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

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

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

VÍZMÛ (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
T-HOME hibabejelentés 1412

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

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

mobil: +36 20 260 4642 
e-mail: ujsag@szevi.hu

felelôs szerkesztô: 
Németh Erika 

tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra

szerkesztõségi titkár: 
Maros Emõke
címlap: Krizbo

Lapzárta: hétfô, 12 óra  

Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100

szevi.ibolya@gmail.com

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó

18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában

(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti

keddig fogadunk el.

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest, 

Székely Elek u. 11. 
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold

Index: 
PFH/88/1987 

ISSN 0239-068X 

www.szevi.hu

Konténeres sitt 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

LOMTALANÍTÁS
ALKALMI HÁZTARTÁSI HULLADÉK

II. ütem Május 14.: Boldogtanya – Petyina –
Tyúkosdûlõ – Pap-sziget – 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 – Dömörkapu által
határolt terület)

Kérjük, hogy a lomot legkésõbb az ütemtervnek
megfelelõen, szombaton 9.00 óráig helyezzék ki. 
A késve kihelyezett lomot nem áll módunkban össze-
gyûjteni.

Ingatlanbérlet
Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlan bérletére:
Szentendre, belterületi 25/3 hrsz-ú ingatlan
területén (Postás-strand) található 1369 m2

területû ingatlan-rész (2 db teniszpálya), a
mellette elhelyezkedõ összesen 215,82 m2

alapterületû ingatlan-együttes (kiszolgáló
helyiségek), valamint a pályázó által az 
I. fordulóban megjelölt további terület
bérlete.

A pályázati kiírást gabay.anett@ph.szentendre.hu 
e-mail címre küldött megkeresésben kell
elõzetesen igényelni. 

A pályázati dokumentáció díja: 25.000 Ft +ÁFA
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
május 20. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

KITÜNTETÉSI 
JAVASLATTÉTELRE
Szentendre Város Önkormányzata  a Szent
István-nap tiszteletére 
2011. augusztus 20-án rendezett városi
ünnepségen kitüntetéseket adományoz: a
Szentendre Város Díszpolgára Címet és a
Pro Urbe Emlékérmeket.

Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozható
– a város önkormányzatának legnagyobb elis-
meréseként – annak a magyar, vagy külföldi állam-
polgárnak, aki valamely téren jelentõs, kiemelkedõ
munkájával vagy életmûvével mind a városon belül,
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylat-
ban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult
Szentendre város jó hírének öregbítéséhez. 
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a
személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gaz-
dasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város
fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a
szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a tár-
sadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a
város értékeit gyarapítva, kiemelkedõ eredményt
értek el.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Polgármesteri Hivatalhoz határidõre

beérkezett javaslatok alapján dönt majd arról, hogy
a 2011. évi Szent István-napi városi ünnepségen kik
vehetik át kitüntetéseket.

Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ
bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények,
d) legalább 20 szentendrei állandó lakhellyel ren-
delkezõ polgár.

A javaslatok beérkezési határideje: május
16. hétfõ 17.00
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal Iktatója
(Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatások szöveg-
ét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal
ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapunkról
letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az adatlap
kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent
megadott határidõre, a következõ címre: nyol-
czas@ph.szentendre.hu

További felvilágosítást kérhetnek: Nyolczas
Csabánétól a Polgármesteri Hivatal Jegyzõi
titkárságán az (26) 503-365 telefonszámon

Pályázati felhívás
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete pályázatot hirdet a Gazdasági
Ellátó Szervezet intézményvezetõi tisztség
közalkalmazott jogviszonyban történõ
betöltésére

Képesítési és egyéb feltételek: 
• szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõ-

fokú iskolai végzettség, és emellett mérlegképes
könyvelõi, vagy ezzel egyenértékû szakképesítés 

• felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,
Excel) 

• magyar állampolgárság 
• büntetlen elõélet 
• vagyonnyilatkozat-tétel

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 
• egyéb, az álláshely betöltéséhez kapcsolódó szak-

mai képesítés és gyakorlat (mûszaki, adó – tb –
munkajog) 

• pályázatkészítésben és lebonyolításban való jár-
tasság

A vezetõ feladata: az intézmény vezetése, valamint
az önállóan mûködõ egészségügyi, közoktatási
intézmények gazdasági irányítása

Megbízás idõtartama: 
2011. július 1. – 2016. június 30.

A pályázat benyújtásának határideje 
május 18.

A pályázatot 3 példányban Szentendre Város
Polgármestere, dr. Dietz Ferenc részére kell 
benyújtani a következõ címre: 
2000 Szentendre Városház tér 3. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megneve-
zését: „GESZ vezetõi állás”

Pályázathoz csatolni kell: 
• iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetõi 

programot 
• a szakmai gyakorlat, valamint a vezetõi gyakorlat

igazolásáról szóló okiratokat 
• hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt szemé-

lyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez

Felvilágosítás: 
Bartha Enikõ 
személyügyi referens, (26) 503-324

Köszönjük ha támogatja adója
1%-val céljainkat, 

Szentendrét, a térség
egészségét, a minõségi 

betegellátást, az ifjúságot, 
a sportot.

Címünk: 2000 Szentendre,
Városház tér 1-3, 

adószám: 18681574-1-13
Bankszámlaszám: OTP
11742087-20070634
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A polgármester 
programja

Május 13. (péntek)

19.00 Silhouette Artcafe megnyitó 

programja

Május 14. (szombat)

10.00 Zengõ Fesztivál a Czóbel

Parkban

Május 16. (hétfõ)

14.00 Gazdaság Rádió munkatársával

megbeszélés

Május 17. (kedd)

09.00 Vezetõi megbeszélés 

14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés

14.30 Kulturális Kht. ügyvezetõjével

megbeszélés

15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés

15.30 TÖOSZ Pest Megyei Tagozat

elnökségi megbeszélés

Május 18. (szerda)

10.00 Helyi Védelmi Bizottsági ülés

13.30 DPÖTKT ülés

Május 19. (csütörtök)

09.00 TÖOSZ osztrák polgármesteri

delegáció fogadása

Szomszédünnep: szívvel-lélekkel nyithatunk egymásra

A lépcsõházakban, folyosókon sokszor csak egy rövid köszönés-
sel megyünk el egymás mellett, még a közvetlen szomszé-
dunknak is csak odabiccentünk az utcán, esetleg ugyan egy
mosoly még át-átsuhan az arcokon, mégsem ismerjük egymást.
A Szomszédünnep 2011-es rendezvény szentendrei szervezõi –
mint ahogy azt már korábbi számunkban is megírtuk – ezen
kívánnak változtatni. A program nyitott, hiszen a vállalkozó
kedvûek maguk dönthetik el, miképpen szomszédolnának: egy
közeli téren, parkban gyûlnek össze, vagy valamelyikük

házában, közösen fõznek és beszélgetnek vagy játékos vetélkedõket, szórakoztató programokat szerveznek.
A lényeg, hogy új élettel töltõdjenek meg a tereink, utcáink.
A sikeres rendezvény érdekében a szentendrei eseményt összefogó TDM minden házigazda számára – a
webes regisztrációt követõen – nyomtatott meghívókat biztosít, illetve vállalja a közterület-foglalással és a
köztéri zenehallgatás jogdíjával való hivatalos ügyintézést. A rendezvény napján pedig üdítõvel, csokival és
lufikkal kedveskedik az egybegyûlteknek.
Így továbbra is biztatunk mindenkit a jelentkezésre, hiszen nemcsak új barátokra lelhetünk, de még akár az
önkormányzat által felajánlott 100 000 Ft-os nyereményösszeget is megnyerhetjük vendégeinkkel, amely-
bõl aztán kivirágosíthatjuk parkunkat vagy felújíthatjuk lépcsõházunk bejáratát.

REGISZTRÁCIÓ: WWW.IRANYSZENTENDRE.HU/SZOMSZEDUNNEP

Május 21-én, szombaton mi is megmutathatjuk,
hogy a szemétszedés is lehet valódi közösségi
élmény, ugyanis ekkor rendezik meg az
„Önkéntesség Európai Éve” jegyében a „TeSzedd –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért” hulladék-
gyûjtõ akciót. A program célja, hogy egész orszá-
gunkat megmozgatva közterületeink szép, hulladék-
tól mentes állapotba kerüljenek, lakossági össze-
fogás révén. A Vidékfejlesztési Minisztérium és az
Önkéntes Központ Alapítvány, valamint a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által is
támogatott mozgalomhoz Szentendre is csatlako-
zott, és a következõ területekre szerveztek hulladék
gyûjtést:
1. Külsõ Pomázi út és környéke. Találkozó
helyszíne a Tiszti házak alatt a külsõ Pomázi út
kezdeténél 9.00-kor. (Koordinátor Kun Csaba
képviselõ, elérhetõség:kun.csaba@ph.szentendre.hu
vagy 06-20-921-8967).
2. Határcsárdától délre a kerékpárút mentén.
Találkozó helyszíne a Határ csárda elõtt 9.00-kor.
(Koordinátor Tolonics Gyula képviselõ, elérhetõség:
tolonics@yahoo.de vagy 06-20-227-6622).

3. Pannónia-telepi tó és környéke. Találkozó
helyszíne a Rózsa utcai Hév-átjáró 9.00-kor.
(Koordinátor Dicsõ Zoltán képviselõ, elérhetõség:
06-30-253-9114).
4. Bükkös-patak torkolata melletti árterület.
Találkozó helyszíne Bükkös-patak és Duna-korzó
hídfõje 8.00-kor. (Koordinátor Dani Zsolt baptista
lelkész, elérhetõség: szentendreibaptista@gmail.
com vagy 06-20-886-2310,).
5.  Dera patak dunai torkolata. 

Minden önkéntes, Szentendréért és az élhetõbb
lakókörnyezetért tenni akaró polgárt szeretettel
hívunk és várunk május 21-én a felsorolt
helyszínekre. Jelentkezni a fenti elérhetõségek
valamelyikén lehet vagy pedig személyesen a
helyszínen!

Amennyiben új, fent nem látható helyszínen kíván
az akcióban részt venni, regisztráljon a teszedd.hu
oldalon.

Bõvebb információ a www.szentendre.hu oldalon.

„TeSzedd” akció Szentendrén is
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Pályázati felhívás
A lakosság és önkormányzat együttmûködésében megvalósuló
út-, járda-, valamint közmûépítésekhez az önkormányzati költ-
séghányad (támogatás) elnyerése érdekében az önkormányzat
pályázatot ír ki. 

A pályázatoknak, támogatási kérelmeknek tartalmazniuk kell: a mûszaki
tartalomnak, a mennyiségnek egyértelmû meghatározását, elõzetes áraján-
latot vagy költségbecslést, a lakók építõközösségi szerzõdését vagy
szándéknyilatkozatait. A szerzõdésbõl vagy a nyilatkozatokból
egyértelmûen kell kiderülni, hogy pontosan hányan, név szerint kik, 
és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együttmûködésben, 
és kit bíztak meg a képviseletükkel. 
A szükséges mûszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe
beszámíthatóak. Közmûépítések mûszaki terveit a pályázó(k)nak kell
megelõlegezni. Az önkormányzat elõlegezi meg a támogatási összeg 
terhére az út- és járdaépítési tervek költségeit, amennyiben azok tervek és
engedélyek nélkül nem megvalósíthatóak. A pályázatokhoz lehetõség
szerint kérünk csatolni: tervet, elõzetes tervet vagy vázrajzot. 
A támogatás mértéke a teljes (áfás) bekerülési összeg maximum 50%-a. 
A lakossági költséghányad minimális mértékét (50%) minden
építõközösségnek összességében vállalni kell konkrét pénzbefizetéssel,
mely történhet tagonként külön-külön vagy egyösszegben. 50%-nál
kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél
nagyobb mértékû lakossági költség-vállalást pedig az elbírálásnál figyelem-
be veszik.

A pályázatok beadási határideje május 31. (kedd) 16.00 óra,
Polgármesteri Hivatal központi iktató. 
További információk: Virágh János városüzemeltetési referens, 
(26) 503-308.

