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A Dunakanyar Kistérségi Szociális Intézmény
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egységébe
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Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
nyilvános illemhelyiségek üzemeltetésére:
• Szentendre, 400/15 hrsz-on, természetben a HÉV végállomásnál lévõ;
• a 2297 hrsz-on, természetben a Templomdombon lévõ nyilvános illemhelyiségek.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át. A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet)
június 28., 9 óráig kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: (26) 503-377

VÁR A VÍZITÁBOR!

reggel 8.30-tól du. 16.30-ig
17.000 Ft/fõ/hét

Ha a nyári szünetedet szeretnéd vízparton,
sportolással, jó társaságban tölteni, akkor
szeretettel várunk vízi és kalandsport táborainkba,
ahol igazi tábori hangulatban
(tábortûz,
sátrazás, bográcsozás) lehet részed.

Újdonság: a tábori program mellé fakultatívan
választható intenzív úszás oktatás
4x1 órában 6.000 Ft/fõ/hét áron!

Táborozási lehetõségeink 2011-ben:
NYÁRI VÍZI KALANDSPORT TÁBOROK –
SZENTENDRÉN
Gyerekeknek táborozási lehetõség (7 éves kortól)
Szentendrén a Duna-parton, melyet ajánlunk azoknak a gyerekeknek, akik szeretik a vizet,
szeretnének biztonságos környezetben és feltételek
között megismerkedni a vízi élet, a kajakozás –
kenuzás, a kerékpározás és a túrázás alapjaival.
Romantikus környezetben, igényes, élménydús
foglalkozások.
Naponta változó programok (úszás, evezés,
kerékpározás, méta, túrázás,asztalitenisz), teljes
ellátással.
Idõpontok: 2011. június 20 – június 24. (hétfõtõl péntekig )
június 27. - július 1.
július 4. - július 8.
július 25. - július 29.
Részvételi díj: Sátorozással, teljes ellátással
23.000 Ft/fõ/hét
Napközi jelleggel (ebéddel és uzsonnával)

www.szevi.hu
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DUNAI VÁNDORTÚRA
„GYÕR – SZENTENDRE”
Gyerekeknek, családoknak,
baráti társaságoknak
A túra jellege: vízi vándortúra, napi 25 - 35 km
evezéssel. Könnyen teljesíthetõ, sok fürdéssel,
csorgással, napozással, 4 szem. túrakenukkal. GyõrGõnyû-Komárom-Esztergom-VisegrádDunabogdány-Szentendre
Idõpontok: 2011. július 31 –
augusztus 5., (vasárnaptól péntekig)
Ellátás: teljes (napi háromszori étkezés)
Utazás: Gyõrbe vonattal
Részvételi díj: tanulóknak 25.000 Ft,
felnõtteknek 27.000 Ft, mely magába
foglalja a fent leírtakat.
ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI:
30/353-3315 vagy 30/448-9015
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT
EGYESÜLET
www.goliategyesulet.atw.hu

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
június, hétköznap
ügyelet: este 8-tól reggel 18-ig,
ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
(Püspökmajor, uszoda, Kálvária
út 26., 310-828)
Minden kedden Városi
Gyógyszertár (Kanonok u. 3.,
310-487)
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár (Fiastyúk u. 11.,
505-779)
Minden csütörtökön
Pannónia Patika (Dózsa Gy. út
20., 500-398
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (a Hév-nél, Dózsa
Gy. út 1., 500-248)
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-óráig
június 18-19. Pannónia Patika
június 25-26. Ulcisia Gy.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015
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Tanulmányút
Szentendrére
Burgundiai küldöttség érkezett
városunkba a 2011 novemberére
tervezett magyarországi polgármesteri tanulmányút elõkészítése
miatt. A tapasztalatszerzés a
városok fejlõdési lehetõségeire, az
önkormányzati rendszer mûködésére, az iskolák és egészségügyi
intézmények
fenntartásának
módjára, valamint a lehetséges
finanszírozási formákra irányul.
A fenti kérdésekrõl dr. Dietz Ferenc adott rövid tájékoztatást,
akit ezt követõen felkértek arra,
hogy az õsszel érkezõ 90 fõs polgármesteri küldöttségnek tartson
prezentációt önkormányzati témákban.

KÖZMEGHALLGATÁS
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
június 29-én, szerdán 15 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a Városháza dísztermében
A közmeghallgatásra minden érdeklõdõt tisztelettel vár a képviselõ-testület.
A nyilvános testületi ülés keretében lehetõségük van a jelenlévõ képviselõkhöz
a megjelent várostársaknak kérdést feltenni, javaslattal élni
Minden érdeklõdõ megjelenésére és részvételére számítok.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
„VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN” FÓRUMSOROZAT
LAKOSSÁGI FÓRUM lesz június 22-én, szerdán 17 órai kezdettel
a SZEI (Szentendre Egészségügyi Intézményei) és a belváros-rehabilitáció
témakörében a Városháza dísztermében
„VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN” FÓRUMSOROZAT
VÁLLALKOZÓI FÓRUMOT lesz június 20-án, hétfõn 18 órai kezdettel
az Új Mûvész Étteremben (Dumtsa u.)
Témakörök: Huzsvik Program, advent, belváros-rehabilitáció
Az eseményre várnak minden belvárosi vállalkozót, kereskedõt!

Kulturális összefogás a festõk városai között
Két hete nyílt meg Kaposváron a 11. Festõk Városa Hangulatfesztivál, amelyen Szentendrét dr. Dietz Ferenc
polgármester és Kolti Helga, a Kulturális Kft. ügyvezetõ igazgatója képviselte. Az idei rendezvénysorozat
különlegessége, hogy Rippl-Rónai József születésének 150. évfordulója alkalmából a kaposváriak az idei
évet Rippl évének titulálták, és a Vaszary Képtárban ez alkalomból magángyûjteményben található alkotásokból rendeztek kiállítást. A megnyitón városunk polgármestere is felszólalt, aki köszöntõjében kitért arra
a fontos eseményre, hogy ezen a rendezvényen a Festõk városa köszönti a Festõk városát. Külön kiemelte
a közös mûvészeti gyökereket, a kultúra fontosságát és felhívta a figyelmet arra, hogy a Szentendrei Nyár
programsorozat keretein belül a kaposvári Csiky Gergely színház színészeit fogadjuk városunkban.
A rendezvénysorozat megnyitóján dr. Dietz Ferencnek, Kolti Helgának és Szita Károly kaposvári polgármesternek alkalma nyílt a két város közötti kulturális összefogás megbeszélésére.

Szereti Ön
a parlagfüves
Szentendrét?
Az Önkéntesség évében az
Egészséges Városért
Közalapítvány támogatja azt a
lakossági kezdeményezést, hogy
Szentendre lakossága önmaga is
gondoskodjon a parlagfûmentesítésrõl. Arra ösztönözzük
a lakosságot, hogy aktívan kapcsolódjanak be és végezzenek
maguk is önkéntes
tevékenységeket saját házuk
táján, közvetlen környezetükben.
Irtsák az allergizáló növényzetet!
Ehhez a közalapítvány nagy teljesítményû parlagfû-kaszát kölcsönöz ingyenesen a tenniakaróknak!
Kérjük, hogy a saját
érdekükben vegyék igénybe
ezt a lehetõséget!
A PARLAGFÛ-KASZÁT
A DUNAPARTI

Kötelezõ a védekezés
a gyomnövények ellen
Az allergiások már kora tavasz óta észleli a polleneket a levegõben, azonban a legtöbb gondot
okozó növény virágzása, a parlagfûé, még csak
most következik. Minden évben kampányok hívják fel figyelmünket az
allergén gyomok és egyben a parlagfû irtására. Közeledik a virágzás és
egyben a bírságolás idõszaka is, így minden tulajdonosnak kötelessége
a növény virágzásának megakadályozása a teljes vegetációs idõszakban. Amennyiben azt nem végzik el, akkor a kiszabható büntetés 15
000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet. Az elmúlt évben Szentendrén több
ingatlantulajdonos ellen indult eljárás, mivel nem végezte el a kötelezõ
védekezést. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nemcsak a parlagfû irtásának elmulasztása miatt szabható ki bírság, hanem más allergén
gyomnövények miatt is, pl. fehér libatop, fekete üröm, lórumok, perjefélék, parlagi rézgyom.
A tulajdonos, termelõ, illetve a földhasználó köteles egyéb károsítók
ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelõk
növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az
integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét. A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ellenõrzésre jogosultak: Földhivatal, Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Önkormányzat

A polgármester
programja
Június 17. (péntek)
09.00 Média kabinet ülése
11.00 Tv Szentendre interjú testületi
ülésrõl
14.00 Belvárosi rehabilitáció infokommunikációjáról egyeztetés
Június 18. szombat
15.00 Szentendrei Múzeumok és
Galériák Éjszakája és a Vajda
Emlékmúzeum kiállítás
megnyitója
Június 21. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
14.30 Kulturális Kft. ügyvezetõjével
megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
Június 22. (szerda)
13.30 DTFT ülés
Június 23. (csütörtök)
09.00 Fõkertészi állásra pályázók
meghallgatása
15.00 Pro Szentendre tulajdonosi
bizottsági ülés
17.00 Városfejlesztõ Egyesület ülése

Semmelweis- és
köztisztviselõk napja
Értesítjük Önöket, hogy
a Polgármesteri Hivatal és
az Okmányiroda június 30-án,
csütörtökön ZÁRVA lesz.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy
július 1-je – SEMMELWEIS-NAP
és KÖZTISZTVISELÕK NAPJA –
az egészségügyben dolgozók,
továbbá a köztisztviselõk számára
munkaszüneti nap.
Fentiek miatt
július 1-jén, pénteken
a Polgármesteri Hivatal,
az Okmányiroda
(valamint valamennyi
közigazgatási szerv),
a háziorvosi, házi
gyermekorvosi rendelõ
és a szakrendelõ
ZÁRVA lesz.
A sürgõsségi ellátás
a munkaszüneti napoknak
megfelelõen, az ügyeleten történik.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!
Dr. Molnár Ildikó
címzetes fõjegyzõ
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Figyelem!

POSTALÁDA

Gépjármû-tulajdonosok
figyelmébe III.

Tisztelt Szerkesztõség!

Mostani felhívásunkban a parkolási rendrõl szeretnénk néhány sort
írni.
Tisztában vagyunk azzal, hogy
Szentendre Belvárosa zsúfolt, a
szûk utcákon nehéz a parkolás és a
közlekedés is. A szakorvosi rendelõ, a csatorna- és vízhálózat
cseréje, valamint a Belváros rekonstrukciója miatt a közlekedés –
fõleg a tanítási idõ kezdése elõtt és
után, valamint a piaci napokon –
az itt élõk mindennapi életét megnehezíti. A felújítások az elõzetes
tervek szerint szeptemberre befejezõdnek, és visszaáll a régi forgalmi rend a Belvárosban. Addig
szeretnénk mindenkitõl még egy
kis türelmet kérni, hiszen mindez
értünk, itt élõkért, itt dolgozókért
történik.
Szentendrén a fizetõ parkolóhelyek
díjfizetés ellenében parkoló-automatából váltott szelvénnyel vagy
parkolási jogot tanúsító bérlettel,
illetõleg díjfizetési mentességet
igazoló okmánnyal, matricával,
bérlettel vehetõk igénybe. A fizetõ
parkolóhelyek szabályszerû igénybevételét és a parkolási díj megfizetését a Városi Szolgáltató Zrt.
munkatársai bármikor jogosultak
ellenõrizni. Jogosulatlan használatért pótdíjat kell fizetni!
Az a szentendrei lakos, illetve a
szentendrei székhellyel, telephellyel rendelkezõ vállalkozás,
aki/amely a gépjármû adó megfizetési kötelezettségének eleget
tett és tartozása nincs, jogosult
gépkocsija(i) után matricát igényelni, melyet Szentendre Város
adóhatósága ad ki. A matrica ingyenesen az I. és II. zónában történõ parkolásra jogosít. Ez a matrica csak a szélvédõre felragasztva
érvényes!
A város parkolási rendje és a parkolási díjak, a védett és korlátozott
övezetekben történõ behajtás rendje a 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletben került szabályozásra,
mely a www.szentendre.hu honlapon elérhetõ, vagy ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy
azon kívül – munkaidõben – telefonon bármikor a szabályokról
további információt adunk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a parkolási övezetekben történõ parkolás esetén is kötelezõ a KRESZ
szabályainak (járda, gyalogátkelõhely, keresztezõdésnél 5 m, kapubejáró, mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozási hely
stb.) betartása! Elõfordul például,
hogy a parkoló övezetet jelzõ tábla
után megállva a vezetõ figyelmen
kívül hagyja az ott elhelyezkedõ
ingatlan kapubejáróját, s így a
tulajdonos nem tudja ingatlanát
megközelíteni vagy elhagyni. Ez
szabálysértés, mely miatt a közterület-felügyelõ 3000 – 20 000
forint közötti összegû szabálysértési, a rendõr pedig 30 000 forint összegû közigazgatási bírságot szabhat ki.

