietz Ferenc polgármester nyitotta meg
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Guppi
Millió, millió rózsaszál… hangzik fel a jól
ismert sláger Vaszilij Szigarjev darabjá-
nak a végén. Ám szó sincs andalító nosz-
talgiáról vagy érzelmes feloldásról, ha-
nem a darab részeként kíséri a hazahöm-
pölygõ nézõsereget. A dalt eredetileg az a
nagy szovjet-orosz énekesnõ, Alla Puga-
csova vitte sikerre, aki „plakátmagá-
nyában” negyedik szereplõje volt a szín-
padi eseményeknek. Úgy tûnik, az emberi
kapcsolatok Moszkvában is ugyanolyan
deficitesek, mint nálunk. A szerzõ – alig
33 éves fiatalember – már bizonyította
tehetségét, neves európai díjakat nyert el,
Budapesten öt évvel ezelõtt játszották az
egyik mûvét. 
A klasszikus háromszög-történet kicsit
vontatottan azzal indul, hogy a bugyuta
feleség a lakásba felhozza alkalmi is-
merõsét, Pását. Bán János jutalomjátéka
ez, aki a gyakorlatlan csábító szerepében
már a kezdetektõl éreztet valami kénysze-
rûséget. Aztán feltárulnak a házastársi
viszonyok: Ljonya, a férj a vidéki gyakor-
laton megejtett lányt szülõi ráhatásra
vette feleségül, és ráment az élete. Ki-
maradt a fõiskoláról, hogy el tudja tartani
családját, és kislányuk tragikus halála
után sem köti õket össze semmi. Élete
megrontóját, idegesítõ állandósággal „tár-
sam a zord idõkben” körülírással illeti.
Toma, a feleség húsz év megaláztatásait
szeretné az alkalmi boldogságkereséssel
feledni. A fordulat jellegzetesen bohózat-
ba illõ, a megcsalást jelentõ csók elõtt
kipattan a szekrénybõl a férj, és mivel
Moszkvában drágák a lakások, így akarja
kitenni onnan a nejét. A csábítót is õ bízta
meg a feladattal. Persze, mint ahogy azt a
csehovi dramaturgia ezt kötelezõvé teszi,
minden marad a régiben: az élet megvál-
toztathatatlan. Szinte egyetlen mozzanat
nincs a színpadi történések között, ami ne
lenne erõsen szokványos. És ez a közhely-
parádé elgondolkodtató. Az elmúlt
évtizedek unásig ismert esetei olyan
kliséket alakítottak ki a fejünkben, ame-
lyek vezérlik a tájékozódásunkat. Elég egy
szó, a májbajos apa mennyországbeli
emlegetése, és az asszociációsor beindul,
már készen állunk a magyarázattal: az
alkoholista apa meghatározza ivadéka
sorsát. A tipikus eseteket, ezerszer hallott
változatokat összefûzve roppant súlyos
teherré alakul ez a közhely-gyûjtemény,
mintha már meg sem érintene minket
senki egyéni tragédiája.
Nagy erénye a darabnak, hogy a múltbéli
nyelvi paneleket elõszeretettel vegyíti a
maiakkal. Ki érti ma már a nagydumás
férj szövegét, hogy imádja, mint Pável

Korcsagin Vlagyimir Iljicset? (Polevoj:
Egy igaz ember címû sematikus regé-
nyének a hõse, aki elveszítette a lábait és
a szovjethatalomért mégis vadászpilóta
lett.) Nemcsak a nyelvi sokrétûség (ennek
érzékeltetése a fordító, Radnai Anna-
mária érdeme), hanem a szereplõk viszo-
nyának állandó változása is jellegzetes.
Pillanatról pillanatra változik az erõtér,
az õsbunkó típusának ezer arcát (és
irtózatos rengõ hasát) mutatja meg Csuja
Imre. A halmozottan hátrányos helyzetû
asszonyka mártíromsága – Györgyi Anna
finom eszközökkel érzékelteti az átme-
netet – így fordulhat át férje mellett vál-
lalt kötelességteljesítéssé. A játék végén
felragyog minden: csillagfény, zseblámpa-
fény, könnycsepp. Ma, mikor e sorokat ro-
vom, csak azt nem értem, min is nevet-
tünk olyan önfeledten kilencven percen át.
(Következõ lapszámunkban interjút köz-
lünk Kiss Csaba rendezõvel.)

