


VÁROS

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM  15. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22.2

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

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

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

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

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

KÖZTERÜLET FELÜGYELET 
Munkanapokon: 26/503-329
Sürgõs esetben: Digruber
József: 20/511-5656

POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
Külterületi fegyveres õr:
Fazekas Lajos, 06 20 949 3207

POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.

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

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
hétköznap: ügyelet: este 8-tól
reggel 1 8-ig
ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea
Patika, Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u. 26. Tel. 310-828
Minden kedden Városi
Gyógyszertár, Kanonok u.3. 
Tel. 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u.11.
Tel.505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20. Tel. 500-398
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (HÉV-nél), Dózsa
Gy. út 1. Tel. 500-248
szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-
ig nyitva, ügyelet:16-órától
reggel 8-óráig
április 23-24. Pannónia
Patika
április 25-én, húsvéthétfõn
ügyeletes az Andrea Patika
a többi gyógyszertár zárva

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

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft.
felelôs kiadó: 

Ivancsics Ilona mb. igazgató

Szerkesztôség: 
Szentendre és Vidéke hetilap 

2000 Szentendre, 
Duna-korzó 18. II. emelet 

Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
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e-mail: ujsag@szevi.hu
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Németh Erika 
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LOMTALANÍTÁS
ALKALMI HÁZTARTÁSI HULLADÉK

I. ütem
Május 7.: Püspökmajor lakótelep és
környéke (László telep – Kovács L. u. –
Dunakanyar krt. – Vasúti Villasor által
határolt terület)

II. ütem
Május 14.: Boldogtanya – Petyina –
Tyúkosdûlõ – Papsziget – Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady Endre út

III. ütem
Május 21.: Belváros (Dunakanyar krt. –
Duna által határolt terület); Pannónia-
telep (Vasúti Villasor – Pannónia u. –
Telep u. – Dera patak által határolt
terület)

IV. ütem
Május 28.: Pismány (Sztaravodai út –
Dunakanyar krt. – Cseresznyés út –
Napos sétány által határolt terület)

V. ütem
Június 4.: Izbég (Bükköspart – Füzespark
– Vasvári-ltp. – Sztaravodai út – Dömör-
kapu által határolt terület)

A lomtalanítás során a nagydarabos hul-
ladék mellett kihelyezhetõ zöldhulladék
is, zsákokba téve. Egyéb (nem nagydara-
bos) hulladékot nem szabad kihelyezni
zsákba, és a Városi Szolgáltató Zrt.nem is
szállítja el azokat!
A kerti zöldhulladék hulladékudvarunkba
ingyenesen behozható, melyrõl bõvebben
a szemétszállítási számla mellé csatolt
Hulladék Híradóból tájékozódhat. 

Kérjük, hogy a lomot legkésõbb az ütem-
tervnek megfelelõen, szombaton 9.00
óráig helyezzék ki. A késve kihelyezett
lomot nem áll módunkban összegyûjteni.

További információ: www.vszzrt.hu, (26)
501-026

POLGÁRMESTERI HIVATAL
VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA

Véradás
Szeretettel hívnak 

és várnak mindenkit
a Pest Megyei Könyvtár

épületébe
május 11-én, szerdán 

10-18 óra között

Védõoltás önkormányzati támogatással
Szentendre Város Önkormányzata ebben az évben is széleskörû kampányt szervez a méhnyakrák
megelõzésének céljából. 
A program keretében a 2009. évtõl kezdõdõen az adott évben 13 éves korú, állandó szentendrei lakóhellyel
rendelkezõ leánygyermekek védõoltással történõ ellátását támogatjuk. A programban résztvevõ leánygyer-
mekek háromadagos oltási sorának költségét az önkormányzat átvállalja. A 2010. évben az 1998. január 1.
és 1998. december 31. között született leánygyermekek oltása kezdõdik.
Szülõi Tájékoztató Fórum május 5-én, csütörtökön 18 órától a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
dr. Dietz Ferenc polgármester és dr. Langmár Zoltán szülész-nõgyógyász szakorvos ad tájékoztatást az
oltásról és a programról, illetve válaszol a felmerülõ kérdésekre
Az oltássorozat elsõ részoltását május 9-én, 10-én, 11-én, 12-én 17 órától végzik a házi gyer-
mekorvosok, saját rendelési idejük végén.

Településrendezési terv felülvizsgálata, aktualizálása
Értesítjük a tisztelt lakosságot, érintetteket, érdekképviseleti szerveket, társadalmi
szervezeteket, hogy Szentendre város egész területére kiterjedõ településrendezési terv
felülvizsgálata, aktualizálása 2008 óta folyamatban lévõ településrendezési
eljárásában a képviselõ-testület döntése szerint az Étv. 9. § (3) bekezdése szerinti
újravéleményezésére kerül sor, tekintettel a 2009 novemberében véleményezettektõl
való eltérésre.
Az új egyeztetési anyag az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került
véleményezés céljából, és megtekinthetõ Szentendre város honlapján (www.szent-
endre.hu) a Városfejlesztés menüpont › folyamatban lévõ településrendezések alcím
alatt „SZENTENDRE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT, VÉLE-
MÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Egyeztetõ anyag 2011. április” néven.
A véleményeket, észrevételeket Alföldiné Petényi Zsuzsanna fõépítész gyûjti,
elérhetõsége: foepitesz@ph.szentendre.hu, tel. (26) 503-313, 20-478-48-98, fax: (26)
312-905.

VESZETTSÉG ELLENI EBOLTÁS 
AKCIÓS ÁRON 

a tavaszi idõszakban:
3800 Ft/oltás!

Szentendrén,  az ÁLLATKÓRHÁZBAN

Ugyanitt AKCIÓS ivartalanítás és
mikrochip behelyezés!

Érdeklõdni:  Dr. Szolnoki János, 
(26) 317-532, 06-30-9370-863

Éjszakai, hétvégi ügyelet:
06-30-66-26-849

Rendelési idõ: H-P: 8-20-ig, Szo: 9-12-ig

Tisztelt
Ebtulajdonosok!
Veszettség elleni védõoltásra az aláb-
biak szerint lesz lehetõség a Dunapart
Állatorvosi Rendelõben (Leányfalu,
Móricz Zsigmond út 22., közel a
Határcsárdához, a 11-es fõút mellett):
március 1-jétõl december 31-ig hét-
fõtõl péntekig 9-12 és 15-18 óra
között, szombaton 9-12 óra
között. A veszettség elleni védõoltás
3800 Ft. 2010-tõl minden állat oltási
könyvét kötelezõen új számozott
könyvre cseréljük, ennek ára 500 Ft.
Valamint hozzon magával kilogram-
monként 200 Ft-ot féreghajtó tablet-
tára.
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A polgármester 
programja

Április 26. (kedd)
09.00 NFFT Munkabizottság ülése
13.00 Vezetõi  megbeszélés
17.00 Városrehabilitáció burkolat 

lerakása és építkezés bejárása

Április 27. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
10.00 TÖOSZ Elnökségi ülés
14.00 Kulturális programról egyeztetés
15.00 Pro Szentendre tulajdonosi

bizottsági ülés
16.00 Pénzügyi megbeszélés

Április 28. (csütörtök)
09.00 Testületi anyagok egyeztetése
17.00 „A Szabó család Szentendrén”

kiállítás megnyitó a Szentendrei
Képtárban

Április 29. (péntek)
12.00 KMRFT ülés
17.00 A bogyani kolostor falképmáso-

latai – Szerb kiállítás megnyitó a
Szerb Egyházi Múzeum új
épületében

Május 1. (vasárnap)
09.00 Szentendrei Majális ren-

dezvényei
10.00 Kinizsi futás védnöksége

Május 3. (kedd)
09.00 Vezetõi  megbeszélés
10.00 TÖOSZ Polgármester Akadémia

norvég partnereinek fogadása
14.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
17.00 Szentendréért Közalapítvány

beszámoló ülése
18.00 Smetana Ágnes kiállításmeg-

nyitója a Városházán 

Május 4. (szerda)
13.00 NFFT ülés
17.00 III. Komposztálási program

elindítása

Május 5. (csütörtök)
09.00 Testületi anyagok egyeztetése
18.00 HPV oltásról szülõi tájékoztató

Szokásos útvonalon a körmenet
Nagyszombaton, április 22-én a katolikus egyház körmenettel is
ünnepli Jézus feltámadását. Ennek útvonala hagyományosan a Fõ
téren át vezet a felsõ templomtérre, ahol már megkezdõdtek a burko-
latfelújítási munkák.
Tolonics Gyulától, a Belváros képviselõjétõl megtudtuk, hogy – miután
már korábban, a lakossági fórumon is felhívta a kivitelezõ figyelmét
erre a problémára - szombaton bejárja a helyszínt Hegyháti Gáborral, a
projekt építésvezetõjével. A megállapodás értelmében a kockaköveket
csak olyan szélességben bontják fel, hogy a menet a felsõ templomot
viszonylag könnyen meg tudja közelíteni. 
– Az idén sajnos a munkálatok áldozattal és bizonyos kényelmetlen-
séggel is járnak, de cserébe a jövõ évi húsvétot már egy megújult
belvárosban ünnepelhetjük – tette hozzá a képviselõ.

Szomszédünnep:
nyissunk egymásra!
Május 28., szombat

Az 1999-ben Párizsból 10 000 résztvevõvel indult
kezdeményezés célja – melybe idén városunk is sze-
retne bekapcsolódni –, hogy közelebb hozza egy-
máshoz az egy lakóközösségekben élõket. 2004 óta
több mint 150 európai városban, továbbá Kana-
dában, Törökországban és Azerbajdzsánban is
megszervezik a szomszédünnepet.

A program lényege, hogy ezen a napon 4-5 szomszé-
dos család, közösség kimegy a közeli térre, parkba,
vagy összegyûlnek egyikük házában, udvarában, és
együtt fõznek, egy asztalhoz ülnek, beszélgetnek.
Civil szervezetek, lakótársulások bevonásával a
szervezõk olyan szórakoztató programokat is szer-
veznek e napon, amelyek megtörik a nagyvárosok
lakóinak elszigeteltségét, elõsegítik a szociális
együttmûködést, a kapcsolatteremtést, így a kö-
zösségi életérzés, a közösségi terek használata és
funkciója is új értelmet nyer.
A szentendrei esemény lebonyolítását összefogó
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügy-
vezetõje, Panyi Zsolt elmondta: „A rendezvénnyel
szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy ugyan
egymás mellett élünk, mégis keveset beszélgetünk,
nem feltétlenül ismerjük igazán szomszédainkat.
Reményeink szerint ezen egy közös program sokat

változtathat, hiszen együtt, egymás mellett kell a
jövõben is élnünk. Ennek pedig nem szabad kény-
szernek lennie, hanem legyen inkább egy kötetlen,
valóban jószomszédi kapcsolat”.
A program teljesen nyitott, hiszen a vállalkozó ked-
vûek maguk dönthetik el, hogy miképpen és hol
szomszédolnának. Mindegy, hogy közös fõzés,
beszélgetés, esetleg játékos vetélkedõ az eredmény,
a lényeg, hogy új élettel töltõdhetnek majd fel
tereink, utcáink, és a nap végére új kapcsolatokat
építhetünk.

A csatlakozni kívánó közösségek, családok, civil
szervezetek, vagy éppenséggel cégek 

a www.iranyszentendre.hu/szomszedunnep címen 
tölthetik ki a jelentkezéshez szükséges adatlapot, 

sõt további számos részletet és információt is 
megtudhatnak ugyanitt a kezdeményezésrõl. 

Az önkormányzat jóvoltából minden jelentkezõ közösséget
egy-egy ajándék várja, valamint az eseményrõl

fényképet beküldõk között kisorsolnak 100 000
Ft-ot is, melyet lakóhelyük szépítésére, fejlesztésére

használhat fel a nyertes közösség.