KÉKLÁMPÁS HÍREK

Postarabló

Május 5-én, csütörtökön délután fél egy körül egy 25 év körüli, 175 cm
magas, baseball sapkát viselõ férfi ment be Szentendrén, a Belvá-
rosban lévõ postahivatalba, ahol a bent tartózkodó alkalmazottat – fel-
tehetõen lõfegyverrel – készpénz átadására kényszerítette, majd a
helyszínrõl gyalogosan menekült el. Lövés leadására nem került sor,
személyi sérülés nem történt. Az ügyben a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság Bûnügyi Osztály Rablási Alosztálya folytatja a bün-
tetõeljárást.

Dunában rekedt

Május 9-én az Aszódi Fiú Javító- és Nevelõ Intézet Tahitótfalu,
Szentendrei út 28. szám alatti üdülõjében tartózkodott kilenc
intézetben nevelt fiatalkorú, illetve felnõtt, valamint egy nevelõtiszt.
Dél körül többen engedélyt kértek a nevelõtiszttõl, hogy a Dunában
megfürödjenek, amelyet a nevelõ úgy engedett meg, hogy a part
közelében tartózkodhatnak a vízben. Egyikük, K. M. a parttól 20-25
méterre ment be a vízbe, közben több társának is mondta, hogy
kövessék õt, nem törõdve a nevelõtiszt folyamatos tiltásával. Miután
érezték, hogy a folyó sodrása egyre erõsebb, K. M. kivételével minden-
ki kijött a folyóból, azonban õt a víz elnyelte. A hét elejéig sem a vízi
rendészet, sem a búvárszolgálat nem találta meg az eltûnt személyt a
folyóban, így a keresést felfüggesztették. K. M. jelenlegi tartózkodási
helyérõl nem rendelkeznek információval.

Lopás a Piac téren

Szintén május 9-én este hat óra körül telefonon bejelentés érkezett a
Szentendrei Rendõrkapitánysághoz, amely szerint három személy a
szentendrei Bükkös-parti Piac téren rablást követett el. A három tettes
közül egy fiatalkorút elfogtak, aki elismerte a bûncselekmény el-
követését. Elmondása szerint lányismerõse kérte meg, hogy a sértettõl
kérdezze meg, mennyi a pontos idõ, de õ nem tudott a lány tervérõl.
Míg õ megkérdezte a sértettõl a pontos idõt, addig a lány letépte a
sértett nyakában lévõ nyakláncot, és elmenekült a helyszínrõl. A
nyomozás során beszerzett adatok alapján a nyomozók megállapítot-
ták, hogy nem rablás, hanem dolog elleni erõszakkal kisebb értékre
elkövetett lopás történt. A gyanúsítottként kihallgatott személy
szabadlábon védekezik, társai azonosítása folyamatban van.

TÛZOLTÓSÁGI HÍR

Baleset Visegrádnál

Egy erdei útról lehajtva húszméteres szakadékba zuhant egy nõ autójá-
val Visegrád közelében. Jámbor Ferenc százados, a szentendrei
tûzoltóság parancsnoka elmondta: az egyedül utazó nõ a Pap-rét és
Visegrád közötti erdészeti útról hajtott le a Kaán Károly-forrás
közelében. Zuhanás közben kidöntött egy fát, majd oldalára fordulva
csúszott lejjebb, ahol végül egy másik fa megfogta.
Segítség nélkül kiszállt kocsijából, majd mentõt hívott, akik sokkos
állapotban szállították kórházba. Az autót a tûzoltók csörlõ segítségé-
vel emelték ki a szakadékból.

FOTÓ ÉS SZÖVEG: BENKE DONÁT
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1000 ÉV+

Megjelent a különszámunk
A Szentendre és Vidéke külön-
számával már biztosan sok
olvasónk találkozott, A 20
oldalas, képekkel, tábláza-
tokkal illusztrált ingyenes
kiadvány a városunkban
jelenleg zajló nagyberuházá-
sokat mutatja be: a szakor-
vosi rendelõintézet átépítését,
a templomdombi támfal ja-
vítását, a teljes belváros-reha-
bilitációt, beleértve az épület-
felújításokat és a burkolat-
cserét, illetve az év második
felében kezdõdõ árvízvédelmi
fal rekonstrukcióját.
Akik még nem kapták meg
postaládájukba bedobva, hozzájuthatnak a Pártok Háza portáján
(Duna-korzó 18.), a Polgármesteri Hivatal portáján, a Tourinform
Irodában és a Pest Megyei Könyvtár portáján.
Megtekinthetõ honlapunkon is: www.szevi.hu.

Környezetbarát szemléletmód
KERTI HULLADÉK = ZÖLDJAVAK

Talán ez a mottó fejezi ki leginkább a polgármesteri hivatal által indí-
tott házi komposztálási program lényegét, amely arra szeretné
ösztönözni a kerttulajdonosokat, hogy a háztartási és kerti szerves
anyagokat ne hulladékoknak tekintsék, hanem értékes tápanyagnak,
hiszen kevés energiabefektetéssel és megfelelõ tapasztalattal komposz-
tot, humuszt készíthetnek belõle. 
A képviselõ-testület 2009-ben fogadta el a helyi komposztálási koncep-
ciót, melynek keretében a programban résztvevõk azóta minden évben
komposztáló ládákat vehetnek át használatba. Az önkormányzat az
eszközök átadásakor oktatást biztosít, melynek során mindenki
elsajátíthatja az alapvetõ tudnivalókat a sikeres komposztálás
érdekében. Múlt héten szerdán, a komposztládák Polgármesteri
Hivatalban történõ átadásakor dr. Dietz Ferenc polgármester
beszédében elmondta: – A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiában
megfogalmazott „Zöld város” program alapján sok minden történt a
környezet- és természetvédelem területén az elmúlt idõszakban. Az
összes környezettudatos, környezetbarát lehetõség közül a leg-
kiemelkedõbb a komposztálási program, amely három éve indult. Az
elsõ évben 100, majd 150, idén szintén több mint 100 család jelent-
kezett. Köszönöm, hogy tesznek a „Zöld városért”, a jövõ nemzedékéért.  

A  Szike Egyesület vezetõje, Gellért Miklós szakértõ a fenntartható
fejlõdésrõl, a komposztálási pozitív hatásairól és a ládák használatá-
nak módjáról tartott elõadást a Polgármesteri Hivatalban. A
résztvevõknek vállalni kell, hogy az átadott komposztáló eszközöket
rendeltetésszerûen használják minimum három évig, a 4. évtõl a tulaj-
donukba kerülnek az eszközök. A program keretében jelképes összegért
komposztrosta bérlésére is van lehetõség a VSZ Zrt. hulladékud-
varából.
Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi referens lapunknak
elmondta: örömmel látja, hogy a kerttulajdonosok egyre érdeklõdõbbek
– sõt tájékozottabbak is – a komposztálási módszerek iránt, mert hal-
lottak, olvastak róla, vagy már láttak ilyet a környezetükben.
Tapasztalatai szerint aki  kipróbálta már a komposztálást, nem is
hagyja abba, mivel számtalan elõnnyel jár: védjük a környezetünket
azzal, hogy nem égetünk, pénzt takarítunk meg, hiszen kevesebb hul-
ladék esetén kisebb a szemétdíj, ráadásul növeljük kerti földünk táp-
anyagértékét.

52 éves osztálytalálkozó
A Bajcsy Zsilinszky úti Leányiskolában 1959-ben végzett A és B osz-
tály - Gyõre Muci néni és Bindorfer Manyi néni osztálya (alsó tagoza-
ton Véghelyi Tiborné és Angyal Zoltánné) – május 29-én, vasárnap 12
órától osztálytalálkozót szervez. Kérjük, jelentkezzetek Szélesi Erzsinél
a (26) 311-807-es számon, vagy Zsigmondi Mucinál a nagyhídnál lévõ
Turiban vagy a 06-20-263-5100 számon.
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Mozogni jó!
Tudtad? A rendszeres testmozgás
olyan hormonokat szabadít fel a
szervezetben, amelyek a boldog-
ságérzetért felelõsek. A test
fittsége, frissessége hat tehát a
lélekre is, az ember megfiata-
lodik, optimistábban szemléli a
világot és megnõ az önbizalma. A
legfontosabb, hogy olyan moz-
gást válassz, amit a tested igé-
nyel, és ami alapvetõen örömet
okoz Neked. Ne sanyargasd ma-
gadat, helyette inkább tedd azt,
amihez igazán kedved van! 

Íme néhány mozgásforma, ami
Téged is lendületbe hozhat!

Zumba

• A zumba a fitness és a latin
táncok kombinációja: salsa,
merenge, flamenco tánclé-
pésekre épül.

• A résztvevõknek nem kell
tudni a zumba lépéseit, hiszen
mindenki számára követhetõ,
könnyû koreográfiával ren-
delkezõ mozgásról van szó

• Zsírégetõ, állóképességi edzés
is egyben.. 

• Ha nem is veszed észre, tulaj-
donképpen akkor is dolgozik a
tested, és így formásabbá
válik az alakod, sõt a súlyod-
ból is könnyebben veszít-
hetsz!

• Korosztálytól függetlenül
mindenkinek ajánlott, aki
szereti a lengõ mozgást és a
latin zenét.

Senior torna – 
ha elmúltál 45

• Szárazföldi és vízi torna az
idõsebb, aktív korosztály
számára

• Ízületkímélõ, hirtelen mozdu-
latoktól mentes mozgás,
amely a mélyen fekvõ izmokat
dolgoztatja meg és javítja az
egyensúlyérzékelõ rendszert.

• Fokozza a nyirokrendszer ke-
ringését és gyorsítja a lelas-
sult anyagcserét.

• A senior tornának kiemelkedõ
szerepe van az egészség
megõrzésében, a különbözõ
betegségek, sérülések megelõ-
zésében. Segítségével a csont-
ritkulás nem csak szinten
tartható, hanem orvosilag iga-
zoltan javítható is.

• Hatására mérséklõdik, meg-
szûnik a hát és a végtagok fáj-
dalma.

• Segít a fittség, mozgékonyság
megõrzésében, megkönnyíti a
mindennapi tevékenységek
végzését, legyen az bevásár-
lás, ház körüli teendõ vagy
esetleg az unokákkal aktívan
eltöltött idõ.

• A csoportos vagy egyéni órán
való részvételhez minden
esetben gyógytornásszal foly-
tatott, elõzetes konzultáció
szükséges.

• A konzultáció igénybevétele
ingyenes, idõtartama 60 perc.

A SPAuza Medical Wellnessház
számos más mozgáslehetõséggel
(pl.: Pilates, jóga, nõi tánc, has-
tánc, aquafitness, aquacycling,
Nordic Aqua Fitness, gyerektorna,
gyógytorna, úszás) vár Téged is! 

A jelszó változatlan: mozogni jó!

SPAuza Medical
Wellnessház

2000 Szentendre, Sas u. 11.
www.spauzawellness.hu
Tel.: (26) 303-673

V-Med Egészségklub

Április 19-én a V-8 uszoda kis
konferenciatermében tartotta elsõ
rendezvényét a V-Med Egészség-
klub. Dr. Molnár Sándor gasztro-
enterológus a gyomor és bélrend-
szer betegségeinek kialakulásáról
beszélt, illetve arról, hogy a be-
tegségek során komoly mértékben
károsodhat a betegek pszichéje is,
hiszen a hasi fájdalom sokszor
elviselhetetlen, számos esetben
csak nagyon erõs fájdalomcsil-
lapítók adásával csökkenthetõk.
Fontos, hogy a tüneteket szakem-
ber segítségével helyesen érté-
keljük, korán, még a betegségek
kialakulásának kezdetén, gyó-
gyítható stádiumban. Az elõadást
kötetlen beszélgetés követte.
A szervezõk célja, havi rendsze-
rességgel különbözõ témákban
tájékoztassák az érdeklõdõket a
V-Med Egészségklubban. 