KÖZIGAZGATÁSI
ÉS NÉPJÓLÉTI IRODA
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Böngészve a SzeVi
májusban megjelent ingyenes különszámát, lehet,
hogy választ kaptam egy kérdésemre...
Az Alsó-Duna köz 2-ben lakunk, a
zeneiskola mögött. A köz közepén
lévõ kõburkolat, jobban mondva
egy keskeny sáv állapota jó ideje
kritikán aluli: a kövek kimozdultak, kiállnak vagy hiányoznak.
Gyalog is, pláne kerékpárral nagyon kellemetlen közlekedni rajta,
de a mi Skoda Fabiánk alja is csúf
hangokat ad, amikor a kiálló
kövek hozzáérnek – röviden: ráférne a felújítás.
Mivel a sarkon gõzerõvel folyik az
építkezés, az említett keskeny
kõsávon, a mi kis utcánkban több
kocsi jár, a kövek állaga romlik –
nagyszerû, gondoltam, hátha egy
füst alatt ezt is megjavítják, ha
már megújul szülõvárosunk, tán
mi sem maradunk ki belõle.
Olvasom is a gyakori kérdések
közt a harmadikat: Igaz-e, hogy a
Dumtsa Jenõ utcába befutó Dunaár utca földút marad? (???)
A válaszból arra következtetek,
hogy a mi Alsó-Duna közünkrõl
lehet szó... Jól gondolom? S ha
igen, mikorra számíthatunk egyre
romló utcácskánk – melyet valóban szépítünk, jobbára virágok,
bokrok szegélyezik az utca két
oldalát – megjavítására? Nagy
öröm lenne, ha sor kerülne a „az
utca közepén futó kõburkolat”
felújítására.
A „Dunaár“ elég vészesen hangzik, fõleg így a mobilgát kialakításának idején, a Duna közvetlen
közelében. maradjunk az AlsóDuna köznél, sokkal barátságosabb. S ha már itt tartunk, a zeneiskola végén a „Behajtani tilos“
táblának nincs értelme: aki itt
lakik, valahogy be kell jönnie, ha
onnan nem, a Fõ utca felõl pláne
nem. Tudnak esetleg más megoldást?
Várom válaszukat és bízom benne, hogy az Alsó-Duna köz burkolati kövei hamarosan rendben
sorakoznak majd az utcácska
közepén, mindannyiunk örömére
TARNÓCZY MARIANN
Szentendre, Alsó-Duna köz 2.
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Tisztelt Tarnóczy
Mariann!

Köszönöm
mindazoknak...

Köszönettel megkaptuk levelét,
amelyre az alábbiakban adok
választ Önnek.
Az utca elnevezésében sajnos
elírás történt, mert a Dunaár utca
távolabb van, az elsõ párhuzamos
utca a Rév utcával, déli irányba.
Az Alsó-Duna köz egy gyenge forgalmú hangulatos utcácska
Szentendrén.
Az Alsó-Duna köz és a Dumtsa
Jenõ utca sarkán építkezés folyik,
emiatt a burkolat a kis közben
nagymértékben megrongálódott.
A létesülõ beruházás kivitelezõjével felvettem a kapcsolatot az
építkezés vonalában, az AlsóDuna köz burkolatának helyreállításával kapcsolatban. A probléma megoldására május 31-én
helyszíni bejáráson egyeztettünk.
A köz további burkolathelyreállítására a BOLA 95. Kft.-t kérjük
fel. A javítások módjáról a levél
írójával egyeztetünk, tekintettel,
hogy az Alsó Duna köz-ben - mint
írta – két oldalt növényeket telepítettek, melyek a munkavégzés
során érintve lesznek.
A zeneiskola végénél lévõ „Behajtani tilos” tábla értelmében az
érintett lakók a Dumtsa Jenõ
utcán keresztül tudnak behajtani,
megfelelõ engedéllyel. Tekintettel
arra, hogy az utca fizikai paraméterei nem engedik meg a
kétirányú forgalmat, csak egyirányú közlekedés lehetséges.
Amennyiben a lakók egyöntetûen
más lehetõséget javasolnak, kérem, hogy írásban keressenek
meg.

A Szentendre és
Vidéke
június
10-i számából
értesültem arról,
hogy június 3-án
a városi pedagógusnapi ünnepségen odaítélték Szentendre város
Pedagógiai Díját, és méltatták az
idén nyugdíjba vonulók munkásságát. Ezúton sok jót kívánva
köszöntök minden nyugdíjas
sorstársamat.
Mint elmarasztalható, mégis õszinte diák, én is megpróbálkozom
az igazolatlan hiányzás magyarázatával. A Petzeltben, mint megyei fenntartású, leépülõfélben
lévõ intézményben a vezetés
részérõl az utóbbi idõben nem
szokás a pedagógusok munkájának elismerése és ezzel együtt a
nyugdíjba vonuló pedagógusok
búcsúztatása. Nem kaptam értesítést a városi rendezvényrõl, így
aztán kicsit szégyenkezve kellett
tudomásul vennem, hogy megint
valamit egyszer s mindenkorra
elmulasztottam. Szerettem volna
ott lenni pedagógustáraim között,
kicsit ünnepelni, és talán együtt
bízni abban, hogy az oktató- és
nevelõi munkát most ebben a
nehéz idõszakban nem szabad,
hogy a szolgáltatás kategóriájába
sorolják. Manapság sokan nem
tudják, vagy nem akarják tudni,
hogy az igazi tanítás elhivatottsággal, „emberfõk mûvelõiért”
hivatástudattal végzett szolgálat
(és nem szolgáltatás) volt és
marad a jövõben is.
Köszönöm mindazok figyelmességét, akik megõriztek jó emlékezetükben, és köszönöm az ünnepségen elhangzott és az újságban
közölt méltatást. Valóban fontosnak tartottam a volt iskolám életének dokumentálását. Mindazokért, akik a közelmúltban egy száz
évre visszatekintõ városi és városkörnyéki szakképzést biztosító
iskola tanulói, valamint tanárai,
„emberfõk mûvelõi” voltak.

VIRÁGH JÁNOS
városüzemeltetési referens

Köszönet
Dr. Dietz Ferenc polgármester
részére!
Köszönetünket fejezzük ki (az
Üstökös u. 6/C, 8/D, és 8/C szám
alatti lakosok) utcaszakaszunk
javításáért, helyreállításáért, önkormányzati hozzájárulásáért.
A mûszaki iroda részérõl Virágh
úr, a kivitelezõ Kosznovszki János
és csapata gyors és szakszerû
munkát végeztek.
KÉNER CSABÁNÉ
HORVÁTH ISTVÁNNÉ
KISS SÁNDOR

ALADICS ANTAL
nyugdíjas tanár

Évadzáró Ötórai tea
Szeretettel várnak mindenkit az Ezüstfény
együttes Mediterrán csoportjának zenés
délutánjára június 30-án, csütörtökön
17 órakor a Helyõrségi Klubba (Dózsa
György út 8.). Válogatás sok évtized
magyar- és világslágereibõl.
Asztalfoglalás: Tamara 310-477, Lenke
318-069, Évi: 300-755, Erzsi 310-507.

VÁROS

fotó  MISER ISTVÁN

Jól halad
a Fõ tér kövezése

Képünk a június 15-i állapotot mutatja.
Kapcsolódó írásunk a 7. oldalon.

Szentendrei Teátrum és Nyár 2011
Július 8. – augusztus 28.
JEGYEK KAPHATÓK
• Tourinform Iroda: (26) 317-965
• Interticket hálózat: www.jegy.hu
Nagyszínpadi elõadások
a Városháza udvarán, kamaraestek
a Dunaparti Mûvelõdési Ház udvarán,
koncertek a Barcsay Múzeum kertjében
lesznek. Vasárnap délelõttönként
a kisgyermekes családokat zenés,
élõszereplõs és bábos gyerekelõadások
várják a Városháza udvarán.
A fesztivált idén is a Szentendre éjjelnappal nyitva háromnapos programsorozata zárja augusztus utolsó
hétvégéjén.
Programfüzetek a hételejétõl a város
számos pontján megtalálhatók: a
Dunaparti Mûvelõdési Házban, a P'Art
Házban, a Tourinform Irodában, a Pest
Megyei Könyvtárban, illetve a kulturális
intézményekben, könyvesboltokban és
üzletekben.
www.szentendreprogram.hu

Thai nõi- és kismama masszázs
Szentendrén!
Csodás feltöltõdés a kismamának és a babának!
Várlak szeretettel!
Schmidt Brigitta – okleveles masszõr

06-30/250-8028
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Macska(fej)kõ – Szentendre fõterén

A

Csehszlovákiához csatolt
Somoskõ várához az ún.
szocializmus idején a
hazánkban maradt falu határõrei
adtak átlépési engedélyt. Amikor
másodszor jártam Somoskõújfaluban, az országhatár rozsdás
drótkerítésének nyílásán nyugodtan át lehetett sétálni, határõrség
sehol… akkoriban már a szocializmus építménye a kerítéshez
hasonlóan rogyadozott. A vár a
környék bazaltjából épült. Ez a
bazaltkõ még a harmadidõszakban, a pliocénban keletkezett,
ebbõl áll a Nógrád megyei Medves-fennsík. Somoskõnél hatszögletes és 30–40 m magas bazaltoszlopokat lehet megcsodálni, hasonlók vannak a Szent Györgyhegyen is (a Balaton északi oldalán). Az ilyen oszlopok anyagából
épült Somoskõ vára.
A Medves vidék bazaltját régóta
bányásszák, 1880-ban Jansen
Adolf nyitott bányát, és a környéken késõbb is számos kõfejtõ volt.
Nevezetes volt a macskalyuki
bánya, amelybõl Budára, Pestre
és az ország számos helyére szállítottak kiskockakövet. Ez a
bánya is a trianoni békeszerzõdés
miatt került mai országhatárunkon túlra. A macskalyuki bányának és a környék mintegy húsz
bányájának a fejtõibõl származó
követ bányanedves állapotban

Gördülõ kövek…
...címmel rendezett nemrégiben
háromnapos konferenciát Veszprémben a Barabás Téglakõ Kft.,
összefogásban a Holcim Hungária
Zrt.-vel és a Veszprém környéki
vállalkozókkal.
A konferencián bemutatták azt az
új útépítési technológiát, melynek alkalmazásával nyugati
színvonalon gyorsan, igényesen,
kényelmes és megfizethetõ utakat építhetünk a lakóövezetekben. A konferencia fõvédnöke
dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium vezetõje volt.