Indul a bakterház

Kit érdekel ma egy magyar királyi bakter
„megfelhõsülése”, szerelmi története? A
Teátrum nézõterét látva sokakat. Har-
madik sikerszériáját éli Rideg Sándor:
Indul a bakterház címû története. A
szerzõ jellegzetes népi mesélõként 1939-
tõl folytatásokban jelentette meg a
Népszavában Regõs Bendegúz anek-
dotáit. Aztán 1979-ben Mihályfy Sándor
válogatott ki a regénybõl néhány részletet
és emlékezetes filmmé formálta. Végül
2005-ben elõbb Tímár Péter, majd Bere-
ményi Géza színdarabbá formálta, ame-
lyet Miskolctól Szabadkáig, Soprontól
Nagyváradig elõszeretettel tûznek mûsor-
ra. Igazi közönségdarab, remek nyáresti
szórakozást ígért és adott. A veszprémi
színház elõadásában az abszolút fõsze-
repet az Eperjes Károly alakította Szabó
bakter kapta: neki szurkolunk, hogy ne-
hogy már a Patásé legyen álmai Rozija.
Grimaszai, testtartása, szavai nevetésre
ingerelnek. Mellette bizony halványabb a
kisfiú, Õri Ádám játéka. Élénk eszével,
találó szavaival felvilágosultabbnak tû-
nik, nem illeszkedik a falusiak kísértetek-
ben, ráolvasásokban, piócás gyógyító em-
berben, babonákban hívõ köréhez. A töb-
bi felnõtt szereplõ is kiváló karaktereket
alkot, különösen mulatságosak a „potya
piás állami muslincák”: a csendõrök. A
darabot egyértelmûen a színészi játék vitte,
és még eddig soha nem volt ennyire
érzékelhetõ a stabil vastraverz színpadi tér-
ben a színháztechnikai eszközök hiánya.
Az idei Teátrum erõsen kezdett, várjuk a
folytatást.                                         ÕZI

AZ IDEI TEÁTRUM  KÉT ELÕADÁSÁRÓL

Vadonatúj és régebbi

Kilenc ágú korona a (legalább)
kilenctornyú városban
Varga Ödön Tibor festõmûvész, vagy ahogy Szent-
endrén mindenki ismeri: Dönci, és a „koronás”
Eckensberger Attila immár harmadik éve szervez – az
étkezés és a szállás biztosításával – alkotótáborokat
Szentendrén. A tíznapos mûvésztelepeket minden alka-
lommal kiállítás követi a Fõ téri Korona Étterem
néhány éve mini-galériaként is mûködõ kávézójában. A
cél – Varga Ödön Tibor elmondása szerint – kettõs:
egyrészt városunk mûvészeti életének színesítése,
gazdagítása, másrészt a szakmai párbeszéd le-
hetõségének biztosítása  olyan mûvészek között, akik
egyébként nem találkoznának. A mûvésztelepek
szervezõi küldetésüknek érzik azt is, hogy határainkon
kívül élõ magyar mûvészeket is vendégül lássanak.
A most látható kiállítás a Kilenc ágú korona alkotócso-
port munkáit mutatja be. A társaságot Varga Ödön
Tibor alapította, s a kilenc ág elnevezés még véletlenül
sem a grófi koronára, hanem arra utal, hogy a csoport-
nak, az alapítón kívül, kilenc textilmûvész-mûvész-
tanár tagja van: Czeglédi Júlia, Csernyánszky Katalin,
Csovelák Edit, Katona Katalin, Makkai Márta, Orient
Enikõ, P. Asztalos Márta, Sziráki Katalin és Tóth
Gabriella. Elõször tavaly nyáron dolgoztak együtt
Szentendrén, hogy közelebbrõl is megismerjék azt a
semmihez se hasonlítható motívum- és formavilágot,
ami csak a „Festõk városa” jellemzõje. 