Megemlékezés a deportáltakról
Április 15-én, a magyarországi deportálások megkezdésének emlék-
napján Szentendrén is megemlékezést tartottak. Az eseményen dr.
Dietz Ferenc polgármester is elhelyezett egy koszorút Szentendre Város
Önkormányzata nevében a Petõfi utcai, egykori zsidó iskola falán lévõ
emléktábláknál. 

Békés húsvéti ünnepeket kívánok minden szentendrei lakosnak!
Dr. Dietz Ferenc polgármester
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POSTALÁDA

Várj, míg sötét lesz…

Szentendre gyönyörû város, ked-
velt turistaközpont. Nappal. De
mi történik este?  Napközben több
százan megfordulnak a fõtéren és
környékén. Csodálják a táj szép-
ségét, beülnek az egyik kávézóba
vagy csak körbenéznek a boltok-
ban. Nagyon kellemes idõtöltést
nyújt az idelátogatóknak. A helyi
fiataloknak más a helyzete.
Az elmúlt idõszakban sajnos azt
tapasztalom, hogy egyre kevesebb
lehetõsége van a fiataloknak az
esti szórakozásra. Ha szeretnék
találkozni az ismerõseimmel
Szentendrén, azzal a problémával
szembesülünk, hogy nincs olyan
hely, ahol kellemesen el lehetne
tölteni az idõt. Természetesen a
kocsmák mindenki elõtt nyitva
állnak, de egy kis idõ után alig
lehet szabad helyet találni, fõleg
hétvégenként.  Ahogy közeledik a
jó idõ, egyre többen választják a
korzót találkozási pontnak. Sze-
mély szerint nagyon szeretem az
esti korzó hangulatát, kis csopor-
tokban beszélgetõ ismerõsök a
lámpák fénye alatt.  Sajnos ezt az
élményt is egyre kevésbé lehet
élvezni. Ennek fõ oka, hogy egyre
kevesebben mernek kiülni a kor-
zóra. Meg is tudom érteni õket, én
is inkább a biztonságosabb he-
lyeket választom. Igen, oda jutot-
tunk, hogy elgondolkozik az
ember, lemenjen-e este a városba.
Többször személyesen is tapasz-
taltam már, hogy pár ember, akik
a kelleténél többet ittak, be akar-
ták bizonyítani, hogy mennyire
félelmetesek is tudnak lenni.
Hárman-négyen összeállnak,
akár többen is – 30 év körüliek –
és hangoskodva, tördelve a sze-
meteseket keresnek fiatalokat.
Nekik nem kell, hogy a kiválasz-
tott társaság okot szolgáltasson a
kötekedéshez, egyszerûen talá-
lomra odamennek egy csoport-
hoz, és minden felesleges beszéd,
fenyegetés nélkül egyszerûen el-
kezdik rugdosni õket. Valószerût-
lennek hangzik, hogy ok nélkül
bárki is belekössön a másikba, de

sajnos nem egyszer megtörtént
már. Amikor úgy gondolják, vé-
geztek, egyszerûen keresnek egy
másik társaságot. A legtöbb, amit
ilyen esetben tenni tudtunk, hogy
arrébb sétálunk és szólunk a
rendõrségnek. De ekkor már el
van rontva az esténk, a korzóra
mégse mehetünk vissza, hiszen
volt már rá példa, hogy hallottuk,
amikor az egyik kötekedõ késsel
fenyegette a másikat, így nem
kockáztattunk és elindulunk ha-
za. Így is örülhetünk annak, hogy
nem történt nagyobb baj, „csak”
verekedés! Elszomorító, hogy
este, amikor készülõdök egy ba-
ráti találkozóra, reménykedve
gondolok arra, hogy ma este talán
nyugodtan, nagyobb fennakadás
nélkül tudunk pár órát együtt töl-
teni.  
Nem emlékszem, mikor kezdett el
ennyire romlani a város közbiz-
tonsága. Pár évvel ezelõtt még
félelem nélkül indultam útnak
este, most átgondolom, hogy
megéri-e a kockázatot. Sokszor
láttam a polgárõrséget körözni a
korzó környékén és a Templom-
dombnál, de amikor a verekedé-
sek történnek, sajnos nincsenek
látható közelségben, így értesíteni
is nehezebb õket.
Remélem, hogy ez a helyzet meg-
változtatható, és újra nyugodtan
lehet majd közlekedni esténként a
városban. Szeretném élvezni a
szentendrei estéket. Kihasználni,
hogy egy ilyen szép városban
élek, találkozni a régi ismerõ-
sökkel, de hogyan lehetséges ez,
ha azon kell aggódnom, mikor
kötnek belénk és vernek meg.

ÁCS ANNA
21 éves

Adalékok segítségül

Forró Márta Egy kis 
ékszerdoboz (SzeVi – 
2011. április 15.) cikkéhez

Nagy örömmel olvastam, hogy az
általam tervezett múzeumbõvít-
mény Görög utcai homlokzatát a
cikk írója felkiáltó jelnek tartja.
Ez tényleg egy új bejárat, új
építészeti elem, új funkciókkal a
meglévõ múzeumban.
Érdemes  az épületegyüttes több
száz éves történetét megismerni
(és az idézett fiatalokkal megis-
mertetni): az eredetileg sóháznak
épült, majd plébániának otthont
adó házat a Vastagh kereskedõ

család emelte barokk pompájú
városi udvarházzá. 1973-ban
alakították át múzeummá, mely
Kovács Margit gyûjteményét fo-
gadta. A ház ki lett sajátítva a
’70-es években a család nagy
örömére. A mûvésznõ soha nem
élt, alkotott itt. Az akkori párt-
vezetés és kultúrpolitika adomá-
nyozta ezt a mûvésznõ személyes
választása alapján, mivel szülõ-
városa – Gyõr – nem „talált he-
lyet” a gyûjtemény számára. Az
akkori múzeumbõvítés a kor
magas építészeti színvonalán
készült.
Ha a cikk írója tényleg oly sokat
sétált ezen az utcán, akkor tudnia
kellene, hogy az új épület helyén
ütött-kopott kerítésfal mögött egy
elhanyagolt gazdasági hátsóud-
var húzódott, a föld alatt pedig
egy használaton kívüli ipari mé-
retû olajtartály.
A múzeumbõvítés részletes tör-
ténetével e lap hasábjain talál-
kozhatott már az Olvasó (Cikk-
író), melyet Rappai Zsuzsa írt
meg. Kérem olvassa el, és utána a
cikk végén leírt „utcácskához
több száz év tapad, és ezt most
szétverték, elárulták pár euróért”
kijelentésére magyarázatot tud
majd adni, melyet szívesen
fogadok.

Tisztelettel

KOCSIS JÓZSEF
Ybl-díjas építész

Ui.: Kérem, legyünk óvatosabbak,
mit mondunk, mesélünk a fiata-
loknak (pontos adatokkal, isme-
retekkel rendelkezzünk, és a tár-
gyi kultúránkkal kapcsolatos íté-
leteinket korrekt, szakmai formá-
ban hozzuk nyilvánosságra)

Pincér, fizetek!

Hogyan élhetek
békében önmagam-
mal?

Úgy, hogy hagyom, ami van,
hagyom, ami nincs. Ezt hogy
csináljam? Úgy, hogy hagyom,
ami van, és hagyom, ami nincs.
A józanodás útján gyakran
felmerülõ kérdések. Hogyan
tudom az erõket felszabadítani,
ugyanakkor fékezni és
kordában tartani? Úgy, ahogy 
a lovon ülök. Úgy, ahogyan az
autót vezetem. Úgy, ahogy
sítalppal a lábamon, szánkóval
a fenekem alatt lesiklok a
hegyrõl. Úgy, ahogy fejest
ugrok a vízbe, és nem ütöm be
magam semmibe, ahogy az sem
okoz gondot, amikor a felszínre
emelkedem levegõt venni. 
Végül úgy, ahogy meghallgatlak
téged, hogy meghallhass
engem. Ezen az úton járok
veled, a józanodás útján.
Kölcsönös függésben vagyunk,
mégsem vagyunk függõk.

Ha igen, mint már annyiszor,
akkor az erõk elszabadulnak,
dolgunk megnehezedik. A ló
levet a hátáról. Autóval fának
megyek. Sítalppal a lábamon,
szánkóval a fenekem alatt 
elesem. Fejest ugrok a vízbe,
beütöm magam valamibe, nem
jövök a felszínre levegõért, 
és végül nem hallgatlak meg
téged, mert nem akarom, hogy
meghallj engem. Akkor azt 
gondolom majd: nem vagyunk
mi kölcsönös függésben, jól
elvagyok itt a víz alatt, törött
gerinccel, egyedül. Büszkén 
az egómmal, kettesben.
Független vagyok. 
Ez is járható út, bár nem 
a józanodásé. Legjobb, ha 
hagyom, ami van, és hagyom,
ami nincs, mindennap.

• Anonim Alkoholisták (AA)
• Kék Kereszt Református
Iszákosmentõ Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálat (KASZ)

CS. K.
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1000 ÉV+

Szentendrére is ellátogatott Bosznia-Hercegovina államfõje
Április 14-én tartott megbeszélést Nebojša Radmanoviæ, Bosznia-Hercegovina államfõje és Schmitt Pál
köztársasági elnök a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági együttmûködésrõl. Másnap városunk-
ba is ellátogatott a nyugat-balkáni államfõ és kísérõi, akiket a Polgármesteri Hivatalban dr. Dietz Ferenc
polgármester fogadott. A találkozón szó esett Szentendre szerb gyökereirõl, a helyi nemzetiségekkel való
együttmûködésrõl, a közös rendezvényekrõl.

Döntés a belvárosi
burkolatokról
Április másodikától adhatták
le szavazatukat a szentend-
reiek e-mailen vagy személye-
sen a Polgármesteri Hiva-
talban. Több tucat lakó jelezte
véleményét, amely során a
legtöbb szavazat a színes, kis
alakú kockakõre érkezett, de
mivel a döntésben a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal szava
volt a döntõ, a szürke színû,
kis- és nagy alakú bazalt-
kövek kerültek kiválasztásra,
mivel egyedül azt tartották
Szentendre arculatához il-
leszkedõnek. 
A Vuk Karadzsics térrõl a
mintaköveket a kivitelezõ
ÉPKAR Zrt. a közelmúltban
felszedte, és hamarosan a
végleges burkolatot teszi le,
immár megfelelõ, a lakók
igényeit kielégítõ minõségben.
Ezúton is köszönjük a helyiek
aktív részvételét, vélemény-
nyilvánítását a burkolat
kiválasztásánál.
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Az Egészséges Városért Közala-
pítvány április 6-tól 8-ig rendezte
meg a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program keretében meghirde-
tett Egészségre nevelõ és szemlélet-
formáló életmódprogramok a szen-
tendrei kamaszok körében címû
pályázati projektje keretében meg-
szervezett,  családi életre nevelés
modulhoz tartozó iskolai ren-
dezvényeit.