Legközelebb május 18-án, szer-
dán 18 órakor a szív-érrendszeri
betegségekrõl és megelõzésük-
rõl tart elõadást dr. Fazekas
Ádám, kardiológus, belgyó-
gyász szakorvos a V-8-as uszoda
kis konferenciatermében.

NYELVVIZSGA

még idén?

Mi tudjuk, hogyan

csináld!

Nyári intenzív 

tanfolyamokra

elõbeiratkozási akció

május 20-ig

-25%!

Szentendre, 

Dumtsa J. u. 13/a. 

tel: 0620-5424548

szentendre@katedra.hu

www.katedra.hu  

Fabula Okt. és Szolg. Kft., Fnysz: 00657-2009
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Ha van „zöld város” és „fes-
tõk városa”, akkor bizonyosan
létezhet a „fiatalok városa” is.
Ebbõl a szempontból hogy áll
Szentendre?
Egy szóval: jól. Kelet-Magyarorszá-
got leszámítva – ahol az okok alap-
vetõen eltérõek – az országban
Szentendrén születik egy fõre szá-
mítva a legtöbb gyerek, és a mi
városunk az egyik legdinamikusab-
ban gyarapodó település is. Ez a
rövid távú gondok és a megoldandó
feladatok mellett mindenekelõtt
óriási öröm és komoly fegyvertény:
igazolja, hogy Szentendrén szeret-
nek élni az emberek, a fiatalok itt
terveznek családot alapítani, a
jövõjüket is itt képzelik el. Cél, hogy
a Szentendrén való boldoguláshoz
minden támogatást megteremtsünk
számukra. Az ifjúsági koncepció
megalkotásának igénye ebbõl kö-
vetkezik. A jó döntésekhez ismer-
nünk kell ugyanis a helyiek, kü-
lönösen a fiatalok véleményét,
igényeit.
Már 2005-tõl készültek felmérések
az ifjúság egészségi állapotával és
életmódjával kapcsolatban, többek
között az Egészséges Városért
Közalapítvány közremûködésével,
amelyek remek alapot biztosítottak
számunkra a munka megkez-
déséhez. 2007-ben a szentendrei
ifjúsági konzultáció már konkrét
igényeket fogalmazott meg a városi
ifjúsági élet alakításával kapcso-
latosan, majd a polgármester úr
kérésére és döntése alapján 2010
októberében az Egészségügyi,
Szociális és Civil Bizottság feladatai
közé került a koncepció megírása.
Kunos Erika, a Sport és Ifjúsági
Munkacsoport elnöke, Kádár Kris-
tóf, a bizottság fõként ifjúsági- és
sportügyekkel foglalkozó tagja,
valamint jómagam állítottuk össze

a jelenlegi koncepciót, egyeztettünk
a szentendrei középfokú oktatási
intézmények diákönkormányza-
taival, több ifjúsági szervezettel, a
sport és kulturális vezetõkkel egy-
aránt. A tervezetet most vélemé-
nyezésre küldjük minden szentend-
rei ifjúsági és civil szervezetnek,
érintett intézménynek, hogy az õ
javaslataik is bekerüljenek a vég-
leges dokumentumba.

Melyek a koncepció leg-
fontosabb céljai?
Mindenféleképpen szorosabbá sze-
retnénk tenni a város és az ifjúság
kapcsolatát. Célunk, hogy mindenki
számára élhetõ Szentendrét alakít-
sunk ki, olyat, amit kicsik és
nagyok, idõsek és fiatalok egyfor-
mán, egymást tiszteletben tartva
otthonuknak érezhetnek, nem
kényszerülnek a fõvárosba járni
szórakozni vagy csupán múlatni az
idõt. Szeretnénk teret biztosítani a
fiatalság igényeinek, vágyainak,
növelni a város életében betöltött
szerepüket. Végigjárva a diákönkor-
mányzatokat, meghallgattuk a
problémáikat, a javaslataikat, me-
lyek nagyon is ésszerû és szükséges
fejlesztési lehetõségekre világítot-
tak rá. Szeretnének igényes, kul-
turált szórakozóhelyet a városban,
nagyobb közbiztonságot, több
sportolási lehetõséget, több nekik
szóló programot, jobb tájékoztatást
az õket érintõ kérdésekben. Sikerült
elindítanunk egy párbeszédet, mely
egyelõre csupán elektronikus for-
mában jelenik meg a Facebook
oldalán, ahol a diákönkormányza-
tok tagjaival napi kapcsolatban
állunk, ez is azt jelzi, hogy nyitot-
tak vagyunk mindenki felé, várjuk
az új ötleteket, melyek új perspek-
tívákat nyitnak a város életében. Az
új iskolaévben tervezzük ennek a
kezdeményezésnek az intézménye-
sítését, mely egyfajta diák és ifjúsá-
gi fórum keretében lehetõséget
adhat arra, hogy a szentendrei kö-
zépiskolába járó diákok és fiatalok
találkozhassanak egymással, meg-
vitathassák a város problémáit,
elmondhassák újító ötleteiket,
lehetõséget kapjanak saját prog-

ramjaik megszervezésére, a városi
ifjúsági élet fellendítésére. Egy-
szóval beleszólhassanak az õket
érintõ városi ügyekbe. A gyermek-
napi diákpolgármester-választás is
ennek egy játékosan komoly, évek
óta sikeres formája.

A helyi fiatalok, elsõsorban
a képzõmûvészet és a zene
körül csoportosulók köre,
régóta szorgalmazza egy önál-
ló ifjúsági-mûvészeti központ
létrehozását a régi Egész-
ségházban. Valósággá válhat
valaha ez a vágyuk?
Rajtunk biztosan nem múlhat, mert
remek ötletnek tartjuk. A fiatalok
tárgyaltak a polgármester úrral és
velem egyaránt. Jeleztük, hogy
támogatjuk az elképzelést, mely
elsõsorban a fiatal mûvészeknek
teremt közösségformáló lehetõ-
ségeket, és amennyiben központi
pályázatból az épület felújítása,
majd részben a mûködtetése is biz-
tosítható, akkor nem lehet aka-
dálya a központ létrejöttének, 
amellyel az egész város nyerhet. Kí-
váncsian várjuk a fiatalok ezzel
kapcsolatos üzleti terveit, azonban
a helyi ifjúság szorosabb össze-
kovácsolását már korábban sze-
retnénk elkezdeni egy ifjúsági ház
és diákközpont létrehozásával,
melyet a jelenlegi DMH területén
gondolunk megvalósítani.

Említette korábban a közbiz-
tonságot is. Valóban ennyire
súlyos problémának érzik ezt
a fiatalok?
A térfigyelõ kamerarendszer kiépí-
tésével sokat javult a közbiztonság
a belvárosban, azonban sajnos még
így is elõfordulnak fiatalokat ért
kisebb atrocitások, fõként hétvégi
estéken a Duna-korzón és kör-
nyékén. A városvezetés a probléma
orvoslására április 6-án meghall-
gatást szervezett, melyre meghívást
kaptak a szentendrei oktatási in-
tézményvezetõk, a környékbeli
kisebbségi önkormányzatok képvi-
selõi, a rendõrkapitányság, a köz-
terület-felügyelet, a polgárõrség,
valamint a polgármesteri hivatal ez

ügyben érintett munkatársai. A
megjelentek, a szülõk és a fiatalok
egybehangzó véleménye, hogy kul-
turált, igényes és biztonságos szó-
rakozási lehetõségek kialakításá-
val, ifjúsági programok számának
növelésével csökkenteni lehet az
ilyen jellegû esetek gyakoriságát.
Rendkívül fontosnak tartották a
szülõk, hogy tudják, hova, milyen
társaságba jár a gyermekük. A
helyzet orvoslására rendszeressé
válnak ezentúl a rendõrség, a pol-
gárõrség és a közterület-felügyelet
közös gyalogos járõrözései, mely-
nek keretében ellenõrizni fogják a
közterületi és a vendéglátókra
vonatkozó szabályok betartását.
Fontos eredmény, hogy a címzetes
fõjegyzõ döntése alapján két, rend-
szeresen problémát okozó szent-
endrei szórakozóhelyet is bezártak,
amelyek a törvényi elõírások el-
lenére a fiatalkorúakat alkohollal
szolgálták ki, de egyéb problémákat
is találtak a hatóságok. A tanács-
kozáson arról is megegyeztek a
résztvevõk, hogy az iskolákban a
rendõrséggel és a kisebbségi önkor-
mányzatokkal együttmûködve köz-
biztonsági elõadások indulnak. A
legfontosabb hír azonban a közbiz-
tonság terén, hogy a városvezetés
komoly lobbitevékenysége révén a
közelmúltban közel félszáz rendõrt
kezdte meg szolgálatát a körze-
tünkben, melyek közül 18 várha-
tóan hosszú távon a városban
marad. Polgármester úr a napokban
mesélte, hogy 40 éve nem látott
hasonlót: egyik este 11 óra körül a
Római sánc utcánál két szolgálatot
teljesítõ rendõr sétált és vigyázta a
közrendet.

A civil lakosság az említett
meghallgatásokon túl milyen
formában tud hozzájárulni a
város fejlõdéséhez?
A megkeresett fiatalok és civilek
hálásak azért, hogy a város aktívan
foglalkozik velük, ezért hamarosan
megalakul meghatározó helyi szer-
vezetek (zöldek, egyházak, nemze-
tiségek, fiatalok, sportegyesületek,
nagycsaládosok, nyugdíjas klubok)
részvételével a Civil Kerekasztal,
amelyben mindenki részt vehet
majd, és információt cserélhet,
véleményt formálhat arról, ami
Szentendrén fontos és aktuális. Ez
lesz a város civil parlamentje. Ide
várunk mindenkit, aki hajlandósá-
got mutat arra, hogy tevékenyen
részt vegyen Szentendre jövõjének
alakításában.

B.

Fiatalság, biztonság és civil kurázsi – egy csapatban
„Aki nem tevékeny részese a jövõ alakításának, az arra kárhoztatik, hogy elszenvedje azt” – idéz Pintér Ádám
önkormányzati képviselõ, az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke, akivel annak kapcsán beszélgettünk,
hogy a képviselõ-testület elsõ fordulóban megtárgyalta az ifjúsági koncepciót, amelynek célkitûzése, hogy
Szentendre fiatalosabbá, lendületesebbé és élhetõbbé váljon, hogy a fiatalok éppúgy otthonuknak érezhessék azt,
mint az idõsebb generációk. Ehhez azonban biztonság is kell, ebben segíthet a városban a közelmúltban munká-
ba állt 45 új rendõr, akik közül sokan Szentendrén teljesítenek szolgálatot a jövõben is.

Pintér Ádám



VÁROS

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2011. MÁJUS 13.8

Farkaskölykök erdei és napközis tábor
Programok: • erdei állat és növényvilág megismerése • vizek világának megismerése 

• kirándulások • tûzrakás, fõzés • kézmûves programok (nemezelés, batikolás,
karkötõkészítés, fafaragás, stb.) • számháború, méta, foci • tábortûz, mesék, 

bábozás, éneklés

Idõpontok

ERDEI TÁBOR: augusztus 7-13, 14-20 
díja 22 000 Ft/fõ/hét

NAPKÖZIS TÁBOR: június 20-tól július 29-ig, 1 hetes turnusokban 
(hétfõtõl - péntekig) 
díja: 12 000 Ft/fõ/hét

Információ és jelentkezés: 
06-30-2900-221, www.farkaskolykok.hu

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK 2011. júniustól augusztusig

1. Kincskeresõ napközis tábor 6-14 éves             5 nap   25 ezer Ft

2. Iskola-elõkészítõ napközis tábor                  5-7 éves               5 nap  25 ezer Ft

3. Tanulásmódszertan nyári délelõttön         10-18 éves                5 nap   20 ezer Ft

Hétfõtõl péntekig minden nap reggel 8 óra. A programok 16 óráig tartanak. Napi két
étkezést, ebédet és uzsonnát kapnak a gyerekek. Utazás külön busszal.