Fotó: Krizbo. További fotók a szentendreesvideke.blogspot.com címen
találhatók
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Az Indul a bakterház fõszereplõi: Õri Ádám és Eperjes Károly



„Nem jöttél túl korán
De idõm az volt,
Nagy komám lett
És ültünk büfékben,
Várva reád

Egymás hátát ütve,
Italokat küldve
Múltját sem sejtõ,
Kék ruhás nõknek…”

Hol is kezdjem, hol is kezdjem…
Talán Baján. Hiszen a Csík ott ját-
szott csütörtökön. Több mint
egyórás késéssel jöttek föl a szín-
padra, mivel a nõi szekció már ott
is betegeskedett, de még meg-
próbálták egy jó pálinka és kis
fokhagyma segítségével elkerget-
ni a mumust. Sajnos, ez már a
Barcsay-udvarra nem sikerült.
Bár nem lehet azt mondani, hogy
így ez nem volt jó. Sõt! Kicsit
nosztalgikus érzés fogott el:
akárcsak 2006 nyarán a Mano-

fesztáció során, mikor a Batár (a
híres neves Sajtos Banán), Enikõ
nélkül lépett föl (szintúgy beteg-
ség miatt), és a fiúk egy igazán
ütõs-férfias szettel álltak föl a
színpadra. Amolyan kan bulit
rendeztek. Na, ez így volt most is.
Rengeteg erre utaló poénnal. Ha
elõször hallottam volna ebben a
felállásban a Csík Zenekart, akkor
is nagyon tetszett volna a kon-
cert, és nem is lett volna sem-
mifajta hiányérzetem.
Szóval este hét óra. Egy újabb
Szentendrei Nyár. Kint a „Minden
jegy elkelt” tábla. És tényleg:
mindenhol emberek ülnek, állnak,
még a füvön is, a lépcsõn is. Igazi
hangulat, semmi álcsillogás, mel-
lébeszélés. Csak a zene és az
öröm, amit éreznek a zenészek, és
mi, a hallgatók. Szeretem, hogy
az utóbbi években rájöttünk, hogy
nem is annyira ciki a magyar
népzene és a velejáró életérzés.

Így biztos vagyok benne, hogy
azon az éjszakán egy torok sem
maradt szárazon. Megmutatták,
milyen a magyar virtus! És ez
nagyon jó! Reméljük: ilyen marad
ez a nyár!
Volt itt miden! Mulatós, szten-
derd, „quimbyis”, „kispálos”,
„lovasis”, örömzene. Minden,
aminek lennie kell egy igazi Csík-
koncerten. Bár az egyáltalán nem
biztos, hogy a modern vonal
erõsítése nélkül nem menne ilyen
jól a zenekarnak. Az is lehet, hogy
jobb volt az autentikus dalok
átformálása, mint egy rádióban
sokszor lemenõ, mondhatjuk
sláger feldolgozása. De az is biz-
tos, hogy az a bizonyos fecskés
Lovasi-dal ebben a formában a
legjobb… a Csík így is Csík
maradt, és ez a lényeg. Jöjjetek
még Szentendrére!

LAJKÓ BENCE

KULTÚRA
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2010. 07. 10. 19.00, , SZENTENDRE

Helyzetjelentés: Csík Zenekar

Csevej
Szeretettel várnak mindenkit Kellár F. János
Immánuel Csevej címû mûvészeti-kulturális-
értékobjektív-karitatív beszélgetõs estjére
július 23-án, pénteken 18 órára a Cafe Frei-be
(Bogdányi u. 40.) Az aktuális vendég: Pethõ
Zsoltné Németh Erika helytörténész-könyv-
táros. A belépés díjtalan.

