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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 
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Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tulajdonában
lévõ ingatlanok értékesítésére

Cím HRSZ m2 Bruttó ár Leírás

Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, 
gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.

Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany,
gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról megközelíthetõ. Össz. közmû 
beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok 7299 1898 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról megközelíthetõ. Össz. közmû
beköthetõ.

Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany,
gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.

Barackos út 6995 7146 11.730 Ft/ m2 Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. és a Barackos út 
találkozásánál. Örök panorámás.

Nyerges u. és Táltos u. találkozása 6996 1515 11.270 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen található. Legnagyobb
beépíthetõség 10%. Közmûvek a Tegez és a Nyerges utcáról is beköthetõek.

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698 6258 10.350 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen található. Legnagyobb
beépíthetõség 10%. Közmûvek a Tegez és a Nyerges utcáról is beköthetõek

Cserkész utca 7282 300 10.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ.
Vándor utca 9157 1277 8.800 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany,

gáz beköthetõ.
Erdõsor u. 22. 8209 682 11.376 Ft/ m2 Az ingatlan Szentendre belterületén, a Boldogtanyán üdülõ övezetben

helyezkedik el. Ivóvíz és elektromos áram az ingatlanra be van vezetve. 
Megközelítése az erdõsor utcáról lehetséges.

Evezõ utca 38/2 368 15.000 Ft/ m2 Az ingatlan Szentendre belterületén Pannónia utca és a Duna által határolt 
területen fekszik. Nem közmûvesített. Övezeti besorolása szerint 
településközpont vegyes területen, 30%-os beépíthetõség.

Evezõ utca 38/3 881 15.000 Ft/ m2 Az ingatlan Szentendre belterületén Pannónia utca és a Duna által határolt 
területen fekszik. Nem közmûvesített. Övezeti besorolása szerint 
településközpont vegyes területen, 30%-os beépíthetõség.

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni. További információt személyesen a
Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon  a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak. A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja:  2011. június 9.

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága munkatársai a „Szentendrei Múzeumok és Galériák Éjszakája
címmel megrendezett eseménnyel szeretnének a város összes múzeuma, galériája és étterme
közremûködésével egy átfogó, kulturális-mûvészeti programot ajánlani a szentendrei és a hozzánk láto-
gató közönségnek.
A rendezvény legfontosabb célkitûzései: • kapcsolódjunk a város történeti- mûvészettörténeti örök-
ségéhez és mai képzõmûvészeti életéhez, s ezzel is erõsítsük a helyi lokálpatriotizmust • a városban élõ,
a múzeumok és a képzõmûvészet iránt nyitott közönség számára koncentráltan és szórakoztató for-
mában mutassuk be értékeinket • Szentendrére csábítsuk azokat a látogatókat, akik nyugodt
körülmények között szeretnék élvezni a kiállításokat és a kapcsolódó rendezvényeket. 
Önt, mint étteremtulajdonost/üzlettulajdonost arra kérjük, hogy szintén kapcsolódjon a rendezvényhez! 
• lehetõleg 22 óráig, de inkább 24 óráig tartsanak nyitva; 
• amennyiben arra lehetõsége van, illetve egyébként is tervez esti programot, koncertet, úgy kérjük,
kapcsolja az eseményt a rendezvényhez; 
• ha kiállításokat is bemutat, kérjük, adjon helyet a szentendrei képzõmûvészeknek (a mûvész szemé-
lyét, valamint a témát illetõen nem szeretnénk megkötéseket adni); 
• készüljön olyan elvihetõ, könnyen elkészíthetõ- és fogyasztható ételekkel, melyek egy ilyen típusú
eseményen kelendõek (nem szeretnénk külsõs standosokat hívni, hanem a vendéglátást a helyiekkel
kívánjuk megoldani. 

Amennyiben külön programmal szeretne részt venni az eseményen, úgy kérjük, május 30-ig jelezze azt,
hogy az esemény bekerülhessen a programfüzetbe, 

Elérhetõségek: Kassai Hajnal, 06-30 465-5245, kassai.hajnal@pmmi.hu

A rendezvényhez a PMMI kiadásában mûsorfüzet és saját honlap készül, de programjaink
szerepelni fognak a Múzeumok Éjszakája központi reklámfelületein, szóróanyagaiban és
május végétõl üzemelõ honlapján is.

www.muzejszentendre.hu, 
www.muzeumokejszakaja.hu, 
www.pmmi.hu, 
www.szentendreprogram.hu, 
www.facebook.com/pestmegyeimuzeumok 
www.iranyszentendre.hu 

Keresse a rendezvény programfüzetét!

Tisztelt Üzletvezetõ, Étteremvezetõ! 



VÁROS

XXV. ÉVFOLYAM  19. SZÁM 2011. MÁJUS 27. SzeVi 3

A polgármester 
programja

Május 27. (péntek)
09.00 Testületi interjú a Tv

Szentendrével
12.00 KMRFT ülés
13.00 Diákpolgármester választás
16.30 Gyermekrajz verseny kiállításá-

nak megnyitója a Polgármesteri
Galérián

18.00 Hõsök napi ünnepség és 
koszorúzás

Május 28. (szombat)
10:00 Városi Gyereknap a Czóbel

Parkban
10.00 Szomszédünnep

Május 30. (hétfõ)
11.00 Holokauszt vándorkiállítás meg-

nyitó a HÉV állomásnál
14.00 MAG Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés 
16.00 TÖOSZ EU Tanács Egyeztetés

Május 31. (kedd)
10.00 Mahart képviselõivel egyeztetés

személyszállításról
11.00 Beruházásról egyeztetés
12.30 Pro Urbe Bizottság

megbeszélése
14.00 Kulturális Kft. ügyvezetõjével

megbeszélés
14.30 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
16.00 Megbeszélés a biztosítások opti-

malizálásáról
17.00 Pro Szentendre tulajdonosi

Bizottság

Június 1. (szerda)
13.00 GESZ vezetõi állásra pályázók

meghallgatása

Június 2. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskütétel
14.00 Vezetõi megbeszélés

Kövekre várva
Még mindig nem érkeztek meg a
belváros burkolásához szükséges
kockakövek. Mint múlt heti szá-
munkban is megírtuk, a felújítás
késlekedését az okozza, hogy a
beszállított kockakövek – két
esetben is – nem bizonyultak
megfelelõ minõségûeknek, ezért
visszaküldték azokat. Informá-
cióink szerint az újabb szállít-
mány már megérkezett az ország
területére, de a vámoláson – lap-
zártánk idején – még nem jutot-
tak túl.

Aquapalace-változások

Június 1-jével Bacsa Csaba ügy-
vezetõi megbízását hosszabbítot-
ta meg a városvezetés az Aqua-
palace Kft. élén az uszoda hasz-
nosítására irányuló koncessziós
közbeszerzési eljárás jogerõs és

eredményes lezárását követõ 60.
napig terjedõ idõszakra. A cég
felügyelõ bizottságába dr. Gri-
maldi Zsuzsanna helyett dr. Szé-
kely Mariannát választották
tagként. 

Mobil árvízvédelem

Elfogadták a szentendrei mobil
árvízvédelmi fal üzemeltetésérõl
szóló szerzõdést, amely a szent-
endrei tûzoltóság és az önkor-
mányzat között jött létre. Ennek
alapján a lebontható falelemeket
a tûzoltóság területén tárolják, és
szükség esetén a jövõben õk
fogják fel- és leszerelni azokat.

Pap-szigeti strand

Eredménytelen lett a Pap-szigeti
strand és parkoló üzemeltetési
pályázata, ezért 2012. szeptember
30-ig a jelenlegi üzemeltetõ,
Mészáros János vállalkozó foly-
tatja tovább a tevékenységet. Az
önkormányzat mostantól nem
biztosít üzemeltetési támogatást,
a strand mûködtetéséhez szük-
séges vízjogi és egyéb engedé-
lyeket az üzemeltetõnek kell be-
szereznie. Októberre hosszú távú
koncepcióról tárgyalnak majd a
képviselõk a strand mûködte-
tésével kapcsolatban.

Szentendrei szobrok

Megkezdõdik Szentendre szob-
rainak és környezeti szerepüknek
az elemzése, a méltó elhelyezés
kialakítása, és a javaslattétel az
új szobrok kihelyezésének hely-
színeire. A vizsgálatra ad hoc
bizottság jött létre Csíkszent-
mihályi Róbert Munkácsy-díjas,
érdemes és kiváló szobrászmû-
vész, Páljános Ervin szobrász-

mûvész, Szuromi Imre építész és
képzõmûvész, dr. Török Katalin,
mûvészeti író, Hidegkuti Gergely
közlekedési tanácsnok, Zakar
Ágnes kulturális bizottsági elnök,
Tolonics Gyula és ifj. Lator László
kulturális bizottsági tagok, Mezei
Margit, valamint a Mûvészeti
Tanács vagy az Alkotómûvészeti
Platform delegáltjának rész-
vételével.

Hõsök napi 
megemlékezés

Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel hív mindenkit 

A HÕSÖK NAPJA TISZTELETÉRE 
május 27-én, pénteken 

18 órakor a Kálvária dombon lévõ
II. világháborús hõsi emlékmûnél

tartandó megemlékezésre
Ünnepi beszédet mond 

dr. Török Balázs alpolgármester
Közremûködnek Orbán Borbála, 
a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti

Szakközépiskola tanulója,
Ferencsák Mihály fõtörzsõrmester,

a MH Központi Kiképzõ 
Bázisának Zenekara, 

vezényel Dalmadi Zoltán õrnagy

Városi gyermeknap
május 28., szombat Czóbel park

10 óra Megnyitó: dr. Dietz Ferenc polgármester és a város diákpolgármestere

Egész napos programok:
Kézmûves foglalkozások, kvízjátékok, akadálypálya, tengópálya, trambulin, csúszda,
ugrálóvár, lepényevés, zsákban futás, lisztfújás, sárkányhajóval szigetkerülés, rendõrségi-
és tûzoltó autók bemutatója

Színpadon zajló programok:
10.00 Izbégi Általános Iskola: twist, majorett-bemutató, jóga bemutató
11.00 Szent András Általános Iskola: macskatánc, ugrókötél-bemutató
11.30 Welldance SE bemutató
12.00 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium: mesejelenet, énekbemutató
13.30 Iskolák közötti karaoke-verseny
15.00 Csepregi Éva interaktív mûsora
16.00 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium: Honfoglalás
17.00 Barcsay Jenõ Általános Iskola: Moldvai és ugrós táncok
17.30 Vujicsics és Söndörgõ Együttes koncertje

GYERMEKNAPI HANGULAT

Virágos kertek illata,
méhek szorgalmas hada,
fecskék vidám csivitelése,
az iskolai év közeli vége.

Kicsiny 
gyermekek mosolya,
májusi napfény aranya,
szülõk aggódó féltése,
gyermekálmok 
dédelgetése.

N. K.

Trianoni
megemlékezés
Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel hív mindenkit a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából, 
A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM

ALÁÍRÁSÁNAK 91. ÉVFORDULÓJA
TISZTELETÉRE 

rendezendõ városi ünnepségre 
június 3-án, pénteken 

15.30-kor
a Kálvária dombon lévõ 
Trianon emlékmûhöz.

Köszöntõt mond 
DR. DIETZ FERENC

polgármester, 
az ünnepi szónok 

KISS DÉNES költõ, 
a Trianon Társaság elnöke lesz. 

A mûsorban közremûködik 
Dulai Dóra és Gáthy Gergely, 

a Református Gimnázium tanulói, 
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola 

és az MH Központi Kiképzõ 
Bázis Zenekara

Kedves Olvasók!
Heti rendszerességgel szeret-
nénk tájékoztatni Önöket váro-
sunkban felmerülõ olyan maga-
tartásokról, melyek a minden-
napokban talán nem is min-
denkinek tûnik fel, hogy sza-
bálysértések, csak akkor, ami-
kor a bírságok kiszabásra ke-
rülnek.
Reméljük, a kellemetlenségek,
bírságok megelõzése érdekében
segítséget nyújtanak ezek a
„Figyelemfelhívások”. Minden
héten egy-egy problémacsopor-
tot közelítünk meg úgy, hogy a
rendeletben megfogalmazott
szabályok által elvárt jogkövetõ
magatartások is megjelennek.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI IRODA
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Tisztelt Illetékesek!