Utat épít a robot
Veszprémben olyan, nálunk még
ismeretlen útépítési módszert

6

Az egykori bánya, macskakõ halmokkal

alakították különbözõ méretû
kockákká, ami egyik oka volt a jó
minõségnek.
A kiskockakövet többnyire kétsoros átkötésben rakták le az
útépítõk – volt négy- és hatsoros
átkötés is – cosinus görbére hasonlító ívben. A jól megalapozott
és elkészített út hosszú ideig szolgált. Szentendrén is még hasonló
régi lerakású út, például az
autóbusz-állomást a 11-es úttal
összekötõ szakasz, ennek egyik
helyén a már legalább évtizede
lesüllyedt kis szakaszából sem
mozdultak ki a macskakövek,
pedig szinte mindegyik fõváros
felé menõ busz belezökken. (Jó

volna rendbe rakni, persze nem
aszfalttal, amelybõl van is a
gödör szélére öntve.)
A „macskakõ” név mellett sokszor
„macskafejkõ” fordul elõ – lehet:
német mintára. A „Katzenkopfstein” (a mai németben „Kopfstein”) fordítása lehet a magyar
szó. A magyar nyelvészet ennyit
tud errõl.
Már 1300 utánról van adat a
szóra mint helynévre: „quod idem
in monte Machkakw”, ez a „Macskakõ” és a hasonló Farkas-kõ (a
Bükkben), a Kecske-kõ (Gyöngyöspata mellett), a Szarvaskõ
(falunév Hevesben) onnan erednek, hogy a hegyeket, sziklacsú-

vezettek be, ami a már bevált
amerikai és nyugat-európai példák nyomán forradalmasítja a
hazai, lakóövezeti útépítést. Holland ötlet alapján a „térkõterítõ”
gépet magyar ember tervezte. A
régi technológiával egyesével rakták le a térkövet, most az új technológia segítségével 500 nm-t egy
nap alatt szõnyegként terítenek le
– ez háromszor gyorsabb a hagyományos módszernél.
Ezzel a technológiával az útépítési költség kb. húsz százalékkal
kisebb, a fenntartása pedig mindössze tizede az eddiginek. Nem
utolsósorban pedig sokkal szebb
és igényesebb, hangulatosabb
utakat eredményez, amelyeket
késõbb könnyedén lehet majd
javítani. Mindez hatalmas költség-megtakarítást jelent az önkormányzatoknak és az adófizetõknek.

Veszprémi és Veszprém-környéki
vállalkozók és a Holcim Hungária
Zrt. térítésmentes összefogásával
már épül az elsõ egykilométeres
szakasz a veszprémi állatkert és a
körgyûrû között. A beruházás
értéke 130 millió forint.
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csokat és más helyeket a rajtuk
gyakran látható állatokról nevezték el. A „macskakõ” szó, amely
tehát ’kiskockakõ’ jelentésû, a
német minta mellett a „Macskalyuk bányai kõ” vagy a „macskabányai kõ” kifejezésbõl is rövidülhetett.
A macskaköves út- vagy utcaburkolat ma már védendõ: hozzátartozik egy-egy település régi
városrészének történelmi arculatához. Ezért örvendetes a Fõ tér
újrakövezése. Bár egyik szemünk
nevet csak, a másik sír azt látva,
hogy az új burkolatokat nem a tér
és az utcák eredeti szintjére építik
vissza, ezért – amint mások is, én
is írtam errõl lapunkban (2008. X.
11.) – a régi belváros látványa
nem lesz hiteles, hiszen számos
ház harminc–ötven centiméterrel
be van süppesztve az elmúlt idõk
úgynevezett kultúrrétegébe, arról
most nem szólva, milyen romlást
jelent ez az épületek állagának.
Amikor a földkerekség legrégebbi
városában, Jerikóban jártam,
irdatlan mélységbe tekinthettem
alá az ásatásnál, e városnak huszonhárom rétege ismeretes,
ennyiszer épült a régire az új.
Ezzel a teljesítménnyel aligha
érdemes versenyezni még a Fõ
téren a macskakõ alá épített betonréteggel sem.
BÜKY LÁSZLÓ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.teglako.hu
konferencia@barabasteglako.hu
BARABÁS TÉGLAKÕ KFT.
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Tel: 06-30-954-6625, 06-88-578-280,
fax: 06-88-578-28
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Kockakõ és a rendelõ...
...AVAGY EGY HÖLGY A GÁTON

A szakorvosi rendelõt már szeptemberben birtokba vehetjük, a minõségi hibák miatt sokat
késett belvárosi kockakövezés mindenképpen befejezõdik szeptember 30-ra, az új gát átadása
pedig jövõre várható. A városi nagyberuházások helyzetét ezúttal a pályázati cég új vezetõjével, a fiatalsága és törékenysége ellenére nagy szakmai tapasztalattal bíró Szabó Zsófiával
tekintettük át.
 Mit érdemes tudnunk a Pro
Szentendre Kft. új igazgatójáról?
Születésemtõl fogva szentendrei
vagyok. Közgazdász végzettséggel
rendelkezem, az elmúlt négy évben
pénzügyi-gazdasági területen dolgoztam. Másfél évet töltöttem egy
kétmillió font árbevételû kereskedelmi cégnél Angliában, többek
között ennek köszönhetõen is folyékonyan beszélek angolul és németül. Szakdolgozatomat annak idején
Szentendre turizmusfejlesztésérõl
írtam, a turisztikai desztinációs
menedzsment fontosságát hangsúlyozva. Örömmel láttam, hogy ez
idõközben megvalósult, és külön
öröm számomra, hogy egy városi
cég ügyvezetõjeként most nemcsak
szavakkal, hanem tevõlegesen is
hozzájárulhatok Szentendre fejlesztéséhez.
 Nehéz a dolga az átadásátvétellel?
A képviselõ-testület május 12-i
határozatával választottak meg
ügyvezetõnek, és hivatalosan június 1-jén léptem hivatalba, de már
május közepén elkezdtem áttekinteni az anyagokat, információkat, a
befejezett és futó projekteket, valamint azóta felvettem a kapcsolatot valamennyi vállalkozóval, aki
közremûködik a munkálatokban. A
feladat mérete nem ijeszt meg.
Ahogy a cégnél dolgozó szakmai
stábot és a munkatársakat megismertem, úgy látom, mindenben támaszkodhatok a szakértelmükre.
 Mi újság a kockakövekkel?
Úgy hírlik, a szentendrei
beruházóknak egyik kockakõ
sem elég jó.
Valóban csak a legjobbal érjük be.
Minõségi kifogások miatt már kétszer visszaküldtük a díszköveket, két
héttel ezelõtt sajnos harmadszorra
is erre kényszerültünk. A véghatáridõ viszont ennek ellenére sem
csúszik, a friss ütemterv szerint is
változatlanul szeptember 30-ra
fejezõdik be a kövezés. Ez ugyan
megfeszített munkát jelent, de a
kivitelezõvel együtt tartjuk a tempót. Már a sikeres pályázat hírének
pillanatában tudtuk, hogy az öröm
mellett nehézségeket is okozhatnak
a fejlesztések, hiszen nincsen épít-

kezés por, zaj, fennakadás nélkül.
Mindent elkövetünk a lakók, a
városba érkezõ vendégek és a kereskedõk, vendéglõsök gondjainak
orvoslására, számítunk észrevételeikre, ezért külön is kérjük, keressenek akár engem is, írjanak a város
zöld email címére, hívják a zöld számot. Az aktuális helyzetrõl pedig
június 22-én, 17 órától tartunk
lakossági fórumot a Városháza
dísztermében, amelyen minden érintett szakember rendelkezésre áll.
 Talán a leglátványosabb haladás a szakorvosi rendelõnél
tapasztalható, aminek átalakítása annak idején jelentõs
késéssel indult. Sikerül tartani a július végi határidõt?
A kitûnõ kivitelezõnknek, az Épkar
Zrt.-nek hála, várhatóan elõbb leszünk készen, mint terveztük, a
SZEI tehát nagyon jól áll. Az eszközök beszerzése is folyamatban
van, a közbeszerzések kiírása megtörtént, augusztus elsõ hetére
várható a szállító kiválasztása. Két
hónap áll rendelkezésre a szállításra, a kisebb eszközök legfeljebb egy
hónap alatt, a röntgen és a sebészet
nagy eszközei kicsit késõbb érkeznek. Az épületben június végén
meg lehet kezdeni a bejárásokat,
holott hivatalosan július 28. lenne
a véghatáridõ. Szeptember 1-jén
megindulhat az éles próbaüzem, a
rendelések addigra ideiglenes mûködési engedéllyel beköltöznek.
Október 5. környékén vagy néhány
nappal késõbb már végleges és teljes üzemben mûködhet minden a
házban. Ez szép eredmény, tekintve, hogy január 3-án kezdõdött a
tényleges építési munka. A város és
a kistérség lakóinak egészsége
tehát ezen nem múlhat a jövõben,
valóban európai színvonalú ellátásban lesz mindenkinek része!
 A Malomnál viszont a napokban még állt a toronydaru.
Ott és az óváros többi részén
hogy alakul a munka?
Az épületek felújítása, illetve építése rendben halad. A Malom új
szárnyában már a szakipari munkáknál tartanak, és készen áll az
utcafronti épületátalakítás is. Az
alkotó- és elõadómûvészek megérdemelten várják az új kulturális

centrumot. A Dumtsa Jenõ utcában,
a régi Tourinform Irodánál a
mûszaki felmérés szerint 90%-ban
kellett volna cserélni a tetõszerkezetet, ezért a kivitelezõ inkább
egészében cserélte, mert ezt a megoldást mûszakilag egyszerûbbnek
ítélte. A bontás után derült ki, hogy
a teleknek nincsen szennyvízelvezetõ csatornája. Ezt elõre nem
látták a tervezõk, és jelentõs pluszmunkát okozott a projektben.
 Nemcsak a Dumtsánál akadtak problémák, legalábbis erre utalt a Fõ téren, a Templomdomb alatt végzett gerendázás…
A Fõ téri vendégház tetõszerkezetét
és a kéményeket megerõsítették, a
szomszédban is nyugalom van, a
kerthelyiséget újra lehet használni.
Nagy probléma merült fel viszont az
egyik esõzés után, mert a templomdombi támfal elkezdett megcsúszni
az épület fölött. Azonnal megerõsítették, aládúcolták és gerendákkal megtámasztották, így elhárult a
veszély, de hosszabb távon elkerülhetetlen, hogy ne csak az évekkel
ezelõtt megrongálódott szakaszt
építhessük újjá, hanem a szakaszonkénti javítgatás helyett komplex módon felújítsuk körbe az egész
támfalat. Reménykedünk benne,
hogy a munkáknak legalább egy
része finanszírozható vis major
keretbõl.
 Hogyan ítéli meg a beruházásokkal kapcsolatos kommunikációt, különös tekintettel a Fõ térre, ahol bármilyen
tájékoztató tábla, információ
nélkül, hetekig üresen állt a
munkaterület?