Az elsõ kiállítás helyszíne a Petzelt
József Szakközépiskola volt, majd a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium folyosóin, termeiben
találkozhattak a gyerekek a Nem
magánügy címû dohányzáspreven-
ciós, Az alkohol csapdái, Életünk és
a zaj, Szerelem és felelõsség, Min-
dennapi higiéné címû kiállítá-
sokkal, és személyes tanácsadást
kérhettek, illetve interaktív játé-
kokat próbálhattak ki: pl. az alko-
holos állapotot elõidézõ szemüve-
get vagy zajteszteket. A mozgó kiál-
lítások és interaktív prevenció a
BFK NSzSz Egészségnevelési Cso-
portjának egyedülálló anyaga, me-
lyet már második alkalommal
mutatnak be rendezvényeinken, és
ehhez kapcsolódott a Szentendrei,
Pilisvörösvári Kistérségi Népegész-
ségügyi Intézet addikciós preventív
programjával a városi ifjúsági vé-
dõnõk, akiknek a profi technikai
lebonyolítást és szervezést köszön-
hetjük.
Április 8-án a Barcsay Általános

Iskola adott helyszínt a további
kiállításoknak, és a színházterem-
ben 10-tõl 12 óráig telt ház elõtt
tartottuk meg a „Suli szimpóziu-
mot” az agyról: mely területek fe-
lelõsek az addikciókért, hogyan
mûködik ez a fals jutalmazási funk-
ció, milyen veszélyei vannak a
szenvedélybetegségeknek és ho-
gyan tudjuk kialakulásukat preven-
cióval korai életkorban meg-
akadályozni.
Külön teremben a SE Anatómiai
Intézet Neuroendocrin Kutatóla-
borjának orvostanhallgatói Dérczi
P., Kala M., Papp Zs. interaktív elõ-
adást-kiállítást tartottak az amfeta-
minról és az agyi hatásairól állat-
kísérletekben, melyet annyira nagy
érdeklõdés kísért, hogy négy alka-
lommal ismételték meg. 

A város és térség jellemzõ meg-
betegedéseirõl és erre alapozott pre-
venciókról tartott  közérthetõ elõ-
adást a BFK NSzSz Egészség-
fejlesztés Osztályáról Nagy Csilla
epidemiológus, majd az alkohol és
a drog szervezetre való maradandó
hatásairól az Országos Igazságügyi
Toxikológiai Intézet igazgatójától,
prof. dr. Somogyi Gábor Páltól hall-
hattunk és láthattunk lebilinc-
selõen borzongató elõadást.
Szerencsés egybeesés a szimpózium
témája és a Grete Lundbeck Európai
Agykutatási Alapítvány agykutatás
Nobel-díjának is nevezhetõ „Agy-
díj” odaítélése, amelyet elsõ ízben
három magyar kutató – Somogyi
Péter, Freund Tamás és Buzsáki
György – kapott a memóriafolyama-
tokban kulcsszerepet játszó agyi
ideghálózatok feltárásáért. Büszke-
ség a Móricz Zsigmond Gimnázi-
umnak és városunknak is, hogy 
dr. Somogyi Péter agykutató szent-
endrei diák volt. Pásztor Zsófia SE
orvostanhallgató elõadásával mon-
dott köszönetet, hogy Ramon y
Cajal ösztöndíjjal két hónapot tölt-
hetett Oxfordban a professzor
intézetében. 
Méltónak találom ezért az agyku-
tatás témáját az iskolai érteke-
zéshez, és ezen okból is megtisztel-
tetés az MTA Kísérleti Orvostu-
dományi Kutatóintézet igazgatójá-
nak, dr. Oberfrank Ferencnek a

részvétele, aki azzal is meglepte a
hallgatókat, hogy elõadását  nagy
tisztelettel az iskola névadójának, a
híres Anatómiai Atlasz festõjének,
Barcsay mester „arany agyának”
méltatásával kezdte. Holisztikus
megközelítésben vezette rá a hall-
gatóságot a személyiség kibon-
takozásának biológiai alapjaira, a
Vigyázz az agyadra, hátha jó lesz
még valamire?! címû gondolat-
ébresztõ mondataival útravalót
adott a diákságnak a fejlõdõ agy
rejtelmeihez és helyes fejlesz-
téséhez.
Összességében a csaknem egy hétig
tartó programsorozaton legalább
600 diák vett részt, ami örvendete-
sen mutatja az érdeklõdés növe-
kedését, és igazolja azon elgondolá-
sunkat, hogy a prevencióra folya-
matosan szükség van. Jelen esetben
is az bizonyosodott be, hogy az új
formákra, új megközelítésre „vevõ”
az ifjúság. Köszönöm valamennyi
kolléga segítségét, részvételét, és
nem utolsósorban a „diákok értõ
közönségének” részvételét.

GERÕCS KATALIN

Egészséges Városért Közalapítvány 

Az együttmûködõ partnerek segít-
ségével és szervezésében – Egész-
séges Városért Közalapítvány és  a

Szentendrei-Pilisvörösvári Kistérségi
Népegészségügyi Intézet 

Egészségnevelés

Szentendrei óvónõk elismerése

A kárpát-medencei hatáskörû Néphagyományõrzõ Óvo-
dapedagógusok Egyesülete XIII. vándorgyûlését, szak-
mai bemutató-, továbbképzõ napjait ebben az évben, a
múlt hétvégén a Dunakanyarban, Verõcén tartotta. A
nyilvános záró összejövetelén összesereglõ 260 óvónõ -
ebbõl 35 erdélyi - jelenlétében a Szentendrei Óvónõk
Néphagyományt Éltetõ Közösségének arany emlék-
lapokat nyújtott át az egyesület elnöke, alelnöke
húszéves tevékenységüket értékelve. Lapunkban több-
ször írtunk már róluk, elsõsorban az általuk évrõl évre
szervezett Teréz-napi rendezvényükkel kapcsolatban.
Legyünk büszkék rájuk!



Mióta létezik az Euró-
pai Népek Feszti-
válja?
Ezt a vándorfesztivált
húsz éve rendezik
meg, minden évben
más és más helyszí-
nen. A rendezvény
célja az, hogy az euró-
pai nemzetek ismerjék
meg egymást, egymás váro-
sait és kultúráját, hogy ezáltal is
erõsödjön az európaiság gondolata.
A nemzetközi egyesület tagjává a
részt vevõ tagországok ajánlására
válhat bármelyik európai település.
A felvétel alapfeltétele azonban az,
hogy a tagjelölt olyan kisváros
legyen, amely emberléptékû és él-
hetõ. Szentendrét hat éve a spanyol
Aranda hívta meg az egyesületbe. A
Szentendre Nemzetközi Kapcsola-
tainak Egyesülete képviseli a vá-
rost, s egyúttal Magyarországot is.

Hány nemzetiség a tagja a
nemzetközi egyesületnek?
Jelenleg tizenöt: finnek, skótok,
írek, spanyolok, portugálok, fran-
ciák, belgák, luxemburgiak, svédek,
finnek, németek, olaszok, lettek,
litvánok és magyarok.

Milyen korosztály vesz részt
a fesztiválon?
A 18 és 80 év közötti. 600-700 ven-
dégre számítunk, 50 fõs delegációk
képviselik az egyes városokat. 

Kik állják a fesztivál költ-
ségeit?
A vendéglátók állják a szállás és az
étkezés költségeit. Az utazást min-
denki maga fizeti. A szállás rend-
kívül puritán, a helyi iskolák torna-
termeiben és sátorokban laknak a
fesztivál részvevõi. A résztvevõk

önrészén felül az adott
város önkormányza-

tának hozzájárulása
és különbözõ pályá-
zati pénzek fedezik
a költségeket. A
hangsúly elsõsorban
a programokon van.

Sport- és kulturális
vetélkedõket tartunk a

tornatermekben, sportpá-
lyákon és múzeumokban, festõ-és

fotóverseny is lesz, valamint város-
nézések és egy egynapos kirándulás
Szentendre környékének neveze-
tességeihez. A festõversenyen a
résztvevõknek két nap alatt kell a
jellegzetes szentendrei motívumok
felhasználásával városképet feste-
niük. Esténként a különféle nem-
zetek mutatkoznak be néptánccal,
könnyûzenével vagy egyszerûen
csak bulit rendeznek. Az Euro-
village-ban mindenki kap egy stan-
dot, ahol azt árul, amit akar. Mi
színvonalas kézmûves termékeket
kínálunk.

Hogyan képes a kislétszámú
nemzetközi egyesület ezt a
sokféle programot lebonyolí-
tani?
Nehezen, ezért szeretnénk a tájé-
kozódásban és a városismeretben
segítséget találni. Olyan önkénte-
sek jelentkezését várjuk, akik a
szállások folyamatos õrzésében, 
a programok lebonyolításában, a
vendégek kisérgetésében és tájékoz-
tatásában részt vesznek. Remé-
nyeink szerint egy körülbelül ötven-
fõs gárdát tudunk addig városis-
meretbõl felkészíteni. 2011. egyéb-
ként is az Európai Önkéntesség Éve,
ami azt célozza, hogy az önkéntes-
ség beépüljön az emberek tudatába.
Néhány éven belül érettségi köve-

telmény lesz az önkéntes munka
végzése. A mostani tervek szerint
2014-tõl a diákoknak igazolniuk
kell, hogy 50 órát ezzel töltöttek el.
Ami a mi esetünkben jó nyelv- és
helyzetgyakorlatot is jelent. A
Móricz gimnáziummal már együtt-
mûködési megállapodást is kötöt-
tünk. Idegenvezetõ nyári gyakorlat-
nak tekinti ezt a munkát a Szakkay
József szakképzõ iskola is. 

Milyen ismereteket kell a
jelentkezõknek megszerez-
niük?
A felkészítõ szakaszban városis-
meretet, helytörténetet, a progra-
mok ismeretét tanítjuk meg az
önkénteseknek. Ezzel a képzéssel
reményeink szerint létrejön egy
önkéntes mag, amely más ren-
dezvényeinket is segítheti majd.

Milyen eseményekre gon-
doltok?
Idén a népszerû Múzeumok Éjsza-
kája vidéken június 18-án, egy hét-
tel a budapesti program elõtt kerül
megrendezésre. Nálunk a Szent-
endrei múzeumok és galériák éjsza-
kája nevet fogja viselni, amelynek
keretében a késõ estig való nyitva
tartás mellett kortárs szentendrei
alkotásokból is kiállítás nyílik. A
programban nemcsak a PMMI mú-
zeumai vesznek részt, a felkérést
már elküldtük a város nem megyei
önkormányzati fenntartású múzeu-
mainak, a képzõ- és iparmûvészeti
galériáknak, az igényes kézmûves
tárgyakat áruló üzleteknek és a
galériaszerûen mûködõ éttermek-
nek és vendéglátóhelyeknek is. A
kérésünk csak az, hogy aki kap-
csolódni kíván a programhoz,
szentendrei kortárs kiállítást mu-
tasson be ebbõl az alkalomból. 

Akkor már ebben a prog-
ramban is szükség lesz a
segítõ önkéntesekre...
Valóban, az információk nyújtá-
sában és az érdeklõdõk irányítá-
sában, „mozgatásában" szeretnénk
– még az EPS-fesztivál elõtt – az
önkéntes csapatot „bevetni”. 2011
novemberében pedig meg fogjuk
hirdetni a múzeumi önkéntesség
programját, amely már nemcsak
egy-egy eseményre fókuszál, hanem
hosszú távon is bekapcsolódik a
múzeum életébe. Remélhetõleg
ezzel megvalósul egy régi álom, a
Múzeum Baráti Kör.

RAPPAI ZSUZSA
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A Facebookon keresztül
támogat a FÕGÁZ

Képeslapküldõ Facebook alkalma-
zás segítségével támogat öt Pest
megyei intézményt a FÕGÁZ. A kö-
zösségi oldal felhasználói a gödöllõi
Chopin Zeneiskola, a fóti Gyer-
mekváros, a szentendrei Skanzen, a
maglódi MagHáz és a váci Jávorsz-
ky Ödön Kórház számára gyûjthet-
nek támogatást az intézményeket
megjelenítõ virtuális képeslapok
elküldésével. A FÕGÁZ április 27-ig
meghosszabbítja a gyûjtést, így még
bármelyik intézmény elnyerheti a
legnagyobb támogatási összeget, a
félmillió forintot.
A FÕGÁZ valamennyi intézményt
támogatja, azonban ennek mérté-
két, a rendelkezésre álló összeg
megosztását az érintett lakosság
bevonásával szeretné meghatá-
rozni. A támogatás mértéke félmil-
lió forinttól 100 ezer forintig terjed.
Félmillió forintot az az intézmény
fordíthat tevékenységére, amelynek
a képeslapját a legtöbb alkalommal
küldték tovább. 
Érdemes tehát minél több ismerõs-
nek elküldeni a gödöllõi Chopin
Zeneiskolát, a fóti Gyermekvárost, a
szentendrei Skanzent, a maglódi
MagHázat és a váci Jávorszky Ödön
Kórházat megjelenítõ képeslapokat.
A képeslapküldõ Facebook alkal-
mazás az apps.facebook. com/tamo-
gass_kepeslappal linken érhetõ el.