Hosszú évek
során rájöttem
arra, hogy
hiába járok
lakossági fóru-
mokra, ott az
illetékeseknél
csak süket

fülekre találok. Ugyanis a tények
ezt bizonyítják!
Sok-sok panaszom van, nemcsak
nekem, de sajnos az emberek már
belefáradtak már a szélmalom-
harcba, ezért már nem törõdnek
semmivel. A hatóság fát vághat a
hátukon, arra is csak legyintenek,
úgysem érdemes szólni, ez eddig
is így volt, de most már nálam
legalábbis betelt a pohár. Az utol-
só csepp a behajtási engedély volt
a belvárosban. Én, aki 70 éve itt
lakom, ahhoz, hogy gépkocsival
haza tudjak jönni, fizetnem kell,
ellentétben a város más területén
élõkkel, akik ingyen hazamehet-
nek. Azt mondják, hogy ingyenes
a bejövetel, de fizetnem kell 2200
Ft-ot, hogy kiadják az erre szóló
engedélyt. (Hát mi ez, ha nem
nyílt színi rablás fényes nappal?) 
Azt mondják, nem õk a hibásak,
mert országos rendelet írja elõ,
hogy eljárási illetékeket kell kér-
ni, Ha így is van, a polgármester
úr elgondolkodhatna azon, hogy
ez így nem igazságos, és õt azért
választottuk meg (sajnos én is),
hogy törõdjön a városban lakók
érdekeivel. Nagyon egyszerûen
csak azt kéne tennie, hogy az
állandó lakók részére ingyenesen
adná ki az engedélyt, mert én
elõbb laktam itt, mint hogy
belvárosi zóna lett a lakhelyem.
Más: legalább öt éve én személye-
sen, és többször többedmagam-
mal kértük lakossági fórumokon,
hogy a nagyposta elõtt létesít-
senek egy átkelõ zebrát a 11-esen,
mert mindenki ott szaladgál,
botorkál át az úton (öreg, fiatal
egyaránt). A válasz: túl közel a
másik zebra, felfelé a szak-
munkásképzõnél, lefelé a kínai
étteremnél. Hát szüntessék meg
az egyiket, és helyezzék át oda,
ahol nagyobb szükség van rá!
(Csakhogy akkor nem tudnának a
rendõrök büntetni, ha pénzre van
szükségük).
Még sok panasz van, de csak a

legfontosabbakat említem. A
Duna-parton elvették a jól bevált,
évek óta mûködõ buszforgalmat,
s amit adtak helyette (Skanzen-
járat) ritka és pénzbe is kerül, és
nem segítség az öregeknek. Az itt
lakó öregeknek egy lehetõségük
van: minél elõbb meghalni, és
akkor megszûnik a problémájuk!
Mert közlekedni nem lehet, csak
gyalog. (És aki fájós lábú beteg?)
A Fõ tértõl lefelé az egész kör-
nyéken nincs egy bolt sem, ahol
alapvetõ élelmiszereket lehetne
vásárolni. Legközelebbi bolt a
Dobozi utcai CBA, ahol a hegyre
kell mászni, vagy az Ady Endre
úti SPAR (régen Plusz), vagy a
Kaiser's a HÉV-állomásnál. Aki
ismeri ezeket a boltokat, az tudja,
hogy igen messze vannak a
Bogdányi utcától, fõleg egy idõs,
beteg embernek.
Nagyon remélem, hogy hosszú
életûek lesznek az ilyen körül-
ményeket kialakító hatósági em-
berek, és legalább ennyit fognak
szenvedni ezen dolgok miatt, ha
megöregszenek. Mert könnyû azt
mondani, hogy tessék lemenni az
aluljáróba – de ha nem hajlik a
lábad?
Én csak annyi jót kívánok az
illetékeseknek, mint amennyit õk
adtak nekünk, öregeknek, és csak
annyi megbecsülést várjanak el,
mint amit õk adtak nekünk
(vagyis semmit). Isten nem ver
bottal.

EGY BELVÁROSI LAKÓ

Tisztelt Belvárosi
Lakótársunk!

Mindenekelõtt egyet kell Önnel
értenem abban, hogy egy város-
ban, amelynek ezernyi része, és
egy közösségben, amelynek
számtalan részérdeke van,
mindig adódnak feszültségek,
átmenetileg megoldatlan prob-
lémák. De mindannyian arra
törekszünk – hivatali dolgozók és
civilek egyaránt –, hogy ezeket a
részeket egésszé alakítsuk, a
különbözõségekben pedig meg-
találjuk azokat a megoldásokat,
amelyek a legtöbb érintettnek
megfelelõek. A 2006 óta rendsz-
eresen szervezett „Városháza
házhoz jön” lakossági fórumok

azt a célt szolgálják, hogy el-
mondhassuk egy-egy témával
kapcsolatban a legfontosabb in-
formációkat, hogy megismerhes-
sük az Önök gondjait, javaslatait,
hogy a végeredmény közös állás-
pontot tükrözzön. Ha nem mindig
sikerül, az figyelmeztetés a jövõre
nézve, hogy tegyünk még többet a
hatékony párbeszédért és együtt-
mûködésért. 

Ami a konkrét felvetéseit illeti:
1. A behajtási engedélyre a Bel-
városban (védett övezet területén)
ingatlantulajdonnal rendelkezõ
személyek és az ott élõ helyi
lakosok ingyenesen jogosultak,
fizetni csak az eljárás lefoly-
tatásáért kell 2200 Ft illetéket. Ez
az összeg nem az önkormányzat
bevétele – mivel illetékbélyegben
kell leróni –, hanem a központi
költségvetést illeti. Az illeték-
fizetési kötelezettséget központi
(és nem helyi) jogszabály állapítja
meg, ezért azt kötelezõ beszed-
nünk.  
A megválasztott képviselõk és a
hivatal munkatársai mindannyi-
an törõdünk az Önök érdekeivel,
hiszen az illetékfizetési köte-
lezettség bevezetését követõen az
engedély érvényességi idejét 1
évrõl 3 évre növeltük. Ez azt
jelenti, hogy a behajtás évi 733
Ft-jába kerül az érintetteknek,
azaz naponta 2 forintjába kerül
egy belvárosi lakónak a behajtás,
de ezt sem a városnak, hanem az
államnak fizeti.

2. A 11-es úttal kapcsolatban
évtizedek óta folyik az élénk vita,
ennek kapcsán a tehermentesítõ
út létesítése, a Dunakanyar körút
egyes helyeken föld alá vezetése,
egy-egy forgalmi sáv lezárása,
kerékpárúttá, parkolóvá alakí-
tása, esetleg befüvesítése egy-
aránt felmerült. Mindezek azon-
ban pénz híján tervek maradtak,
sajnos maradtak a gondok is: a
11-es ma az ország egyik legfor-
galmasabb és legveszélyesebb
városon át vezetõ gyorsforgalmi
útja. Ugyanakkor az elmúlt évek-
ben számos ponton sikerült forga-
lomcsillapító szigeteket, újabb
zebrákat, lámpás gyalogos át-
kelõket építenünk, ezzel az
átkelés jóval biztonságosabbá
vált, ez a csökkenõ baleseti sta-
tisztikákból is látszik. (11-es
csomópontok átépítésérõl cikk a
közeljövõben – a Szerk.) Az Ön
javaslatát megtárgyaljuk a Város-

üzemeltetési Bizottság, a Közle-
kedési Munkacsoport, valamint a
Városüzemeltetési és Közlekedési
Tanácsnok bevonásával és a Pest
Megyei Állami Közútkezelõ Kht.
szakembereivel, s amennyiben
minden szempontból támogatást
kapunk rá, lépni fogunk a bizton-
ságos átkelés érdekében.

3. A Duna-korzón évekkel ezelõtt
megszûnt a közösségi buszkö-
zlekedés, a Volánbusz Zrt. dön-
tése alapján, mert a járatot
kevesen használták, a Duna-
kanyar körútra áthelyezve azon-
ban sokkal nagyobb a kihasznált-
ság A szakemberek külön ki-
emelték a közlekedésszervezési
problémákat az igen gyakori ren-
dezvények miatti lezárás, a célfor-
galom-átalakítás, valamint az
alapján, hogy a belváros fejlõdése
érdekében növelni kell a gyalogos
övezeteket. Ez egyeseknek okoz-
hat kényelmetlenséget, de a
városi lét, a közösséghez tartozás
mindig egyszerre jelent elõnyöket
és hátrányokat, jogokat és köte-
lességeket, örömöket és apróbb
szomorúságokat. Mi azon va-
gyunk döntéseinkkel, hogy min-
den várostársunknak az elõbbiek-
bõl jusson több!

4. Egyetértünk abban, hogy a
belvárosban az évtizedek alatt
eltûntek a régi szolgáltatások, a
kis boltok. Nagy öröm, hogy a tu-
risztikai vállalkozások mellett a
papír-írószer üzlet még nyitva
van. Folyamatos tárgyalások és
lobbi eredménye, hogy a kispostát
és könyvesboltot meg tudtuk
õrizni a város lakosságának jobb
kiszolgálása érdekében. Egy
város valóban csak akkor marad-
hat élõ, az ide érkezõ vendé-
geknek is vonzó, ha abban a
helyiek jól érzik magukat, ezért
célunk visszacsábítani a belváros-
ba néhány boltost és régi szolgál-
tatást. Sem a polgármesternek,
sem a hivatalnak ehhez jogi esz-
köze nincs, de a belváros fejlesz-
tése ez irányba halad. Elsõbb-
séget kívánunk adni változat-
lanul a magyar és a helyi minõsé-
gi termékeket árusító üzleteknek.

Kívánunk Önnek hosszú és egész-
séges életet, számítunk állandó
figyelmére, további javaslataira,
és várjuk következõ lakossági
fórumainkon is!
Tisztelettel

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Belvárosi panaszok
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Két alkalommal, május 20-
án és 22-én is városunkban
járt Erdõ Péter bíboros,

prímás, az Esztergom-Budapest
fõegyházmegye érseke. A külön-
leges alkalmak apropóját az adta,
hogy a magyar katolikus egyház
feje kánoni vizitációt tartott
Szentendrén, a Keresztelõ Szent
János Plébánián. Ennek során
ellátogatott a plébániához tartozó
templomokba, a katolikus okta-
tási és egyéb tevékenységet foly-
tató intézményekbe, valamint
május 22-én, vasárnap a Péter-Pál
templomban 71 embernek szol-
gáltatta ki a bérmálás szentségét.
A fõpásztorral beszélgettünk a
déli szentmisét követõen.

A kánoni vizitációról szóló
jegyzõkönyvek az egyház-
történet-írás talán legérté-
kesebb nyomtatott forrásai.
Milyen képet festenek ró-
lunk ezek a feljegyzések év-
tizedek, évszázadok múlva?
Korunk jellemzõje a tartósság
hiánya. Nem maradnak kõbe
vésett feljegyzések, még csak
könyvtárak sem, hanem legin-
kább az internetet használjuk az
információk tárolására. Az össze-
gyûjtött tudást lejegyezzük és
tároljuk valamilyen formában, de
csak évtizedek múlva derül ki,
hogy ezek hozzáférhetõk marad-
nak-e. Már a harminc évvel
ezelõtti fénymásolatok is kezdik
elveszíteni az olvashatóságukat.
Amint a látogatások befejezõdtek,
nyomdászokkal fogjuk kitalálni,
milyen módszerrel tárolhatók a
legtartósabban az így keletkezett

iratok. Az egyház azonban az
emberek szívében él, és csak
másodlagosan a kövekben. Nem a
szellem az anyag terméke, hanem
fordítva: elõször van a gondolat, a
lelkesedés, az emberi törekvés a
szív mélyén, s ezek nyomán moz-
dulnak meg a kövek. Nekünk az
egyházi jogszabályok évszázadok
óta elõírják, hogy járjuk végig a
plébániáinkat. A középkor végén,
az újkor elején kialakult az egy-
házmegyei zsinat, majd a kánoni
vizitáció, mert világossá vált,
hogy a püspöknek olykor szemé-
lyesen is meg kell látogatnia a
plébániákat. Ilyen kánoni vizitá-
ciókra különösen akkor van szük-
ség, amikor nagy változások men-
nek végbe a társadalomban.