Dr. Dietz Ferenc polgármester úr
kifejezett kérésére a kommunikáció
hatékonyságán, mint projektgazda,
változtatni fogok. Már egyeztettem
ezzel kapcsolatban a belváros-rehabilitációval
kommunikációjával
megbízott céggel és a kivitelezõvel,
ahogy az elõbb említettem, minden
csatornán keresztül várjuk az
észrevételeket és mi is igyekszünk
azonnali tájékoztatást adni.
 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre a gátmunkákhoz,
ráadásul önrészre sincs szükség. Mikorra várhatók a
munkák?
A közbeszerzési anyagokat beküldtük a hatósághoz, ha ezeket a
hivatal jóváhagyja, a város megköti
a szerzõdéseket az eszközbeszerzéstõl egészen a kommunikációig.
A tûzoltóság már megkapta a
feladatot, hogy üzemeltesse a mobil
árvízvédelmi elemeket. Normál
körülmények között évente egyszer
gyakorlatoznak vele, egyébként jó
esetben nem lesz rájuk sokszor
szükség. Ez a projekt jelenleg a
külsõ szemlélõk számára kevésbé
látványos szakaszban, a közbeszerzési eljárások elõkészítésénél
tart. Ez egy idõigényes, de nagyon
fontos eleme az EU-s pályázatoknak, amikor rengeteg egyeztetésre
van szükség a közremûködõ szervezettel. Szigorú elõírás, hogy
különösen árvízveszélyes idõszakban, november 15. és március 15.
között nem lehet gátbontási és
-építési munkákat végezni, a lakosság számára is látványos munkák ezért valószínûleg csak jövõ
márciusban kezdõdnek, de egyéb
kivitelezési munkálatok addig is
zajlanak majd.
 Pályázatírói körökben köztudott, hogy nem az írás vagy
a lebonyolítás, hanem a végelszámolás a legemberesebb
feladat. Miután áttekintette a
munkákat, milyen reményekkel vág neki a két, idén befejezõdõ mamutprojekt elszámolásának?
Sok tényezõ nehezíti a munkát,
többek között az, hogy a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal nagyon
vigyáz mindenre, az utolsó, mûemlék
jellegû szög megõrzéséhez is ragaszkodik. Bízom benne, hogy a kollégáimmal együtt az uniós eljárási
rend szerint zökkenõmentesen el
tudunk számolni idén év végéig a
SZEI és a belváros-rehabilitáció projektjével, mint ahogy rendben lezajlott a pannónia-telepi csapadékvíz-elvezetés és az ovi-suli projekt
végelszámolása is. Ez nem akadályozhatja meg, hogy Szentendre a
korábbi tervek és célok szerint fejlõdjön tovább mindannyiunk elégedettségére!
BOKOR TAMÁS
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Arccal az érdekvédelemnek
ÚJ ELNÖK AZ IPARTESTÜLET ÉLÉN

Intenzív kommunikációt, hatékony ügyfélszerzést és sok pályázati pénz bevonását reméli a
Szentendrei Kistérségi Ipartestület tagsága a legrégebbi szentendrei civil szervezet új
elnökétõl. A nemrég megválasztott Szalai Péter maga számolt be a részletekrõl.
 A megválasztása után az
öröm mellett inkább a felelõsségtudat csengett ki a
szavaiból.
Megilletõdött,
amikor megválasztották?
Kétségtelenül nagy felelõsség egy
116 éves múlttal rendelkezõ,
jelenleg mintegy kétszáz tagot
számláló civil szervezõdés vezetése. Rendkívüli közgyûlésen
választottak elnöknek az új
vezetõség tagjai. A szervezetnek
négy éve vagyok tagja, az elmúlt
két évben pedig Dragon József
elnök mellett az alelnöke voltam.
Szerencsére kitûnõ csapat van
körülöttem, akikkel megbízunk
egymásban. Csak úgy vállaltam el
a vezetést, ha azonnal szólnak,
amint nem az elképzeléseik
szerint csinálok valamit.
 Mi tartja egyben ennyi
ideje az Ipartestületet?
Röviden: az önszervezõdés. A
rendszerváltás után különváltak
az iparkamarák és az ipartestületek. Az ipartestületekkel ellentétben a kamarák ekkor kötelezõ állami feladatokat kaptak,
például a képzések szervezését.
Egy ideig kötelezõ is volt a kamarai tagság, és lehet, hogy ez újra
így lesz, de hogy pontosan mikor
és milyen formában, azt még nem
lehet tudni. A kamarák egyik
kiemelt feladata az információs
adatbázis létrehozása, ehhez
tudunk mi is kapcsolódni az
ipartestülettel, mert önszervezõdõ
helyi közösség lévén közvetlen
kapcsolatunk van a helyi iparosokkal. Persze az önállóság
önmagában még nem elég: sajnos
sok testület felélte a tartalékait,

eladta a székházait és végül felbomlott az utóbbi évek során.
Nekünk viszont a mai napig szép
számmal vannak tagjaink, köszönhetõen a bizalomnak és a
kölcsönös ismeretségeknek. Volt
olyan idõszak, amikor a megszûnés fenyegette a testületet,
ekkor a tagok a saját tartalékaikból fedezték a költségeket. Jó
dolog egy patinás szakmai szervezet tagjának lenni.
 Tervez irányváltást?
Irányváltás nem lesz, mert az
eddigi vezetõink igen jó irányba
vitték az ügyeket. Fõképpen az
elõzõ elnöknek, Dragon Józsefnek
kell köszönetet mondanunk,
amiért mindenkivel jó kapcsolatra
törekedett, sõt sokszor a családjától vette el azokat az órákat,
amiket a feladatára szánt. Több
mint húsz éve lépett be, és továbbra is megmaradt tiszteletbeli
elnöknek. További érdekesség,
hogy ismét egy hölgy is jelen van
a vezetõség tagjai között a fodrász Tiba Attiláné Magdi személyében.
 Milyen konkrét lépéseket
tervez?

Alapszabályunk elsõ mondata az
érdekképviseletrõl szól, ezt szeretnénk különösen erõsen érvényesíteni, ügyes-bajos dolgainkat
hatékonyabban megoldani. Megpróbáljuk feléleszteni a lassanként háttérbe szorult Jogpont
szolgáltatást, szakmai továbbképzéseket szerveztünk – legutóbb például könyvelésbõl –, de
tûz- és balesetvédelmi témában is
gondolkodunk. A kapcsolattartás
ugyan nehézkes a tagok egy
részével, de igyekszünk lendületesek maradni. Tagkártyát is szeretnénk bevezetni. Az Ipartestület
tagjai ezzel kedvezményeket kapnak egymás szolgáltatásaiból.
Gondolkodunk azon is, hogy esetleg alakítunk egy, az Ipartestület
tulajdonában mûködõ közhasznú
kft.-t. Fokozott figyelemmel kísérjük a pályázatokat, fõleg olyanokat keresünk, amelyek valóban
hasznosak a tagok számára, de a
társadalmi felelõsségvállalás is a
prioritásaink között szerepel. A
napokban írtuk alá például a
Szentendrei Önkormányzattal, a
tagjaink környezettudatos szemléletét erõsítõ pályázat szerzõdését, melynek megvalósítását
hamarosan el is kezdjük. Tavaly
egy másik sikeres pályázatunk
futott, amelyben a résztvevõ
diákok vállalkozói ismeretekkel
gazdagodtak és a verseny során
komoly ajándékokat, laptopokat
is nyerhettek.
 Milyen terveik vannak a
Bercsényi utcai ipartestületi
székházzal?
Szeretnénk minél jobban kihasználni az épületet – üzlethe-

lyiséget adunk bérbe benne, saját
kiállításokat, elõadásokat szervezünk. Hívjuk és várjuk a Szentendrén kiállítani akaró mûvészek,
mûvész jelöltek jelentkezését a
CÉH Galériánkba, mely kedvezõ
elhelyezkedésével, a belváros kellõs közepén ideális helyszínt
nyújt kiállítások és egyéb programok megrendezésére. Idén fel
fogjuk újítani, korszerûsítjük a
fûtését.
 Milyen lépéseket tesznek
a nyilvánosság érdekében?
Tervezzük „Az Ipartestület házhoz
megy” címû programsorozatot,
amelynek keretében szakterületek
szerint felkeressük az iparosokat,
hogy összegyûjtsük erõinket. A
szakterületek meghatározása folyamatban van, vendéglátástól az
építõiparon, a szépségiparon, a
gépészeten és a kereskedelmen át
az autóiparig sokféle akad belõlük. Nem lesz könnyû dolgunk,
mert alulról kell szervezõdni,
akárcsak tõlünk nyugatabbra –
csak épp nálunk sajnos ez még
mindig nehézségekbe szokott
ütközni. Rá szeretnénk erõsíteni
az internetes megjelenésünkre is,
ehhez felhasználjuk a keresõoptimalizálás módszereit. A honlapunkon összegyûjtjük a tagjaink
elérhetõségét, és kiajánljuk õket a
megbízók részére. Nincs mit
szépíteni: nincs munka, ezért fokozottan igyekszünk megbízásokat keríteni a tagjaink számára.
 Milyen a viszonyuk az
önkormányzattal?
Továbbvisszük és erõsítjük a
korábban kialakított harmonikus
kapcsolatot. Szeretnénk meggyõzõdni róla, hogy a városvezetés számít a helyi iparosokra, és
megbízik bennük. Ezért is kérjük a
város és a kistérség iparosait, kis-,
közép- és családi vállalkozásait,
hogy lépjenek be az Ipartestületbe.
Egyre többször fordulnak hozzánk
segítségért mind a lakosság, mind
a közintézmények és a költségvetési szervek részérõl, hogy egyegy munkára az Ipartestület tagjai
közül ajánljuk számunkra szakembert. Így, esetenként rajtunk
keresztül juthatnak munkához.
Amennyiben vannak a tagjaink
között olyan szakemberek, vállalkozások, akik megfelelnek a
feltételeknek, úgy a város rehabilitációs munkában is számít ránk
a beruházást bonyolító.
BOKOR TAMÁS
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AZ ALTERNATÍV MÉDIA STÚDIÓ AJÁNLATA
K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I

J E L E N T É S

2010 . évrõl
Az Egészséges Városért Közalapítvány Kuratóriuma 2009. évi közhasznúsági jelentését
az alábbiakban teszi meg:
1. A Pest Megyei Bíróság az Egészséges Városért Közalapítványt
5.Pk.60.197/1998 -s számú határozatával közhasznú szervezetté minõsítette.
2. Számviteli beszámoló ezer forintban:
2010év
e Ft
A. Befektetett eszközök:
99
II. Tárgyi eszközök
99
B. Forgó eszközök:
2 976
IV. Pénzeszközök
2 676
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
3 075
D. Saját tõke:
868
I. Induló tõke
300
II. Tõkeváltozás
1 040
V.Tárgyévi eredmény (közhaszn.tev -bõl)
F. Kötelezettségek:
1 677
II. Rövid lejáratú kötelezettségek:
1 677
Passzív idõbeli elhat árolódások
530
FORRÁSOK OSSZESEN:
3 075
EREDMÉNYKIMUTATÁS:
A. Összes bevétel:
Közhasznú mûködésre kapott támo gatás
APEH 1%
Pályázati támogatás
Közhasznú tev.bõl bevétel
Egyéb bevétel
B. Összes költség:
Anyagjellegû ráford ítás
Személyi jellegû ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Térítés nélkül átadott eszköz
Támogatások
Egyéb ráfordítás
E. Eredmény:
A közalapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.
Vezetõ tisz tségviselõ juttatásban nem részesült.
Szentendre, 2011. május 13.

4 514
900
125
2 970
500
19
4 986
4 351
342
138
0
150
5
-472

Gerõcs Katalin sk.
Kuratórium elnöke

_______________________________________________________________ _________________
2000 Szentendre, Városház tér 1.
Adósz.:18681574 -1-13, Banksz.: OTP 11742087 -20070634
T/Fax: 06 -26-314-360, 06-20-9536-901, E-mail: gerocs.kata@t -online.hu

Vigyázz, kész, rajt!
Jön a nyár!
A nyár közeledtével a lengébb, könnyedebb ruházat
nem csak alkatunk elõnyösebb, vagy épp kevésbé vonzó vonalait emeli ki, hanem
bõrünket is. Íme néhány
tipp, hogy nyárra a bõröd ellenállhatatlanul szép és selymes legyen!

2. LÉPÉS: HIDRATÁLÁS
Bõrradír vagy fürdés után az
elveszített nedvesség pótlása
különösen fontos. Ha közepesen
száraz a bõröd, akkor folyékony
hidratáló készítményt érdemes
választanod. A kifejezetten száraz
bõrûeknek pedig krémek ajánlottak. Az arcod nappali hidratáláshoz olyan színezett krémeket
is választhatsz, melyek egyben
alapozóként is alkalmazhatóak.
Ügyelj azonban rá, hogy a pórusaid eltömõdés nélkül, szabadon
lélegezhessenek!