1. hét júni. 27– júli. 1.   •   2. hét júli. 11– 15.   •   3. hét aug. 15– 19.

Az ISKOLA DEKOR ART szervezésében 
mûvészeti, öko-design napközis tábor Szentendrén

Családi környezetben a Bükkös-pataknál, a Kovács L. u. 75-ben hétfõtõl péntekig 
8-16 óra között 5 éves kortól

Turnusok: június 27-július 1., július 4-8.

• Ha: nagyrészt újrahasznosított anyagokból különleges minõségû tárgyakat és
kiegészítõket szeretnél létrehozni az ipar- és képzõmûvészet eszközeivel (üveg-

mozaik, -plasztika, .képek, nyomatok, vésetek, batikok...)
• Ha: ismeretekre vársz az újrahasznosított anyagok természetérõl és meg-
munkálásáról (mûvész, -edzett, -sík, -öblösüveg, kerámia , fa, kõ, textil...)

• Ha: az alkotás örömével a kreativitásod szeretnéd fejleszteni...

Gyere el alkotótáborunkba!

Részvételi díj: 24 800 Ft/fõ/hét (amely tartalmazza a napi háromszori étkezést és a
foglakozásokhoz szükséges alapanyagok költségét)

A csoportok korlátozott létszámúak, a felvétel a befizetés sorrendjével történik

Információ és jelentkezés: Piszkátor Ildikó, 06-20-364-5415
www.artmozaik-iskoladekor.hupont.hu



Rákóczi jótékonysági gála
Június 3-án jótékonysági gálamûsort rendez a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola és Gimnázium, hogy az elavult, már-már
az iskola mûködését veszélyeztetõ infrastrukturális hálózatot
a nyáron felújíthassuk.

Már hosszú évek
óta születnek az
iskolaépület kor-
szerûsítésével kap-
csolatban olyan
közös megoldások
az intézmény és a
Szülõi Tanács kö-
zött, amelyek
nagyban segítették
a kulturáltabb,
modernebb kör-

nyezet kialakítását. Többször rendezett a SzT jótékonysági bált,
gálamûsort, hogy az ezekbõl befolyó összegekkel segítse és fejlessze a
Rákóczit. Mintegy 10 millió forintot fordíthatott ilyen módon az iskola
– a teljesség igénye nélkül – például egy ifjúsági klub megépítésére, a
földszinti folyosó járólapozására, illetve egy teljes emelet tantermei
világításának korszerûsítésére.
Az idén újra összefogunk a Szülõi Tanáccsal, jótékonysági gálát
szervezünk, hogy az iskola infrastruktúráját, ezen belül az elektromos
vezetékeket, hálózatokat kicserélhessük. Ebben a nehéz gazdasági

helyzetben számítunk a szülõi közösségre, támogatókra, hiszen ennek
a fejlesztésnek a költsége nem fér bele a város  gazdálkodásába, csak
a fenntartásé. Ugyanakkor haladnunk is kell a korral: az elektronikus
napló bevezetésével, a Wifi hálózat mûködtetésével, a sokféle elektro-
nikus segédeszköz használatával tanórákon próbálunk lépést tartani a
modern oktatással. Ennek az alapját képezi majd ez a felújítás.
Nagy szeretettel várunk mindenkit június 3-án, pénteken a Pest
Megyei Könyvtár színháztermébe, a belépõjegyek árát tesszük majd
hozzá a felújítási összeghez, de lehet támogatójegyeket is vásárolni,
illetve a Rákóczi Alapítványon (számlaszám: 10103874-54554743-
00000007) is hozzájárulhatnak a korszerûsítéshez. 
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Leendõ elsõsök játékos
felkészítése az iskolakezdésre
Figyelemfejlesztés, jelismeret 

és írásmozgás tréning rengeteg 
sikerélménnyel

Szombatonként 9-12 óráig

Jelentkezés telefonon: Jelentkezés telefonon: 
06 30 4999 38106 30 4999 381

Dunakanyar Magániskola
2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

ISKOLAELÕKÉSZÍTÕISKOLAELÕKÉSZÍTÕ
SZOMBATONSZOMBATON

Ebben a májusban is virágzik
kertünkben az a drognövény,
amelyet ugyan a szél vagy a
madarak vettetek, de amelyet
évek óta ápolgatunk, óvunk, noha
sem drogisták, sem drogosok nem
vagyunk.
Szappantól a kölnivízig, fogportól
a tyúkszemirtóig mindenféle test-
ápolási, egészségügyi cikket árul-
tak és részben készítettek a haj-
dani drogériákban, amelyeket
1970 táján többnyire illatszerbolt-
nak kezdtek nevezni, s amelyek-
nek ma már híre-pora. A pipere-
bolt, azaz a drogéria, a benne dol-
gozó drogista megnevezés Európa
szerte az angol nyelvbõl terjedt el.
A drog szó jelentése: ’gyógyszer,
altató- és kábítószer’.
Az a virág, amelyikrõl szó van:
kosbor. Ennek a növénycsaládnak
számos nemzetsége van, a kos-
borfélék, más néven orchideák
egy része a trópusok és szubtró-
pusok növénye, szépségesek virá-
gai, amelyeket manapság átlátszó
mûanyag dobozokban szoktak
árulni. Ady Endre írta egykor A
Szajna partján címû versében:
„[…] ring a lelkem muzsikás

alkony | Szent zsivaján | S
úgy csókolom meg az
életet, | Mint orkideát a
Léda haján.” 
Az agárkosbornak a föld-
ben ikergumója van, egyik
fokozatosan kiürül, a
másikban a következõ évre
való tartalék tápanyag hal-
mozódik. A kosborfajok
leánygumói a nyálkatartalmú
szálepet adják, a szálep lisztszerû
anyag és orvosság, maga a szó
török eredetû. Törökországban
italokhoz, fagylaltokhoz szokták
adagolni. 
A népi tudásban a kosborok iker-
gumója természetesen ismeretes
volt, és az agár(kutya) heréihez
való alaki hasonlósága révén az
elnevezés alapja is lehetett. A
növény neve ezért agárfû, agár-
kosbor, agármony, kosmonynõ-
szõ. Az agármony, vagyis a
’közönséges párlófû; apró bojtor-
ján’ a latin agrimonia szó értel-
mesítése agár-ra, ugyanis ennek
tudományos neve: Agrimonia
eupatoria; az agárkosbor is ilyen-
féleképpen kapcsolódik az agár-
kutyához elnevezése szerint.

Nemcsak a magyar nyelvben van-
nak efféle kifejezések, ugyanilyen
jelentésfelépítésû a németben is a
kosbor neve (Bockhode, Bocks-
beutel), a franciában is (testicule

de chien), és másutt is.  Az
elõbbi nevekben szereplõ
mony a régi magyar
nyelvben ’tojás’ jelentésû
volt, a tyúkok tojása pél-
dául tyúkmony vagy tik-
mony. Ma már ezeket a
kifejezéseket a nyelvjárá-
sokban is alig használa-
tosak. A kosbor ikergumó-

ja, más néven heregumó-ja nem
volt egyedülálló megnevezés,
különösen a növénynevekben
számos a here, illetõleg a mony:
bikamony, ebmonyfû, lómonyú
szilva stb. Az ’apró szemû, na-
gyon édes vadszilvafajta’ meg-
nevezése lehet macskatökû-
szilva. Bizonyos szilvafajta meg-
jelölésére a kutyamonyú-szilva,
más fajtákra pedig a lómonya-
szilva, lómony-szilva, lómonyú-
szilva nevet használták a magyar
nyelvjárások. A lóhere takar-
mánynövény egyik nevérõl 1578-
ban feljegyezték, hogy „róka-
monynak hívják, mert az gyö-
kerének sok monyocskái van-
nak.” A növénynevek egyébként
hihetetlen változatosságot mutat-
nak a magyar nyelvterületen. Már

Fazekas Mihály megírta a Lúdas
Matyiban: „[…] száz eredei réti |
Dudvák vóltak ezek; nyúl-, far-
kas-, békacseresznyék; | medve-,
szamár-, disznó-, eb-, egér-, ku-
tya-, macskatövissek | Hát meg
az angyal-, szent- s ördög-gyö-
kerek (mivel akkor | A fûvek neve
csak barom, ördög, s szent vala;
Fûvész Könyv még nem lévén).”
El is készítette Fazekas Mihály a
sógorával, Diószeghy Sámuellel
közösen az elsõ Magyar füvész-
könyvet 1807-ben.
A régebbi idõkben a szerelmi báj-
italoknak és gyógyboroknak fon-
tos adaléka volt a kosborkivonat.
A különbözõ kábító hatású sze-
reket – növénykivonatokat avagy
mesterségesen elõállított vegyü-
leteket – ugyancsak drognak
hívjuk a XX. század utolsó har-
madától elterjedt elnevezéssel. Az
ilyen szereket rendszeresen fo-
gyasztó a bizalmas nyelvhasz-
nálat kifejezésével: drogos. A
nemzetközi kábítószercsempész a
drogfutár.
Nyugodjék meg az olvasó: a ker-
tünkben nyíló kosborral nem
futok sehová – különben is ha-
zánkban minden kosborfaj véde-
lem alatt áll, csupán ezzel az írás-
sal (amely aligha bájoló és csá-
bító) lapunk csinos szerkesztõ-
nõihez.                      BÜKY LÁSZLÓ

ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI

Kertünkben drog virágzik



APest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának munka-
társai Rácz Tibor Ákos és

Füredi Ágnes vezetésével hon-
foglalás kori sírokat tártak fel a
megye délkeleti részén. A mezõ-
gazdasági munkálatok miatt ve-
szélyeztetett temetõrõl lakossági
bejelentés nyomán szerzett tu-
domást a területileg illetékes mú-
zeum. Az eddig ismeretlen lelõhe-
lyen a civil bejelentõk kezdemé-
nyezésének és támogatásának
köszönhetõen a bejelentést köve-
tõen április 5. és 8. között valósul-
hatott meg a néhány napos hite-
lesítõ, leletmentõ feltárás. A
munkálatok hatékonyságához
nagyban hozzájárult a bejelentõk

és néhány résztvevõ önkéntes
segítsége.
Három korabeli sír került elõ a
területen, részben igen figyelemre
méltó leletanyaggal. Az egyik sír
melléklet nélkülinek bizonyult,
egy másikban a halott harcossal
együtt temették el nyíltartó te-
gezét és lószerszámzatát jel-
legzetes alakú kengyelpárral,
valamint csont oldaltagokkal ellá-
tott zablával.
A legkiemelkedõbb leletanyag a
harmadik sírból került elõ: az
eltemetett férfi elõkelõ rangjára
aranyozott ezüst veretes díszöve
és tarsolyának fedõlemeze utalt.
A sírban ezeken kívül lócson-
tokat, lószerszámzat és íjászfel-

szerelés maradványait találták a
régészek.
A hiteles körülmények között,
szakemberek által feltárt tarsoly-
lemez országosan is kiemelkedõ
jelentõségû leletnek tekinthetõ. A
Kárpát-medence területén mind-
ezidáig alig két tucat hasonló
tárgy ismert, ezeknek töredéke
származik megfelelõen dokumen-
tált ásatásból.
A klasszikus honfoglalás kori
motívumkinccsel díszített lemez
kompozíciója egyedi, kidolgozása
magas színvonalat képvisel.
Elõkerülése a régió korabeli, ed-
dig kevésbé felismert jelentõ-
ségére világíthat rá.