Milyen nagy változást jelez
a mostani vizitáció?
Az ezredforduló után az Apostoli
Szentszék új direktóriumot adott
ki a püspökök egyházmegyei szol-
gálatáról. Ebben az áll, hogy a
püspöknek nemcsak esperesei
útján, hanem személyesen is láto-
gatnia kell az egyházmegyei plé-
bániákat. A Budapest-Esztergomi
Egyházmegyében utoljára 1934-
ben, Serédy Jusztinián püspöki
ideje alatt került sor ilyenre.
Tavaly év elejével indult a mos-
tani egyházlátogatás, és körül-
belül három és fél év alatt kell
befejezõdnie. Jól haladunk, mert a
mintegy 150 plébániából 55-öt
sikerült meglátogatni, és még
csak egy év telt el a rendelkezésre
álló idõbõl. A látogatás során
elõször az Oltáriszentséghez járu-
lunk, majd megnézzük az egyházi

intézményeket, ezután az önkor-
mányzatot, amennyiben intenzív
kapcsolat van a településvezetés
és az egyház között. A plébániai
gazdálkodástól a jövõbeni ter-
veken át az épületek kihasznált-
ságán keresztül egy 667 kérdés-
bõl álló listán ellenõrizzük a
plébánia szervezetét, s ebbe bele-
értendõk a személyügyi kérdések
is. A plébániai képviselõ-testület
Karitász-csoportjait külön fi-
gyelemmel kísérjük. Fontos és
bátorítandó az õ szociális tevé-
kenységük, mert amilyen messze
elér a hitet hirdetõ szavunk, el
kell érni a segítõ kezünknek is.

Milyen sajátosságokat
tapasztalt Szentendrén?
Két olyan temploma is van a
Keresztelõ Szent János plébániá-
nak, amely plébániatemplomi
funkciót lát el. Mindkettõ értékes
és szép, ahogyan a katolikus
iskola és óvoda közelsége és
együttmûködése is dicséretes.
Sok kedvezõ körülmény támogat-
ja a közösségi életet, de a leg-
lényegesebb, hogy sok hívõ tar-
tozik a plébániához. Szentendre
az agglomerációs kitelepülés
kitüntetett célállomása. Sok fiatal
család költözik ide, de ahogy lát-
tam, nem alvóvárosként mûkö-
dik, hanem valódi, intenzív
hitélet zajlik.

Mit tehetnek a hívek hitük
megtartásáért?
A hit nem statikus állapot. Nem a
megtartásáért, hanem a megélé-
séért küzdünk. Lesz olyan nem
hívõ, akit ez inspirál, és lesz, aki
irigykedni fog. A hívõ alapvetõ
kihívása, hogy a hitébõl fakadó
kihívásoknak megfeleljen. A hívõ
meggyõzõdésbõl hisz, mert ta-
lálkozott Krisztussal. Mindig van,
aki meghallja azt a tiszta és szelíd
szót, amellyel hív minket.

Mennyire hallották meg a
szentendrei hívek ezt a „tisz-
ta, szelíd szót”?
A Szentendrei Keresztelõ Szent
János plébánia aktív csoportok,
közösségek színhelye. Nemcsak
teadélutánokra jönnek össze,
hanem segítenek. Nagy öröm és
biztatás, hogy ilyen emberekre
leltem itt.                  BOKOR TAMÁS

A bíboros látogatása
„Amilyen messze elér a hitet hirdetõ szavunk, el kell érni a segítõ kezünknek is”

Kiss GYörgy ny. plébános, Erdõ Péter bíboros, dr. Dietz Ferenc polgármester és
Blanckenstein György plébános a Városházán

Nem vagyunk 
madárijesztõk...

A Péter- Pál templom óralapjának
a helyére beköltöztek a vércsék.
Az óralapot csak a költés után
teszik vissza.

Barokk hangverseny-
sorozat a Keresztelõ
Szent János Plébánia-
templomban

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

A hangversenyek újszerû internetes
regisztrációval és jegyrendeléssel
szervezõdnek. A kezdõ jegyár 
2400 Ft, mely az elsõ 50 jegyren-
delésig változatlan, majd a jegy-
foglalásokkal 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.
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Pincér, fizetek!

„Akarsz-e meggyó-
gyulni? – kérdezte
Jézus. „Miért, beteg
vagyok?” – kérdezem én. 
Rossz érzésem van, mégiscsak
Jézus kérdezi ezt. Nem lehet
olyan rossz, mert a szomszéd
Józsi, aki most vett egy 15 mil-
lió Ft-os autót (jövõre én is ven-
ni fogok, remélem), templomba
járó ember. Lehet, hogy nekem
is oda kéne járnom? És akkor
már az idén... Józsit meg-
kérdeztem errõl a  templomba-
járás dologról. Azt mondta,
kérni kell az Urat, és ha jól
kérem, akkor megadatik. Mint
neki, õ jól kéri. Mit tett Isten,
olyan üzlet jött egyszer csak,
hogy vettem rögtön két 15 mil-
lió forintos autót. A vállalkozá-
som bõvült. Mostanában
panaszkodunk a válságra. 
A magyar már csak ilyen
panaszkodós fajta, Igaz, ami
igaz, úgy néz ki, jövõre nem
tudom lecserélni az egyik 15
millió Ft-os autómat egy 25
milliós másikra. Válság van.
Ezt tudomásul kell venni.
Józsiékkal együtt járunk vasár-
naponként a templomba. Neki
is két kisfia van. Továbbviszik
a családi vállalkozást. Pistikét,
kisebbik fiamat, tudományos
pályára szánom. Lehetne kutató
vagy valami ilyesmi...
Józsiékkal rendszeresen
grillezünk. Múltkor a felesége
furcsán nézett rám. Én sem
vagyok fából, õ sem. Ezt felnõtt
emberek módjára egy délután a
motelszobában megbeszéltük.
Kedvelem õt. Férje, Józsi,
elhanyagolja szegényt.
Idõnként, ha ráérünk,
találkozunk. Tegnap a
feleségem vacsora után azt
mondta, beszélnünk kell.
Fontos dologról van szó. Józsi
feleségének eljárt a szája?
Lebuktam? Azt mondta, a mi
kapcsolatunk régóta rossz, mert
elhanyagoltam õt, de talált
valakit, akiben megvan az, ami
belõlem hiányzik. Józsi az a
valaki. Vasárnap, az isten-
tisztelet után, azon tanakod-
tunk, én költözzek Józsiék
házába, vagy a feleségem. 
„Akarsz-e meggyógyulni? –
kérdezte Jézus. Miért, beteg
vagyok? – kérdezem én. 

CS. F.

Tûzoltó-
találkozók
Tûzoltóságunk ez évben két
meghívásnak tett eleget. Az elsõ a
hagyományos évente ismétlõdõ
nemzetközi tûzoltó-találkozó, ame-
lyet idén Franciaországban, Szent-
endre testvérvárosában, Salon de
Provence-ben rendeztek május 5-8.
között. Részt vettek még Wertheim-
bõl és Aranda de Dueroból a tûzoltó
bajtársak. Elsõ nap a Polgármesteri
Hivatalban tartottak fogadást a
delegációk részére, második nap a
sportversenyek voltak (a fociban
harmadikok lettünk), majd egy
hagyományos provanszi ebédet
(aiollival: fokhagymás majonézzel)
fogyasztottunk el, este borkóstolás
vacsorával egy borpincében. Har-
madik nap Marseille és a calanque-
ok (szurdokvölgyek) megtekintése,
ebéd egy hajón, If várának szigete
és egy további nagyobb sziget

megtekintése. A vacsora a tûzoltó-
ságon, Salonban volt, ahol az
ajándékozás is megtörtént. Utolsó
nap Pélissane-ba, a provanszál
vásárba még ellátogathattunk,
majd az ebéd után hazaindultunk.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal
támogatását és külön köszönjük
tolmácsunk, Krizbainé Szabó Éva
segítségét.

A másik meghívás Ostrów Wiel-
kopolski Város Tûzoltóságától ér-
kezett. A tûzoltóság 2011. május
13-án ünnepelte 60 éves fennál-
lását. Erre az alkalomra meghívták
a modellgyûjtõ Benke Donát kol-
légánkat is, hogy a tûzoltóság
épületében megrendezett kiállítá-
son vegyen részt. Az öt vitrint
tûzoltó-, rendõr- és mentõautó
modellekkel rendezte be. Nagyon
sikeres volt a kiállítása, kiemelném,
hogy a 60-as évszámot szinte csak
lengyel autómodellekbõl raktuk ki.
A helyi tévé az alábbi linken meg-
nézhetõ riportot készítette vele:
www.ostrow24.tv/ film/strazacy-
zapraszaja-na-wystawe, illetve
www.powiat-ostrowski.pl/aktu-
alnosci/1737.
A lengyel bajtársak a külföldi kap-
csolataik közül csak minket, ma-
gyarokat hívtak meg. Ez minden-
képpen jelzi, mennyire fontosnak
tartják a magyar-lengyel kapcsola-

tokat. A laktanyán kívül öt önkén-
tes tûzoltóságot néztünk meg, min-
denhol nagy szeretettel fogadtak
bennünket. A kulturális programok
közül kiemelném az Ostrów
Wielkopolsi belváros bejárását, a
katedrális megtekintését, a közeli
erdõben kialakított lõtéren az
agyaggalamb lövészetet, az egyik
tûzoltó családi házában tartott va-
csorát, a régi orosz-német határál-
lomás(!) megtekintését és nem utol-
sósorban a tûzoltóság fennállásá-
nak megünneplését. Találkoztunk
egy Ostrów-ban élõ magyarral is,
aki nagyon örült, hogy végre
anyanyelvünkön beszélhet, egy
idõs lengyel nénivel, aki 15 évig élt
Budapesten, de kiválóan beszélt
még mindig magyarul. 
Köszönjük L. Kecskés András lant-
mûvész támogatását, segítségét. Az
Ostrów Wielkopolski iskolák szíve-
sen vennék, ha szentendrei isko-
lákkal fel tudnák venni a kapcsola-
tot. VÉGI CSABA

tûzoltó százados Ebéd egy marseille-i vendéglõben

Gyújtogatás

Május 16-án késõ este, 23 óra után
ismeretlen tettesek felgyújtották a
szentendrei köztemetõ bejáratánál
lévõ temetõirodát. A fából készült
épület leégését a beépített füstjelzõ
jelzése és az azonnal kiérkezõ táv-
felügyeleti szolgálat, illetve a tûz-
oltóság gyors beavatkozása men-
tette meg.
Az épület homlokzatán és nyílás-
záró szerkezeteiben okozott kár
elsõdleges becslés szerint 750 ezer
forint értékben állíthatók helyre. A
gyújtogatás nemcsak az Oleandro
temetkezési irodát, hanem a szom-
szédos fából készült SZIGÜ irodát
és az ugyancsak fából épült virág-
boltot is veszélyeztette.
A tûzesetet mind a rendõrség, mind
a tûzoltóság vizsgálja.

Balalik István – Putyi
(1931–2011)

Múlt heti számunk-
ban rendõrségi hír-
ként számoltunk be a
Bükkös-patak közelé-
ben történt halásos
kimenetelû gázolás-
ról. Az áldozatról – Balalik Istvánról
– az alábbiakban emlékezünk meg.
Temetése június 3-án, pénteken 15
órakor lesz a Sztaravodai úti köz-
temetõben, 16 órától gyászmisét
mondanak a Péter-Pál templomban.