Fotókiállítás
Szentendre Város Önkormányzata szeretettel
vár mindenkit a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zóinak Átköltött valóság címû mûvészi fotók-
iállításának megnyitójára augusztus 3-án,
kedden 17 órakor a Városháza Polgármesteri
Galériájában. A kiállítást megnyitja dr. Dietz
Ferenc polgármester, a kiállítást méltatja 
dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ

Új Média Mûvésztelep 
– augusztus 3-7.
Idén negyedik alkalommal rendezi meg az
Omkamra, a Szentendrei Vajda Lajos Stúdió
és az Experiment Kft. a szentendrei nyári
muvésztelepét. A mûvésztelepen készült
mûvekbõl kiállítás látható augusztus 27-tol
29-ig a MûvészetMalomban, a Szentendre
Éjjel Nappal Nyitva fesztivál alatt. Az augusz-
tus elsõ hetében megvalósuló program nyitott
részeként elõadás- és koncertsorozat lesz az
Eleven-kertben (Duna-korzó 11/A.): az elõadá-
sok, beszélgetések 19.30-tól, a koncertek 21
órától kezdõdnek. A pontos program a
www.omkamra.hu-n lesz elérhetõ.
Program
kedd – elõadás: Beöthy Balázs; koncert:
Sajnos batár
szerda – elõadás: Tomas Ruller; koncert:
Millenniumi Húshangverseny
csütörtök – elõadás: Peternák Miklós; kon-
cert: héjdzsó!
péntek – elõadás: Salamon János; koncert:
Jackson és a kuvik
szombat – koncert: efZámbó HDB

MEGHÍVÓ
Július 30. péntek, este 18 óra
vacsorával egybekötött, 
ZENÉS IRODALMI EST
a „Budapest Regtime” Zenekarral

A szünetekben vers csemegéket szolgálunk
fel népszerû magyar költõktõl.
Utána kellemes tánczenére szórakozhatnak,
amíg kedvük tartja!

Menü:
1. Kevert saláta joghurtos öntettel
(Kedvhozónak)
2. Hortobágyi palacsinta (Fokozónak)
3. Szorbet (Hogy gördüljön az étek)
4. Vegyes grilltál (Hogy megteljen az ember)
5. Gyümölcssaláta (Hogy hidegen lezárja)

Jegyek elõvételben a helyszínen kaphatók 4500
Ft/fõ, valamint a rendezvény napján 5500 Ft/fõ.

Szentendre, Duna-korzó, Futó utca 4.
Asztalfoglalás: 06-26/312-626
E-mail: promenade-szentendre@hotmail.com

Promenade
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ADÁSVÉTEL

Kecsketej eladó. Tel. (26) 303-595.

Jó 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.happy-
puppy.eoldal.hu. Kutyasétáltató szol-
gálat, kutyapanzió.

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

ÁLLÁS

We are looking for a native English-
speaker babysitter to care for a 7
years-old boy. Who we need: middle-
aged, energetic lady with driving
licence, for full time job! Please send
a mail with your CV with photo, and
your demand for payment!
nagy.meli.mail@gmail.com 

Tapasztalt házvezetõnõt keresünk tel-
jes munkaidõben háromtagú család
mellé. Angol nyelvtudás, jogosítvány
feltétel. Bentlakás megoldott, felada-
tok: házimunka, takarítás, fõzés, alkal-
manként gyermekfelügyelet. Fizetési
igénnyel ellátott, fényképes önéletraj-
zokat várunk a
nagy.meli.mail@gmail.com címre. 

Szentendrei étterembe fõzni tudó
kézilányt keresünk. Tel. 06-20-599-
6988.

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

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

ÁLLÁST KERES

Lakástakarítást heti rendszerességgel,
gyermekfelügyeletet délutáni órákban:
bölcsibõl-oviból-iskolából-usziba-
tornára-haza. Irodatakarítást hajnali-,
esetleg az esti órákban vállalok.
Referencia, személygépkocsi van. Tel.
06-20-927-5182.

EGÉSZSÉG

Kismama-masszázs, frissítõ svéd-
masszázs. Tel. 06-30-250-8028.

Elõfordult már, hogy megfájdult a
dereka, nyaka, válla, és nem tudott
kihez fordulni? Várom a közelben,
Szentendre belvárosában egy
jótékony hatású Shiatsu masszázsra.
Tel. 06-30-461-0868.