Európai Népek Fesztiválja Szentendrén
Július 22. és 29. között Szentendre nemzetközivé válik, nyelvek bábeli zürzavara tölti majd meg. Városunkban ren-
dezik meg ugyanis az Európai Népek Fesztiválját (European Peoples’ Festival). Errõl beszélgetünk Krizbainé Szabó
Évával és Kassai Hajnallal, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága közönségkapcsolati csoportja munkatársaival.

FELHÍVÁS!
Kérjük azokat az agilis,
Szentendre iránt elkötelezett –
lehetõleg idegen nyelven beszélõ
– fiatalokat és lelkükben 
fiatalokat, akik szívesen részt
vennének most induló önkéntes
programunkban, hogy név, cím
(e-mail cím), telefonszám
megadásával jelentkezzenek 
a kozmuvelodes@pmmi.hu, 
szentendre.nke@gmail.com 
e-mail címen. Hagyományos 
levelet a Városháza portáján 
a Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatok Egyesülete
postafiókjába vagy 
a Fõ téren, a Szentendrei Képtár
pénztárába lehet leadni.
A szentendrei helytörténeti- 
és múzeumismereti képzés
elvégzése után elsõ alkalommal
június 18-án, a Szentendrei
Múzeumok és Galériák Éjszakája
rendezvényen kérjük fel
közremûködésre az önkéntes
csoport tagjait, majd július 
22-29-ig az Európai Népek
Fesztiválján õk látják el 
a csoportkísérõi, informátori
feladatokat.
A jelentkezéseket kérjük, hogy
május 6-ig juttassák el hozzánk!
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Szentendre Város Egészségügyi
Intézménye  április 9-én tartotta az
Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében meghirdetett
„Egészségre nevelõ és szemléletfor-
máló életmódprogramok” címû

pályázati projektje keretében meg-
szervezett Tavaszi Egészségnapját
és nyitórendezvényét. Az egészség-
nap az egyéves programhoz szo-
rosan kapcsolódott, az érdeklõdõk
bepillantást nyerhettek a program

gerincét adó diabetesz klubba, a
lelki egészség megõrzése címû
klubba és a metabolikus X szin-
drómások (magas vérnyomás be-
tegséggel, magas vérzsír-szinttel,
cukorbetegséggel, elhízással élõk)
tornaklubjába. 
(A metabolikus X szindrómáról
múlt heti számunkban közöltünk
cikket. A szerk.)
Törökné Bakos Beáta gyógytornász,
klubvezetõ kezdte a programok
sorozatát, s óránként más-más
izomcsoport átmozgatására nyílt
lehetõségük az érdeklõdõknek.
Horváth Judit pszichológus, a
cukorbeteg klub vezetõje elõadást
tartott a diabetes megelõzésérõl, a
már fennálló betegség megfelelõ
gondozásáról, a cukorbetegek
egészségtudatos magatartásának
kialakításáról. Németh Mária pszi-
chopedagógus tartott elõadást a
lelki problémákról, a lelki egészség
megõrzésérõl. Az elõadást követõ

beszélgetésben további két mun-
katársa, dr. Bagi Éva és Hídvégi
Krisztina is részt vett.
Az együttmûködõ partnerek segít-
ségével és szervezésében – Egész-
séges Városért Közalapítvány és a
Szentendrei-Pilisvörösvári Kistérsé-
gi Népegészségügyi Intézet – a
klubok bemutatkozásával párhuza-
mosan az aulában különféle árube-
mutatók, illetve ingyenes szûrõ-
vizsgálatok (vércukor- és koleszter-
inmérés, csontritkulás-és látásvizs-
gálat, prosztataszûrés, érszûkület-
vizsgálat) is zajlottak, a helyi és a
régióban mûködõ cégek az egész-
ségmegõrzéssel kapcsolatos prog-
ramjaikat és termékeiket mutatták
be. Többek között a nagy múltú
Surányi cukrászda új Dia-wellness
termékeit, az ÖkoNet víztisztítást és
ÖkoNet termékeket, a Volff-féle
egészségállapot felmérést ismerhet-
ték meg a város lakói.

Egészségnap

Május elsõ két hetében kerülnek
megrendezésre a Kistérségi Pedagó-
giai Napok. A Dunakanyari és Pilisi
települések oktatási intézményhá-
lózata sokszínû. Találunk itt öko-,
mûvészeti-, nemzetiségi nevelést-
oktatást megvalósító óvodákat, is-
kolákat. Az önkormányzati fenn-
tartású intézmények mellett szép
számmal vannak alapítványi, egy-
házi, egyesületi mûködtetésûek is.
Már a felsorolásból is látszik, hogy
minden igényt kielégítõ nevelési-
oktatási hálózata van a kistér-
ségnek! 

Az idei pedagógiai napok alapgon-
dolata is ebbõl a felismerésbõl szár-
mazik, ugyanis kivétel nélkül min-
den kistérségi intézményben van
olyan, amit érdemes megnézni,
megcsodálni, megtanulni! 
Május 3-13. között bemutató fog-
lalkozásokon, órákon találkozhat-

nak egymással a pedagógiai terü-
leten tevékenykedõk, délutánonként
pedig elõadásokat hallgathatnak az
érdeklõdõk neves szakemberektõl.
Már a rendezvénysorozat megnyi-
tóján két nagyon érdekes elõadás
lesz. Dr. Gombocz János tanár úr a
nevelési feladatok aktuális értel-
mezésérõl beszél a tõle megszokott
élvezetes stílusban, majd a Zöld-
kakas Líceum igazgatójának, Ke-
rényi Máriának a filmvetítéssel egy-
bekötött elõadásából megtudhatjuk,
hogy kerül a jóga az iskolába.
Hallhatunk még elõadást dr. Bagdy
Emõke pszichológustól, akit Buda-
kalász városa kért fel a kistérségi
pedagógusok örömére – és ezt szó
szerint kell érteni –, mivel elõadásá-
nak címe: A pedagógusok lelki
egészsége és boldogsága.

Az idén elsõ alkalommal lesznek
olyan rendezvényeink, melyekre

kollégáink mellett szeretettel várjuk
a szülõket is! Ilyen például május 4-
e, amikor bemutatkozik a Szigetmo-
nostori Mûvészeti Iskola, valamint a
Kékvölgy Pilisszentlászlói Waldorf
Iskola, vagy május 10-én, amikor
megtapasztalhatja az érdeklõdõ,
hogy hogyan valósul meg a kör-
nyezeti nevelés a mindennapokban,
vagyis milyen a Madarak és Fák
napja tanórai keretekben a Duna-
kanyar Erdei Általános Iskolában.

A cél, hogy az egyes intézmények-
ben már jól mûködõ korszerû és
hatékony nevelési-oktatási módsz-
erek, jó gyakorlatok minél szélesebb
körben megismerhetõvé váljanak. 

RÉSZLETES PROGRAM: 
www.dunakanyar-pilis.hu/oktatas

KUDETT MAGDOLNA

kistérségi oktatási referens

Kistérségi Pedagógiai Napok – 2011. „Az üveg nyelvén…”

Smetana Ágnes üvegmûvész 
kiállítása 

május 4-én, szerdán 
17.30-kor 

nyílik 
a Városháza Polgármesteri

Galériájában. 
A résztvevõket köszönti: 

dr. Dietz Ferenc polgármester, 
a kiállítást megnyitja: 

Bodonyi Emõke
mûvészettörténész.

Megtekinthetõ 
május 26-ig 

a hivatal ügyfélfogadási
idejében.



Sikeresen zárult az M.E. Trial
Masters Kft. TÁMOP-6.1.2/A-09/1-
KMR-2009-0120 Egészségre nevelõ
és szemléletformáló programja
2010. évre programsorozata. A 
9 997 997 forintos EU-támogatás-
ból megvalósult program a cég dol-
gozóinak egészségi állapotát és
életminõségét célozta fejleszteni,
ami nem utolsósorban a munkaerõ-
versenyképességének növelésével 
is jár.
A pályázat keretében három fõ prog-
ramsorozatban vett részt összesen

20 fõ. Az Egészségtudatosság fej-
lesztése az egészséges táplálkozá-
son, illetve energia-egyensúlyon ke-
resztül programsorozat hat alkal-
mat foglalt magában. Itt a részt-
vevõk megismerkedhettek többek
között az egészséges étkezéssel,
azon belül a napjainkban sokat
emlegetett reformkonyhával. Ezen
felül a vitaminok és ásványi anya-
gok jótékony hatását is megismer-
hették, valamint a divatos fogyó-
kúrák és azok buktatói is bemu-
tatásra kerültek.

A Lelki egészség védelme és meg-
õrzésére irányuló programsoroza-
ton a résztvevõk megtanulták,
hogyan vezethetik le az õket napon-
ta érõ stresszhatásokat a relaxáció
segítségével. Egy hat alkalomból
álló autogén tréningen vettek részt.
A résztvevõk közül a mai napig
sokan alkalmazzák ezt a módszert
a teljes pihenés eléréséhez.
Akik mégsem találják a relaxációt
elegendõnek, azok a Testmozgást
elõsegítõ szabadidõs programok
alkalmával megismert sportokkal
tudják ezeket kiegészíteni. Az
összesen tizenkét foglalkozáson 12
különbözõ szabadidõs sporttal is-
merkedtek meg a résztvevõk, ame-
lyek a következõk voltak: konditer-
mi mozgásformák, lovaglás, jóga,
úszás, tánc, aerobic, BodyArt, Spin-
Racing, Geocaching, erdõjárás,
munkahelyi lazító technikák, ott-
hon végezhetõ tornagyakorlatok. A
programon résztvevõk 70% heti

rendszerességgel sportol az említett
foglalkozásokat követõen, beszá-
molójuk szerint, mióta rendszere-
sen sportolnak, kiegyensúlyozot-
tabbnak érzik magukat, ezáltal a
stressztûrõképességük is meg-
növekedett.
Az M.E. Trial Masters Kft. a munka-
helyi egészségfejlesztési programot
további két éven keresztül szeretné
folytatni a munkavállalók eddig
tapasztalt aktív részvételére alapoz-
va. A vállalat egészségfejlesztési
stratégiája támogatja a dolgozókat
a változásokra való felkészülésben,
a negatív környezeti hatásokhoz
való alkalmazkodásban, a stresszel
való megküzdésben, és segíti meg-
tanítani az egyéni életmódbeli vál-
tozásokhoz szükséges kompeten-
ciákat.
Ezekkel az egyéni eredményekkel és
pozitív hatásokkal egyidejûleg nö-
vekszik a szervezet hatékonysága
és erõsödik az egysége is.
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Egészségfejlesztés

Az idei Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen a Petzelt iskolát öt
szakközépiskolai tanuló képviselte. Eredményeik megyei szinten:
Kocsis Viktor (10. évf.) 23. hely; Metercsik Dániel (12. évf.) 27. hely;
Schwarcz Attila (10. évf.) 38. hely; Grill Árpád (12.évf.) 65. hely
Sovák Dániel (11. évf.) 92. hely
Ezek a helyezések a kategóriájukban induló összlétszámot tekintve
jónak minõsíthetõk. Felkészítõ tanáruk: Sümeginé Nagy Katalin.

Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben a Petzelt József
Szakközépiskola és Szakiskola ad otthont a középiskolások számára
szervezett városi véradó napnak. Így történt ez ebben az évben is.
Április 7-én az iskola tornatermében szép számmal vettek részt
iskolánk, valamint más városi középiskolák „bátor” diákjai. A konkrét
segítségen túl a másokért vállalt felelõsség, a segítõszándék is tanulni
való.

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakképzõ hírei
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Aszentendrei Fõ téren átha-
ladók április 28-tól a nyár
közepéig szokatlan látvány-

nyal szembesülhetnek. A Képtárnak
a térre nyíló ablakai – sok-sok
évtizedes álom után – újból életre
kelnek. Az egykori kirakatok újból
kirakatként fognak szolgálni, ám
most, bõ két hónapra, nem vásár-
lásra, hanem kultúrafogyasztásra
invitálják az egykori Kereskedõház
földszintjére a járókelõket. Szent-
endreieket és üdülõket, hétköznapi
és hétvégi turistákat, hazaiakat és
külföldieket egyaránt. A Szabó
család Szentendrén – Szentendre a
Kádár-korban címmel megnyíló
kiállítás kurátorai, Kende Tamás és
Száva Borbála, a Ferenczy Múzeum
munkatársai lapunk érdeklõdésére
azt mondták: bár a kiállítás maga
helytörténeti is, de az arról szóló
beharangozó írásban ne erre a kife-
jezésre tegye majd a szerkesztõ a
hangsúlyt, mondván a helytörténeti
kiállítás kifejezés gyakran még ma
is a protokolláris unalom és a PR
szinonimái. A kurátorok arról
beszéltek inkább – nagy lelkesedés-
sel –, hogy a Szentendrén eleddig
szokatlan muzeológiai eszközöket
bevetõ kiállítás – bár el nem tagad-
ható módon helytörténeti alapo-
zású vállalkozás – de egyben újsze-
rû s formabontó is. Ahogy a kurá-
torok elmondták, céljuk egy „ön-
magát elmesélõ, elbeszélõ kiállítás”
megalkotása volt, ahol a kiállítótér-
ben látható (sõt: hallható!) korabeli
dokumentumok, tárgyak, eszközök
mondanak el egy lehetséges kor- és
helytörténetet. Annak a kornak a
helytörténetét mondja el a több-
órányi filmanyag, a több száz
archív fotó, a rengeteg plakát, tárgy
és egyéb emlék, amelyben Szent-
endre a korszak elején még álmos
és csendes, félig agrárjellegû kis-
városból üdülõvárossá, agglomerá-
ciós településsé, múzeumvárossá,
„ékszerdobozzá”, és nem mellesleg
díszlet- és kirakatvárossá is lett a
Kádár-korszak második felében. 
A kiállítás úgy történeti, hogy
hónapok óta megtalálható például
a legnépszerûbb közösségi web-
oldalon (Szabó család Szentendrén
cím alatt), és amelynek létre-
hozásában a tárgyalt korszakot
csak elbeszélésekbõl, könyvekbõl,
filmekbõl ismerhetõ szentendrei
fiatalok közül többen is részt
vesznek hónapok óta. Ezt is a kiál-
lítás facebook oldaláról tudhatjuk.
Arról az oldalról, amely nap mint
nap újabb meglepetésekkel szolgál.
Ennek alapján maga a kiállítás is
nagy meglepetés lesz.
Nem illik egy, a jelek szerint való-
ban „önmagát elmesélõ kiállítás”

történeteit elõre megmondani. Az
már most nyilvánvaló, hogy a szá-
mos meglepõ, Szentendrén még
szokatlan látványelemmel operáló
hely- és kortörténeti kiállítás nem
egy történetet szeretne didaktiku-
san elbeszélni, illusztrálni. Nem a
készülõ várostörténeti monográfiát
akarják képben-hangban felmutatni
a kiállítás megálmodói. Bár maga a
kiállítás a hatvanas-hetvenes és
nyolcvanas évek városáról, váro-
sunkról szól, de egyetlen elemében
sem fog emlékeztetni a korszak
„hagyományosan unalmas” tabló-
kiállításaira. Számos helyi és orszá-
gos érdekeltségû történelmi folya-
matot igyekeznek felvillantani,
olyanokat, amelyek eredményeként
a mai Szentendre és szentendrei-
ségek nagy része megteremtõdött,
kialakult. E folyamatokat is maga 
a kiállítás meséli el önmaga, nem a
szaktörténészi szövegek. 
Nem ítélkezni kívánnak a kiállítás
kurátorai a közelmúlt felett, hanem
a közelmúltunkat fel- és bemutatni
kívánják. Eredeti tárgyakkal, doku-
mentumokkal, sok-sok képpel, film-
anyagokkal és korabeli rádiós
hangokkal. Mint elmondták, ezt
kívánja a történész szakma mester-
sége is tõlük. A kurátorok szeren-
cséjére a kiállítás tárgyát képezõ
korszak Szentendréjérõl sok-sok,
mára elfeledett televíziós, rádiós és
dokumentumfilmes anyag maradt
fenn az archívumokban. Ezek
szellemes bemutatása önmagában
nagy élménye lesz a kiállítás láto-
gatóinak. Olyan képek, arcok,
események elevenednek meg eze-
ken az audiovizuális dokumen-
tumokon, amelyek meglepõ emberi

közelségbe hozzák az egykorvolt
várost, lakóit, látogatóit. Különösen
érdekes az az összeállítás egykori
híradós anyagokból (korabeli te-
levíziós készüléken lesz látható, a
többi filmanyaggal együtt), amely-
bõl egy mára elfeledett gyakorlat
elevenedik meg a látogatók elõtt:
királyok, miniszterelnökök, párt-
fõtitkárok kötelezõ protokollprog-
ramja volt valaha a szentendrei
kirándulás. Ezeket is megörökítet-
ték a filmkockák. Ahogy megörö-
kítették azok a város radikális át-
alakulását kistérségi igazgatási,
országos és közép-európai turisz-
tikai központtá, múzeumvárossá. 
A kiállítás – és ezt az elõmunkála-
tokból e sorok írója is tudhatja –,
mindenki számára tartogat érdekes
és látványos elemeket. Fiatalok és
idõsebbek, helyiek vagy épp tu-
risták számára olyan idõutazást
prezentál a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága a szentendrei Fõ téren
található Képtárban, ami bizton
számíthat a nagyközönség érdek-
lõdésére. 
A kiállítás ideje alatt számos
érdekes programot is terveznek a
kurátorok. Ezek közül érdemes
megemlíteni azt, amikor a kor-
szakra vonatkozó képi- s tárgyi

emlékeket a kiállítás látogatói
behozhatják magába a kiállításba,
és el is mesélhetik a dokumentum,
kép, tárgy történetét. Remélik, hogy
ezek a történetek és emlékek
személyesek lesznek. Hisz a szemé-
lyes emlékekbõl is tevõdik össze
egy hely története. Amihez ez az
izgalmas kiállítás minden bizony-
nyal tanulságos és látványos ada-
lék lesz. Az újságíró pedig mind-
ehhez csak azt teheti hozzá, hogy
kivételes izgalommal s érdeklõdés-
sel várja az április 28-i megnyitót.

K. É.

A SZABÓ CSALÁD 
SZENTENDRÉN

A Szentendre a Kádár-korban 
címû kiállítás 

április 28-án, csütörtökön 
17 órakor nyílik 

a Szentendrei Képtárban 
(Fõ tér 2-5.). 

Köszöntõt mond: 
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton

megyei múzeumigazgató, 
megnyitja Jánossy Lajos író. 

A kiállítás megtekinthetõ 
július 10-ig.

A Szabó család Szentendrén

Dia–wellness sütemények, fagylaltok 
a Surányi Cukrászdában
A szentendreiek körében
közkedvelt Surányi Cuk-
rászdákban új dia-well-
ness alapanyagokból  is
készítenek már sütemé-
nyeket, fagylaltokat. Így
azok is bátran „bûnözhet-
nek”, akik éppen fogyó-
kúrát tartanak vagy egyéb
okok miatt nem engedhet-
ték meg maguknak, hogy
ezeket a finomságokat
vásárolják.
Az eddig is nagyon széles
választéka a cukrászdá-
nak (fagylalttorták, dísz-
torták, esküvõi torták, ap-
rósütemények stb.) most
kiszélesedett. A dia-well-
ness alapanyagok lakossági kiszerelésben is megvásárolhatók, így
akár otthon is elkészíthetjük kedvenceinket.
Látogassanak el a Surányi Cukrászdákban, kóstolják meg új ter-
mékeiket, és kényeztessék magukat a hétköznapokban is!

Rózsa u 2., tel. 313-942
Kálvária út 49., tel. 303-109
Nyitva: K-V: 10-18 óra (hétfõ szünnap)
suranyi@suranyi-cukraszat.hu 



Abûnügyi történetek, a krimi-
nalisztikai feldolgozások lé-
legzetelállító csúcspontja,

amikor a bûnös visszatér a tett, a
bûntény színhelyére. Némiképp
rendhagyónak ítélhetõ az a szituá-
ció, amikor a bûntény színterén az
áldozat tûnik fel újra, és különös-
képpen furcsa, ha a bûntény erede-
tileg látszólag nem is az volt, ami,
hanem valami egészen másnak
álcázott dolog, ebben az esetben
valaminõ igazságszolgáltatásnak
aposztrofált cselekmény. Most egy
ilyen, különös találkozás tanúi
lehetünk, amikor a Pap-szigeti kem-
ping egykori éjjeliõre negyvenegy év
elmúltával kiállítással tér vissza a
hosszú elõzetes letartóztatását
lezáró hajdani bírósági tárgyalás
színterére, a szentendrei Városhá-
zára. Ma már a mûvészettörténeti
feldolgozások tárgyalják a múlt
századi szentendrei történéseket:
1970 nyarán a szentendrei Fõ téren
zajlott le az Egy eszme zárt osztály-
ba vonulása tiszteletére megren-
dezett Najala-happening, a korszak
fiatal szentendrei alkotóinak fel-
vezetésében, az arra tévedõ turisták
közremûködésével. Ezen a békés-
nek tûnõ nyári délutánon furu-
lyázással, bõrönd-dobolással, kaca-
tok turistáknak ajándékozásával,
és Az utolsó Nalaja, avagy ne kö-
vessetek el lobotómiát címû kiált-
vány felolvasásával indult a prog-
ram, és kemény rendõri intéz-
kedéssel, õrizetbe vételekkel zárult:
a happening egyik fõ szervezõjének,
efZámbó Istvánnak csuklóján a
Pap-szigeti kempingben, a késõ esti
órákban kattant a bilincs. Hosszú-

hosszú elõzetes letartóztatásban
töltött hónapok következtek, elme-
állapot-megfigyeléssel, beszámít-
hatósági vizsgálattal, amelynek
vizsgálati jelentését végül valamely
fatális véletlen folytán egy Vajda
Lajos-rajongó börtönorvos írta meg
nagy jóindulattal, és így a szent-
endrei Városházán zajló tárgyalás-
sorozat végén az egykori happening
résztvevõi fellélegezhettek: a
korszak mûvészeti megnyilvánulá-
sai elõtt teljesen értetlenül álló
hatóságok és hivatalok általi
meghurcoltatásuk csak-csak véget
ért. Csakhogy a történések az al-
kotókban meglehetõsen mély, életre