1. LÉPÉS: RADÍROZÁS
Az elsõ és legfontosabb lépés,
hogy bõrödet megszabadítsd a tél
folyamán felhalmozódott, hámló
rétegektõl, melyek a száraz, érdes
érzést okozzák. Az elhalt hámsejteket könnyedén eltávolíthatod
kifejezetten erre a célra készült
gyári készítményekkel vagy házilag elõállított, olívaolajjal kevert
tengeri sóval. A tisztító, megújító,
élénkítõ radírozást mindig nedves
bõrfelületen végezd, puha szivacs
vagy mosdókesztyû segítségével,
így azonnal élvezheted a friss tapintású bõr érzését!

3 . LÉPÉS: ISZAPPAKOLÁS
A hidratálást követõen jól jön egy
kis pakolás! Az ásványi anyagok-

SZÜLÕKNEK egyéni vagy Workshop tréningek
keretében szakmai segítség
• a gyermekvárás idején a szülõi feladatok felkészülésére
• elemzõ és problémamegoldó készség erõsítése a gyermeknevelésben
• szimbolikus gondolkodásmód kialakulásának segítése (születéstõl a halál tényének feldolgozásáig a gyermeki érzelemvilágban)
• a hogyan játsszunk gyermekeinkkel – és mikor ne? – probléma értelmezésében (gyakorlati
segítség)
• háztartás-vezetési praktikákról
• protokoll: családi-, baráti-, társasági- összejövetelek szervezésében
• gyermek foglalkoztatásában, felügyeletében, amíg a szülõnek „szabadidõre van szüksége”.

GYEREKEKNEK egyéni vagy kis-csoportos mese-órák
keretében
• érzékszervek fejlesztése
• megfigyelõképesség erõsítése
• gondolkodás, következtetés képességének kialakítása, erõsítése
• anyanyelvi készség fejlesztése
• empátia és tolerancia képességének kialakítása, erõsítése
Iskola-elõkészítõ foglalkozások keretében:
• hatékony és eredményes tanuláshoz szükséges készségek kialakítása
• nyelvi- és kommunikációs kifejezõkészség erõsítése
• megfigyelés, rendszerezés képességének fejlesztése, erõsítése
• önismeret fejlesztés drámapedagógiával
• önértékelés, értékelés képességének kialakítása
• szociális érzékenység kialakítása
Önképzõ körök diákoknak, érdeklõdõknek:
• „tanulás tanítása” tanulás-módszertani tréning
• önismeret-, önérvényesítõ kommunikáció fejlesztése
• színháztörténeti, jelmez- és divattörténet, reklám, média-ismeret kurzus.
Elérhetõség:
H. SZABÓ ÁGNES IBOLYA 06-30-900-2452, h.szabo.ibolya@gmail.com
Diploma: egyetemet végzett okleveles középiskolai tanár
További képzettségek:
„Focus Europe at IUC Course - Certificate Diplom” Dánia
(alternatív pedagógiai módszerek elsajátítása, nemzetközi fórum)
„Tanári eredményesség tanulása” diploma, Gordon Iskola
„Tanulásmódszertan, a tanulás tanítása” diploma, Budapest A K G
„Szülõi eredményesség tanulása” diploma Gordon Iskola
„Szervezeti irányítás” diploma, CTF VII. Nyári Nonprofit Kollégium
„Minõségbiztosítás az intézményi gyakorlatban”diploma, Pest Megyei PSZI
Nyelvismeret: társalgási szintû angol tudás

ban gazdag iszap méregteleníti a
szervezetedet, fokozza a vérkeringést, és pótolja a hiányzó ásványi anyagokat. A rendszeres
iszapkezelések hosszú távon javítják az immunrendszer mûködését, jó közérzetet biztosítanak,
és nem mellesleg regenerálják,
feszessé teszik a bõrödet.

szül, teljesen hypoallergén, akár
meg is lehetne enni, olyan természetes. Hatékony minden bõrtípusra és a különbözõ hosszúságú szõrszálakra. A kezelést
követõen bõröd garantáltan selymessé válik!

4. LÉPÉS: CUKORPASZTÁS
SZÕRTELENÍTÉS

Most már csak egy kis színre van
szüksége megújult bõrödnek. Az
EU szabványnak megfelelõ szoláriumcsövek és a bõrtípusodnak
megfelelõen kiválasztott szoláriumkrémek nem csak védelmet
nyújtanak, hanem lehetõvé teszik
azt is, hogy egészségesen barnulhass addig is, amíg a nyári napsugarak meg nem érkeznek!

A nyári idõszak elõtt még intenzívebben tesszük ki testrészeinket
a szõrtelenítés megpróbáltatásainak. A cukorpasztás eljárás
gyors, gyengéd és bõrbarát. Lényegesen kisebb kellemetlenséggel jár, mint a gyantázás! A cukorpaszta cukorból és vízbõl ké-

5. LÉPÉS: EGÉSZSÉGES
BARNULÁS

A SPAuza Medical Wellnessház
mindezek mellett bõrápoló csomagokkal és szépítõ testkezelésekkel vár Téged is, hogy nyárra
a legjobb formádban tündökölhess!
SPAuza Medical Wellnessház
2000 Szentendre, Sas u. 11.
www.spauzawellness.hu
Tel.: 06(26)303-673
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KULTÚRA

Gondolatok
KINCSES KOLOZSVÁR KÖNYVES KOLOZSVÁRKÉNT
TÖRTÉNT BEMUTATKOZÁSA
ÉS A TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS KAPCSÁN

A

messzirõl jött embernek
Szentendre a szellem és a
szépség városa. De ezt
tartja róla a maga építgette imágó
is. És ez így jó. Persze kellõ és
egészséges önkritikával el kell
ismernünk, hogy nem minden
imágó egységes és árnyéktalan.
Június 4-én, a nemzeti összetartozás és a magyar könyvkiadás
együttes napján, megannyi más
országos és helyi rendezvény
közepette, a Duna-korzó adott otthont a „Szentendre 1000+” programsorozat és a kolozsvári magyar könyvkiadók könyvnapi rendezvényének.
A szellemi találkozó érdekes és
tanulságos volt, jó és rossz értelemben is bensõséges. A színvonalas beszélgetést, melyet a helyi
zeneiskola hangulatos produkcióját követõen a város polgármestere mesterien tömör felvezetéssel indított el, csak néhány,
amúgy is beavatott követte figyelemmel. Pedig dr. Büky László
professzor beszélgetõpartnerei
maga az erdélyi szellemi élet
egyik nesztora, a Korunk folyóirat
sok évtizeden át fõszerkesztõje s
ma is elnöke, a Kolozsvár Társaságot is képviselõ Kántor Lajos és
az Erdélybõl – Németországon át
– Szentendrére települt Paulovics
László festõmûvész voltak. Utóbbinak érdekes és sok mûvészi és
irodalmi értéket összefogó könyve
jelent meg Kolozsváron, híres
erdélyi magyar írókat bemutató
portrésorozatáról egy köré szerkesztett gyönyörû szöveggyûjteménnyel, de több most bemutatott szépséges könyvnek is szereplõje. Kántor Lajos könyve a
Hazatérõ képek – Barcsaytól Vinceffyig kapcsán, aki ott volt, érdekes részleteket hallhatott például a Szentendrét Erdélyországgal (abban is a Mezõséggel)
összekötõ Barcsayról, vagy az
erdélyi, azon belül is a kolozsvári
könyvkiadás sikereirõl és nehézségeirõl. Olyan aktualitások is
szóba kerültek, mint a jelentõs
részben magyar pénzbõl felújított
Mátyás-szobor lábánál elhelyezett, ellentéteket szítani szánt
román felirat. Kántor Lajos Kolozsvárt az abszurditások városá-
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nak nevezte, hiszen miközben
Mátyás lábainál ott olvashattuk
az ominózus táblát, a szülõháza
elõtt magyar könyvhét zajlott.
Az egész napos rendezvényt nem
hallgathattam végig, de a mûsor
szerint ezt követte a szintén kolozsvári Koinonia, az újvidéki
Fórum és a zentai Etna kiadók
bemutatkozása. A beszélgetés
végén, Aknay János Kossuth-díjasunknak, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete most
megválasztott elnökének ajándékát vehette át Kántor Lajos.
A program általam látott részét
sajnos kevesen látták, a közönség
távol maradt. Minthogy a látszólagos érdektelenségnek – optimista megítélés szerint – inkább a
túl gazdag program és a kampányszerûen egy idõben szervezett események sokasága lehetett
az oka, arra intenék, hogy a
szervezõk alaposan nézzék meg a
naptárakat, hogy könyvbemutatót nem muszáj csak az egész
országban évente egyszer felhorgadó nagy könyvmániás napokon
rendezni. Választékban szegényebb idõszakokban bizonyára
nagyobb közönségre lehetne
számítani.

Örök kérdések
Trianonról
Az egy nappal korábban megtartott trianoni megemlékezésen is
igen gyér közönség gyûlt össze.
Ezen is elkalandozgathattak gondolataim. Felmerültek az örök
kérdések: Miért és hogyan kell
erre emlékezni? Miért nem helyes
a feledtetést támogatni? Nehéz
feladat röviden megemlékeznem
földi magyar életünk e hatalmas
tragédiájáról, elmúlt 91 év szenvedéseirõl, egész jelenünk és
jövõnk történéseinek egyik meghatározó forrásvidékérõl. Mert
mirõl szól ez a megemlékezés?
Arról, amirõl 65 évig nem is volt
tanácsos beszélni, arról, amirõl
ijesztõen sokan nem tudnak,
arról, amit nem csupán elhallgattak, hanem aminek az emlegetését nem egyszer tiltották is, és
amit megpróbáltak lerántani a
megmosolyognivalók közé, amit
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neveztek a sebek nyalogatásának,
a szomszédok érzékenységét feleslegesen sértõ cselekedetnek, s
amit még azzal is tetéztek, hogy
több generációba próbálták belenevelni azt a tudatot, hogy mi
bûnös nemzet vagyunk.
MIÉRT?
Mert az elõtte elkövetett és
néhány évtizedre visszavezethetõ,
mai szemmel nevetségesen kicsiny bûneink messze nincsenek
arányban azzal, amit a belõlünk
kiszakadni óhajtókért az elõzõ
1000 esztendõben tettünk. Hiszen
õk a Szent Korona védelmében
jöttek létre vagy gyarapodtak
vagy oda menekültek, esetleg ott
alakították ki európai kultúrájukat vagy élveztek a más országokban tapasztaltnál nagyságrendekkel nagyobb jogokat. Azok a
nagyhatalmak, akik számukra a
belõlünk való kiszakadást lehetõvé tették, miközben büntetésünk
feltételeit szabták, elfelejtették,
hogy már évszázadokkal elõbb
beolvasztották nemzetiségeiket és
kenetteljes arcot öltve hirdettek
ítéletet felettünk, el sem követett
bûnökre is hivatkozván. Kegyetlen ítéletet hirdettek, megmagyarázhatatlannak tûnõt, s általa
belekényszerítettek egy olyan
csapdahelyzetbe, melybõl szinte
lehetetlen kilépni. Ha mi megszólalunk, heten pisszegnek körülöttünk. Európa pedig csendet akar.
Csendet és nyugalmat a globalizáció kiszolgálásához, ahhoz az
õrült meneteléshez, mely éppen
saját keresztény gyökereinek
megtagadásával vezet az öngyilkossághoz, a valóságos Európa
eltûnéséhez. Hacsak rá nem jön,
hogy a keresztény Európa mindenki Európája, mely – tévedés ne

essék – nem csupán vallásokról és
hitekrõl szól, hanem egészen
másról is.
HOGYAN?
Arra bíztatok mindenkit, hogy
olvassa el az egykori békeszerzõdés szövegét. Látni fogja, hogy
az egy ország és egy nemzet
megsemmisítésének tökéletes tervezete. Sátáni szöveg.
MI A TENNIVALÓ?
Nos, annyit már tudunk, hogy az
aljas terv végsõ célja meghiúsult, s
sikerült talpra állnunk. Mi több,
azóta ez még kétszer megismétlõdött, s most éppen a negyedik talpra állás kísérletét kezdjük el.
A szörnyû csapdából való menekvésnek egy útja lehet csak, s ez a
NEMZETI EGYSÉG, a Kárpátmedencei magyarság teljes egységének s közös erõfeszítésének
útja. Egy olyan nemzeti egység,
melynek céljai nem a „mások ellen”, hanem a „másokkal együtt”
jegyében tervezõdnek. Aki ezt
meg akarja bontani, az a halál
útjára akar terelni. Mert a demográfiai katasztrófa egymagában is elegendõ, hogy Európa
civakodó nemzeteit elnyelje a
történelem idõtlen gyomra. Vagyis a menekülés útjának kiindulópontjai a családok, a kisközösségek, az iskolák és a templomok.
Nem szabad hinni azoknak, akik
azt mondják, hogy nem lehetünk
nagyok. Széchenyi, Németh László meg Tamási Áron egyaránt
elmagyarázták nekünk, hogy akkor maradhatunk meg, ha merünk nagyok lenni. Választhatunk
hát magunknak büszke célt.
Például elõttünk a saját megmaradásunkat is biztosító Európa
lelki megmentésének szép feladata. Ha testét évszázadokig védelmeztük, most következzék a
lélek. Hozzánk illõ feladat.
A magyarságot átmentõ egyik
nagy talpra állítónk, ki mélységes
mélyrõl emelte fel a kisebbik –
akkoriban éppen egyedüli valóban magyar hazát – Erdélyt, a
nagy fejdelem, Bethlen Gábor
mondotta: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Ezzel az erõs hittel induljunk
most el egy végsõ nagy talpra
állás felé, Trianon drágán szerzett
tanulságait is kamatoztatván próbáljunk meg nagynak lenni. Kellõ
szerénységgel! Az igazán nagyok
szerénységével.
SZÁSZ ISTVÁN TAS
orvos, író, szerkesztõ