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

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

Budakalászon, az Igazgyöngy
Szépségszalonban mikrokamerás
hajvizsgálat, hajgyógyászati szak-
tanácsadás. Bejelentkezés: 06-70-
311-7303, 06 (1) 220-1103.

KIADÓ LAKÁS

Lakás kiadó Székelyudvarhelyen,
üzletnek is alkalmas. Tel. 06-20-389-
0961.

Kiadó lakás az angol házakban. Tel.
06-30-586-1715.

Kétszobás, felújított lakás a
Püspökmajor-lakótelepen kiadó. Tel.
06-20-522-7224.

Azonnali költözéssel lakás jó áron,
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-918-
1825.

Szentendrén, a Hévhez közel külön
bejáratú, bútorozott, gázfûtéses,
szoba-konyha-fürdõszobás lakrész
kiadó. Tel. 06-30-266-9201.

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

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

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

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

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, kony-
ha, mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-
080, 18 óra után.

Hosszú távra keresek kiadó, téliesített
nyaralót Szentendrén. Tel. 06-70-291-
4610.

LAKÁS, INGATLAN

Eladó a Szarvashegyen, busztól 2 per-
cre faházas üdülõ 1000 nm-es
telekkel. Tel. 06-70-315-7707.

Szentendre belvárosában, frekventált
zöldövezeti helyen 5 lakásos tár-
sasházban magas színvonalú, új

építésû lakások eladók. Ár: 450 000
Ft/nm. Az ár tartalmazza a gépkocsi-
beállót, klímát, riasztót, fa
nyílászárókat. Tel. 06-20-514-3333,
06-20-934-9349. www.2mbuild.hu

Eladó a Kálváriánál, 1000 nm-es telek
bontandó + lakható házzal, egyben
vagy leválasztva, 19,5 + 15 millió Ft-
ért. Tel. 06-70-502-9808.

Szamóca utca 7/A. szám alatti 650
nm-es, déli fekvésû, belterületi építési
telek eladó (16,5m x 40 m).
Csatornázott, víz, villany, gáz, telefon
az utcában. Ár: 18,9 millió Ft. Tel. 06-
70-504-6059.

Szentendre Füzesparkban egyedi
fûtésû, alacsony rezsijû, kétszobás, 52
nm-es, igényesen kialakított, déli
fekvésû öröklakás tulajdonosától
eladó. Tel. 06-30-952-2974 vagy 06-
30-398-0232, este (26) 312-668.

Építési telek, nyaralók olcsón! Már
5 millió Ft-ért is. Tel. 06-30-299-
0376. 

Jó kis ház: 50 nm-es+galéria, tip-
top állapotban (cirkó, klíma, szau-
na) 18 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.

Keresek megvételre 3 hálószobás,
szép állapotú panelt. Tel. 06-70-502-
9808.

Szentendrén csendes, kertvárosi
részen eladó két generációnak is
alkalmas, hangulatos, 2
szintes+tetõtéri, felújított családi
ház. Közel a központhoz, jó
közlekedési lehetõséggel, kiváló
infrastruktúrával, 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.

Szentendre kertvárosi részén
összközmûves, panorámás 90 nöl-es
telek eladó. Csodálja meg, szeressen
bele! 30%-ban beépíthetõ! 12 millió Ft.

Szentendre belvárosában 70 nm-es,
nagyteraszos, elõkertes, cirkófûtéses
(+kályha) lakásom 350.000/nm áron
eladó. Tel. 06-30-515-6544.

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

Leányfalun, kitûnõ helyen nagyon
szép, nagy udvarral, tágas nyaraló
eladó. Építési terület. Irányár: 28
millió Ft. Tel. 06-30-299-0376.

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

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

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

Tahiban, kitûnõ helyen egyszintes,
75 nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb. olcsón, 18 millió
Ft irányáron 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.

OKTATÁS

Angoltanítást vállalok. Korrekt áron!
Tel. 06-20-776-6587.