FÜREDI ÁGNES – RÁCZ TIBOR
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Honfoglalás kori tarsolylemezt tártak fel Pest megyében

Mostanában hallottam va-
lakitõl, valakirõl. Hu-
mán, ráadásul irodalmi

végzettségû jeles középkorú ér-
telmiségi tette fel a kérdést: mi az
a házsongárd. Így, kisbetûvel. Az
elsõ pillanatban képtelennek tûnt
szájából a kérdés. Aztán azonnal
ellenõrzésem alá kerültek hábor-
gó érzelmeim: az eltelt bõ 60 évre
gondoltam. Az elsõ negyvenre és
a sajnos ennek rombolásán vajmi
keveset javító, sõt imitt-amott azt
tovább rontó utóbbi két évtizedre.
Honnan tudná immáron két ge-
neráció azt, hogy mi a Házson-
gárd? Honnan ismerné Erdély
magyar kultúráját, magyar múlt-
ját, magyar lakóit? Hiszen saját
magyarságát sem ismeri igazán.
A testvéri internacionalizmus
leple alatt senyvedõ két ország
vezetõi abban megegyeztek, hogy
errõl jobb nem beszélni. Csak nem
egyformán. Míg a magyar azt

akarta, hogy „errõl ne is tud-
junk”, a román azt igyekezett
elérni, hogy „másképpen tudják”.
Az anyaországbéli még a legutób-
bi idõkben is kapott olyan
könyvet a kezébe, melyben az
ország Trianonban megvont ha-
tára nemcsak földrajzilag létezõ
valami, hanem azon a mester-
séges vonalon megszûnik min-
den, ami magyar. Azon túl nincs
magyar múlt, magyar teljesít-
mény, magyar érték, magyar élet.
Kimagasló példája ennek a szem-
léletnek, amikor egy könyvben
Petõfi utazásai eddig a határig
terjednek csupán. Mondtam is,
hogy ezek szerint Petõfi még nem
is halt meg. Persze az én általam
óhajtott értelmezésben valóban él
és élni fog. Akkor is, ha ma már
az õ nagyságának saját talap-
zatunkat is jelentõ alapjait is
kikezdték.
Nem úgy a román. Õ mindezeket

természetesnek tartván, saját
múltját, teljesítményét, értékeit és
személyes jelenlétét, s ebbõl
fakadó igényeit – most közkézre
került állítólag titkos diplomáciai
anyagok szerint is – Odesszától
Szolnokig hirdeti. 
De mi köze mindennek Házson-
gárdhoz? Házsongárd az erdélyi
és összmagyar Pantheon, ugyan-
úgy lelki, tudati talapzatunk
része, kapaszkodónk, figyelmez-
tetõnk, erõt adónk, mint ama
Petõfi Sándor, kinek utolsó nyo-
ma Fehéregyháza helyett immár
Biharkeresztes kukoricásában
van kijelölve. A Házsongárdi utol-
só nyomok közben szintén pusz-
tulásra ítéltettek. S bár a nem-
zetközi hír és az európai szelek
Mátyás – utolsó szakrális kirá-
lyunk – világszerte ismert szobrát
megmentette, a magyar múlt
bizonyítéka, a maradék magyar-
ság kapaszkodója, az összma-
gyarság remény szerint örök
zarándokhelye, Házsongárd
sírköve porlik, fejfája korhad. S
még ez sem elég, de õseink csont-
jai szétszórattatnak, s a megmen-
tésükre, nyugalmuk õrizésére tett
kísérletek is szervezett ravasz
akadályokba ütköznek.
Az új hatalom nem csak az élõket
homogenizálná. A múlt homoge-
nizálása is folyamatban van. Az
új birtokos nemcsak az élõkön
gyakorolja az etnikai tisztogatás
ma már az európai keretek miatt
sokkal rafináltabban rejtett mód-
szereit, de a halottak is áldozatai
lesznek ennek. Arra kényszerítik
õket, hogy újra meghaljanak.
Immáron végleg. Ha lehetne, a

feltámadást is megtiltanák nekik.
A magyar sírokra rátelepszenek
az újonnan érkezõ gyõztes halot-
tak hantjai, s ki tudja, hogy õk ott
alant mire gondolnak. Vajon
tovább vívják a közös pusztulás
biztos útjára vezetõ õrült, egy-
mást örlõ háborút, vagy bölcs
nyugalommal figyelik a fentieket,
kik elvakultságukban nem látják,
hogy minden út a Házsongár-
dokba vezet. Egyelõre csak
egyéneké, nemzetiségi különbség
nélkül, de ha így folytatódik,
akkor az egymást tipró kis
nemzetek is sorra kerülnek, hogy
aztán az erre nem figyelõ Európa
is kövesse õket.
Hát ilyesmikre is figyelmeztet az,
ami Házsongárddal történik.
Nekünk azonban ma, és remél-
hetõleg minél több ideig, gerinc-
egyenesítõ támasz, felelõssé-
günkre figyelmeztetõ csendes
felkiáltójel marad.

Aki érdeklõdik Házsongárd iránt,
május 20-ig megtekintheti 

a Leányfalu-Házban május elsején
megnyílt kiállítást. A megnyitó 

alkalmából beszélgetést folytattam 
a könyv szerzõivel, a Házsongárd
megmentésére létrejött alapítvány
vezetõivel. Az eddigi legteljesebb,
hatalmas összefoglaló, a sírokat 

és az alig támogatott mentõakciók 
eredményeit képeken bemutató, 

a halottakat pedig hiteles szöveggel
életre keltõ kétkötetes könyv 

megrendelhetõ vagy megvehetõ 
a Várban található 

Litea könyvesboltban.

SZÁSZ ISTVÁN TAS

A mi Házsongárdunk
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Május 20-22. között Szent-
endrére látogat Erdõ Péter
bíboros, prímás, az Eszter-
gom-Budapest fõegyházme-
gye érseke. A program ke-
retében a magyar katolikus
egyház feje megtekinti a
történelmi hagyományokban
bõvelkedõ belvárost és a
Keresztelõ Szent János Plé-
bánia templomait, valamint
ellátogat a városban mûködõ
egyházi és oktatási intéz-
ményekbe. A hétvége folya-
mán ezenkívül találkozik
Szentendre civil vezetõivel
is, péntek este és vasárnap
reggel pedig misét celebrál a
Péter-Pál templomban. Utób-
bi alkalom során a közösség
71 tagjának szolgáltatja ki a
bérmálás szentségét. 

A kánoni vizítációval kapcsolat-
ban Erdõ Péter bíboros, prímás a
Katolikus Rádiónak nemrég így
nyilatkozott: A plébániák lelki-
pásztori látogatása õsidõk óta a
püspök kötelességei közé tar-
tozik. Azt is kívánja az egyház,
hogy legalább néha, személyesen
is sor kerüljön erre, hiszen megbí-
zott útján, például az esperesek
segítségével a plébániákon évrõl
évre van hivatalos látogatás,
amikor ellenõrzik a gazdasági
helyzetet, a lelkipásztori állapo-
tokat, áttekintik a könyvelést, az
anyakönyveket és így tovább.
A  Szentszéknek a 2000-es évek
elején, a püspökök szolgálatáról
kiadott direktóriuma arra buzdít
bennünket, hogy vegyük fel a
kapcsolatot a plébánia hívõ
népével, lehetõleg közös liturgi-
kus ünneplés keretében is, de
személyes beszélgetésekre is

teremtsünk lehetõséget csopor-
tokkal, közösségekkel, lelkisé-
gekkel. Az öregeket, a betegeket
látogassuk meg. Vizsgáljuk meg a
szociális helyzetet vagy az egyház
karitatív tevékenységét, keressük
a kapcsolatot az ott élõ szerzete-
sekkel, de esetleg a helyi világi
társadalommal vagy az olyan
munkahelyekkel, amelyektõl az
ott lakó emberek megélhetése
függ.
A látogatás élményekben igen
gazdag és nagyon intenzív
esemény, amelyrõl jegyzõkönyv is
készül, hogy forrásanyagként
szolgálhasson egyháztörténe-
tünkhöz. Természetesen nagy
kihívást jelent, hogy nagyon rövid
idõ alatt, mondjuk félóránként,
egészen különbözõ emberekkel,
egészen különbözõ helyzetekben
közvetlen, személyes kapcsolatot
kell találni. Hála Istennek, az
emberek szívesen fogadják, meg-
van rá az igény, megvan rá a nyi-

tottság bennük, és így az emberi
és kegyelmi kapcsolat tapaszta-
latom szerint létrejön, úgyhogy
valóban, ezeknek a plébániáknak
az életét is talán segíti, talán egy
kicsit fölélénkíti egy ilyen láto-
gatás, hasonlóan, mint ahogy
például a plébániai missziók a
maguk módján szintén megte-
hetik ugyanezt.

H. D.

Liszt Ferenc Koronázási miséje 
a Péter-Pál templomban 
Szentendre városa az egész országban megrendezett Liszt-
megemlékezések sorához kíván csatlakozni, amikor a város
zenekara, a Szentendrei Kamarazenekar a vele évtizedek óta
baráti és munkatársi viszonyban álló osztrák kórussal kö-
zösen adja elõ Liszt Ferenc Koronázási miséjét a város leg-
nagyobb templomában május 29-én, vasárnap 16 órakor. 

Liszt Ferenc, a világhírû zongoramûvész és korának kiemelkedõ zene-
szerzõje 200 évvel ezelõtt, 1811. október 22-én született. A Koronázási
misét 1867-ben arra az ünnepi szentmisére komponálta, melynek
keretében magyar királlyá koronázták Ferenc József császárt és
hitvesét, Erzsébetet. A szertartás a Budavári Mátyás templomban
történt, ez az esemény tett pontot a történelmi jelentõségû kiegyezés
végére. Liszt Ferencre emlékezve különösen széppé és jelentõssé teszi
a szentendrei hangversenyt, hogy magyar és osztrák muzsikusok – a
kórus vezetõ karnagya, Peter Lang vezényletével –, közösen adják elõ
ezt a zenemûvet.
A Szentendrei Kamarazenekar 1978 novemberében alakult, alapító
tagjai a szentendrei zeneiskola tanárai és volt növendékei voltak, majd
a tagság fokozatosan bõvült a Szentendre környéki településeken lakó

muzsikusokkal és a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola hallgatóival.
Alapító karmestere, Fenyõ Gábor ma is a zenekar vezetõje. A zenekar
fokozatosan fejlõdött, és ezzel párhuzamosan egyre népszerûbb lett a
szentendrei közönség körében. Az immár több mint 30 év alatt hagyo-
mánnyá vált az évente megrendezett virágvasárnapi hangverseny, az
augusztus 20-i ünnepi koncert, a karácsonyi és az újévi hangverseny.
Az eltelt évek alatt a kamarazenekar külföldi kapcsolatokat is kiépített,
Szentendre testvérvárosain kívül osztrák kórusokkal. E kapcsolat
keretében sok közös hangversenyt adott a nagy nemzetközi hírnévvel
is rendelkezõ, bécsi székhelyû Mozart Fiúkórussal.

A Mozart Knabenchor (eredetileg Mozart Sängerknaben néven) 1956-
ban alakult, és hasonló feladatot lát el, mint a világhírû Wiener
Sängerknaben fiúkórus. Az énekkar tagjai 8-14 év közötti fiúk, akik
addig énekelhetnek a kórusban, amíg hangjuk mutálni kezd. A gyer-
mekkari irodalom mellett nagy oratorikus mûveket is elõadnak. Ilyen
alkalmakkor a szoprán és alt szólamot a csengõ, magas hangú kisfiúk,
a tenor és basszus szólamokat férfiak éneklik, legtöbbször a kórus
korábbi tagjai. A fiúkórus rendszeresen fellép Bécs operaházaiban, szá-
mos külföldi vendégszereplése mellett. 2006-ban önálló produkcióval
vendégszerepeltek Budapesten, a Mûvészetek Palotájában. Vezetõjük,
Peter Lang 1994 óta áll az együttes élén.

Erdõ Péter fõpásztori látogatása
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A Péter-Pál Galériában (Péter-Pál
u.1.) a múlt héten nyílt kiállítás
kortárs kézmûves tárgyakat, egy
észt, egy finn és két magyar mûvész
munkáit mutatja be. Az alkotók
közös vonása, hogy saját népük és
más finnugor népek kultúrájából,
hagyományaiból és õsi szim-
bólumaiból merítenek ih-
letet. A mûvészek tradi-
cionális mintákat, tech-
nikákat és anyagokat hasz-
nálnak, de újfajta nézõpont-
ból közelítenek a hagyo-
mányhoz. Munkáikban a
modernitás és a hagyomány,
a mai gondolkodásmód és a
hajdani szokások szerves
egészet alkotnak.