Szentendrén született, élt, halt meg.
Apja megbecsült iparos, az Ipar-
testület és a Legényegylet világi
elnöke (+1944).
A 4 elemit és a 4 alsó gimnáziumot
itt végezte; 45-tõl Budapesten a
legjobb cipészmesternél dolgozott,
kitanulta apja szakmáját, majd
élete végéig megbecsült és tisztelt
cipészmester volt Szentendrén. Kez-
detektõl fogva tagja volt a Musica
Beata kórusnak, pályája végén a
nyugdíjas klubot erõsítette Magdi
feleségével együtt. Két lányt nevel-
tek fel, szakmát adva mindegyiknek
a kezébe.

MÓCSAI LÁSZLÓNÉ MARIANN

KÖZLÉSE

Egy emberélet ennyi. Néhány adat,
helységnév, iskolák. Megszületett,
tanult, felnõtt, gyermekeket nem-
zett, becsülettel felnevelte õket.
Felesége haláláig kitartott mellette,
szerette, holtodiglan-holtáiglan,
egészségben, betegségben.
Az adatok nem õrzik meg a szemé-
lyiséget. Nem láttatják, milyen okos,
jó humorú, barátságos ember volt
Balalik István, vagy ahogy város-
szerte ismerték, Putyi bácsi. Ebben
az egyre inkább összekuszálódó
világban is megõrizte derûjét, ked-
vességét. Öröm volt találkozni vele a
városban, mert az a nap már kicsit
fényesebbé, vidámabbá vált. Való-
színûleg – egy más korban – lehetett
volna belõle akár más is, mint
cipészmester. Jó orvos, tanító, segítõ
ember. De hát persze az volt õ így is:
cipészként dolgozva, szakmáját sze-
retve, sok tevékenységgel foglalkoz-
va. Alapító tagja volt például a Mu-
sica Beata kórusnak, motorja a
kórustalálkozóknak, oszlopos tagja
a nyugdíjas klubnak.
Fiatal lelkû, kedélyes embernek
ismertük. Soha nem adta fel. Komo-
lyan hitte, hogy az élet igenis szép.
Ezt vallotta egész életében, tragikus
és elfogadhatatlan haláláig. 
Nyolcvan évig lehetett velünk. Isten
nyugosztalja.

HORVÁTH JUDIT

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.
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Vasutas Hétvége 
a Skanzenben
„A vasút fénykora – A vidék
modernizációja” címmel új
idõszaki kiállítás nyílik a szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban május 27-én. Az
interaktív tárlaton a látogatók a
kiállítási tárgyak és a hozzájuk
kapcsolódó események révén
nemcsak a vasút történetét
ismerhetik meg, hanem a vasút
térhódításának 19-20. századi
modernizációs hatását is. 
A kiállításban bemutatkozik a
vasút utazóközönsége. A vona-
ton találkozunk diákkal,
katonákkal, ingázó munká-
sokkal és summásokkal.
Piacozók és vásározók feszen-
genek fonott kosaraik mellett,
világutazó turisták emelik
utazóládáikat a magasba. 
Az utazás fontos kellékei mind-
mind megtalálhatók lesznek a
kiállításban. Diákbérlet,
kalapok és bõröndök, esernyõk,
felöltõk és vesszõkosarak
kísérik az utazókat; menesztõ
tábla, kézi jelzõlámpa és sze-
mafor ad utat az élményeknek,
Morse-féle távírógép köti össze
az állomást a világgal, zsebóra
és vasutas falióra tesz tanúbi-
zonyságot arról, hogy egykoron
bizony a vasút órájához igazí-
tották a falu templomi
toronyóráját is. 
A vasutaskarszalag és sapka,
kupák és érmék, egyenruhák
mesélnek arról, hogy a vasút
elterjedésével a vasutassá válás
a társadalmi emelkedés színtere
volt. 
A Vasutas Hétvégén – május
28-29. – minden a vasútról
szól.
Alkalom nyílik vasutasruhát
ölteni, s az élmény fotón is
megörökíthetõ. A MÁV Start
foglalkoztató játékokkal érkezik
a múzeumba, míg a MÁV
Nosztalgia egy mozdony makett
kiállítást rendez, melyben
ritkaságszámba menõ moz-
donyok járják a terepasztalt. 
A Vasúti Lámpamúzeum kiál-
lításában még soha nem látott,
érdekes darabok kerülnek elõ. 

További információ:
www.skanzen.hu

Május 21-én osztották ki már
14. alkalommal az Év Ki-
állítása Díjat a Múzeumok
Majálisán a Múzeumkertben.
A Pulszky Társaság és a Ma-
gyar Múzeumi Egyesület által
alapított díjat dr. Bereczki
Ibolya fõigazgató-helyettes
és az Észak-magyarországi
falu tájegység felelõs muzeo-
lógusa, Nagyné Batári Zsu-
zsanna vette át.

ASzabadtéri Néprajzi Mú-
zeum 2010. június 25-én
megnyitott Észak-magyar-

országi falu tájegysége, azaz
önálló tájegységben kialakított új,
állandó kiállítása nyerte idén az
Év Kiállítása díjat. 2011. január
31-ig beérkezett összesen 14
pályázat közül 4 pályamû maradt
rövid listán, melyek közül végül a
szabadtéri múzeum kiállítása
került ki gyõztesként. Pályázni
olyan tárlatokkal lehetett, melyek
új tudományos eredményeket
mutatnak be, az új technológiákat
kreatív módon használják fel a
kivitelezésben, új látogatói ré-
teget szólítanak meg, vagy egy
témát szokatlan megközelítésben
tárgyalnak. 

Néhány szó a nyertes
kiállításról
A Skanzen nyolcadik tájegysége
az Ipoly és a Bodrog közötti,
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-
Zemplén és a történeti Gömör 19-
20. századi paraszti kultúráját,
elsõsorban építészetét és lakás-
kultúráját mutatja be. Az erre a
vidékre jellemzõ, különleges
lakhatási megoldásokat példáz-
zák a pinceházak, más néven bar-
langlakások.
A skanzenológiai mûhelytapasz-
talatok megosztásának is kiemelt
figyelem jut. A félig üvegfalú
erdõhorváti módszertani házban
szemléletes példákkal tárják fel a
házkiválasztás, bontás és újra-
építés, a néprajzi gyûjtés és beren-
dezés mûveleteit. Itt található a
Sárospatak közelébõl származó
cselédház is, melynek beren-
dezése egyedülálló újdonság a
Skanzenben. A házban bemuta-
tott négy idõszak: 1900, 1930,
1980-as évek és a 2000 körüli
állapot zsúfoltságról, zománcos

öntöttvas edényekrõl és a fürdõ-
szoba megjelenésérõl is beszámol.
Az Észak-magyarországi faluban
a látogatói élmény minden érzék-
szervre kiterjed. A mûtárgyakhoz
itt 1000 olyan demonstrációs
tárgy társul, amelyeket a látogató
kézbe vehet és kipróbálhat. A
házakba betérõ érdeklõdõ perku-
pai lakodalmas zenét vagy nógrá-
di dudaszót hallgathat, megraj-
zolhatja családfáját, megfigyel-
heti a disznóvágás, a novaji
nagykalács vagy az erdõhorváti
perec sütésének mesterfogásait,
de leheveredve próbára teheti a
filkeházi ágyat, vagy a használat-
ba vehetõ bútorok bármelyikét.

Legek
• Legrégebbi tárgy a novaji beren-
dezésben szereplõ 1876-os év-
számmal ellátott pad;
• legújabb a 2010-ben vásárolt
mosógép a cselédház modern idõ-
metszetet is bemutató fürdõszo-
bájában;
• legértékesebb mûtárgy Kukucs-
ka Ernõ, az egykori híres nógrádi
dudás eredeti dudája;
• legnagyobb méretû a csobádi
olajütõ fából készült 4 méter
hosszú szerkezete;
• legkisebb a nemesradnóti lakó-
házban bemutatott nemesi gyûlés
tárgyai között szereplõ családi
pecsétnyomó;
• a nemesradnóti lakóház az elsõ
olyan épület a Skanzenben, amely
a mai Magyarország határain túl-
ról került a gyûjteménybe, abból a
felvidéki faluból, ahol Radnóti
Miklós édesapja is született, s
ahol Pósa Lajos is tevékenykedett.

WWW.SKANZEN.HU

A Skanzen nyerte meg az Év Kiállítása Díjat



PONT jókor!
Idõsgondozásban, takarításban,
kertrendezésben és gyermek-
felügyeletben nyújt segítséget a
Pont Szövetkezet. A szervezet
munkaerõ-piaci szempontból
hátrányos helyzetû embereket
segít, miközben elérhetõ árakon
hasznos szolgáltatásokat ad a
kistérségnek. Az uniós forrásból
beindított programról Varga Éva,
a szövetkezet ügyvezetõje, egy-
ben a projekt koordinátora
beszélt.

Néhány éve még alacsony
volt az érdeklõdés a szociális
szövetkezetek iránt, de mos-
tanra kezdenek felvirágozni.
Mi fán terem e szervezeti
forma?
A szociális szövetkezet nonprofit
módon, de piaci alapon mûködik.
Lényege, hogy hátrányos helyzetû
embereknek biztosítja az önfog-
lalkoztatás kereteit. A szövetke-
zetek létrehozását célzó uniós
pályázat elõtt 80 ilyen létezett, egy
részük korábbi pályázatoknak, egy
részük pusztán a vállalkozó ked-

vnek köszönhetõen. 2009-ben Pest
megyében elsõként mi alakítottunk
ilyet Pont néven. Országosan is
kuriózumnak számítunk, mert a
tagjaink a szociális szakmákból
érkeztek. Azért álltunk össze, hogy
mások számára munkát, ezen ke-
resztül megélhetést biztosítsunk.

Hogyan mûködtetik a szö-
vetkezetet?
A Pont foglalkoztatás és szolgál-
tatás egyszerre. Jelenleg elsõsorban
a TÁMOP-2.4.3-B-2-10/2 számú
projekt finanszírozásából tudjuk
megvalósítani a céljainkat. A 33
millió forinttal támogatott program-
ba munkaerõ-piaci szempontból
hátrányos helyzetû álláskeresõket
vonunk be, hogy takarítási, kertren-
dezési, gyermekfelügyeleti és idõs-
gondozási tevékenységet végez-
zenek. 10 hónapunk van arra, hogy
a projektet önfenntartóvá tegyük. A
helyi munkaügyi kirendeltség köz-
remûködésével 19 munkatársat
választottunk ki, hárman dolgoz-
nak a csapatban adminisztratív
területen. Négy fõt idõsgondozásra
vettünk fel, nekik már megvolt a
szükséges képesítésük. A további
12 fõnek gyermekfelügyeletben,
takarításban és kerti munkában
kezdtünk kb. négyhónapos OKJ-s
képzést nyújtani, ami után fél évig

pályázati forrásból, majd piaci
alapon foglalkoztatjuk õket a
közösségi szolgáltatások területén.

Ki a célközönségük?
Nem az önkormányzati házi segít-
ségnyújtás, hanem a feketepiac
riválisai vagyunk. Újszerû gondolat
a szociális szövetkezetben a szo-
ciális szolidaritás. Járulékfizetõ
állampolgárokká teszünk korábban
segélyeken élõ álláskeresõket.
Garanciát vállalunk a munkájukra,
alaposan kiképezzük õket a felada-

tokra, jogtisztán alkalmazzuk õket,
számlát adunk a szolgáltatásokról.
Sokan azt gondolják, a „hátrányos
helyzetû” csak hajléktalan alko-
holistát jelenthet. A szövetkezethez
azonban például olyan 25 év alatti-
ak is csatlakozhatnak, akik reg-
isztrált álláskeresõk, és még soha
nem volt bejelentett munkavis-
zonyuk. Ugyanígy munkaerõ-piaci
szempontból hátrányos helyzetûek
a gyermeküket egyedül nevelõ
szülõk, a tartósan egészségkáro-
sodottak és az 50 év felettiek.
Számos problémával küszködnek,
ezért jogász, pszi-chológus és szo-
ciális munkás segíti õket. A képzés
szombati napjain gyermekfelügyelõ
vigyáz a gyerekeikre, hogy nyugod-
tan tudjanak részt venni a kép-
zéseken.