Pótvizsga, korrepetálás, felkészítés
magyarból, történelembõl, mûvészet-
történetbõl, médiaismeretbõl
Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-
30-540-5639.

RÉGISÉG

GYÛJTEMÉNYEMBE
MÛTÁRGYAKAT, festményeket
és régiségeket vásárolok
készpénzért. Több évtizedes
gyûjtõi és szakértõi gyakorlattal.
Ingyenes becslést és tanácsadást
vállalok az alábbi szakterületek-
ben: festmény, mûtárgy, bútor,
szõnyeg, ékszerbecslés, drágakõ-
meghatározás. Gyûjtõpartnerek
jelentkezését is várom. Tel. (06-1)
950-0995, 06-30-322-5989, sek-
ina2@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Lakások, irodák, családi házak,
külsõ- belsõ felújítását,
hõszigetelését vállaljuk. Tel. 06-
30-836-8327.

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

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

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

Kandallóépítés, vízfûtéses-légfûtéses
kandallók.  Tel. 06-20-594-4458.

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

Festõmûvész komfortos mûtermet
bérelne Szentendrén, csendes helyen,
hosszú távra. Tel. 06-30-678-7732.

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 helyiség 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 villasor
11/B szám alatt. Tel. (26) 319-957,
(este).

EGYÉB

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

A N D I  K E R T
FAISKOLA ÉS KERTCENTRUM

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

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

Díszfák, díszcserjék, díszfûvek, 
sziklakerti- és balkonnövények,

rózsák, örökzöldek, egynyári 
és évelõ virágok, õsztõl igény

szerint gyümölcsfák, szõlõ
SZÛCS ANDREA

Telefon: +36-70-241-9001

RÓMAI 
Fagylaltozó

EREDETI OLASZ FAGYLALTOK  
Szentendre, Római sánc köz 2.

(a kápolnánál) Nyitva: minden nap 10-18

3300%%
kedvezményt

kaphat
nyári papucsok-

ból, szandálokból a

CCiippõõssaarrookk
üzletben,

ahol 
továbbra
is kiváló

minõségû
használt cipõkkel várom
Önöket Püspökmajoron:

SSzzeenntteennddrree,,  
SSzzéécchheennyyii  ttéérr  3377..
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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.)

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

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

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

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

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

Gyerekteátrum
(Vasárnap délelõttönként 10.00)
MûvészetMalom udvara

LÁDAFIA-MESE 
KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ
(07. 25.) 

ÓZ HATALMAS VARÁZSLÓ
TRAMBULIN SZÍNHÁZ
(08. 01.)

FUTRINKA UTCA 
FOGI SZÍNHÁZ
(08. 08.) 

HÁROM SZÉKLÁB KALÁKA
(08. 15.) 

Koncert
JAZZ FESZTIVÁL
(07. 31.)
MûvészetMalom udvara

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

JAZZ ÉS FOLK ESTEK
A BARCSAY UDVARBAN
(Szombatonként 19.00)

PRÍMÁSTALÁLKOZÓ 
(07. 24.)

SZVORÁK KATALIN
(07. 31.)

MAGYARPALATKAI BANDA
(08. 07.)

MITSOURA
(08. 14.)

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

Szvorák Katalin: Variációk énekhangra
Szvorák Katalin szentendrei koncertje a Barcsay udvar-
ban, július 31-én, szombaton, 19 órakor alternatív
kísérlet a népdalok társítására, összecsengésére,
improvizálására a régizene és a kortárs zene világával.
Közremûködik: Andrejszki Judit (csembaló, orgona,
ének), a Szvorák Vokál, azaz Szvorák Katalin  zene-
akadémista növendékei: Égetõ Emese, Orbán Johanna,

Paár Julianna, Soós Réka és Tímár Sára. Az improvizatív opusokat Pejtsik
Péter vezényli és kíséri csellón. A hangverseny elõtt köszöntõt mond Kudlik
Júlia. 