KULTÚRA

Szentendrei mûvész a MAOE élén
AKNAY JÁNOS A MÛVÉSZEK MEGBECSÜLÉSÉRÕL, A PÉLDAMUTATÁSRÓL

A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete tavaly megválasztott elnökének lemondása
után a ciklus hátralévõ részére – négy évre – Aknay János szentendrei festõmûvészt választották meg elnöknek.
 Örömmel és kis csodálkozással hallottuk a hírt a vezetõváltásról. Mi volt az elõzménye ennek a – legalábbis
a kívülállók számára – váratlan fordulatnak?
A korábbi elnök körül minden tekintetben elfogyott a levegõ, és
ennek tudatában lemondott. A
hitelesség megõrzése miatt volt
szükség a váltásra, ezért kell új
pályára állítani a szervezet egészének mûködését.
Komoly szakmai kihívásoknak
kell megfelelnünk, és mindenkiben – elsõsorban az ország mindenkori vezetõiben – tudatosítanunk kell a mûvészetek létjogosultságát, társadalmi fontosságát, hogy ezt az élethivatást sokkal jobban megbecsüljék. Konkrétabban: azt szeretnénk, hogy tagjainkat többet foglalkoztassák,
hogy bizonyos (köz)feladatok ellátásához tõlünk válasszanak
mûvészeket, hiszen a szakmai
színvonalat garantálni tudjuk.
Ma Magyarországon az alkotómûvészek nagy része nehéz körülmények között, minimálbér
alatti szinten él, különösen azok,
akik kizárólag a mûvészetbõl, a
mûvészetnek élnek. Sajnos az
ország nem tudja eltartani –
munkával ellátni, foglalkoztatni –
õket, mint például Németországban. Nálunk a kultúra mindig
csak veszít... Lehet erre azt mondani, hogy most ilyen helyzetben
vagyunk, de sokszor 40-50 millió
forint is megoldást jelentene,
miközben sokkal több pénzt elfolyik – kultúra címszó alatt –
ostoba, felesleges dolgokra.
Azt szeretnénk, hogy az egyesületi tagok a mûvészek közössége legyen, egy olyan társadalom
részeként, amelynek fontos a
mûvészet, és áldoz a kultúrára.
Bízom benne, hogy a tagság is
átérzi vállalásaink súlyát, hogy
többrõl van szó, mint egyszerûen
a MAOE újjászervezése és megmentése.
 Hány tagja van, és mibõl
tartja fenn magát az egyesület?

Jelenleg kb. 6-7000 regisztrált tag
van, legnagyobb számban képzõmûvészek-, Kamaraszerûen mûködik, éves tagdíjat kell fizetni.
Három bevételi forrásból gazdálkodik az egyesület: pályázati
pénzbõl, tagdíjakból és költségvetési pénzbõl. Valaha ez 100 millió forint nagyságrendû volt, de
az évek során folyamatosan
csökkent, ráadásul rendszeresen
késve és részletekben fizették, ha
egyáltalán fizettek. Emiatt nagy
adósságot görgetünk magunk
elõtt.
 Milyen rövid-, illetve
hosszú távú tervei vannak?
A vezetõség tagjaival egyetértettünk abban, hogy most az egyik
legfontosabb a feladat a költségvetés karcsúsítása. Kevesebb
munkatárssal dolgozunk, és mindannyian lemondtunk a tiszteletdíjunkról. Úgy érzem, a mostani
helyzetben, mint közszereplõnek,
példát kell mutatnom-mutatnunk.
Úgy gondoljuk, elsõdlegesen a
realitásokat kell tudomásul vennünk, mert minden megváltozott
körülöttünk. Ezután elindulhat –
reményeink szerint – egy régi-új
szervezet, korszerûbb, realistább
megközelítéssel, megváltozott
belsõ struktúrával, és valószínûleg kisebb tagsággal. Szükség van
a tagrevízióra, hiszen egy egyesület csak úgy tud mûködni, ha a
tagok komolyan veszik, és például a tagdíjat befizetik. Mára
több tízmillió forintot elért a
tagdíjhátralék, ami morális kérdéseket is felvet. Az alapszabály
szerint önmagát kizárja az, aki
nem fizeti a tagdíjat, és ezt most
érvényesítjük. Fontosnak tartom,
hogy a tagok is tegyenek a közös
ügy érdekében, hogy át tudjunk
lépni az erkölcsi, anyagi nehézségeken.
Igyekszünk korrekt kapcsolatot
kiépíteni a társszervezetekkel (pl.
Magyar Képzõ és Iparmûvészek
Szövetsége, Társaságok Szövetsége stb.), a Magyar Mûvészeti
Akadémiával, amely ez év õszétõl
köztestület lesz a Magyar Tudományos
Akadémia
mellett.

Korrekt partneri együttmûködésre
törekszünk. Célunk, hogy a meglévõ szakmai múltunkkal segítsük a munkájukat – már csak
azért is, mert céljaink egybeesnek.
 Milyen elõnyökkel járhat
egy alkotómûvész számára,
ha MAOE-tag lesz?
Tisztázzuk, hogy itt nem egy piaci
áruról van szó, hanem arról, hogy
a mûvészek tagjai lehetnek egy
országos szervezetnek, amely a
mai napig is élethivatásszerûen az
alkotómûvészek szervezete, alakulata. Tartalmaz különféle jogosítványokat, hiszen például csak
MAOE-tagsággal lehet ma még
mûteremhez jutni, de elsõsorban
szakmai rangot jelent. Aki megkapta a tagságot, profi mûvésznek
számít, iskolai végzettségtõl függetlenül, tehát nemcsak az egyetemet, fõiskolát végzettek lehetnek
tagjaink. A felvételi kuratórium
dönt minden év õszén az új
tagokról. A jelöltnek olyan munkát
kell letennie, amely megfelel a
kritériumoknak, amivel bizonyítja,
hogy a professzionális mûvészethez tartozik. Örömmel mondhatom, hogy sokan jelentkeznek,
most már a határon túlról is.
Elfogadhatatlan a „mindenki mûvész, aki annak érzi magát” álliberális nézet. Jól hangzik, de a
gyakorlatban romlott. Azt szeretnénk, hogy a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületéhez
tartozni egyfajta presztízs legyen,
a szó legjobb értelmében.
 Tud-e segíteni ebben a
pozícióban a Szentendrei
Régi Mûvésztelep helyzetén,
ahol már elkezdõdött a beruházás, megépült az új kiállítótér, de a mûtermek felújítására nem jutott pénz?
Egyelõre kevés remény van arra,
hogy belátható idõn belül befejeznék a felújítást a mûvésztelepen. Ez elsõsorban a pénztelenség számlájára írható.
Itt azért szeretném megjegyezni,
hogy a mûtermek ilyen borzasztóan lepusztult állapota nemcsak
a volt közalapítvány (MAK) pénz-

AKNAY JÁNOS
1949-ben született
Nyíregyházán
1971-tõl él Szentendrén
él. 1972-ben a Vajda
Lajos Stúdió egyik
alapító tagja. 1976-1984 között a
Fiatal Képzõmûvészek Stúdiójának,
1980-tól
a Szentendrei Grafikai Mûhely tagja.
1985–1993 között a zebegényi Szõnyi
István Mûvészeti Szabadiskola rajz-,
majd festõtanára. 1986-ban az Art-éria
Galéria, 1994-ben pedig a Patak
képzõmûvészeti csoport egyik alapítója
volt. 1992–tõl a Szentendrei Régi
Mûvésztelep, 1995–tõl a nagycenki
Horváth&Lukács Galéria, 1994-tõl
pedig a németországi Mythen képzõmûvészeti csoport tagja. 1977 óta
a MAOE-tag, 1987-tõl a felvételi
bizottság tagja, 2004-tõl tagozatvezetõ. 2009-tõl a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagja.
Munkásságát 2002-ben Munkácsy-,
2010-ben Kossuth-díjjal ismerték el.
2000-ben megkapta a Magyar
Köztársaság Érdemrend Lovagi
Keresztjét (polgári tagozat), 2009-ben
Szentendre Város Díszpolgári címet,
2009-ben a Magyar Mûvészetért
Alapítvány Díjat.

telenségének az oka. Az egyesület
álláspontja ebben a kérdésben
egyértelmû: a mûtermek használatának joga kötelezettséget is
jelent az ott alkotó mûvészkollégák számára. Célunk, hogy
segítsük élõvé tenni az egykor
nagy hagyományokkal bíró mûvésztelepet.
 Mennyi idõt vesz el életébõl az elnöki teendõkkel járó
feladat? Marad ideje, energiája az alkotómunkára is?
Tény, hogy nem volt egyszerû
igent mondani a jelöltségre. A
helyzetünk nem rózsás. Gyakorlatilag minden nap beutazom
Budapestre – napi szinten mennek a tárgyalások a szakmai szervezetekkel. Közben természetesen
dolgozom, festek: készülök egy
bemutatóra, amely június 25-én
lesz a budapesti Fasori EvangéN. E.
likus Gimnáziumban.

Angyalok és szakrális
terek
Június 25-én, szombaton 18 órakor a Magyarországi Evangélikus
Egyház és az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány szervezésében nyílik meg Aknay János
festõmûvész szakrális alkotásaiból rendezett kiállítás a Budapest-Fasori evangélikus gyülekezeti terem kiállítóterében (1071
Budapest, Damjanich u. 28/B). A
kiállítást megnyitja Galambos
Ádám, a kuratórium elnöke.
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Mezei Gábor festményei Erdész Galériában

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Az Erdész Galéria ismert arról, hogy meglepõ, újszerû kiállításoknak ad
teret. Ezúttal egy ismert belsõépítész, Mezei Gábor tárlatát nyitotta
meg június 9-én, délután. A magyar organikus belsõépítészet, bútortervezés Munkácsy-díjas képviselõje, aki antropomorf bútoraival vált
ismertté, felhagyva a bútortervezéssel, néhány éve festeni kezdett.
Vibráló színû, játékos, motívumokkal zsúfolt olajképein – amelyeket
elõször mutatott meg a nagyközönségnek – talányos maszkszerû
arcok, rejtélyes figurák, madarak kavalkádját festi meg. A fent és a
lent, a kint és a bent együttesét megjelenítõ, furcsa szürreális világ
tárul fel érdekes, talányos képein.
A kiállítás megtekinthetõ hétfõ kivételével június 30-ig.
RAPPAI ZSUZSA

Kaponya Judit 80 éves

Litogenezis
Pistyur Imre Munkácsy-díjas szobrászmûvész kiállítása június 24-én,
pénteken 17 órakor nyílik a Skanzen sonkádi csûrjében. Megnyitja
P. Szabó Ernõ mûvészeti író. Megtekinthetõ október 11-ig.