Milyen terveik vannak még?
Jelenleg is folyamatban vannak

további pályázataink, amelyek ke-
retében például erõsíteni szeret-
nénk a tudatos vásárlást. Bár-
milyen szükségletet találunk, szí-
vesen koordináljuk, az erdõgaz-
dálkodásból kezdve a helyi ter-
mékek árusításáig. Május 21-én,
szombaton például közremûköd-
tünk a szemétszedésben a TeSzedd
rendezvényen, valamint regisztrál-
tattam a szervezetünket a hajlékta-
lanok vasárnapi ebédfõzésére. Az
önkormányzatnál felajánlottam a
szövetkezet szabad kapacitásait.

Mi lesz a munkatársaikkal a
projekt végeztével?
A dolgozók legalább 75%-ának
szövetkezeti taggá kell válnia a
program végére. Ettõl fogva együtt
húzzuk a szekeret. A szociális
szövetkezet nem a pénzszerzést és 
-felhalmozást célozza: közhasz-
núak vagyunk, a hátrányos hely-
zetûek foglalkoztatásáról szól a
missziónk.

(x)

PROJEKTIRODA: 
2000 SZENTENDRE, 

DUNAKANYAR KRT. 14.

INFORMÁCIÓ ÉS MEGRENDELÉS: 
06-70-772-8585

E-MAIL: PONTSZOVETKEZET@GMAIL.COM

HONLAP: FOLYAMATBAN
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Új magyar innováció 
a digitális ajánlórendszerek területén

A Mirax Blueblack 1908 Kft. a Közép-Magyarországi Operatív
Program keretein belül az Európai Unió és az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósította a „MIRAX
BLUEBLACK 1908 Kft. korszerû, magas értéket hordozó K+F-i
mesterséges intelligencia projektje számítógépes WEB3 progra-
mozás területén” elnevezésû projektjét.
A projekt célja egy adatbázisokat összekötõ, személyre szabott
ajánlásokat létrehozó mesterséges intelligencia kifejlesztése,
illetve egy ezt felhasználó internetes szolgáltatás beindítása.
A szolgáltatás az emberi ízlés követését, az összetartozó tartal-
mak felkutatását és ezeknek a médiafogyasztók számára követ-
hetõ formában történõ megjelenítését valósítja meg. Olyan
szoftver- és hardver infrastruktúra jött létre, mely képes
Magyarország legnagyobb kulturális adatbázisait és a felhasz-
nálói igények elemzését folyamatosan feldolgozni, és a prog-
ramok közötti kapcsolódásokat fel térképezni. 
A tartalomajánló rendszer elsõként a port.hu oldalain jelent meg,
ahol a szabadidõ eltöltéséhez kínál ajánlatokat a regisztrál-
taknak. 
A pályázat eredményeivel és a termékkel kapcsolatos 
további kérdéseikkel forduljanak Csík Zsuzsannához 
a vod@miraxdvd.hu címen.
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Boldog születésnapot Erdei!

Az idei év családi napja a Dunakanyar Erdei Általános Iskolában
rendhagyó alkalom volt, hiszen most ünnepeltük iskolánk 20.
jubileumát. A 20-as szám bûvkörében telt a születésnapi ünnep-

ségünk is: minden osztály 20 jó cselekedettel tett a környezetéért, 20
km-t teljesített túra keretében, készítettünk „20 szeletes tortát”, amely
azt mutatta meg, milyennek látják iskolájukat. Volt többek között zsi-
bvásár, ahol húszasokkal lehetett fizetni, valamint az Erdei Totóban és
az Erdei Tájfutáson is megbújt néhány 20-as. 
A legnagyobb és legérté-
kesebb 20-as birtokosa ter-
mészetesen Szentendrey
Géza bácsi volt, aki isko-
lánk alapítójaként már 20
éve rabul ejti a gyerme-
keket tudásával, elhiva-
tottságával. „Erdei Fa-
törzs-díjjal” fejeztük ki kö-
szönetünket ennek a kü-
lönleges iskolának a meg-
álmodásáért és létrehozá-
sáért. Ez a díj jelképezi
erdei mivoltunkat; jelké-
pezi a törzs, az alap
fontosságát, mely tovább-
adja erejét és tudását,
jelképezi az életet és a
folytonosságot.
Az ünnepség zárásaként közös éneklésre és játékra hívtuk az egybe-
gyûlteket, majd 20 postagalambot 20 születésnapi jókívánsággal
engedtünk útjára, melyek reményeink szerint el is jutnak az illetéke-
sekhez. 
20 éve alatt felnõtt az Erdei, immár nagykorú lett. S bár a nagykorúság
komoly felelõsséget ró ránk, mi bizakodva és büszkén tekintünk a
jövõbe.

Áll a vár a Hold utcában

AHold utcai oviban nem tartják be a hivatalos naptári ünnep-
napokat. Egy kis túlzással, de igaz az elõbbi kijelentés, ugyanis
három héttel elõrehozták a gyermeknapot. Na nem volt senki,

aki ez ellen hangot emelt volna, hiszen a célközönség nagyon is meg
volt elégedve az eseménnyel.
Kezdõdött az egész valahol még a farsangi idõszakban, amikor is az
óvoda dolgozói hosszú idõ óta elõször megrendezték az ovibált. A cél
kettõs volt, az egyik, hogy az intézményes keretektõl távol lazább,
oldottabb hangulatban találkozhasson egymással szülõ-szülõ,
valamint szülõ és óvodai dolgozó. A másik ok, aminek súlya akkor még
kevésbé volt érezhetõ, de innen nézve kicsit sem elhanyagolható, az
volt, hogy a tombolából, illetve a belépõk árából bõvítsék az udvari
játékok sorát. Egyszóval az anyukák, apukák, óvó- és dajka nénik fel-
húzták a táncos cipõjüket, és hajnalig tartó mulatozásban építgették a
„szebb jövõt". Nem telt el pár óra, és a manapság oly sokat emlegetett
fontosságú kapcsolati tõke, sõt újdonsült barátságok sora szövõdött,
és nem utolsósorban összeállt az anyagi tõke jelentõs része a vár
építéséhez.
A tavasz azzal telt, hogy az összetáncolt összeget az alapítványi
pénzbõl kipótolták, az óvó nénik a katalógusból a legszebb, legna-
gyobb, legszínesebb várat kiválasztották, megrendelték, majd az
épülését a gyerekekkel kézen fogva, a távolból figyelték.
Április elejére a vár összeállt, nem volt más hátra, csak egy átadó
ünnepséget kellett köré szervezni. Nem, ne gondolja senki, hogy túlzás
ez! Igenis ritka dolog manapság, hogy egy önkormányzati intézmény-
ben így forogjon a szerencse kereke! Adtunk már hírt arról, hogy az
elmúlt nyáron az utolsó szögig felújították az egész óvodát, hogy lett
egy nagy, tökéletes felszereltségû tornaterem, HCCP konyha, fejlesztõ-,
meg pedagógusi szoba. Arról szó sem esett, hogy a Hold utcában
használatos, új típusú oktatási rendszernek, a kompetencia alapú
oktatásnak köszönhetõen az óvoda országos szintû referenciain-
tézménnyé vált. Most meg itt egy újabb játék, ami nemcsak újsze-
rûsége, de paraméterei miatt is az udvari játékok büszkesége lett.
Igazán megérdemelte, hogy egy „ünnepséget” kanyarítsanak köré!
Mivel a kisgyerekek tûréshatárával játszadozni nem illik, hát megren-
dezték a gyereknapot  május elsõ vasárnapja utáni héten. Volt ott min-
den, ami ilyenkor szükséges, felfújható ugrálóvár, akadálypálya, zsák-
ban futás, céllövölde, meleg idõ, hideg fagyi... na meg kicsik és nagyok
elégedettségére a díszvendég: a gyerekektõl hemzsegõ kétcsúszdás,
kéthintás, függõhidas, mászófalas csodapalota.

- VADADI - 

Szentendrey Géza, az iskola alapítója 
Erdei Fatörzs-díjat kapott

Ingyenes családterápia!

Családjukban felmerülõ nehézségek
esetén ne késlekedjenek 
segítséget kérni, mielõtt visszafordíthatat-
lan események történnének életükben! 

Párjukkal, gyermekükkel kapcsolatos 
problémáik kezelésére alkalmas lehet 
a családterápia módszere.

Ingyenes szülõcsoport!

Olyan szülõpárokat, egyedálló szülõket
várunk a csoportba, akiknek nehézségeik
vannak gyermekük nevelésében.

Bejelentkezés: Tiszóczi Enikõ 
pszichológusnál. 
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat:
(26) 312-605; 400-172.

Városi pedagógus nap
Június 3-án, pénteken 17 órakor szeretettel várják a pedagógusokat 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében rendezett Városi pedagógus napi ünnepségre 
és az azt követõ fogadásra. Az ünnepségen adják át Szentendre Város Pedagógiai díját.
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ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI

Nem mutatok fügét
Gyerekkoromban édesapám kiscserfei szõlõ-
jében menve az egyik pince mellett hatalmas
fügebokor mellett vitt az utunk. Mindig meg-
csodáltam a hatalmas, több karéjos leveleit meg
a termést is. Ez azonban még õsszel sem volt
ehetõ, hiszen Zala megyében olyan helyen
voltunk, ahol nem tudott beérni a gyümölcs, így
azután sok év után ismertem csak meg az érett
fügét. Aszalva sem találkozhattam vele, az én
gyerekségem idején a szocializmus építése folyt
(Rákosi Mátyással az élen), hosszadalmas
volna itt taglalni, hogy miként függött össze ez
a déligyümölcsökkel. Elég legyen annyi, hogy
banán, citrom, füge, narancs sehol nem volt
kapható. Már gimnazista voltam, amikor a
Balatonfelvidéken kerékpározgatva találtam
egy kõfal mögül kihajló és érõ fügétõl lehajló
ágat. Keszthelyen még 1990 körül a Csemege
boltban, augusztusban és október elején árulták
a környéken termett fügéket, amint a szentend-
rei piacon manapság is.
Sok év múltán feleségemmel telket vásárol-
tunk Szentendrén. Az elhanyagolt kertet ren-
dezgetve az elsõ tavasszal örömmel fedeztük
föl, hogy egy jobbára száraz ágakból álló
bokor – füge. Mondanom sem kell, hogy meg-
fiatalítottuk, és immár három évtizede ápol-
gatjuk. Meg is hálálja, hacsak erõs tél nem

tesz nagyobb kárt benne a szénatakarás
ellenére, amelyet éppen a napokban szedtem
le róla.
A füge hazánkban már a XIV. században
ismeretes volt, a nevezetes Besztercei szójegy-
zékben (amely a latin–magyar szótárak egyik
elõzménye) ez olvasható: „ficus: fige [fa].” A
(latin) tudományos név: Ficus carica.
A „füge” szót a régi velencei olaszból szár-
mazik, ebben a „fighe” tulajdonképpen a ’füge

mint gyümölcs’ többes számú alakja, mivel
többnyire a kereskedelemben ezzel a szó-
alakkal találkozott a magyar ember, hiszen
egy szem fügét aligha volt szokás árulni. (Az
egyes szám „figa” volt, a mai olasz irodalmi
nyelvben „fico” szóalak használatos.)
Aki arra kíváncsi, miként lett a „fige” szóból
„füge”, figyeljen föl arra, hogy a régi magyar
nyelvben a források szerint Szent István
korában például a „fû” még ’fí” volt, a „fül”
pedig „fil”, de még késõbb is – a Besztercei szó-
jegyzékben, 1395 körül – a „fülemüle” nevében
is „i” van („filemile”), a „fürj” még „firj”; a ké-
ménybõl „fist” szállt fel, akkortájt „fillent”-ettek
a hazudozók („füllent”) és így tovább nagyon