PROGRAMVÁLTOZÁS A BARCSAY-UDVARBAN! 
Augusztus 7-én a Szászcsávási Zenekar
helyett egy másik erdélyi együttes: a szin-
tén autentikus népzenét játszó Magyar-
palatkai Banda lép fel. A korábban
megváltott jegyek érvényesek a koncertre,
vagy a vásárlás helyén visszaválthatók. 
Az erdélyi Mezõségen található Magyar-
palatka (románul Pãlatca) régóta a környék
egyik legjelentõsebb zenészközpontja. Az
itt élõ cigányzenész dinasztiák nemcsak

saját falujuk, hanem sok környezõ település  zenei igényeit is kielégítették.
A zenekar egyaránt játszik magyar, román és cigány népzenét. 

Nyári koncertek
A Kecskés Együttes és a Pro Musica Antiqua Hungarica Danubiana
Egyesület július 24-én, szombaton 20 órakor A Hunyadiak emlékezete
címmel lemezbemutató koncertet tart Kecskés-próbateremben
(Dumtsa-Ignatovity u. sarok, nagy zöld kapu). Közremûködnek:
Lindner Zsófia, Tímár Sára (ének).  
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Kecskés Együttes. Hozzájárulást a
költségekhez köszönettel elfogadnak. A helyszínen az együttes lemezei
megvásárolhatók.

Catherine Gallagher’s
Irish Dance
„Úgy érzem, a közönség fiatal, új arcokat és
lábakat keres az ír tánc produkciók világában.
Michel Flatley, Jean Butler és Colin Dunne
nagyon tehetséges táncosok, akik inspiráltak
engem, de most már itt az ideje, hogy megmu-
tathassam a világnak saját kreatív képes-
ségeimet". (Catherine Gallagher)

A The Irish Dance Experience az ír
sztepptánc legkiválóbb táncmû-
vészeibõl álló társulat. Szólótán-
cosa és koreográfusa az ír nemzeti
bajnok és többszörös világbajnok
Catherine Gallagher, aki tagja volt a
világhírû Riverdance együttesnek
és megannyi vezetõ társulatnak,
akik e mûfajban szórakoztatják a
közönséget.
A Catherine Gallagher’s Irish Dance
egy új, különleges színfolt az ír tánc
és a teljes táncmûvészet világában
egyaránt, melyet fergeteges zene

kísér. A produkciót nézve átélhetjük
az autentikus ír tánc varázsát,
Catherine izgalmas és újszerû, mod-
ernebb zenei alapokra helyezett
koreográfiái ámulatba ejtik a
közönséget.
Szabad szemmel szinte alig követ-
hetõ, ahogyan a profi táncmûvé-
szekbõl álló társulat elképesztõ
sebességgel szteppel a lábával, ami
a show és a professzionális ír tánc
alapja. 
– Régebben nagyon sok produkció
használt fel kelta legendákat és
mítoszokat, én azonban úgy gondo-
lom, hogy ezzel csak összezavarják
a nézõket, és mindig eltérnek a
történettõl. Nem akarok történe-
lemórát tartani a közönségemnek.
Inkább azt szeretném, hogy megta-
pasztalják az ír tánc valódi mély-
ségeit, és érzékeljék, hogy ez egy
erõteljes és dinamikus mûvészi kife-
jezésmód! – mondta Catherine
Gallagher.

Catherine Gallagher’s Irish Dance
Július 23. péntek, 20.30, Skanzen, Amfiteátrum Színpad



Megnyitottuk POMÁZON Keleti Kávézónk terasz helyiségét, 
ahol megkóstolhatja török kávénkat vagy tea különlegességeinket 

egy kellemes vízipipa társaságában.
Török tradicionális ételekkel és édességekkel várjuk Önöket.

Minden pénteken 20:00-tól hastáncbemutató. Ingyenes Wifi elérhetõség.

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

Tel: 06-26/325-355 • Nyitva: H-P 16:00-24:00  Szo-V 12:00-24:00
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Értesítünk mindenkit, akik ismerték
és szerették, hogy július 5-én 

SZOBI BALÁZS 
37 éves korában 

tragikus körülmények között 
elhunyt. 