KÄRT SUMMATAVET rend-
kívüli professzorként a
tallinni Mûvészeti Akadémián dol-
gozik, melynek egykor hallgatója
volt. A népi stílusú ékszerek ké-
szítésével foglalkozik, a hagyo-
mányok õrzésével és megújításával.
Nagy hatással volt mûvészi látás-
módjának kialakulására, hogy részt
vett észtországi régészeti ásatá-
sokon, illetve expedíciókon a kar-
jalai sziklarajzoknál és a szibériai
manysiknál. Tanulmányozta a
szetu népcsoport ékszereinek szim-
bolikáját és Kihnu szigete sajátos
népmûvészetének világát is. A
régiek bölcsessége és a mai gondol-

kodásmód, a mûvész által kidolgo-
zott különleges technika, valamint
a történelmi ékszerekre jellemzõ
gondos megmunkálás és
tökéletességre törekvés szemet
gyönyörködtetõ és tartalmas
egésszé olvad egybe ékszereiben. 

ESSI MAARIT SIKANEN a Lahti
Fõiskola Formatervezési Intéze-
tében végzett aranymûvesként,
majd 1998-ban diplomázott a Hel-
sinki Iparmûvészeti Egyetemen.
2005-tõl a Lahti Fõiskola Forma-
tervezési Intézetében tanít ékszer-
és formatervezést. 
Alkotói tevékenységét a természet
motívumai inspirálják. Alkotásai-
ban, ékszereiben a jégkristály, a
felhõ, a hó, a fû és a virág termé-
szeti formái jelennek meg, melyek
új tartalommal gazdagodnak, hi-
szen a mûvész ékszerei a megfi-

gyelés és a képzelet értelmezésén
keresztül születnek. Munkáiban a
hagyományos aranymûves tech-
nikát a modern mûvészet és for-
matervezés eszközével párosítja.

MAKOVECZ ANNA 1989-ben vég-
zett Helsinkiben a Vapaa Taide-
koulu mûvészeti szabadiskolájában

festõként. 1990 és 1996
között, valamint 1999-ben
finn kulturális alapítványi és
állami ösztöndíjakat kapott.
Alkotói tevékenysége között
a festészet mellett több más
technika és médium is meg-
található. Az 1990-es évek
közepén készültek hússzínû
festményei, amelyek rózsa-
szín és vörös színei a test
képzelt belsõ zugait mutatják
meg. Hússzobrain több fes-
tékréteget simítva egymásra,

tapintásra szánt tárgyakat hozott
létre. 1998-tól expresszív tájké-
peket fest paplan- és párnahuzatra. 
A párnaformák – méretek – motí-
vumok kalotaszegi õstípusainak
rejtett szimbolikussága szokatlan
közvetlenséggel szól a testiség
olyan elementáris élményérõl, mint
a férfi-nõ kapcsolat, a termékeny-
ség, egy magzat világra hozása. A
párnák hímzése a kalotaszegi
motívumkincsbõl építkezik: meg-
õrzi a piros-fehér színvilágot, de a
hagyományos ornametika elemeit
szabadon formálja és kiegészíti

„szabálytalan” és kitalált rész-
letekkel. 

PAULI ANNA Munkácsy-díjas tex-
tilmûvész a Magyar Iparmûvészeti
Fõiskola Textil Tanszék szövõ sza-
kán végzett, 1983-tól a Textil
Tanszék szövõ szakának tanára.
1986 óta a Péter-Pál Egyesület és
Galéria mûvészeti vezetõje.
A hagyományos jacquard technoló-
gia mellett a gyapjúkifonású po-
liamid és len – addig még gyártás-
ban együtt nem alkalmazott alap-
anyagok – ötvözésével új formai
megoldásokat adó anyagokat ter-
vez. Tárgyait igényes kialakítás,
változatos és merész anyagkom-
binációk, mértéktartó szín- és for-
mavilág jellemzi. A tradícióból
eredõ törvényszerûségeket, az
egyszerû mintázatok és szín-
használatok rejtett jelentéseit, a
kultúrák és közösségek hagyo-
mányaiban fellelhetõ azonossá-
gokat kutatja. Csíkrendszerek játé-
kával ad tárgyainak dekorativitást,
amit szövött munkáinál a felve-
tõszál és a vetülékek finom fonalai
is hangsúlyoznak. 

A Finnagora és a Magyarországi
Észt Intézet együttmûködésében

megvalósult kiállítás 
megtekinthetõ május 22-ig, 

keddtõl vasárnapig 
10 és 18 óra között.

Szép, de legalább érdekes
Dr. Strausz János tüdõgyógyász professzor szak-
mai kongresszusok révén bejárhatta a világot. S
magával vitte, mint mindig, fényképezõgépét.
Hatévesen kapta elsõ fotomasináját, az akkor
kapható Pajtás fényképezõgépet. Azóta készít
fotókat. Kezdetben a családról, késõbb az utazá-
sokról. A fényképezés szenvedéllyé, hobbivá vált
az életében. Kikapcsolódássá, lazítássá. 
Aki a gyógyítást választotta egykor hivatásául, a
betegség, a szenvedés, a halál közelében gyakran
szomjazik a szépségre, a mûvészetekre. Nem
véletlen, hogy annyi orvos választja szabadidõs
elfoglaltságképpen a mûvészet valamilyen ágát, a
festést, a zenélést vagy a fényképezést. 
„Amatõr vagyok, vállaltan” - állítja dr. Strausz

János. Az utazások során készült fotóit azonban egy idõ után szerette volna szélesebb
közönségnek megmutatni. Örömet, élményt szerezve ezzel másoknak. Sokadik már ez
a mostani, a P'art Galériában (Duna-korzó) május 4-én megnyílt kiállítása.
Aki a Szép, de legalább érdekes címû tárlat nagyszerû fotóit végignézi, egy izgal-
masan szép világkörüli út részesévé is válhat. Amelynek állomásai: a Victoria és a
Niagara vízesés, a Machu Picchu, a Seychell-szigetek, Új-Zéland, Argentina, Chile,
Mexico, India – hogy csak a legfontosabb helyszíneket említsem. Általuk rá-
csodálkozhat a világra, amelyet Strausz  doktor felvételei szépnek és érdekesnek lát-
tatnak. Ahová jó lenne eljutni.
A szép kiállítást Kutas László szobrászmûvész nyitotta meg. Az est sokáig felejt-
hetetlen része volt Kutas Ágnes énekkel kísért különös hegedûjátéka.

RAPPAI ZSUZSA

Barokk hangversenysorozat 
a Keresztelõ Szent János
Plébániatemplomban
Május 27. péntek 19 óra
Közremûködõk: Lachegyi Imre – blockflöte, Gyõri István – lant,
Regõs Júlia - viola da gamba
Mûsor:  Ph.H. Erlebach: Sonate, Ch.Dieupart: Suite,
J.Pachelbel: Partita, C.F.Abel: d-moll sonata, J.Dowland: 2 dal,
G.Finger: Ground, C.Ph.E.Bach: Sonate e-moll, C.Hume: Musical
Humors, G.Finger: Triosonate

Június 3. péntek 19 óra
Közremûködõk: Lachegyi Imre – blockflöte, Dinyés Soma – 
orgona, Szászvárosi Sándor - viola da gamba
Mûsor: D.Castello: Quarta sonata, F.Rognoni: Vestiva i colli,
G.B.Fontana: Sonata prima, D.Bigaglia:g-moll sonata, D.Ortiz: 2
ricercare, G.Frescobaldi: Canzon, M.Uccellini: Aria sopra
Bergamasca, Selma y Salaverde: Canzon a doi, A Vivaldi: G-dur
sonata

Június 10. péntek 19 óra
Közremûködõk: Lachegyi Imre – blockflöte, Papp Dániel –
hegedû, Oláh Aino – csembaló
Mûsor: J.M Hotteterre: Suite a deux, F.Turini: Sonata a doi,
G.Ph.Telemann: d-moll concerto, G.B.Vitali: Capriccio seconda,
J.S.Bach: Kanon, D.Castello Prima sonata a doi soprani,
J.S.Bach: Triosonate, G.Ph.Telemann:a-moll triosonate

A hangversenyek újszerû internetes regisztrációval és jegyren-
deléssel szervezõdnek. A kezdõ jegyár 2400 Ft, mely az elsõ 50
jegyrendelésig változatlan, majd a jegyfoglalásokkal arányosan
csökken, így minél többen jönnek, annál olcsóbb a jegy mindenki
számára, melyek az elõadás elõtt a helyszínen válthatók meg.
Jegyrendelés és részletes információ a www.clubconcert.hu
webhelyen található.

Finnugor hagyományokból merítve
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Zengõ fesztivál

Szombaton, május 14-én 
10 órától nyitja meg kapuját
Szentendrén, az Ady Endre
út, Dézsma tér közötti sza-
kaszon a Pilis és Dunakanyar
térségének közös tavasz-
köszöntõ ünnepe, a Zengõ
Fesztivál. 
10 órától kórusfelvonulás, 
11-tõl A Dunakanyar
összhangja címmel 
a térség négyszáz énekese 
lép fel. Az összkart Méhes
Imre vezényli. 13.30-tól
kistérségi gasztronómiai
ízverseny, 14 órakor a
Kerekes Band koncertje,
15.30-kor lovagi torna várja
az érdeklõdõket. 16.30-kor a
díjátadási ceremónia
következik, majd az
eseményeket 17.30-tól nép-
táncbemutató és táncház
zárja. A talpalávalót a
Dunazug Zenekar húzza.

További információ 
a rendezvényrõl:
www.dunakanyar-pilis.hu

Smetana Ágnes üvegtervezõ iparmûvész kiállítása
nyílt meg május 4-én a Városháza Polgármesteri
Galériájában. A vállaltan szentendrei, közismert és
közkedvelt mûvésznõ kiállítására sokan voltak
kíváncsiak. Dr. Dietz Ferenc polgármester köszön-
tõjében nemcsak a megjelenteket üdvözölte, hanem
a mûvésznõt is, aki nemcsak ebben a galériában volt
az elsõ iparmûvész-kiállító, és nemrégiben ünne-
pelte ötvenedik születésnapját is. A polgármester
köszöntõjében kiemelte, hogy Smetana Ágnes
mûvészként ugyanúgy, mint magánemberként
egyszerûen „csak” teszi a dolgát feltûnések és jogok
követelése nélkül, szerényen, csendesen, üvegbe
álmodott költeményeivel. Alkotásaival boldogságot
ad az embereknek ugyanúgy, mint a hétköznapi
életben tett cselekedeteivel. 

Smetana Ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegtervezõ a
hazai iparmûvészet egyik legegyénibb hangú alkotó-
ja, akinek elképesztõ mesterségbeli tudása közis-
mert.
A mûvésznõ a szecesszió forma- és színvilágából
kiinduló álomszép tárgyait a természet inspirálta.
Hagyományos kézmûvestechnikával készült huta-
üveg vázáit virágok, sáslevelek, termések díszítik.
Smetana szinte festményként kezeli az üveg
felületét, amelyet beborítanak a növényi motí-
vumok. A pasztell színû, zöld, bordó, rózsaszín, kék
különbözõ árnyalataiban tündöklõ üvegkölte-
mények nemesen egyszerû, és mégis rendkívül
elegáns formavilága teszi az õ tárgyait azonnal felis-
merhetõvé, senkiével sem összehasoníthatóvá. 
„Talán csak egy felhõépítõ kisiparos vagyok” –
mondta egyszer Smetana Ágnes. Akinek gyönyörû-
séges üvegei ugyan láthatók Szentendre galériáiban,
de bármily meglepõ is – nem volt még eddig egyéni
kiállítása szülõvárosában. 
A kamaratárlatot Bodonyi Emõke mûvészettörténész
nyitotta meg.
A kiállítás május 26-ig a hivatal ügyfélfogadási ide-
jében tekinthetõ meg.