sok esetben. A történeti nyelvtudomány az
ómagyar korban egy i>ü hangváltozást tart
számon (ajakkerekítéssé váltak az i-k), a folya-
mat nagyjából lezárult a XIV. században. A régi
magyar nyelv hangváltozásainak ez az esete
ismeretes a leginkább az írásos emlékek jóvol-
tából. Zrínyi Miklós például Mátyás királyról
írja, hogy állítólag „[…] valami rosz figékért ugy
megharaguvék, hogy meghala belé.”
Ami a „fügét mutat” kifejezést és a hozzátar-
tozó ujjmozdulatot illeti, ez még az ókori
görögségtõl ered. A gonosz szellemeknek
ugyanis, hogy igézésüket elhárítsák, altestük
valamely részét vagy fügét mutattak, durva
elutasításként ugyanezt tették emberekkel
szemben is. Petõfi Sándor is használja a kife-
jezést egyik versében: „[…] ha fogat | Vicsor-
gat én rám a hideg, | Hahá! milly jól esik:
fügét | Mutatni õ kegyelminek.”
A fügebokor levele szerepel egy átvitt értelemû
kifejezésünkben. Szégyenletes dolgot, tényt,
körülményt leplezni, enyhíteni lehet ekként:
„Ez a magyarázat csak fügefalevél a kudarc
mentegetésére” – írja A magyar nyelv értel-
mezõ szótára. A kifejezés megfelel a fest-
ményeken, szobrokon fügefalevelet ábrázoló
minta használatával, amellyel a meztelen
emberi test bizonyos részeit takarják el.
Minthogy az elmondottak dolgában semmi ta-
kargatni valóm, remélem, az anyanyelvi rovat
olvasói nem mutatnak fügét nekem…

BÜKY LÁSZLÓ

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-ikoladekor.hupont.hu

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

ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ
MINDEN SZOMBAT DÉLELÕTT 9-12 ÓRÁIG

JÁTÉK • MOZGÁS • KOMMUNIKÁCIÓ

4 ÉVES KORTÓL

GYEREKEKNEK

Szorongások csillapítása, túlmozgás-fékezés, iskolai helyzetgyakorlatok 

SZÜLÕKNEK

Iskolaválasztási tanácsadás, otthoni fejlesztõ játékok, nevelési tanácsadás

Jelentkezés: Dunakanyar Magániskola

Tel.: 06 30 4999 381Tel.: 06 30 4999 381
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Néhány hete szûkszavú hír
tudatta lapunkban, hogy a
magyar európai uniós

elnökség ünnepi programjaként, a
Külügyminisztérium támogatásá-
val nyílt meg a Szakács Imre fes-
tõmûvész Rege címû kiállítása. A
kiállítást Helmo Hernandez, a
kubai Ludwig Alapítvány elnöke
köszöntötte, és Deák Miklós
nagykövet nyitotta meg. Azonban
nemcsak a diplomáciai testület
tagjai, hanem állami tisztviselõk,
fiatal mûvészek is érdeklõdéssel
fogadták a számukra különleges
formavilágot. 
Santa Clara a kubai fõvárostól
250 kilométerre fekszik, és egy
magyar szerzetes, Vándor József
kötõdései révén az ottani püspök-
ség adott otthont a tárlatnak. A
rangos kulturális eseményt ma-
gyar irodalmi est vezette be:
Petõfi, Márai, Kosztolányi, Ör-
kény, Kertész Imre és Esterházy
mûveivel is megismerkedhettek
az érdeklõdõk. A képeket itt is
osztatlan elismerés övezte. Ten-
gerentúli élményeirõl így számolt
be a mûvész, Szakács Imre.

Milyen benyomásokat
gyûjtött Kubáról?
A kiállítás elõkészületei mellett
kevés idõm volt az ország megis-
merésére. Fõként mûtermeket,
galériákat látogattam. Remek
mûvészekkel ismerkedtem meg,
akik fantasztikus munkákat mu-
tattak. Mind a grafika, mind a fes-
tészet terén magas színvonalú az
ottani mûvészet. Rendkívül érde-
kes volt a Kuba képzõmûvészetét
(kortárs mûveket is) bemutató
múzeum, ahol egy egész napot
eltöltöttem, és még szívesen
visszamentem volna. Az Antillák
gyöngyszemének tartott sziget
színei, a mindent átható karibi
zene szintén felejthetetlen emlék.
Ezt illetõen sokat köszönhetek dr.
Csige Gábornak, aki a kiállítások
gondos elõkészítésében, szerve-
zésében és precíz kivitelezésében
fontos szerepet játszott. Termé-
szetesen a teljes diplomáciai
testület támogatásával, Deák
Miklós nagykövettel az élen.

Festészetét eddig is érték
más kultúrából érkezõ hatá-
sok, amelyek megjelennek
mûvei motívumkincsében.
Kubából mit hozott magá-
val?
Lélegzetelállító, elképesztõ, egzo-
tikus fákat láttam. Már régebben
a madármotívum mellett megje-
lentek képeimen a fák, elsõsorban
a régi mûvésztelep fáit festettem.
A Kubában látott fák hatása nem
fog nyomtalanul elmúlni, ebben
biztos vagyok. És még egy dolog:
a kiállítást megelõzõ nyílt napon

sokat beszéltem Szentendrérõl, a
festõk városáról, amikor váratlan
és örömteli meglepetés ért. 2014-
ben Santa Clara alapításának
500. évfordulóját ünneplik, ame-
lyet rendkívüli kulturális prog-
rammal akarnak emlékezetessé
tenni. Erre az alkalomra kapott
meghívást a régi mûvésztelep
kolóniája. Hát nem csodálatos?

ÕZI

Újabb szentendrei kiállítás Kubában
A tavaszi havannai kiállítás után, amely márciusban szép szakmai sikert aratott, május 5-én
Santa Clarában nyílt meg Szakács Imre Rege címû kiállítása. A tárlatot a kubai magyar
nagykövet helyettese, dr. Csige Gábor nyitotta meg. 

Régen volt, 
hogy is volt?
Az idei nyár folyamán szeret-
nénk lehetõséget biztosítani
az érdeklõdõ gyerekeknek,
hogy játékos formában maguk
is átélhessék a régi idõk min-
dennapjait és megismerked-
hessenek a magyar népi kul-
túrával. A tábornak Kisoroszi
egyik legrégebben álló háza
ad otthont. Itt négy éve mûkö-
dik a Régi idõk háza címû
kiállítás, melyet a helybéliek
hoztak létre a falu régi tár-
gyainak összegyûjtésével. 
Programok: kézmûves mester-
ségek (népijáték-készítés, ne-
mezelés, agyagozás, gyöngy-
fûzés, szövés-fonás), népi
játékok, régi tárgyak hasz-
nálata, munkák a ház körül,
népi hiedelmek-szokások,
népmesék, népdalok, magyar
háziállatok.
Idõpontok: június 27-július
1; július 4-8. A gyermek-
táborok 9-tõl 16 óráig, hét-
fõtõl péntekig tartanak, díja 
16 000 Ft/fõ. További 
információ: 06-70-598-4345, 
mezontuli@gmail.com.

Rege I. Rege III.
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Múlt idézõ 
mesterségek
Dunakanyarban élõ kézmûves
mesterek 10 alkalomból álló
szakkört indítanak június 3.
hetében. Várják mindazok
jelentkezését, akik
szeretnének megismerkedni
magyar népi mesterségeink
történetével, a természetes
alapanyagok – agyag, anyag,
bõr, csuhé, gyapjú, gyöngy,
gyékény, vesszõ – fel-
használásával, és szeretnének
saját alkotásokat létrehozni. A
foglalkozások 17-tõl 20 óráig
tartanak, Szentendrén minden
kedden, Tahitótfalunk minden
szerdán, Szigetmonostoron
minden csütörtökön. 
A csoportok 10 fõ jelentkezése
esetén indulnak, a szakkör
díja 1800 Ft/alkalom.

További információ: 
06-70-598-4345, 
mezontuli@gmail.com.

Állatsimogató 
a Kis Kópé Kuckóban!

A Kis Kópé Kuckó tulajdonosai mindig
igyekeznek a náluk megrendezett
eseményt felejthetetlen élménnyé tenni.
Nemrégiben kis baromfiudvart vará-
zsoltak a családi napközi kertjébe.
„Meglátogatott” bennünket egy pár ház-
iállat a családok nem kis örömére. Voltak
ott nyuszik, kiscsibék, kiskacsák, bárány,
kecskegida és nem utolsósorban póniló.
A gyerekek megtudhatták, mivel kell az
állatokat etetni, és hogyan kell gondozni
õket. Lelkesen vettek részt ezen kis álla-
tok megismerésében. Pihenésképpen
lehetett tojást festeni, zsírkrétával rajzol-
ni, színezni. Aki akarta, kipróbálhatta a
mini közlekedési parkot, ahol jelzõtáblák
segítségével lehetett közlekedni. Olyan
nagy volt az érdeklõdés, hogy alig
fértünk el a kertben. Legalább 70 láto-
gatónk volt, nemcsak családok, hanem
felnõttek, fiatal párok is kíváncsian jöttek
be hozzánk.
Akik ott voltak, gazdag élménnyel távoz-
tak. Köszönjük, hogy megtiszteltek ben-
nünket. Reméljük, a legközelebbi ren-
dezvényünk is legalább ilyen sikeres lesz.

MARSINÉ TÓTH VERONIKA
06/20-258-9806 

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

NYÍLT NAP 
a szociális intézményben
A Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény 

június 15-én, szerdán 
a lakosság részére nyílt napot tart, melynek keretében szívesen
látják az intézmény szociális szolgáltatásai iránt érdeklõdõket.

Szolgáltatásaink
• Idõsek nappali ellátása (napközbeni tartózkodás, teljes ellátással, egészségügyi felü-
gyelettel, szabadidõs programok, igény szerint be- és hazaszállítás intézményi autóval)

• Házi segítségnyújtás (az otthonukban segítséget igénylõk ellátása, fürdetés, 
gyógyszerezés, bevásárlás stb.)

• Szociális étkeztetés (napi egyszeri meleg ételt – ebédet - biztosítunk az egészségi
állapotuk, illetve szociális helyzetük miatt rászorulóknak)

Címünk: Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény 
(volt Gondozási Központ), 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

Érdeklõdni lehet: Kecskésné Sipos Andrea intézményvezetõ, 311-964



1987-ben jelentek Kondor Béla
összegyûjtött versei. A kötetben
három fõ címet találunk: Boldog-
ságtöredék, Jelet hagyni és Írás a
falon. E három mondat szinte
átfogja Kondor Béla egész életét,
a rövid 42 esztendõt. Még élhetne
ma is, hiszen csak nyolcvanesz-
tendõs lenne. Ezek az öreg pla-
tánok még látták Õt itt a kertben,
1972-ben. Szelleme, csendes, de
azóta is égetõ, melengetõ su-
gárzása jelen van itt és most.
Életmûvének hatása  felszabadí-
totta a magyar kortárs rézkar-
colást és a festészetet. Rézkarcai,
festményei és versei ma is erõt
adnak a magányosan dolgozó és
küzdõ  mûvészeknek. Küzdelem
volt élete, mert a pártcenzúra
figyelte, és volt úgy, hogy három
nap után bezárták a kiállítását. 