szóló – néhányuk esetében halálra
szóló – nyomokat hagytak. 
Tulajdonképpen ez volt az elõjáték
efZámbó István és pályatársainak
színre lépése során: a szentendrei
szabadtéri kiállítások szervezõje és
az 1970-es nyári happening szelle-
mi vezére a börtönbõl kilépve
megújult erõvel folytatta, bontakoz-
tatta ki munkásságát, amelynek a
szentendrei perrel szorosan össze-
függõ, fontos történése volt a Vajda
Lajos Stúdió 1972-es megalakulása
és kiállítóhelyének megnyitása. Az
elmúlt négy évtizedben efZámbó
István a Vajda stúdiósok élcsapatá-
val írta tovább a város mûvészet-
történetét, megannyi nóvummal
gazdagítva azt. 
(...)
És valóban, az életmû lényege való-
színûleg a vissza-visszatérõn feltü-
nedezõ ef Zámbó-motívumokban
rejtezik, amelyeket akár homály-
szimbólumoknak is nevezhetünk. A
homályszimbólum, mint efZámbó-i
esztétikai kategória, rejtezkedõn
utaló természetû, kerüli a rá- és fel-
mutatásokat, és a nagy felisme-
rések és felismertetések helyett a
bizonytalanságok világába kalau-

zol. Mint a hatalmas tomporrá for-
duló szív, a csonttal villódzó ka-
lapács, a fürdõjelenetet befoglaló
befõttesüveg, az elégett gyufa, a
krampuszon lovagló létrafejû, az
antropomorf, szeretkezõ felhõkar-
coló, a sugárzó koporsó, az önfényt
szopó halott, a semmire rámutató
ujj, a felhasadt-összevarrt felhõ, a
Miskakancsóval barátkozni próbáló
szupermen, a kecses szárnycsapá-
sokkal tovaszálló dinnyeszelet, a
fekete fényt sugárzó – vagy magába
gyûjtõ – villanykörte. A jelentések
szintjén minden világos és minden
titokzatosan rejtett értelmû, min-
den valóságos és a fantasztikumok
világába emelkedõ, vidám és ko-
mor, személyes hangú és demon-
stratív, erotikus és gyengéd sze-
retettel áthatott, részletekben elmé-
lyülõ és univerzális, figuratív és
absztrakt, elvonatkoztatott és
konkrét, érzékeny és nyers. Azon-
ban túlságosan is didaktikus és
egyszerûsítõ eljárás lenne ezzel az
ellentétpárokra való hivatkozással
megtalálni vélni a kulcsot: efZámbó
festészete és tárgyalkotó mûvészete
ugyanis éppen az ellentétek ki-
egyenlítõdésének, egymásba mosó-
dásának, a pólusok felcserélõdésé-
nek, a végletek egymásba érésének
a színtere. Ahol a realitások abszur-
ditása logikus, természetes és
ugyanakkor önmagával azonosan
más: ahol önmagára nem hasonlít a
valóságosnak vélt, az eredeti és jól
megszokott forma. 

A kiállítás megtekinthetõ április 
29-ig, a hivatal ügyfélfogadási
idejében.
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EfZámbó István és képei a Városházán
Múlt héten kedden nyílt meg efZámbó István szentendrei festõmûvész kiállítása. A Városháza
Polgármesteri Galériájában dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket, aki
beszédében kiemelte, hogy a magyar underground polihisztora, a legmodernebb irányzatokat
követõ festõ nem csak mûvészetével öregbíti Szentendre hírnevét, hanem aktívan részt vesz
a város életében is. Tagja a Mûvészeti Tanácsnak és a Városfejlesztõ Egyesületnek, ott van a
gyereknapi zsûrikben, rendszeresen jótékonykodik.
A köszöntõ után Wehner Tibor mûvészettörténész nyitotta meg a kiállítást, akinek beszédét
rövidített változatban közöljük.

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola programjai
Április 29. péntek 18 óra
ALMA MATER koncertsorozat 3. hangversenye
Andorka Péter, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem zeneszerzés szakos hallgatójának,
az iskola egykori növendékének zeneszerzõi estje

Mûsor
Ballada – elõadja: Nagy Anna Ágnes (gordonka), Arany Zsuzsanna (zongora)
Két magyar népdal – elõadja: Jánosik Ágnes (mezzo-szoprán), Váray-Major Zsófia 
(zongora)
Sonata per viola sola (õsbemutató) – elõadja: Rozsos Tamás (mélyhegedû)
Fehér László (a kamaraváltozat õsbemutatója) – elõadja: Mikecz Kornél (bariton), Tóthné
Dér Enikõ (fuvola), Tóth Zsolt (klarinét), Gyermán Júlia (hegedû), Négyessy Katalin (gor-
donka), Bóna Ilona (zongora)
A hangversenyt vezeti és a szerzõvel beszélget Silacher Tamás, az MTV riportere.
Belépõjegy: 1500 Ft. Felülfizetést köszönettel elfogadunk. A bérletek és a jegyek árát az
iskola fejlesztésére és az oktatási feltételek javítására kívánjuk fordítani.
www.vujicsics.net, www.andorkapeter.hu

2011. május 7. szombat (várhatóan 10-19 óra között)
CEMBALISSIMO 
A II. Nemzetközi Csembalófesztivál keretében rendezik meg a Bach és kortársai – barokk
billentyûs zene és tánc címmel hangversennyel összekötött ötórás továbbképzést,
melynek programja: elõadások, tánctanítás, vetítés, kottabemutató- és vásár, konzultá-
ciós- és hangszer-kipróbálási lehetõség, kora esti hangverseny
Elõadók: Horváth Anikó, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára, Széll Rita, a Liszt Ferenc
Zeneakadémia tanára, Csizmadia Angelika, a szentendrei Vujicsics Tihamér AMI tanára
Várható részvételi költség: 8000 Ft, amely tartalmazza: a képzés díját, a belépõt az esti
koncertre, és az igazolást a képzésen való részvételrõl. 
A hangverseny szólistája: Spányi Miklós csembalómûvész 
A koncert 18 órakor kezdõdik, mûsoron J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, Nicolas Séjan mûvei
Belépõ: 1000 Ft, nyugdíjas/diák: 600 Ft.
További információk: 06-26/310-024, 06-70/339-7202
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Tavaly július 31-én nyílt meg
Aknay János Kossuth- és
Munkácsy-díjas szentendrei

festõmûvész különlegesnek tûnõ
tárlata Balatonbogláron az építé-
szeti szempontból is izgalmasnak
mondható, az építész, Nagy Tamás
által tervezett evangélikus templom
puritán szakrális terében. Termé-
szetesen a mûvész azokból a mû-
veibõl válogatott, melyek a mûvek
igen jelentõs részét adják: az ún.
„angyalos” képeibõl, de néhány
Krisztus-fej is szerepelt a bemuta-
tott mûegyüttesben.
Galambos Ádám evangélikus teo-
lógus nagyívû megnyitóbeszédében
a hívõk és a nyitott lelkû érdek-
lõdõk számára is világossá tette
Aknay mûvészi szándékait: Ady
istenes verseiben, Weöres Sándor
filozofikus okfejtésével, Radnóti
egy zsoltár-parafrázisával találva
gondolati párhuzamot. E kitûnõ
költõk egyike sem volt a szó hagyo-
mányos értelmében véve hívõ vagy
vallásos ember, de megérintette
õket Jézus szenvedéstörténete, s
mindannyian tudtak láthatatlan
õrangyalukról. Aknay angyalai,
Krisztus-képei, Mária-ábrázolásai
nem újkeletûek.

A sokáig a fõ áramlatot jelentõ 
konstruktív, finoman szürreális
fõmûvek mellett már a hetvenes
évek elsõ harmadában készült olaj-
pasztelljein megjelennek az angya-
lok, s jól emlékszünk egy 1972-es
kollázsára, ahol a szentendrei
városképi motívumok között ott
lebeg egy korpusz.
2004-re a mûvész õrzõ, védelmezõ,
hírvivõ, léleknemesítõ angyalaiból
már olyan jelentõs mûcsoport állt
össze, hogy érdemes volt egy ko-
moly, elegáns albumban közreadni
(Angyalos könyv, VLS kiadás,
szerk.: Novotny Tihamér). A bala-
tonboglári kiállítás fogadtatása,
maga a megnyitó, a bostoni evangé-
likus templom orgonamûvészének,
Karosi Bálintnak direkt e jeles alka-
lomra komponált darabjainak
bemutatásával színesítve arra ösz-
tönözték a festõt, hogy a kiállítás
képeit a templomnak, illetõleg a
gyülekezetnek ajándékozza. Egyút-
tal felajánlotta egy oltárkép megfes-
tését is 2011 húsvétjára, amit azóta
természetesen meg is tett. A
300x200 cm méretû akryllal vá-
szonra festett mû a megfeszített
Krisztust ábrázolja, abban a pilla-
natban, amikor megválik a földi

világtól. Lábai még érintik e gyarló
planétát, széttárt karjai azonban
már az égi mezõk felé nyúlnak, s fel
is oldódnak a megfoghatatlan
éterikus szférában.
A test maga súlyos, erõs kontú-
rokkal határolt, a szerkezetet jófor-
mán csak a meggyötört bordák
hangsúlyozzák. A finoman megol-
dott (félig profil, félig szembe-
nézetû) arc szomorúságot sugall, a
lehunyt szemek már befelé tekin-
tenek: „bevégeztetett”. Az oldott,
puha líraisággal megfestett háttér
színei (aranysárga = örökkévaló-
ság, zöld = élet, kék = égi mezõk)
egymásba folynak, a teljesség ta-
pinthatatlan kulisszái.
A keresztény ikonográfia számos
Krisztus-ábrázolást ismer, a gyõze-
delmes Pantokrátortól, a világ
urától az ítélkezõ Úrjézusig. Aknay
oltárképe a Christus victor quia vic-
tima (= a gyõztes áldozat) megje-
lenítése, de egyben a mennybe-
menetelre is utal (Ascensio domini).
Végezetül idézzünk újra Galambos
Ádám teológus szavaiból: Aknay
János képei a balatonboglári evan-
gélikus templomban (…) egy sza-
krális teret öltöztetnek fel. Magunk
is így vélekedünk, kihangsúlyozva
az apszisba kerülõ oltárkép kitün-
tetõ szerepét.

HANN FERENC

Aknay János oltárképérõl
BALATONBOGLÁR, EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Április 24-én, vasárnap 15 órakor Aknay János szentendrei festõmûvész oltárképének avató
istentiszteletére várnak mindenkit szeretettel a balatonboglári evangélikus templomba.
Istentiszteletet tart Ittzés János evangélikus püspök, az istentisztelet után szeretet-
vendégség lesz. Cikkünk a 2010. december 8-án elhunyt Hann Ferenc mûvészettörténész utol-
só írása.

Húsvét – magyar hagyományok
A közelgõ nagy ünnephez kapcsolódik
egy most megjelent szép kötet. 
A Húsvét – magyar hagyományok címet
viselõ album az ünnep eredetérõl, múlt-
járól és jelenérõl egyaránt szól  – elsõ-
sorban annak magyar vonatkozásairól.
Tészabó Júlia mûvészettörténész köte-
tében azt mutatja be, miben más és
miben azonos a húsvét nálunk.
Szöveg és kép vezeti végig az olvasót a
kereszténység legnagyobb ünnepe ki-
alakulásának folyamatán, mutatja meg
hagyományait, a hozzá kapcsolódó

hiedelmeket, a nagyhét és a húsvét napjainak történéseit és szokásait,
egyházi és népi ünnepi rendjét, szimbólumait és népszokásait, s legis-
mertebb magyar képzõmûvészeti ábrázolásait. Természetesen a
húsvéti étkek is „terítékre” kerülnek, hiszen ezek az ünnep elenged-
hetetlen részei.
A gazdag illusztrációs anyagot múzeumok és magángyûjtõk legszebb
darabjai közül válogatta a kötet szerkesztõje, lapunk munkatársa, Rap-
pai Zsuzsa – régi és mai képzõ- és iparmûvészeti alkotásokat, képes-
lapokat, hirdetéseket, archív és kortárs fotókat, díszeket és tárgyakat.
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Szentendre Szalon

A szalon következõ
találkozóján, április 28-án,
csütörtökön 18 órakor
Gyarmati Péter: Még mindig 
a hálózatokról címû elõadását
hallgatják meg az érdeklõdõk
a Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.) Szántó
Piroska-termében. Az est 
háziasszonya szalonteával
várja a vendégeket.