Születésnapi bál

Dr. Dietz Ferenc polgármester, Kaponya Judit és Deim Pál festõmûvészek

Kaponya Judit festõmûvésznõt köszöntötték június 7-én, 80. születésnapja alkalmából. A Szentendrén élõ, kissé elfeledett mûvésznõt,
akinek alkotásait világszerte csodálják, dr. Dietz Ferenc polgármester,
Schiffer György magyar származású holland csellómûvész, Deim Pál és
Szakács Imre festõmûvészek, Pistyur Imre szobrászmûvész, Prohászka Tiborné,
a Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Társaság elnökhelyettese köszöntötte
otthonában pezsgõvel és
Szamos László finom csokoládétortájával.

Angyali üdvözlet

Kaponyi Judit festõmûvész albuma kapható a Fulco utcai
Biblioman könyvkereskedésben.

Fa- és korallszobrok,
festmények
Kriz Milán venezuelai
szobrászmûvész kiállítása
július 2-án, szombaton
18 órakor nyílik
a Dalmát Kávézóban
(Bartók Béla u. 8.).
Megtekinthetõ
augusztus 6-ig.

A Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság június 11-én
rendezte meg a megalakulásának évfordulója alkalmából évente szokásos bálját.
Szente Jánosné elnök köszöntötte a megjelenteket, majd röviden
ismertette az elmúlt 13 esztendõ történéseit, az emlékezetes kirándulásokat, utazásokat, a szüreti felvonulásokat. Megköszönte a tagság
segítõ munkáját és jó szórakozást kívánva megnyitotta a bált.
A jó zene mellett az este hangulatát némi izgalommal színesítette a
tombola, amelynek fõnyereményét ezúttal a Szamos Marcipán adománya, egy torta képezte, amelyet e sorokkal is megköszönünk.
A mulatság a hajnali órákig tartott.
FÁBIÁN PÁL

Jótékonysági házibuli
A Tükörkép Közéleti és Kulturális
Egyesület szeretettel vár mindenkit július
1-jén, pénteken 19 órakor kezdõdõ
Nyárindító-hagyományõrzõ bazi nagy –
„batyus” – házibulijára a Barcsay iskolába
(Kálvária út 18.). Az est fõvédnöke Dobson
Tibor tûzoltó dandártábornok
Jó hangulat, tombola, „meglepetés”
vendégek
Zene: Silver Boys Együttes
Jelentkezni lehet az Apor-hídnál (Kossuth
utcai nagyhíd) lévõ Turiban Zsigmondi
Évánál: 06-30-553-2154; a piactéri
fodrászüzletben:
Csösze, 06-20-551-4143; a lakótelepen
Kesziné Deák Zsuzsánál: 06-30-200-4014

Dombainé Hrncsárovits
Rózsikának és barátjának,
Istvánnak
Elszálltak az ifjú évek, kerek
születésnapi évfordulósok lettetek.
A megtett hosszú úton
sok mindent átéltetek.
Felejtsétek el a rosszat,
amit rátok mért az élet,
Ami jó volt, tartsátok meg
szép emléknek!
Születésnapotok is legyen
az örömök napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja.
Boldog születésnapot kívánunk
Gyerekeitek és unokáitok szeretetében!
NÁSZASSZONYOD: MARIKA ÉS NÁSZOD: JANI
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KULTÚRA

 És az építészek?
Tavaly vették be õket. Felkértek
néhány idõs kollégát, hogy válasszanak ki öt építészt, akiket
méltónak tartanak az akadémiai
tagságra. Turányi Gábort, Skardelli Györgyöt, Winkler Barnabást,
Zsigmond Lászlót és engem javasoltak.

Az építész
akadémikus
Puhl Antal Ybl-díjas építész a
közelmúltben a Széchenyi Mûvészeti Akadémia tagja lett.
 Akadémikust tudomásom
szerint csak a tudományos
élet tagjai közül választanak.
A Magyar Tudományos Akadémiának Széchenyi korától kezdve
írók és mûvészek is tagjai voltak.
1949-ben szüntették meg szovjet
mintára a Széptudományi Alosztályt, s ezzel együtt az író és képzõmûvész tagok tagságát is. Csak
az 1990-es évek legelején alakulhatott meg a Széchenyi Mûvészeti
Akadémia, amelynek tagjaivá a
mûvészeti élet legkiválóbbjai lettek. Írók, zeneszerzõk, színészek,
képzõ- és iparmûvészek.

IVAN DAN
Június 25. szombat, 15.30-tól
éjfélig

 Mi volt elõadásának témája?
Bábel-értelmezések, „Narrare necesse est” címû értekezésemben
filozófia megközelítésben próbáltam
értelmezni a Bábel-mítoszt. A Bábel
torony ugyanis nyelvészeti és építészeti tartalmat egyaránt hordoz.

18:30 Ivan dan megnyitója a
Daru piacon

24:00 Tûzugrás

Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt június 20-án,
16 órától a P’ART MOZI-ba
az immár hagyományosnak
mondható filmes kurzusokon
készült rövidfilmek
bemutatójára.
Látható lesz a 2010. nyári
filmes táborának két rövidfilmje, a 2010. évi
Mesemozgató (kicsik animációs táborának) két rövidfilmje, és a két filmes kurzus
rövidfilmje illetve egy rövid
werkfilm (HOGYAN KÉSZÜL?)
c. összeállítás.
Betekintést nyerhetnek a P'Art
moziban zajló filmes kurzusok
munkájába és megismerkedhetnek az elkészült alkotásokkal.

 Ennyire érdekli a filozófia?
Elsõéves filozófiaszakos hallgató
vagyok a Debreceni Egyetemen,
amelynek építész karán tanítok.
Valaha a pályaválasztáskor filozófia-magyar szakra akartam
menni, de nem bíztam abban,
hogy felvesznek. Építész lettem.
Azóta is él bennem a vágy, hogy
mélyebben foglalkozzam filozófiai kérdésekkel. Kiszámítottam,
hogy mire nyugdíjba megyek,
addigra meglesz a diplomám.

Ének, zene, tánc egész éjjel

Balogh-est

Szervezõ: Szentendrei Horvát
Kisebbségi Önkormányzat

A Leányfalu-Házban Móricz
Zsigmond út 124., június 24én, pénteken 18.30 órakor
Balogh László festõmûvésszel
lesz kötetlen beszélgetés,
melynek bevezetéseként levetítik Erõs Péter: „Mûvészvilág
Szentendrén” címû filmjét.
Balogh László kiállítása június
30-ig tekinthetõ meg a
Faluházban. Szeretettel várnak
minden érdeklõdõt.

 Mivel jár az akadémiai
tagság?
Elsõsorban szakmai rangot jelent.
Kötelezettséget az építészet minõségének védelmére. A tagság elnyeréséhez akadémiai székfoglaló
elõadást kell tartani.

RAPPAI ZSUZSA

Kulturális-mûvészeti-értékobjektív-karitatív est
A Csevej címû beszélgetõs esten Kellár F. János Immánuel májusi
vendége Borbély Mihály nép-, világ- és jazz zenész volt.
Következõ vendége Levente Péter önképzõ társaslény lesz, június 28án kedden 19 órakor a Pest Megyei Könyvtárban. Sok szeretettel várnak mindenkit! www.csevej.eu

A SZENTENDREI DALMÁTOK
HAGYOMÁNYOS
SZENT IVÁN NAPI ÜNNEPE
15:30 Dalmát mise a templomdombi Plébániatemplomban,
énekel a Szt. Cecília kórus
16:30 Levonulás a Polgármesteri
Hivatal elé, ahol a legidõsebb
dalmát meghívja a polgármestert
és a vendégeket az ünnepségre

20:00 Vacsora
23:00 Tûzgyújtás

Lili bárónõ
Huszka Jenõ-Martos Ferenc Lili
bárónõ címû operettjét július 3án, vasárnap 20 órakor adják elõ
a Skanzen szabadtéri színpadán.
Szereplõk: Egyházi Géza, Heller
Tamás, Herczenik Anna, Vörös
Edit, Kovács Róbert, Csonka
Zsuzsanna, Balázs Andrea, rendezõ: Gergely Róbert.
Belépõ 2900 Ft
Jegyek kaphatók a helyszínen, a
Tourinform irodában, illetve:
www.jegy.hu

13. Eperfesztivál
Tahitótfaluban

fotó  LÉVAY MÁTÉ

Rövidfilmek
bemutatója
a P’Art moziban

Idõpont: június 17-18-19.,
Helyszín: Tahitótfalu több
pontján
Tahitótfaluban, a Dunakanyarban, az ország legnagyobb
hagyománnyal bíró epertermõ
vidékén kerül sor az Eperszüreti
mulatságra. Szüreti felvonulás,
lekvárfõzés, egész napos gyermek- és könnyûzenei programok,
koncertek, kirakodóvásár
és sportesemények várják
a vendégeket.

Erm's Étterem
programjai
Kossuth L.u.22.
(26) 303-388, www.erms.hu
Június 17. péntek 19 óra:
DR. JAZZ ÉS BARÁTAI
Június 21. kedd 19 óra:
BÁRZONGORA EST
Június 25. szombat 20 óra:
SPENCER HILL MAGIC BAND
Mindenkinek ott a helye, aki
szeretne egy kicsit visszamenni abba a korba, ahol Bud
Spencer és Terence Hill óriási
pofonjai napi téma volt.
Mindenkit várunk, aki szereti
a hagymás babot, meg
a sör-virslit, és meg tud enni
50 hamburgert.
A koncert INGYENES!
Egy kis kedvcsináló:
www.youtube.com/watch
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Bélyeget, képeslapot, pénzt,
kitüntetést, könyvet, fotót, plakátot, egyéb dísztárgyakat vásárolok gyûjteményembe. Hétvégén
is! Tel. 06-20-947-3928.

ÁLLÁS
Vendégszervezõt keresünk
belvárosi étterembe, részmunkaidõben. Angol-orosz nyelvtudás
feltétel. Tel. 06-20-925-4106.
Óvodapedagógusi állást hirdet meg a Szentendrei
Evangélikus Zenei Óvoda
szeptemberi 1-jei kezdéssel.
Érdeklõdni Horváth-Hegyi
Olivér lelkésznél lehet a: 0620-824-2789,
oliver.horvath.hegyi@gmail.co
m. A szakmai önéletrajzot és
lelkészi ajánlást a 2000
Szentendre, Bükköspart 2.
címre kérjük személyesen,
vagy postai úton. Határidõ:
június 22.

lakás 2 személynek kulturált,
csendes környezetben, udvaron
gépkocsi-parkoló. Tel. 06-30-9716300.
Füzesparkban földszinti egyedi
fûtésû, 56 nm-es lakás kiadó. Tel.
(26) 386-656, 06-20-243-1005.
Esetleg garázs is.
Szentendrén, Széchenyi téren
kétszobás, erkélyes, bútorozott
lakás kiadó. Tel. 06-30-422-5358.

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

LAKÁS, INGATLAN
Csobánka központjában kétszintes családi ház csodálatos
panorámával, családi okok miatt
áron alul eladó (17,5 millió Ftért). Tel. 06-20-863-4722.
Eladó a Rózsa közben tetõtéri, 4
szobás lakás 16 millió Ft irányáron, garázzsal. Tel. 06-30-6209787.

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

Szentendre-Pannónián családi
ház 25,8 millió Ft-ért eladó. Kis
javításra szorul. Tel. 06-30-6209787.