RAPPAI ZSUZSA

Az üveg nyelvén

Az idõ
felfüggesztése
Fel lehet-e függeszteni az idõt? –
kérdeztem magamtól Jávor Piros-
ka és Asszonyi Tamás kiállításá-
nak címe láttán. A Skanzen Ga-
lériában május 6-án megnyílt
közös tárlatuk igenlõ választ
adott erre a kérdésre. Ahogy Puhl
Antal építész megnyitó beszé-
dében állította: „Jávor Piroska és

Asszonyi Tamás «homo compen-
satorok», akiknek a mûvészetébõl
még nem sikerült kibeszélni a
mítoszokat”. Akik idõtlennek
tûnõ képeiken, szobraikon mesél-
nek nekünk, nézõknek. Játékosan
és okosan. Finom, intellektuális
humorral. Síkban és térben. 
Jávor Piroska és Asszonyi Tamás
keveset kiállító, önmagukat rit-
kán megmutató mûvészpár.
Jávor Piroska ragyogó színekkel,
geometrikus elemekbõl megfes-
tett képeinek fõ motívuma a

négyzet és a háromszög alkotta
ház, valamint a kör. A betûk és a
számok is nagyon fontos elemei
alkotásainak. Évszámmal kom-
binált szignója is jellegzetes
eleme képeinek. Az egyszerû
motívumok azonban sziporkázó
ötletek révén alakulnak, válnak
izgalmas, szemet gyönyörködtetõ
alkotásokká. Kedvesen, személye-
sen, játékosan. Évfordulókról,
születésnapokról, napszakokról,
zenérõl, hangulatokról szólnak. A
mi világunkról is mesélnek: a
Valahol Európában címû képen
például a ház mögött ívelõ
nemzeti színû szivárvány látható
egy papírsárkány szomszédsá-
gában. 
Mesterségének címerei, a festett
paletták mellett a nagy üvegde-
mizsonokba rejtett tollak, filctol-
lak, papírok, teásfilterek, gyufák
tárják elénk a mûvésznõ mûter-
mének hangulatát. 
A ház az egyik legfontosabb mo-
tívum Asszonyi Tamás plasztikáin
is: paplakként, perselyként,  tem-
plomként. Legfontosabb jellem-
zõjük a játékosság – megannyi
plasztikai sziporka. Akár az
Erdész Galériában megrendezett

egykori Mûvészkonyha Spárgale-
vesére, a levesestányérba helye-
zett spárgagombolyagra, akár a
bronzból készült rablóhúsra, vagy
a késõbbi Madáritatóra, a farktol-
lal díszített, kõvályú elõtt álló
bronz madárra gondolunk. Akár a
velencei Biennálé Kis Varsó:
„Nofretete teste” címû alkotására
készült ragyogó persziflázsára, a
„Nofretete férjének, Amenhotep-
nek a lába” címûre. A szarkasz-
tikus humor mellett az anyagok
érdekes egymásmellettisége is
jellemzi Asszonyi Tamás alkotá-
sait, mint az idõette farönkbõl és
egy rozsdás vasvillából készített,
az unokája által „Rövidnyakú
zsiráfnak” elnevezett alkotását.
– Én már nem nagyon akarok
kiállítani – mondta a szobrász-
mûvész 2008 elején egy beszél-
getésünk során. Kár lett volna, ha
ezt tényleg komolyan gondolja.
Egy nagy élménnyel lettünk volna
szegényebbek. 
Jávor Piroska és Asszonyi Tamás
játszótársaivá válhattunk ugya-
nis e ragyogó kiállítás idejére. S
közben észre sem vettük az idõ
múlását.

RAPPAI ZS.Asszonyi Tamás, Jávor Piroska, Puhl Antal és Bereczki Ibolya
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ÁLLÁS

Szentendrei kft. németül beszélõ
könyvelõt keres azonnali kezdés-
sel. Tel. 06-70-455-8297.

Nagyvállalat szentendrei
telephelyére munkatársat
keres vízvezeték-szerelõ,
illetve parkgondozó
munkakörökbe, heti 40 órás
munkarendbe, Tel. (26) 500-
153, 8 és 15 óra között.

Szentendrei ajándékboltba eladót
keresek, részmunkaidõben is. Tel.
06-30-990-4028.

Szentendrei boltba teljes
munkaidõre, hosszú távra gyakor-
lattal rendelkezõ eladót keresünk.
Tel. 06-20-474-2000.

ÁLLÁST KERES

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

EGÉSZSÉG

Gyógymasszõr házhoz megy!
Többféle masszázs technikával,
személyre szabottan. Tel. 06-20-
240-3300.

KIADÓ LAKÁS

Püspökmajor-lakótelepen
(Hamvas Béla utcában) kiadó
bútorozatlan, magasföldszinti,
modern, rendezett garzonlakás
(nappali, háló). Tel. 06-30-942-
1439.

Kertes házban csendes tetõtéri
szobácska kiadó lánybérlõnek. 30
ezer Ft-ért rezsivel. Tel. 06-70-
299-9107.

Sztaravodai úton 2,5 szobás
lakás kiadó 70 ezer Ft-ért. Tel.
06-70-389-5275.

Szentendrén 55 nm-es lakás
kiadó 60 ezer Ft+rezsi/hó+ 2
havi kaució. Tel. 06-20-233-3705.

Szentendre, Széchenyi téren két-
szobás, bútorozott lakás kiadó.
Tel. 06-30-422-5358.

Szentendre, Duna-korzón telje-
sen felújított, 50 nm-es lakás
garázzsal, kiskerttel eladó vagy
kiadó. Tel. 06-30-218-6193.
Tónusos!!!

Bükkös-pataknál lakásnak,
mûteremnek kiadó különálló
épület. Tel. 06-20-939-3940.

Füzesparkban kétszobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-
425-9665.

Szentendrén 2 szobás, bútorozott
lakás kiadó. Tel. 06-20-537-4193.

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

Szentendrén panorámás, 140 nm-
es családi ház (két lakószint,
garázs, kert) csendes helyen, jó
közlekedéssel hosszú távra kiadó.
Tel. 06-20-297-6582.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, a Kõhegyen örök-
panorámás, 10051 nm-es építési
telek elvi építési engedéllyel
eladó. Tel. 06-70-451-8676.

Szentendrén az angol házak
egyikében 61 nm-es, 2,5 szobás,
világos, erkélyes, II. emeleti
panorámás lakás eladó. Irányár
13,5 millió Ft. Tel. 06-30-451-
6303.

Nem lakótelepi lakások 6-12
millió Ft-ért Szentendrén
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

328 nöl-es építési telek
Szarvashegy alján eladó. Víz, vil-
lany bekötve. Tel. 06-30-530-
9015.

Kiadó vagy eladó 55 nm-es,
kertes ház. Tel. 06-20-554-0293.

Szentendrén, a Vasvári-
lakótelepen magasföldszinti,
72 nm-es, 1+2 félszobás, 6
lakásos társasházban lakás
eladó. Irányár: 18,9 millió Ft.
Tel. 06-20-263-5001.

Füzesparkban kétszobás, erké-
lyes lakás eladó 13,5 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-876-7934, www.ingat-
lanma.eu. 

Eladó lakásokat, építési telkeket
és családi házakat keresek. Tel.
06-30-876-7934.

Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával
2 generációs lakóház 35 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

Eladó 69 nm-es. I. emeleti, egye-
di fûtésû, gyönyörûen felújított
lakás a Dózsa György úton.
Irányár: 14,5 millió Ft. Tel. (26)
316-553, 06-20-972-1928.

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

Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen 5,5 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Új építésû, 82 nm-es ház
Szentendrén, a Skanzennél eladó
33 millió Ft-ért. Tel. 06-20-935-
5129.

OKTATÁS

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

Life Skills English. Az angol nyelv
használata a mindennapi
helyzetekben. Üzleti, társalgási
angol. Nyelvvizsga felkészítés.
Tel. 06-70-392-5979.

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

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

Kõmûves,- ács,- tetõfedõ,- kön-
nyûszerkezet szerelõ és kertépítõ
munkák. Kisebb megbízásokat is
szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-
311-9231.

Gyerekszoba, dekorációs
falfestés, arcfestés: Deák Edina,
06-20-518-4505.
dekorfestes.lapunk.hu. 

Külsõ hõszigetelés (dryvitozás)
5200 Ft/nm anyaggal (10 cm-es
lappal) mûanyag vakolattal. Tel.
06-20-988-9439.

Lakásátalakítás, burkolás,
kõmûves munkák, festés, víz-
fûtés, parkettázás. Tel. 06-20-
669-5151.

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.

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

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 kiszállás ingyenes. Tel. 06-
20-917-7555, www.dugulasel-
harito.hu.

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

Gázkészülék, víz,- fûtéssze-
relõ 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

Szentendrén földet vagy telket
bérelnék méhészet céljából.
Takács Gábor, 06-20-495-0144.

Raktárnak vagy mûhelynek való
helyiségek kiadók Szentendrén,
az Anna utcában. Ipari áram,
akna van. Tel. 06-20-988-9439.

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

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.

Arany-ezüst
felvásárlás 

a legjobb napi árfolyamon azonnali
készpénz-fizetéssel

ÉKSZER STÚDIÓ
Szentendre, Bogdányi u. 8.

Minden nap 10-17 óráig
Tel. (26) 500-614

Intenzív gépírásoktatást szervez 
a Nyitott Kör Egyesület, Szentendrén

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Gimnázium, 

számítástechnika terem

Idõpont: 2011. július 4–12-ig
(minden hétköznap 15:00-16:30 

valamint 16:30-18:00)

A képzés támogatott költségvetésû, ezért
várhatóan díjmentes lesz!

Jelentkezni 14 éves kortól lehet!

GÉPÍRÁSOKTATÁS 

Kérjük részvételi szándékát május 20-ig jelezze, az alábbi elérhetõségeken: 
Bálint Bernadett: 70/413-0913 • szervezes@nyitottkor.hu

A NESZEBAR - TRAVEL 
utazási Iroda szervezésében  az 

OLASZ ÉS FRANCIA RIVIÉRA 
legszebb tájait és városait járjuk be.
Idõpontja: június 16-tól-23-ig.

8 NAP KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST,
UTAZÁST, ÉS GYÖNYÖRÛ, 

NEM MINDENNAPI TERMÉSZETI
TÁJAKAT (Európai Grand Canyon)

EGYEDI  ÉPÍTÉSZETI REMEKEKET,
VÁROSOKAT,  VALAMINT  
VILÁGHÍRÛ  ALKOTÁSOK 

megismerését kínálja a program.
tájékoztatást a 06-30-450-61-51-es 

telefonszámon.     



Elõadás

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

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

Szentendrei Kolping
Család Egyesület
Kolping Ház

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

Szentendrei Képtár
Fõ tér 2-5.
A SZABÓ CSALÁD
SZENTENDRÉN
Megtekinthetõ július 10-ig

Szerb Egyházi Múzeum
Fõ tér 6.

A BOGYANI KOLOSTOR FALKÉP-
MÁSOLATAI A MATICA SRPSKA
GALÉRIA GYÛJTEMÉNYÉBÕL
Megtekinthetõ novemberig

Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.