Szentendrei
Dobbanások 2011
május 7. szombat 
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A
www.kekvolgy.hu
10:00 Kékvölgy Zenei Mûhely

bemutatója (zongora,
fuvola, cselló, trombita
tanszak)

11:00 Égzengõ együttes
(Sopron) 

12:00 Magonc együttes (Óbu-
dai Waldorf Iskola
Népzenei együttes )
táncházzal

13:00 Damned (szentendrei
fiatal zenekar)

13:00 Ebédszünet
14:00 Kékvölgy Zenei Mûhely

bemutatója 
15:00 Besh-o-drom (népzenei

ihletésû „világzene”)
16:00 Méhek – Méhes Csaba

és Hargitai Gábor
mûsora

17:00 Puszi együttes
18:00 Yes-Yes Matza zenekar
19:00 Áldás & Átok együttes
20:00 Sajnosbatár zenekar
21:00 efZámbó Happy Dead

Band
22:30 Apollogika zenekar
A szervezõk a teljes bevételt 
a Kékvölgy Zenei Mûhely
hangszerkészletének
bõvítésére fordítják

Zenés beszélgetés

Május 6-án, pénteken 18
órakor a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban (Kálvária út
16.) a Szentendrei Móriczos
Öregdiákok vendége a gim-
náziumban 1976-ban érettsé-
gizett Tóth István, aki 20 éve
a gimnázium tanára. A
beszélgetést vezeti: Szarvas
Rita. Közremûködik: Szabó
István lantmûvész, a
Vagantes Együttes tagja.

Szentendrei Majális 2011
POSTÁS-STRAND

Április 29. péntek
SZENTENDREI ZENEKAROK ÉS MÛVÉSZEK NAPJA

16.00 Dobogókõ együttes
17.00 Schwartz Dávid és Eszes Viktória mûsora
18.00 Sajnosbatár koncert
19.00 Kistehén koncert
21.00 Dj. Skyflash

Április 30. szombat
SZENTENDREI MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, FESTÕ- ÉS
IPARMÛVÉSZEK A MAJÁLISON

11.00 Szentendrei Gyermekszínház: Törpimánia címû mesés musical
12.00 Langaléta Garabonciások interaktív gólyalábas elõadás
13.00 Ládafia Bábszínház
14.00 Vándormuzsikus avagy a régi világ hangszereinek meséi
15.00 Kreatív Színházi Stúdió zenés összeállítása
16.00 Julcsi Fitness-Stúdió
17.00 Divatbemutató 
18.00 Pomázi Tûzoltó Zenekar: Térzene
19.00 Szabó Balázs Band koncert
21.00 Sugarloaf élõkoncert
23.00 Buli-One Partyzenekar utcabálja

Kiegészítõ programok szombaton
• egész nap szentendrei múzeumok, galériák, festõmûvészek, ipar-
mûvészek bemutatkozása
• 10.00-15.00 kézmûves foglalkozások a Kis Csikó Játszóház
közremûködésével
• 16.00-17.00 Hungaricus Cruoris Középkori Hagyományõrzõ
Egyesület fegyver bemutatója • egész nap Egészségszûrõ sátor:
vérnyomás-, vércukor-, vérzsír-mérés /ÁNTSZ/ és allergia-, prosztata-
szûrés
• egész nap lovagi látványtábor a Hungaricus Cruoris Középkori
Hagyományõrzõ Egyesület közremûködésével
Egész nap Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete:
Europen People's Festival promóciója
Egész nap Kistérségi Helyi Termékek vására
Egész nap Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete kézmûves
foglalkoztatója

Május 1. vasárnap
SZENTENDREI CIVIL SZERVEZETEK, PÁRTOK, EGYESÜLETEK
NAPJA

09.50 Kinizsi futóverseny megnyitója
10.00 A Templomdombi és a Rákóczi iskola diákjainak anyák napi
köszöntõje
Szivárvány Óvoda táncbemutatója
Fitt-Egylet Majorett csoport mûsora
Holnap SE (hip-hop): 10 perc
10.40 Szentendrei Kenguru Kötélugró Klub bemutatója
11.00 Brunda Éva: fergeteges zumba party és zumba bemutató
12.00 Welldance Sportáncegyesület bemutatója
12.30 Kinizsi Futóverseny eredményhirdetése
13.00 Portéka Bábszínház

14.00 Ezüstfény Együttes mûsora
15.00 Kedvcsinálók bohócmûsora
16.00 Europen People's Festival bemutatója
17.00 Bailair Tánciskola (salsa, boogie)
18.00 Cit-Car Táncsoport Egyesület bemutatója
19.00 Indygo élõkoncert
20.30 Zsonglõr-Tûzzsonglõr produkció
21.00 Keresztes Ildikó élõkoncert

Kiegészítõ programok vasárnap
• egész nap civil szervezetek, pártok, egyesületek bemutatkozása
• 10.00-15.00 kézmûves foglalkozások a Kis Csikó Játszóház
közremûködésével
• 10.00-12.00 „Kinizsi futás”: a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület rendezésében
• Utcai Futóverseny, Matasz Nagydíj, Magyar Honvédség
Futóverseny, Futazovi (óvodafutás)
• Lovasíjász Hagyományõrzõ Sport Egyesület bemutatója
Egész nap Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete:
Europen People's Festival promóciója
Egész nap Kistérségi Helyi Termékek vására
• Honvéd Kossuth Lövész Klub: íjász- és lövészbemutató
• Dunakanyar SE büntetõrúgó-versenye

Mûsorvezetõ: Kertész Kata
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Fizetek Fõúr!
A Száguldó Orfeum zenés estje két részben április 30-
án, szombaton 18 órakor kezdõdik a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.) színháztermében. Szereplõk:
Maros Gábor, Bardóczy Attila, Vásári Mónika, Ullmann
Zsuzsa, Agárdi László, Szilasy Nelly.
Jegyek vásárolhatók a Tourinform Irodában (317-965)
és a PMK portáján. www.szaguldoorfeum.hu

Csevej
Kellár F. János Immánuel Csevej címû mûvészeti-kul-
turális-értékobjektív-karitatív beszélgetõs estjének
következõ vendége Aknay János Munkácsy- és
Kossuth-díjas festõmûvész lesz. 
A beszélgetés április 26-án, kedden 19 órakor
kezdõdik a Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
olvasótermében. Részletek: www.csevej.eu
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ADÁSVÉTEL

Eladó 40 nm-es, vendéglátó elõ-
kert fedésére alkalmas sátor, tel-
jes vasszerkezettel együtt. Négy
évszakban használható, az oldal-
falak elemenként felnyithatók.
Megtekinthetõ április 30-ig) a
Duna-korzón, a Gomba
vendéglátó teraszán. Tel. 06-20-
311-5389.

ÁLLÁS

Felvételre keresek kis kávézóba
fiatal, leinformálható szakácsot,
aki pizza készítéssel, frissensül-
tek, grillételek és saláták
elkészítésével foglalkozna. Tel.
06-20-311-5389.

Földmérõ vállalkozás keres kön-
nyû fizikai munkára alkalmi
nyugdíjas munkavállalót! Tel. 06-
70-318-6569.

DJ diszkózást vállal. Tel. 06-
20-984-8704.

ÁLLÁST KERES

Gyermekfelügyeletet vállalok
délelõtt. Tel. 06-20-921-7341.

Lakástakarítás-vasalás gyakorlat-
tal, referenciával. Tel. 06-20-391-
1373.

EGÉSZSÉG

Csontkinövések (sarkantyú),
Achilles-ín körüli fájdalmak,
teniszkönyök, illetve egyéb
mozgásszervi problémák
kezelésére új orvosi módszer a
lökéshullám-terápia. Szív- és hasi
ultrahangvizsgálat beutaló nélkül,
rövid határidõvel. Információ és
bejelentkezés: 06-1-388-9406,
06-1-388-6077 vagy
www.dolomit-med.hu. 

KIADÓ LAKÁS

Olcsó lakás, alacsony rezsivel
gyermektelen párnak, esetleg
nõnek kiadó. Tel. 06-70-367-
2645.

Pap-szigetnél garzonlakás kiadó
45 ezer Ft/hó+1havi kaució. Tel.
06-20-347-4056.

Szentendrén a Püspökmajor-
lakótelepen 2 szobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-30-
248-4274.

Májustól központhoz közel szoba
férfi részére kiadó. Tel. (26) 310-
675,este.

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

Vasvári-lakótelepen 1+2 fél-
szobás, 72 nm-es, étkezõs, erké-
lyes, cirkó fûtéses lakás
bútorozatlanul hosszú távra
kiadó. Kaució szükséges. Tel. 06-
20-555-9723.

Kiadó Szentendrén Hév-közeli,
78 nm-es, amerikai konyhás,
gépesített, két hálószobás, új-
szerû lakás, udvaron gépkocsi
parkoló. Tel. 06-30-242-8486.

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

Pomázon, a Hév-állomáshoz
közeli lakóparkban 2 szobás
lakás, igényesnek kiadó. Tel. 06-
70-384-2714.

Szentendrén, a Hév-megállónál
29 nm-es lakás (iroda) kiadó. Tel.
06-30-444-5820.

LAKÁS, INGATLAN

,,Óbuda” Szövetkezet kedvezõ
áron értékesíteni kíván: •3 db
Szentendre üdülõ övezeteiben
lévõ, örökpanorámás, nagy-
méretû (1262 nm-es; 1377 nm-
es; 1883 nm-es) telket. •1 db
Pomáz, Meselia délkeleti oldalán
fekvõ, panorámás, 689 nm-es
építési telket. Tel. 06-30-251-
6087.

Tahiban 120 nm-es ház (+ 120
nm-es tetõtér elõkészítve), 120
nm-es szuterénnel (vállalkozásra
is alkalmas) eladó vagy elcserél-
hetõ kisebb házra, lakásra. Ára:
26 millió Ft. Tel. (26) 385-387.
Új építésû, 82 nm-es ház
Szentendrén, a Skanzennél eladó
33 millió Ft-ért. Tel. 06-20-935-
5129.

Szentendrén, csendes helyen, jó
közlekedéssel 186 nm-es, két

lakószintes, beépített tetõteres,
felújított ház eladó. Tel. 06-20-
399-6416.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén társasházi, 30
nm-es, egyszobás, komfortos
lakás 6 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Építési telek már 4 millió Ft-
tól kaphatók. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén felújítást
igénylõ, masszív, emeletes
ház 1200 nm-es udvarral,
telekáron 22 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS

Agykontroll-tanfolyam 
10-14 éves gyerekeknek
Budakalászon, május 7-én, 
8-án. Tel. 06-70-316-8122,
www.agykontroll.hu.

Life Skills English. Az angol nyelv
használata a mindennapi
helyzetekben. Üzleti angol
fejlesztése. Angol állásinterjúra
való felkészítés. Tolmácsolás,
fordítás. Tel. 06-70-776-0661.

Olasztanítást vállalok. Tel. 06-20-
921-7341.

Angoloktatás felsõfokig. Tel. 06-
70-258-5712.

Angol, német, spanyol, orosz,
francia nyelvekbõl egyéni és
kiscsoportos nyelvórák,
beszéd-centrikusan, hatékony
módszerrel, már 600 Ft-tól,
kezdõtõl az anyanyelvi szintig.
Tel. 06-70-701-2209.

Angol nyelvtanfolyamok,
magánórák, nyelvvizsga-
felkészítés (TELC, ECL,
EURO stb.), üzleti angol. Tel.
06-70-527-3879,
cseri12@hotmail.com.

Diákoknak fejlesztõ, felzárkóz-
tató, valamint felvételire, érettsé-
gire felkészítõ tanfolyamok cso-
portos és egyéni formában,
angol, német és francia nyelvbõl.

Tel. (26) 301-237, 06-30-319-
9634.