Néhány napja vasárnap délután
jegyzeteimet raktam sorba, éppen
legépeltem a nevét, amikor a
Kossuth Rádióban megszólalt a
33 éves Mester hagja egy 1964-es
rádióriportban, amelyet székesfe-
hérvári kiállításának megnyitóján
vettek fel. Életérõl és fõiskolai
éveirõl beszélt, hogy fekete fest-
ményei miatt átküldték a grafikai
szakra. „Domanovszkytól és Szõ-
nyitõl nem tanultam semmit sem
– jelentette ki némi íróniával és
hetykén, – Barcsayt és Koffánt,
õket tartom a mestereimnek.”
(...)
Erdélyi Miklós írja Kondor Bélá-
ról: „Másnap beállított egy nagy
demizson borral hozzánk, és azt

mondta, legyek szíves a papánál
elintézni (merthogy a papámnak
nagy okkultista könyvtára volt),
hogy õ oda valahogy befészkelje
magát. Én ekkor elkértem a kul-
csot, õ bevette magát a könyvtár-
ba, késõ éjszakáig ott volt, föl-
mentem, vittem egy pohár bort, és
ott akadt rá Swedenborgnak a
Menny és pokol címû könyvére,
ami azóta sem tudom, hogy hol
van. Swedenborg egy XVIII.
századi misztikus, Blake kortár-
sa, többször említi is a verseiben,
és ez a Menny és pokol címû mûve
tényleg hihetetlen könyv, ebben
azt állítja, hogy õt egy angyal
végigvezette a mennyen, poklon
és a purgatóriumon, nagyon
precíz leírást is ad, és meglepõ
kijelentések özönével van tele.
Ettõl számíthatóan éreztem a
képeiben és az egész munkás-

ságában, hogy most már tudatos
benne a misztikus érdeklõdés,
nem pusztán formai.” (…) 
Kondor Béla rézkarcai még éle-
tében eljutottak Miamiba, Grazba,
Tokióba, Krakkóba. Nagy szerepe
volt 1961-ben az elsõ miskolci
grafikai biennálé indításában. (...)
Egyszer találkoztam vele szemé-
lyesen. 1972 áprilisában becsen-
gettem a Mesterhez egy meghívót
szorongatva. „Ne Mesterezzél –
mondta az ajtóban –, gyere be,
legalább nem egyedül iszom meg
a konyakomat.” Majd két órát
töltöttem a mûtermében... Láthat-
tam munkáit, beszélt a repülõ-
modellekrõl és a rézkarcról.

A most itt látható munkákat
gyûjtögetve beszélgettem Ágotha
Margit grafikusmûvésznõvel, Ré-
kassy Csaba párjával. Egy nagyon
szép fametszetet adott  Szent-
endrére, olyan körtefára met-
szette, amit Samutól, Kondor
Bélától kapott. Mindannyian
tudjuk, hogy Rékassy Csaba és
Kondor Béla kortársak voltak,
több közös érdeklõdési területük
is volt: rézkarc, rézmetszet, hang-
szer- és óraépítés. Itt most egy
Rékassy rézmetszetet is látha-
tunk, a Daedalus és Ikaroszt. A
repülés mindkét  mûvészt izgatta.
Végül szeretném megköszönni
jelenlévõ kortársaimnak, hogy
munkáikkal tiszteletüket tették
Kondor Béla elõtt.

A kiállítás megtekinthetõ június
26-ig, hétfõ kivételével 11-18 óra

között.

KULTÚRA
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Klubrádió Est

A Szentendrei Szocialisták
szervezésében megrendezésre
kerülõ Klubrádió Est második
összejövetelére június 2-án,
csütörtökön 18 órakor a
Szamos Cukrászda Klimt ter-
mébe (Dumtsa J. u. 14.), vár-
nak mindenkit, ahol aktuális
politikai, társadalmi és gaz-
dasági helyzetrõl beszélgetünk
meghívott vendégeinkkel
baráti hangulatban.
Meghívott vendég: Kuncze
Gábor. Az est házigazdája:
Szabó Imre országgyûlési
képviselõ.

Fotókiállítás

Június 5-én, szombaton 
17 órakor nyílik a Dalmát
Kávézóban (Bartók B. u. 8.)
Gasztonyi Varga Zsuzsanna
fotókiállítása Változatos ter-
mészet címmel. A kiállítást
megnyitja Stefanovics János
fotómûvész. Megtekinthetõ
július 1-jéig, naponta 12-22
óra között.

CSEVEJ-est

Kellár F. János Immánuel
mûvészeti-kulturális-értékob-
jektív-karitatív beszélgetõs
estjének következõ vendége
Borbély Mihály nép-, világ- 
és jazz zenész, a Vujicsics
Együttes alapító tagja lesz.
Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt május 31-én, ked-
den 19 órakor a Pest Megyei
Könyvtárba (Pátriárka u. 7.), 
a belépés díjtalan.

Június 3. péntek 17 óra

Pest Megyei Könyvtár,
Szentendre, Pátriárka u. 7., 
színházterem

Belépõ: 2500 Ft
Támogatási jegyek kaphatóak!

Rákóczi Alapítvány számlaszáma:
10105874-54554745-00000007

Sztárvendég
WOLF KATI
SÖNDÖRGÕ

Mûsor:
• Salsa-bemutató – Bailar-táncklub
• Ír sztepp tánc a szentendrei ír
szteppesek elõadásában,
• Fellépnek az iskola diákjai
Az este folyamán büfé várja 
a vendégeket!

Jótékonysági gála a Rákóczi iskoláért

„Angyal a város felett”
Kéri Imre Munkácsy-díjas grafikusmûvész, rézkarcoló nyitotta meg a Mûvésztelepi Galériában
a Kondor Béla tiszteletére rendezett kiállítást múlt héten szombaton. Az alábbiakban az õ
megnyitó beszédébõl idézünk.

EfZámbó István festõmûvész alkotása 
a Kondor-kiállításon

Kulturális-irodalmi pódium
A Szentendrei Román Kisebbségi Önkormányzat és a Budapesti
Románok Kulturális Társasága szeretettel hív minden érdeklõdõt
május 28-án, szombaton 17 órakor a Polgármesteri Hivatal díszter-
mébe. A kulturális-irodalmi pódiumon bemutatásra kerül a Ma-
gyarországi románok története és Berényi Mária irodalmi tevé-
kenysége.

Hóbel László festõmûvész a VLS-ben
A Vajda Lajos Stúdióban (Péter-Pál u. 6.) holo Hóbel László festõ-
mûvész kiállítása megtekinthetõ június 11-ig, péntekenként 14-17
óráig, szombaton és vasárnap 11-17 óráig.



HIRDETÉS

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2011. MÁJUS 27.14

ADÁSVÉTEL

Arany-ezüst felvásárlás a
legjobb napi árfolyamon
azonnali készpénz-fizetés-
sel. Ékszer Stúdió
Szentendre, Bogdányi u. 8.
Minden nap 10-17 óráig.
Tel. (26) 500-614.

Bélyeget, képeslapot, pénzt,
kitüntetést, könyvet, fotót,
plakátot, egyéb dísztárgyakat
vásárolok gyûjteményembe.
Hétvégén is! Tel. 06-20-947-
3928.

Megnyitottuk Timi használ-
truha és bizományi üzletün-
ket a Szentlászlói út 49/A
szám alatt.

ÁLLAT

Pumi kiskutyák eladók gyõztes
szülõktõl. Tel. 06-70-315-8784,
(26) 303-091 munka után.
További képek: www.pattogop-
umi.hu és facebookon: pattogó-
parázs kennel.

EGÉSZSÉG

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

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén 55 nm-es lakás I.
emeleten, szép kilátással,
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-
233-3705.

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

Szentendrén garzonlakás kiadó.
Tel. (26) 314-181.

Különálló lakrész kiadó egy
vagy két személy részére. Tel.
(26) 301-080.

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

Szentendrén, a Bolgár utcában 3
szobás, 80 nm-es, új építésû,
igényes lakás hosszú távra kiadó,
irodának is. Tel. 06-30-233-5531.

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

Szentendrén a Füzesparkban 2
szobás, egyedi gázfûtéses
lakás 45 ezer Ft/hó+rezsiért
kiadó. Tel. 06-20-236-4926.

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

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

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

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

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.

LAKÁS, INGATLAN

Eladó a Pap-szigettel szemben
53,5 nm-es, 2 szobás, teraszos,
emeleti lakás. Irányár: 13,6 mil-
lió Ft. Tel. 06-30-582-6543.

Károly utca 16. szám alatti 54
nm-es lakás eladó, vagy
ráfizetéssel füzesparkira cserél-
ném. Tel. 06-70-579-9670.

Szentendrén, a Kõhegyen örök-
panorámás, 10 051 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.

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.

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

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben 11
millió Ft-ért igényesnek eladó.
Tel. 06-30-605-7199.

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

OKTATÁS

Nyelvi-mûvészeti táborunkba
várjuk a 6-8 és 9-13 éveseket,
július 4-8. és július 18-22.
között, H-P: 8-17. Nívó
Nyelviskola, (26) 301-237, 06-
30-319-9634, Szentendre,
Kucsera Ferenc u. 7.

Diákoknak fejlesztõ, felzárkóz-
tató angol, német, francia,
spanyol, olasz intenzív tan-
folyamok délelõtt és délután,

heti 3x2 és 3x3 órában. Nívó
Nyelviskola, (26) 301-237, 06-
30-319-9634, Szentendre,
Kucsera Ferenc u. 7.

Nyelvvizsga-elõkészítõ tan-
folyamok az augusztus 27-i
EURO és az augusztus 26-i
BME nyelvvizsgára, 2x4 hetes
turnusokban: július 4 -29
augusztus 1-26 K-SZ-CS 3x4
óra/hét.  Nívó Nyelviskola,
(26) 301-237, 06-30-319-9634,
Szentendre, Kucsera F. u. 7.

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

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

SZOLGÁLTATÁS

Kõmûves, ács, tetõfedõ, 
könnyûszerkezet szerelõ és
kertépítõ munkák. Kisebb meg-
bízásokat is szívesen tel-
jesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

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.

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.dugulas-
elharito.hu.

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

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

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

Nyaralója elhagyott, kertje gon-
dozatlan? Gondozását vállalom
idényben, ott lakással, rezsi
fizetésével – Leányfalun vagy
Szentendrén. Budapesti
diplomás nõ, 06-30-977-1002.

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZ-
DÕKNEK A DUNAKANYAR-
BAN! www.újrakezdés.hu,
06-20-823-2025.

ÜZLET

Szentendrén, a Duna-korzón
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-
240-1942.

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

A szentendrei Metál üzlet-
házban 20 nm-es üzlethelyi-
ségek, irodák kiadók. 60 ezer
Ft+áfa (rezsivel)/hó. Tel. 06-
70-381-0341.

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

A belvárosban 12 nm-es helyi-
ség kiadó. Tel. 06-20-203-5988.

Az OÁZIS Ingatlaniroda 
új építésû, vagy 

15 évesnél nem régebbi  
házakat, lakásokat keres 

eladásra, kiadásra.

www.oazisingatlan.hu

Tel : (26) 301-106 
06-30-620-9787

OÁZIS
I N G A T L A N I R O D A

Szentendre, Sztaravodai úti kisposta

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

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

Szentendre és Vidéke APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 
a helyszínen

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

Bõvült a Vadkacsa Centrum

A Vadkacsa Egyesület szeretettel hív
minden érdeklõdõt a – szilveszterkor
leégett és öt hónap alatt helyi össze-
fogással újjáépített – Vadkacsa
Nomád Vízi Centrumba május 29-
én, vasárnap 10 órakor. Nyíri
Csaba, Lányfalu polgármesterének
köszöntõjét követõen a Vadkacsa
Klub-hálózat tagjai veszik birtokukba
az új létesítményt, majd ezt követõen
a földrajztudományok nyugalmazott
pedagógusa, Balla Benjámin rend-
hagyó földrajzóra keretében adja át
Leányfalu lakosságának a „Béni Bácsi
Földrajzi Gyakorlóteret”, mely az
iskolai földrajz tantárgy oktatását
terepgyakorlati körülmények között
mutatja be.