Temetése a Sztaravoda úti városi
köztemetõben július 28-án, szerdán
13 órakor lesz református egyházi

szertartás szerint.

Édesanyja, nagymamája és
testvére

Az egész hazai autósport társadalom gyászolja Szobi Balázs
kamionversenyzõt, aki repülõgép-balesetben a III. kerületi
Aranyhegynél vesztette életét. A szentendrei kötõdésû
sportember több technikai sportban is kipróbálta magát, de a
legnagyobb sikereit az autósportban érte el. Már fiatalon részt
vett bátyjával  az országos ralibajnokságon, majd vízen,
földön, levegõben is kipróbálta magát. 2004-ben indult a
Dakar egy európai szakaszán, ami olyan jól sikerült, hogy
2006-ban már saját csapattal indult elsõ sivatagi kalandjára,
amelyen kiváló eredménnyel szerepelt: az 5. helyen végzett.
2008-tól a FIA Truck Race Európa-bajnokságon gyûjtötte a
pontokat, lelkesedésének és a sportág iránti alázatának
köszönhetõen egyre feljebb került a ranglistán.

Csoda a vízben
A mozgásszegény életmód, a gye-
rekek hirtelen, gyors növekedése
miatt az ortopéd szakorvosok
egyöntetûen állítják, manapság
minden második gyermeknek tar-
táshibája, gerincdeformitása van.
A környezeti ártalmak sokszor al-
lergiás légúti reakciókat okoznak,
évrõl évre növekszik az asztmás
gyermekek száma. A zaj, a stressz,
a vegyi anyagok miatt egyre több
baba születik enyhe vagy súlyos
központi idegrendszeri sérüléssel,
érésbeli hátránnyal.

A strukturális gerincdeformitá-
sok, tartáshibák a gyermekek 35-
43%-át érintik. A homogén gyógy-
úszás csoportokban speciális víz
alatti korrekciós feladatokat
végzünk, és úszóedzésszerû tré-
ningeket vezetek, ahol külön fi-
gyelmet fordítok a túlnyúlt izmok
erõsítésére, a zsugorodott izmok
célzott nyújtására.  Rendszeres
edzésterv készítésével állítom be
a terhelhetõség mértékét, a fo-
kozatos mozgástanulást, különös
figyelemmel a tiltott (az állapotot
rontó) gyakorlatok kerülésére. 

Gyógyúszás-foglalkoztatóként a
gerincdeformitások mellett az
asztma, a mellkasi deformitások,
a Perthes-kór, a primer juvenilis
hipertónia, a haemophilia, a fia-
talkori szívhibák, a csípõbeteg-
ségek, az ifjúkori reumás kór-
képek diagnózisával vagy túl-
súllyal érkezõ gyermekekkel fog-
lalkozom.

A HRG módszer

A hidroterápiás rehabilitációs
gimnasztika (HRG) is egyfajta
gyógyúszás. 
A gyermek idegrendszeri érése 9-
10 éves korban lezárul. A közpon-
ti idegrendszeri sérülések tekin-
tetében 25-35%-os az érintettség:
ide tartozik a tanulási, maga-
tartási, beilleszkedési zavarok egy
része, a hiperaktivitás, a moz-
gáskoordinációs problémák (túl-
zott ügyetlenség), egyensúlyi za-
varok, a megkésett/eltérõ pszi-
chomotoros fejlõdés, a beszéd-
zavarok nagy része, valamint a
szülési agykárosodottak és az
értelmi fogyatékosság is. 
A gyermekek homogén csoportba
kerülnek, maximum 4-6 fõ a
kezdõk csoportlétszáma.A célzott
fejlõdést szem elõtt tartó, foko-
zatosan nehezedõ mozgásformák
egymásra épülve váltják ki az ide-
grendszeri fejlõdéshez nélkülöz-
hetetlen ingereket. 

Misku-Horváth Ágnes
gyógyúszás- foglalkoztató, 
mozgásfejlesztõ tanár
70/317 17 16
www. hrgszentendre.hu • www.v-8.hu