Stresszoldó tanfolyam indul, min-
den hétfõ este Szentendrén.
Bejelentkezés: 06-20-934-3470,
tancterapia@gmail.com. 

Általános tanfolyamok felnõttek
és diákok részére: angol, német,
olasz, spanyol, francia, orosz,
román, horvát, finn, török, arab,
vietnámi, japán és magyar
nyelvbõl. Tel. (26) 301-237, 06-
30-319-9634

Rajz- és festésoktatás 6–12 éves
gyerekeknek: hétfõ 16.15–17.45
(2 tanóra) és kedd 15.30–17.00
(2 tanóra), 1200 Ft/alkalom.
Felvételi elõkészítõ rajz és grafi-
ka szakra 14.45–16.15 (2
tanóra), 2000 Ft/alkalom. Tel.
(26) 301-237, 06-30-319-9634. 

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, teljes körû lakás-
felújítást vállalunk a környék
legjobb áraival. Tel. 06-20-935-
5129.

Võfély. Tel. 06-70-527-3879.

Villany, víz-gáz, fûtés, festés,
parkettázás, burkolás,
szigetelés, tetõfedés,
kõmûves munka, takarítás.
Tervezés, generálkivitelezés.
Cristian Covrig, 06-70-524-
0162, 06-30-304-0821, f.mar-
tinez.cristian@gmail.com.

Kandallóépítés-vízfûtéses.
Tel. 06-20-594-4458.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-847,
30-950-4187, Mezei Sándor.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
Tel. 06-70-247-9072.

Eldugult? Segítünk! A kiszál-
lás ingyenes. Tel. 06-20-917-
7555,
www.dugulaselharito.hu.

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.

Gázkészülék, víz,- fûtés-
szerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

Szentendrei Metál üzletházba 20
nm-es üzlethelyiségek, irodák
kiadók. 60 ezer Ft+áfa (rezsiv-
el)/hó. Tel. 06-70-381-0341.

Szentendrén, a Bolgár utcában
irodahelyiségek, garázs és tároló
együtt vagy külön-külön kiadó.
Tel. 06-30-233-5531.

Üzlethelyiség kiadó Szentendre,
Bogdányi út 44. szám alatt. Tel.
(26) 314-067.

Kiadó üzlethelyiségek
Szentendre szívében! A
Görög utcában két 30 nm-es
üzlethelyiség + pincetároló
kiadó. Ugyanott kerthelyiség
és hozzá kapcsolódó
reprezentatív pincehelyiség
70 nm (volt népi borpince
bemutatótér) üzleti vál-
lalkozásra kivehetõ. Érdeklõd-
ni csak személyesen a
Pátriárka u. 5. szám alatt
munkaidõben, 9-15 óra
között. Idõpont-egyeztetés:
(26) 314-457.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti vil-
lasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957. 

Szentendrén, forgalmas helyen, a
Kossuth Lajos utcában 20 nm-es
üzlet kiadó. Tel. 06-20-983-5166.

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

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

FRIED keverék kant április 14-én fogta
be a gyepmester a Papszigeti bejárónál

MOFLI fajtatiszta fiatal vizsla kan kere-
si az örökbefogadóját

Veszettség elleni 
kötelezõ védõoltás
3800 Ft-os akciós áron 
a rendelõben, kérésre 

a helyszínen is

Ivartalanítások, egyéb mûtétek,
mikrocsip behelyezés 

Dr. Makay László állatorvos
Sztaravodai u. 42.

Telefon: 26/316-791
Mobil: 70/249-0910

EBOLTÁS!
Veszettség elleni
eboltás: 3800 Ft 

a rendelõmben és
háznál egyaránt!

Dr. Schumicky Gábor
állatorvos

2000 Szentendre, 
Római sánc u. 2/B.
Tel. 06-30-415-9060



Elõadás

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

Április 29. péntek 18 óra
A HUNOK ATTILA UTÁN
Dr. Obrusánszky Borbála történész,
Kelet-kutató elõadása

Május 6. péntek 18 óra
A KÁDÁR-RENDSZER BELÜGYI
SZERVEZETE
Dr. Szekér Nóra történész elõadása

Május 13. péntek 18 óra
ÕSI TÖRTÉNELMI 
HAGYOMÁNYUNK
Varga Tibor elõadása

Szentendrei Kolping
Család Egyesület
Kolping Ház

Május 21. szombat, 16 óra
ÕSTÖRTÉNETÜNK
Professzor dr. Kiszely István biológus,
antropológus, az Einstein Tudományos
Akadémia (USA) tagja és kitüntettje
elõadása

Kiállítás

Püspökmajori Klubkönyvtár
Hamvas Béla u. 5.

Április 23. szombat 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
A belépés ingyenes.

ELÕADÁS

GYEREKEKNEK

PROGRAM
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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

április 22. péntek
17:00 BAB’AZIZ A SIVATAG
HERCEGE (96’) kn.
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK

SOROZAT: Halmos Béla
népzenei klubja

18:40 FEHÉR NÁSZÉJSZAKA (96’)
kh.: 12 , (A 101 Reykjavík
rendezõjétõl)

20:20 FEKETE HATTYÚ (108’) kh.:
16, fõszerepben: Natalie
Portman (3 Oscar díj- 2011)

április 23. szombat
15:30 SÁRKÁNYVADÁSZOK (80’)

kh. 12,
17:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA – 13

MESE (70’)
18:20 SZERELMEM NYARA ( 86’)

kh.: 12, 
20:00 FEKETE HATTYÚ (108’)

21:50 SUTKAI BAJNOKOK (79’)
kh.12, Sutkáról, mely a
cigányok nem hivatalos
fõvárosa

április 24. vasárnap
15:00 ÍGY NEVELD A SÁRKÁ-

NYODAT (92’) kh.:12,
17.00 BAB’AZIZ A SIVATAG

HERCEGE (96’) kn.
18.40 FEHÉR NÁSZÉJSZAKA (96’)

kh.: 12, (A 101 Reykjavík
rendezõjétõl)

20.20 FEKETE HATTYÚ (108’) 
kh.: 16

április 25. hétfõ
15:20 ÍGY NEVELD A

SÁRKÁNYODAT (92’) kh.:12
17:00 EL CAMINO (87’) kn.
18:30 LOURDES (96’) kh. 12
20:15 FEKETE HATTYÚ (108’) 

kh.: 16

április 26. kedd
17:00 A FÖLD (90’)
17:00 VALAMIKOR RÉGEN…

Török Katalin várostörténeti
sorozata (kt.)

18:30 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT: KOPASZKUTYA
(100’) fõszerepben: Hobo és
Schuszter Lóránt

20:15 EL CAMINO (87’) kn.
21:55 A ZÖLD SÁRKÁNY 

GYERMEKEI (89’) kh.: 12

április 27. szerda
17:00 LOURDES (96’) kh.: 12
18:40 FEKETE HATTYÚ (108’) 

kh.: 16
20:30 FEHÉR NÁSZÉJSZAKA (96’)

kh.: 12 , (A 101 Reykjavík
rendezõjétõl)

április 28. csütörtök
17:00 A ZÖLD SÁRKÁNY 

GYERMEKEI (89’) kh.: 12
18:30 PÉNZHAMISÍTÓK (98’) 

kh.: 16
20:15 SÉRAPHINE (125’) BA, 

életrajzi film

április 29. péntek
17:00 SÁRKÁNYVADÁSZOK (80’)

kh.: 12 év
18:40 SUTKAI BAJNOKOK (79’)

kh.:12, Sutkáról, mely a
cigányok nem hivatalos
fõvárosa

18:30 MESTERPORTÉK: PISTYUR
IMRE – A Pilis kövei (35’)
utána beszélgetés

20:10 A KÖVETKEZÕ HÁROM
NAP (121’) BA, fõszerepben:
Russel Crowe

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is! 

MOZIMÛSOR

A Szentendrei Waldorf Óvoda szívesen fogadja 
érdeklõdõ családok jelentkezését, már 

a 2010/11-es tanévben is!

Tel.: 06-20-448-3495, 06-20-379-6670, 06-20-537 1241
Cím: Szentendre, Jobbágy utca 1.

Egy újabb Oscar díjas film:

a FEKETE HATTYÚ a P’Art Mozi mûsorán
április 22., 23., 24., 25., 27-én

„Míg a fehér hattyú  az
ártatlanságot és a kecses-
séget, a fekete az érzéki-
séget és csalfaságot hiva-
tott megtestesíteni.”
Natalie Portman a legjobb
nõi alakításért kapott
Oscar díjat.
A feszültséggel teli thril-
lerben mesterien vonja be
a rendezõ:  Darren Aro-
nofsky a nézõt a balerina lelkének egyre sötétedõ világá-
ba. Gyönyörû és egyben rettenetes ez a szürrealista
képekben bõvelkedõ alkotás, mely egyszerre vonz és
taszít is. Egy biztos: így, vagy úgy, de megérint és a
moziból kifele jövet is sokáig foglalkoztat majd az, amit
láttunk.

(I. KLÖTZ)



Mûfüves pálya bérelhetõ
Szentendrén

Szentlászlói út 160.
Méret: 22x44 m
Határolás: vonalak
Kapuméret: 5x2 m
világítás: van
öltözõ: biztosított
Bérleti díj: 7000 Ft/óra
Többszöri, rendszeres használat, bérlés
esetén egyedi kedvezményeket
biztosíHelyszín kapcsolattartó: Szentendrei
Sportcélú Kft., Dombay Zsolt ügyvezetõ
Mobil: 06-20/391-2480
E-mail: sportcelu@gmail.comtunk!

SPORT
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Sakk-hírek
Tusák József sakktanár – mióta sakkversenyekre járok, néhány
évtizede már –, a városi és város környéki sakkvilág fõ szervezõ-
je. Annak idején készítettem vele interjút, de arra már csak az
idõsebbek emlékezhetnek, valamikor 1998-ban lehetett.
Telefonon megtudtam tõle, hogy a Vadkacsa sakkverseny-
sorozat 10. fordulóját rendezi Budakalászon a Faluházban
április 9-én délelõtt... Odamentem, a verseny már javában
zajlott. Két forduló között leültünk beszélgetni.

– A Vadkacsa-sorozat egy hajón, az „Attilán” kezdõdött, és
április 23-án lesz vége itt, a budakalászi Faluházban – kezdte
Tusák József kollégám. – Szeptembertõl a Vadkacsa Kupát, anya-
gi okok miatt,  átvisszük a V8 uszoda nagytermébe. Meg kell
említeni, hogy ezt a versenysorozatot Máté Mária – Angliában
élõ magyar sakkozó – több száz nyereménnyel szponzorálja,
amit ezúton is köszönünk. Tervezünk a Leányfalu Termálban is
egy ezen a néven futó kupát, ahol a versenyzõk a vízben, úszó
sakktáblákon játszanak majd. Ez május 14-én 9 órakor lesz. 
– Ott a helyem a fényképezõgéppel – szóltam közbe. – Nagy szám
lesz, ahogy a versenyzõk ott ülnek a vízben! Mik a sakk-hírek
ezenkívül? – kérdeztem.
– A városi és város környéki gyerekek jól szerepeltek a megyei
versenyeken, Guba Miklós edzõ három alsós sakkozót visz a
diákolimpia országos döntõjére: Simonyi Dórát és Csetneki
Márkot a Rákóczi iskolából, Matos Bálintot a Barcsayból, õk
alsós megyebajnokok. Ide tartozik még, hogy a felnõtt szent-
endrei férficsapat az Országos Bajnokság B-bõl visszalépett a
megyei kiemelt csoportba. Talán nem is kell, hogy mondjam:
anyagiak miatt.

Ezzel zártuk a beszélgetést és mentünk vissza a versenyzõkkel
tele terembe. Tusák Jóska tovább értékelt, elemzett... Én meg
fényképeztem.

GERLAI P.