Szentendrei Kolping
Család Egyesület
Kolping Ház

Június 11. szombat 16 óra
TEMPLOMÉPÍTÉSZET
Golda János építész, egyetemi docens
elõadása

Dalmát Kávézó
Bartók B. u. 8.

Június 2. csütörtök 19 óra
A MENNY ÉS A POKOL EGY
HELYEN LENNE?
India egy szociológus szemével
Zám Mária elõadása

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

Szerb Egyházi Múzeum
Fõ tér 6.

A BOGYANI KOLOSTOR 
FALKÉPMÁSOLATAI 
A MATICA SRPSKA GALÉRIA
GYÛJTEMÉNYÉBÕL
Megtekinthetõ novemberig

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 27. péntek
15:20 RIO (96’)-2011.
17:00 A SASVADÁSZ FIA (84’) BA – 
a mongol Bazarbai története
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK - Halmos Béla
népzene történeti sorozata
18:30 A KIRÁLY BESZÉDE (118’) kh.:12
fõszerepben az Oscar-díjas Colin Firth
20:30 A MESTERGYILKOS (92’) kh.:16
Jason Statham profi bérgyilkos

május 28. szombat
10:00 - 12:00 A Vu-So Fesztivál keretében:
Tambura-workshop
15:00 RIO (96’)2011.
15:30 Vu-So Fesztivál keretében 
dokumentumfilmek vetítése (kisterem)
17:00 A SASVADÁSZ FIA (84’) BA – 
a mongol Bazarbai története
18:30 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM (120)
kh.:12 Jíri Menzel romantikus vígjátéka
20:30 A MESTERGYILKOS (92’) kh.:16
Jason Statham profi bérgyilkos

május 29. vasárnap 
RAJZFILMÜNNEP
15:00 RIO (96’) -2011.
16:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA kézmûves
foglalkozás

17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA – 13 ÚJ
MESE(70’) (premier elõtti bemutató)
18:20 BOGYÓ ÉS BABÓCA – 13 ÚJ
MESE(70’) (premier elõtti bemutató)
19:40 UTOLSÓ LÁTOGATÁS (133’) kh:12 -
tiltott szerelem és az ártatlanság 
elvesztése

május 30. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ – Lázár Enikõvel
17:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA –13 ÚJ MESE
(70’)
18:20 A MESTERGYILKOS (92’) kh.:16 –
Jason Statham profi bérgyilkos
20:00 UTOLSÓ LÁTOGATÁS (133’) – 
tiltott szerelem és az ártatlanság 
elvesztése

május 31. kedd
17:00 VALAMIKOR RÉGEN – Török Katalin
várostörténeti sorozata
18:45 A SASVADÁSZ FIA (84’) BA – a mon-
gol Bazarbai története
20:15 A MESTERGYILKOS (92’) kh.:16
Jason Statham profi bérgyilkos
21:50 SUTKAI BAJNOKOK (79’) kh.:12
Sutkáról, mely a cigányok nem hivatalos
fõvárosa

június 1. szerda
17:00 SUTKAI BAJNOKOK (79’) kh.:12
Sutkáról, mely a cigányok nem hivatalos
fõvárosa
18:30 A SASVADÁSZ FIA (84’) BA – a mon-
gol Bazarbai története
20:00 GYERMEKEIM APJA (110’) kh.:12 –
óda a házastársi szerelemhez
21:50 WOMB-MÉH (107’) kh.:18 
– a nyitott, befogadó nézõk filmje

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 

Gyereknap a WalkWay Palacsintázóban

Május 29-én, vasárnap, 12-18 óra
között óvónõnk arcfestéssel, lufihaj-
togatással, kreatív foglalkozással
várja a gyerekeket a Bogdányi út
15/2. szám alatt, a Duna-korzón, a
hajóállomás elõtti kis közben.
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Atávol-keleti eredetû táblás játék, a gó az
elemzõ és az ösztönös gondolkodás
ideális kombinációja. Logikai játék és

szellemi sport egyszerre. Az ideális gó játékos-
nak hol költõ, hol építész, hol festõ, hol pedig
matematikus módjára kell gondolkodnia. A
legfontosabb persze, hogy tudja, mikor melyik
gondolkodásmódot kell alkalmaznia. Pocsai
Rita, a mindössze 22 esztendõs szentendrei
hölgy hosszú évek során mester szintre
fejlesztette gótudását. A Szentendre és Vidé-
kének arról beszélt, hogy ideális esetben váro-
sunkban rendezhetik a 2013-as gó Európa-
bajnokságot.

Rövid alkalmazott mûvészeti kitérõ
után jelenleg a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetemen tanulsz mûvészet-
történetet, érdeklõdésed határozottan
humán. Édesapád, Pocsai Tibor azon-
ban mûegyetemistaként kezdett a gó-
val foglalkozni. Ezek szerint mindegy,
milyen az ember alapérdeklõdése?
Vagy a családi „fertõzés” az oka, hogy
magad is mesteri szinten játszol?
A góhoz valóban sokféle módon kell tudni
gondolkodni. Apu egyetemista korában is-
merkedett meg a góval, 1988-ban pedig
Európa-bajnok lett. Õ többnyire reális, logikai
alapon játszik. Engem a nõvéremmel együtt
hatéves korom óta tanított gózni, kifejezetten
maximalista módon: precízen elemeztünk
minden állást és kombinációt. Soha nem a
gyõzelem volt fontos, hanem hogy milyen
tanulságokat tudunk levonni a játszmákból.

Sportnak vagy játéknak tekintitek a
gót?
Nem tudom határozottan megmondani. Elvá-
rásaim természetesen vannak magammal
szemben, de soha nem voltam kifejezetten
versenyzõ alkat. Ehhez a játékhoz kétféle logi-
ka szükséges: stratégiai gondolkodás, amely
az emberi intuíción alapszik – emiatt nem sike-
rült még a sakkozógépekhez hasonló góprog-
ramot írni –, és kombinatorikai, matematikai
készség. Én inkább az elõbbit használom.

Csak nem a klasszikus, nõi és fér-
figondolkodás közötti különbség kö-
szön vissza ebben?
Apu sokszor szidott engem, mert idõnként
nehezen fókuszálok, nehéz kihozni magamból
egyszerre mindent, õ sokkal „hidegebb fejjel”
játszik. A páros góbajnokságokon éppen a két
nem közötti ilyesféle különbségek miatt vi-
szont kizárólag vegyes párosok indulhatnak,
ami különösen érdekessé teszi a játszmákat.
Hozzá kell tenni, hogy gót több férfi játszik,
mint nõ, és többnyire a férfiak nyerik a nagy
versenyeket.

Azért te sem panaszkodhatsz. A
Páros Gó Európa-bajnokságban édes-
apáddal 2003-ban elsõ, 2004-ben
második helyen végeztetek, Peking-
ben, a Szellemi Sportok Világjátékán
2008-ban a 3. helyet hódítottátok el,
majd megnyerted a nõi Európa-bajnok-
ságot 2005-ben és 2009-ben, tavaly
pedig a Nyílt Magyar Bajnokságban is
gyõzedelmeskedtél. Melyiket érezted a
csúcsnak?
A pekingi szereplésünket. Ott valahogy
összeértünk apuval. Õ azóta többnyire kül-
földön dolgozik, visszavonult a játéktól, én
pedig elkezdtem tanítani az érdeklõdõket.

Úgy hírlik, szokatlanul sokan van-
nak…
Ahhoz képest, hogy a Magyar Gó Szövet-
ségnek néhány száz regisztrált tagja van,
Pestújhelyen, egy általános iskola alsó
tagozatán, valamint Szentendrén, a Rákóczi-
ban is sok gyerek jár a gó szakkörre. Emellett
nyáron egyhetes turnusokban tanítottam a
hazánkban mûködõ Koreai Baduk Centerben.
(A baduk a gó koreai elnevezése – a szerk.)

Mivégre ez a nagy érdeklõdés?
Talán annak köszönhetõ, hogy a játékban
egyáltalán nem számít, ki milyen mûveltséget
hoz otthonról, és az sem, hogy milyen
hátrányokkal indul. Sok mindent fedezünk fel
önmagunkban és a másikban a játszmák
során, a gó nagyon jól fejleszti a szocializációs
hátrányok leküzdését, az integrációt, a siker-
élményt is. A játékhoz szükséges a logikus
gondolkodás, a problémamegoldó képesség, a
kombinatív készség, a kreativitás, de fontos
az önismeret, az empátia és az esztétikai
érzék is. Mint minden sportban, itt is alapvetõ
elvárás a önuralom, a koncentráció, a siker és
kudarc kezelésének képessége. Lehetõség van
rá, hogy a tábla kilenc, stratégiailag fontos
helyén ún. elõnypontokat helyezzünk el az
ellenfél számára. Ez az elõnyadás nagyobb
tudáskülönbség esetén is izgalmassá tudja
tenni a gót.

Mikor jön el az a pont, amikor meg-
unod?
Nem biztos, hogy meg fogom érni azt a pilla-
natot. A gó számomra mindig is pontos
visszajelzést adott az aktuális lelki és szellemi
állapotomról, megerõsítette bennem azt az
érzést, hogy szükségem van a fejlõdésre – ezt
nemcsak a gótudásra értem. Mindig van jobb
lépés, és soha nem látjuk elõre a játék végét.
Öt perc alatt meg lehet tanulni, de kiismerni
egy élet is kevés. Sokan kiesnek a kezdõ szint
után, mert nehezen tudják feldolgozni, hogy
mások gyorsabb ütemben fejlõdnek náluk.
Vannak matematikusok, akik megszállottan

gyártják a játékhoz az algoritmusokat, de félú-
ton feladják, mert amikor már használni kel-
lene az intuíciójukat is, falakba ütköznek.

Szentendre nemsokára jelentõs
szerephez juthat a nemzetközi gó-
életben.
Idén elnökváltás történt a Magyar Gó Szö-
vetség élén. Az új elnök nemrég ellátogatott a
Rákóczi iskolába, megnézte a szakkört, és tet-
szett neki, amit ott látott. Felvette a kapcsola-
tot Hajdu Gábor igazgatóval, mert szeretné, ha
a 2013-as Gyermek- és Ifjúsági Gó Európa-
bajnokságot itt rendezhetnék meg kb. 300 fõ
részvételével, köztük távol-keleti verseny-
zõkkel. Ez Szentendre számára nagy esély
lenne, s persze a góban európai szinten igen
erõs Magyarország egésze számára is, mert
hazánk utoljára 1986-ban rendezett Európa-
bajnokságot. Aki pedig kedvet kapott ahhoz,
hogy megismerkedjen a góval, csatlakozhat
hozzánk a május 28-i városi gyermeknapi
rendezvényen a Czóbel parkban, illetve a
Farkasvár DSE június 20-24., vagy július 4-
8. között megrendezendõ gó táborában,
amit a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnáziumban tartunk.

BOKOR TAMÁS

Gó Szentendre!
Városunk nemzetközi szellemi sportversenynek adhat otthont két éven belül

Pocsai Rita a következõ lépésen gondolkodik

Szabálymagyarázat 
az „istenek játékához”

A játékosok felváltva helyeznek fekete és
fehér köveket egy 19x19 metszéspontot
tartalmazó, négyzet alakú táblára. A játsz-
ma végére a tábla megtelik kövekkel, és két
teljesen különálló birodalom alakul ki a
gótáblán. Azok a kövek, amelyeket az
ellenfél teljesen körbekerített, foglyul esnek
és le kell venni õket a tábláról. Egy játékon
belül nem jöhet létre kétszer ugyanaz az
állás. Az õsi kínai számolás szerint a játék
addig tart, amíg mindkét játékos passzol.
Az nyer, akinek több köve van a táblán. 
A modern japán számolás szerint a játé-
kosok a passzolás után közös megegyezés
alapján leveszik a tábláról azokat a kö-
veket, amelyeknek nincsen esélye az életre.
A tábla minden körbekerített szabad met-
széspontja és minden foglyul ejtett ellen-
séges kõ egy pontot ér. Az nyer, akinek
több pontja van.