SMETANA ÁGNES ÜVEGMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 26-ig,
a polgármesteri hivatal nyitvatartási ide-
jében

ELÕADÁS KIÁLLÍTÁS

PROGRAM
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.  tel. 26/777
010

www.partmozi.hu • Jegyár: 750 Ft, nyugdí-
jas, diák: 650 Ft 

május 13. péntek
15:15 HOPP (101’) kn. - mese Fredrõl, aki
átveszi a húsvéti nyuszi helyét
17:00 SÁRKÁNYVADÁSZOK (80’) kh.:12 
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK - Halmos Béla
népzene történeti sorozata
18:20 PRECIOUS - A BOLDOGSÁG ÁRA
(109’) kh.:16 (Oscar díj-2010.)
20:09 ÉBREDJ VELÜNK (107’) kh.:12 
21:59 WOMB-MÉH (107’) kh.:18 a nyitott,
befogadó nézõk filmje

május 14. szombat
15:00 HOPP (101’) kn. - mese Fredrõl, aki
átveszi a húsvéti nyuszi helyét
17:00 GYERMEKEK A NAGYVILÁGBAN
SOROZAT: GOLYÓ (88’) kh:12
17.00 PRECIOUS - A BOLDOGSÁG ÁRA
(109’) kh.:16 (Oscar díj-2010.)
19:00 ÉBREDJ VELÜNK (107’) kh.:12
20:50 SZERELMEK HÁZA (102’) kh.: 16
válás finn módra

május 15. vasárnap
15:00 HOPP (101’) kn. - mese Fredrõl, aki
átveszi a húsvéti nyuszi helyét
17:00 PRECIOUS - A BOLDOGSÁG ÁRA
(109’) kh.:16 (Oscar díj-2010.)
18:50 ÉBREDJ VELÜNK (107’) kh.:12 fõsz-
ereplõ: Harrison Ford és Diane Keaton
20:45 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET
(82’) kh.:12 – egy lelket melengetõ történet

május 16. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ - Lázár Enikõvel
17:00 MAGYAR NÉPMESÉK
ÖSSZEÁLLÍTÁS (75’)
18:20 PRECIOUS - A BOLDOGSÁG ÁRA
(109’) kh.:16 (Oscar díj-2010.)
20:10 ÉBREDJ VELÜNK (107’) kh.:12 

21:50 YODOK STORIES - MESÉL A LÁGER
(83’) BA

május 17. kedd
17:00 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET
(82’) kh.:12 –egy lelket melengetõ történet
18:30 WOODY ALLEN SOROZAT:
KASSZANDRA ÁLMA (108’) kh.:12 (kt.)
fõszereplõ: Ewan McGregor és Colin Farrell
18:30 YODOK STORIES-MESÉL A LÁGER
(83’) BA
20:00 ÉBREDJ VELÜNK (107’) kh.:12 
fõszereplõ: Harrison Ford és Diane Keaton
21:50 SZERELMEK HÁZA (102’) kh.: 16
válás finn módra

május 18. szerda
17:00 HAJSZÁL HÍJÁN ÚRIEMBER (105’)
kh.:16 abszurdba hajló jó kis komédia
18:00 AYURVÉDA AZ ÖNGYÓGYÍTÁS
TUDOMÁNYA – vezeti: Krecz Ágnes
18:50 ÉBREDJ VELÜNK (107’) kh.:12 fõsz-
ereplõ: Harrison Ford és Diane Keaton
20:40 127 ÓRA (94’) kh.:16 – egy
hegymászó igaz története- életrajz film

május 19. csütörtök
17:00 SÁRKÁNYVADÁSZOK (80’) kh.:12 -
mese a sárkányvadászokról
18:30 CSÚCSHATÁS (105’) kh.:16 fõszere-
plõk: Bradley Cooper és Robert De Niro
20:20 GYERMEKEIM APJA (110’) kh.:12
óda a házastársi szerelemhez

május 20. péntek
17:00 MACI LACI (83’) kn.
18:30 CSÚCSHATÁS (105’) kh.:16 fõszere-
plõk: Bradley Cooper és Robert De Niro
20:20 SORSÜGYNÖKSÉG (106’) kh.: 12
fõszereplõk: Matt Damon és Emily Blunt

május 21. szombat
15:00 MACI LACI (83’) kn.2010.
17:00 BOSZORKÁNYSZOMBAT (84’) kn -
mesefilm
18:30 SORSÜGYNÖKSÉG (106’) kh.:12
fõszereplõk: Matt Damon és Emily Blunt
20:20 CSÚCSHATÁS (105’) kh.:16 év

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

Koncert
Május 29. vasárnap 16 óra

Péter-Pál templom
LISZT FERENC: KORONÁZÁSI MISE

Közremûködik: a bécsi Mozart
Knabenchor és a Szentendrei

Kamarazenekar, vezényel: Peter Lang 
(a Mozart Knabenchor vezetõ 

karnagya)
Belépõjegy: 1500 Ft 

Jegyek kaphatók: Tourinform Iroda
(317-965, -966) és a koncert elõtt 

a helyszínen 

Szorong, túlhajszolt, kedvetlen, rossz a közérzete?

Segítünk!  
Diéta • Fogyasztó • Életmód Klub 

minden kedden, csütörtökön 18 órától!

tanácsadás: túlsúly - elhízás kezelés, méregtelenítés,
smink és arcápolás, életvezetési programok.

Érdeklõdés: 06-70/ 60 44 882
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Duna-parti vízi sportnap 
MÁJUS 14-ÉN A HAJÓÁLLOMÁS MELLETTI 
CSÓNAKHÁZBAN

Program: 
9.15 Megnyitó – köszöntõt mond: dr. Török Balázs alpolgármester
Majd kajakok és kenuk kipróbálása, vízitúra, családi evezés;
Speed Stacks – Sport Poha-Rak bemutatója, kipróbálása 
és idõmérõ verseny;
Ergométeres (evezõspad) bemutató és idõmérõ verseny;
Ebéd (a programon résztvevõknek ingyenes)
Aszfaltrajzverseny és játszóház gyerekeknek
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt!

Meccsözön
Meccsözön várt április utolsó hétvégéjén (is). Sajnos kézilabda nem,
mert minden csapatunk idegenben játszott, én pedig csak helyben és a
környéken mozgok.

A 2010-11-es szentendrei teremfoci bajnokság II. osztály és I. osztály
utolsó fordulója zajlott le szombat délelõtt a Móricz csarnokban. A II.
osztály kezdett nyolckor. Mivel a Törköly csapata már behozhatatlanul
vezette a tabellát, így csak a helyezésekért volt harc. A Brigád
együttese nyert az Izbégi Sasok ellen, így ezüstérmes, míg az Izbégi
Sasokat pontszámban meg tudta elõzni az Unicum.
Végeredmény II. osztály: bajnok Törköly 48 p., 2. Brigád 39 p., 3.
Unicum 33 p., 4. Izbégi Sasok 31 p.

Az I. osztály mérkõzésein már volt tét. A Püspökmajor II. – Anonymus:
2-3 lett, így a tabellán pozíciót cseréltek a 4. és 5. helyen, a Tico-Tico
pedig legyõzte az elõtte álló No Chance együttesét, így utolérte
pontszámban és a gólkülönbség döntött a Tico javára. Az ezüstérem
volt a tét a Kéményseprõk - Boka Junior meccsen. Nagy küzdelemben
az elõbbiek nyertek és övék lett az ezüstérem. Így az Izbég hiába kapott
három pontot a meg nem jelenõ Káosz ellen, meg kellett elégedniük a
bronzéremmel. Azzal vigasztalódtak, hogy legmagasabb korátlagú
csapatként harmadiknak lenni nem szégyen, sõt! Kezdetben még a
kieséstõl tartottak!
Végeredmény I. osztály: 1 Boka Junior 37 p., 2. Kéményseprõk 35 p., 3.
Izbég 34 p., 4.Anonymus 30 p. (Kiesett a Káosz csapata).

Május 1. délután
Pomáz - Budakalász, Pest m. I/B bajnokság. A két „szomszédvár ran-
gadója” négykor kezdõdött, szemetelõ esõt követõen. A kalásziak az
elsõ félidõben tetemes elõnyt szereztek gyors kontrákkal (0-3). A
második félidõ változatos, érdekes játékot hozott: nagy küzdelmet sok
kihagyott pomázi és néhány kalászi helyzettel. Volt egynéhány sárga
lap is – a csúszós fûnek köszönhetõen, majd végül egy 11-es a pomázi-
ak javára, amelyet a kapus Veres Á. értékesített. Végeredmény 3-1
Budakalász javára. (A kalásziak góljait Erõss T.(2) és Széll T. szerezte).
A forduló érdekessége volt, hogy az öregfiúk bajnokságában – mintegy
visszavágóként – szintén Pomáz-Budakalász meccs következett. Ez
másnap hétfõn volt, kíváncsi voltam rá, így ezt is megnéztem. Nem
csalódtam. Jó küzdelmet, idõnként mind a két csapattól folyamatos,
ötletes játékot és sok gólt láttam. Mindkét csapat korukat meghazud-
tolva (35 év felettiek) hajtott. A félidõig Pomáz kétgólos elõnyt szerzett.
A második félidõt is változatos játék jellemezte, a sok gól ellenére
mindkét oldalon több helyzet kimaradt. Itt is voltak sárga lapok, egy
vitatott 11-es, szóval jó kis meccs kerekedett belõle. Végeredmény.
Pomáz – Budakalász: 5-2 (2-0). A gólszerzõk: Kult (2), Lovas, Izinger,
Markolt, illetve Somogyi és Nyilas.

GERLAI

Kinizsi
Futás
Évek óta visszatérõ eseménye a
szentendrei majálisnak a „Kinizsi
Futás” tömegsport rendezvény,
amelynek szervezõje a Szent-
endrei Kinizsi Honvéd Sport
Egyesület (SZKHSE). A város ta-
nulói és felnõtt lakossága
számára nyitott futóversenyen
minden idõk legnagyobb számú
résztvevõi küzdhettek a díjakért,
köztük a MATASZ nagydíjért. A
kiemelkedõ jelentõségû sportren-
dezvény, amelynek fõvédnöke dr.
Simicskó István honvédelmi par-
lamenti államtitkár, védnöke
pedig dr. Szarka Gábor honvédel-
mi kabinetfõnök, kiérdemelte
mind a város vezetésének, mind a
tárca szakmai és sportszerve-
zeteinek figyelmét. A versenyt
megtisztelte jelenlétével és a díjak
átadásában közremûködött dr.
Török Balázs, Szentendre alpol-
gármestere, Beiszer Tibor alezre-
des, a Honvédelmi Minisztérium
osztályvezetõ helyettese, vala-
mint Farkas László, a Honvéd
Sportegyesületek Országos Szö-
vetségének elnöke. 
Márton Zsolt mérnök százados, a
SZKHSE elnöke büszkén jelen-
tette be, hogy az idei a 10. ju-
bileumi rendezvény, amely mél-
tán írta be magát a város tör-
ténetébe, már csak azért is, mert
minden évben százas nagyság-
rendben vesznek részt diákok, sõt
óvodáskorú gyerekek is a futó-
versenyen. Idén több mint 200
általános és középiskolás diák,
valamint óvodás mérkõzött meg a
szentendrei laktanya mögötti
gáton kialakított futó- és ke-
rékpárúton kijelölt 6 kilométeres

pályán. A nem túl barátságos
május 1-jei napon a felnõttek
mezõnye kezdte a táv legyûrését.
A versenyzõk egyéni nevezéssel
indultak, ennek alapján különí-
tette el a versenybizottság a
nemek és korcsoportok szerinti
kategóriákat. A verseny második
felében az iskoláskorúak két-két
osztályt magába foglaló csoport-
jai, majd az óvodások a „Fut az
ovi” 200 m-es távján küzdöttek
meg egymással. A végig jó hangu-
latú versenynap eredményhirde-
téssel és a résztvevõk szendvics-
partijával fejezõdött be.

A Kinizsi Futás végeredménye:

Férfiak kategóriája:  
1. Ostoróczki Ferenc 
2. Pósa József 
3. Barbi János százados 

Nõi kategória: 
1.Pósa József Attiláné 
2. Gellért Nóra 
3. Százi Viktória 

Katonai férfi: 
1. Barbi János százados 
2. Deme Tibor ezredes 
3. László Balázs 

Katonai nõi: 
1. Németh Éva õrmester 
2. Kelemen Veronika

törzsõrmester

MATASZ Nagydíj férfi: 
1. Ostoróczki Ferenc 
2. Tóth László 
3. Kertész Péter 

MATASZ Nagydíj nõi: 
1. Grim Jolán 
2. Járó Klára 
3. Kristóf Nóra

DR. VARGA JÓZSEF – BOKOR TAMÁS