KIADÓ LAKÁS
Kiadó hangulatos, különálló
kislakás terasszal, kertes házban,
reális áron. Tel. 06-20-322-4807.
Szentendrén 55 nm-es, I. emeleti
lakás, szép kilátással azonnal
kiadó. Tel. 06-30-541-3504.
A Görög utcában 130 nm-es
tetõtér lakásnak vagy irodának
kiadó. Tel. 06-20-927-0766.
Szentendre, Széchenyi téren
panorámás, csendes, II. emeleti
55 nm-es lakás bútorozatlanul
kiadó. Tel. 06-30-382-7189.
Kiadó Izbégen 72 nm-es, új
építésû, különálló, bútorozott

Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával
2 generációs lakóház 35 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 0630-299-0376.
Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben 11 millió Ft-ért igényesnek eladó. Tel.
06-30-605-7199.

Különálló lakrész kiadó egy vagy
két személy részére. Tel. (26)
301-080.
Szentendrén, a Bolgár utcában 3
szobás, 80 nm-es, új építésû,
igényes lakás hosszú távra kiadó,
irodának is. Tel. 06-30-233-5531.

Diákokat keresek nyári munkára.
Strandbüfébe, strandkasszába,
szórólapozásra.
Tel. 06-20-321-2393.

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

Püspökmajor-lakótelepen magasföldszinti, jó állapotú, 50 nm-es
lakás 9,5 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-70-502-9808.
Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen, 5,5 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Budapesten, a XII. kerületben,
Zugligetben 56 nm-es, felújított,
összkomfortos téglaépítésû lakás
eladó vagy kis, kertes szentendrei házra cserélhetõ. Tel. 06-30941-8354.
Szentendrén felújítást
igénylõ, masszív, emeletes
ház 1200 nm-es udvarral
telekáron, 22 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Külsõ hõszigetelés (dryvitozás)
5200 Ft/nm anyaggal (10 cm-es
lappal) mûanyag vakolattal. Tel.
06-20-988-9439.
Ruhajavítás, függönyvarrás, átalakítás, zipzár-csere Szentendrén,
a Vasvári Patika mellett: Sas
utca 8/B. Csak telefonos
egyeztetésre. Tel. 06-20-3115542.
Võfély. Tel. 06-70-527-3879.
Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.

OKTATÁS
Történelem, magyar pótvizsga,
õszi érettségi felkészítés és korrepetálás Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.
Könnyûzenei énekoktatás Szentendrén. Hangképzés kezdõknek,
hobbi énekeseknek, kezdõ felnõtteknek is. Tel. 06-30-972-3240.
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) 301237, 06-30-319-9634, Szentendre, Kucsera Ferenc u. 7.
Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató
angol, német, francia, spanyol,
olasz intenzív tanfolyamok
délelõtt és délután, heti 3x2 és
3x3 órában. Nívó Nyelviskola,
(26) 301-237, 06-30-319-9634,
Szentendre, Kucsera Ferenc u. 7.
Nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyamok 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 Ferenc u. 7.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-847,
30-950-4187, Mezei Sándor.
KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

TÁRSKERESÕ
TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.

ÜZLET
Szentendrén, parkolóval ellátott kétemeletes irodaházban,
szintenként 439 nm-es
alapterületû, több helyiségbõl
álló iroda részben vagy
egészben kiadó. Azonos
helyrajzi számon több ezer
nm-es szabad ipari terület
bérelhetõ. Tel. 06-20-3267509.
A Görög utcában 80 nm-es pincehelyiség kiadó. Tel. 06-20-9270766.
Szentendrén, a Duna-korzón 55
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel.
06-30-240-1942.

SZOLGÁLTATÁS
Szakképzett klímaszerelõ,
géptechnikus, uszodatechnikus
szerelési és karbantartási munkát
vállal. Tel. 06-20-552-5894.
Lakásátalakítás, burkolás,
kõmûves munkák, festés, vízfûtés, parkettázás. Tel. 06-20669-5151.

A szentendrei Metál üzletházban
20 nm-es üzlethelyiségek, 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 TV Szentendre
péntekenként 18 órakor
új adással várja kedves nézõit
Szentendre aktuális kérdéseivel,
hírekkel, információkkal.
Mûsorainkat a UPC Kábel hálózatán a C8-as csatornán (196.25
MHz) láthatják. Nézzenek bennünket!
Június 17-i és 24-i
(péntek) mûsor
08:00 Hétközben (heti hírösszefoglaló)
• Múzeumok éjszakája
sajtótájékoztató
• kistérségi ülés összefoglaló
• ballagás a Templomdombi
Iskolában
• ballagás az Izbégi Suliban
• Vasutas hétvége a Skanzenben
• Pünkösd a Skanzenben
• stúdióvendégünk: Szépolt
Gabriella, a Welldance SE
vezetõje
08.40 187 a Pest megyében élõk
magazinja
09:10 A hét embere – dr. Dedics
Zsigmond, irodavezetõ –
DPÖTKT
09:30 Fókuszban – Zakar Ágnes,
elnök – Oktatási és
Kulturális Bizottság
09:50 Kistérségi ülés a szentendrei
Városházán
10:50 Valamikor lábon mentek
Európába
11:25 Fenn a hegyen
12:10 Hétközben (ismétlés)
12:50 18:00 Képújság
18:00 Hétközben (heti hírösszefoglaló)
18.40 187 a Pest megyében élõk
magazinja
19:10 A hét embere – dr. Dedics
Zsigmond, irodavezetõ –
DPÖTKT
19:30 Fókuszban – Zakar Ágnes,
elnök – Oktatási és
Kulturális Bizottság
19:50 Kistérségi ülés a szentendrei
Városházán
20:50 Valamikor lábon mentek
Európába
21:25 Fenn a hegyen
22:10-08:00 Képújság

KÉZI AUTÓMOSÓ
Szentendre, Rózsa u. 23.
Tel. 70-262-62-63
Személygépkocsik, buszok,
kamionok, teherautók
mosása és autókozmetika
Kedvezõ bérletárak!

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948  Telep: 06 26/312-277
vagy 06 30/59-44-431  este 18 óra után 06 26/312-290

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

Szeretnéd már letudni
a nyelvvizsgát?
TANULD MEG FÉL ÉV ANYAGÁT 1 HÓNAP
ALATT NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMAINKON!
Tanfolyam indulás: június 27., július 4.
www.katedra.hu

RUMBA l év körüli keverék
szuka, június 9-én került a
telepre a Lyubojevits útról

14

FICKO fajtatiszta jagdterrier
kan május 3l-én került a
telepre a Rózsa közbõl

MANCSI öreg szuka, mancsa
sérült, június 6-án került be a
Dobogókõi útról
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Szentendre, Dumtsa J. u. 13/a | tel: 06 20 542 4548
e-mail: szentendre@katedra.hu
Fabula Okt. és Szolg. Kft., Fnysz: 00657-2009

PROGRAM

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

MOZIMÛSOR
 június 17. péntek
15:30 MACI LACI (83’) kn.
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE
(70’)
18.30 A BELGRÁDI FANTOM (82’) kh.:12 év
20.00 CHLOE – A KÍSÉRTÉS ISKOLÁJA
(96’) kh.:16 év
21.45 MENEDÉK (88’) BA
 június 18. szombat
15.30 MACI LACI (83’) kn.
17.00 KI/BE TAWARET (91’) kh.:12 év
18.35 A BELGRÁDI FANTOM (82’) kh.:12 év
21.00 CSINIBABA (100’) kh.:12 év (a
Múzeumok Éjszakája program keretén
belül)
 június 19. vasárnap
15.30 MACI LACI (83’) kn.
17.00 A NAGY HO-HO-HO HORGÁSZ (70’)
18.30 THOR (114’) kh.:12 év
20.30 MENEDÉK (88’) BA

 június 20. hétfõ
17.00 Szünidei matiné: A NAGY HO-HO-HO
HORGÁSZ (70’) kn
18.20 THOR (114’) kh.12 év
20.20 CHLOE – A KÍSÉRTÉS ISKOLÁJA
(96’) kh.:16 év
 június 21. kedd
17.00 LOURDES (96’) kh.:12 év
17.30 Zártkörû rendezvény (kt.)

19.30 MÛVÉSZSORSOK SOROZAT: 8
MÉRFÖLD (110’) kn
21.20 CHLOE – A KÍSÉRTÉS ISKOLÁJA
(96’) kh.:16 év

 június 22. szerda
17.00 INKUBÁTOR (84’) kh.:12 év
18.30 CHLOE – A KÍSÉRTÉS ISKOLÁJA
(96’) kh.:16 év
20.30 CSINIBABA (100’) kh.:12 év
 június 23. csütörtök
17.00 A BELGRÁDI FANTOM (82’) kh.:12 év
18.30 PÁL ADRIENN (136’) kh.:16 év
21.00 ELJÕ A NAPUNK (90’) kh.:18 év
 június 24. péntek
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
18.20 MENEDÉK (88’) BA.
20.00 A RÍTUS (114’) kh.:16 év
21.55 MENEDÉK (88’) BA
 június 25. szombat
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
18.20 ISMERETLEN FÉRFI (113’) kh.:16 év
20.20 A RÍTUS (114’) kh.:16 év
 június 26. vasárnap
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
18.20 PÁL ADRIENN (136’) kh.:16 év
20.40 MENEDÉK (88’) BA.
 június 27. hétfõ
17.00 Szünidei matiné: BOGYÓ ÉS
BABÓCA-13 ÚJ MESE (70’)
18.20 ISMERETLEN FÉRFI (113’) kh.:16 év
20.20 PÁL ADRIENN (136’) kh.:16 év
 június 28. kedd
17.00 A BELGRÁDI FANTOM (82’) kh.:12 év
17.00 VALAMIKOR RÉGEN - Török Katalin
várostörténeti sorozata
19.00 ÕRÜLT SZERELEM EZ (74’)
20.30 A RÍTUS (114’) kh.:16 év

Koncert

Nyári tábor a P’Art moziban

Június 22-én, szerdán
az Új Mûvész Étterem és
Kávézó kerthelyiségében
(Dumtsa utca) Ian Siegel
(UK) szólóestjére várnak
mindenkit szeretettel.
Belépõ 2500 Ft.
Asztalfoglalás:
(26) 311-484,
06-30-620-4170.
www.ujmuvesz.hu.

52 éves találkozó
A szentendrei Leányiskola 1959-ben végzett tanulói 52
éves találkozójukat ünnepelték. A fõtéri Elisabeth
Étteremben rendezett meghitt ünnepségen Prohászka
Tiborné köszöntötte a régi osztálytársakat, megemlékezett az elhunyt tanulókról és tanárokról, illetve a
külföldön élõ osztálytársakról is, akik most nem tudtak
eljönni. A zenérõl Kovacsik Józsi (az egyik osztálytárs
férje) gondoskodott, videofelvételeket Fábián Pál
készített, melyet a megbeszélt helyen átvehettek az
érdeklõdõk.
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MESEMOZGATÓ
címmel mûvészeti alkotótábor
6-9 éveseknek
A kicsiknek szánt tábor során mesékkel foglalkozunk nem mindennapi
megközelítésben. A mesék világából kiindulva megismerkedünk a képzõmûvészet
egy sajátos területével; az animációval. A gyerekek a legegyszerûbb
animációs technikákkal meséket alkotnának (Zoethrope, taumatróp, zsebmozi...)
Kitalált történet/mese , sok rajzolás, „animációs” filmek készítése.
Táborvezetõ: Farkas Rita múzeumpedagógus, a Ludwig Múzeum munkatársa.
A felvételek készítõje, filmvágás: Dabi István filmkészítõ, médiamûvész.
A tábor befejezése a filmek bemutatója lesz, illetve a közben készült rajzok, tárgyak kiállításának megtekintése.

Évzáró gála
Szeretettel várunk mindenkit a Body-Holly
Prímatorna és Dance Club
évzáró gálájára június
19-én, vasárnap
17 órakor a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
színháztermébe.
Belépõjegy 300 Ft

TERVEZETT PROGRAM: HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG 8-16 ÓRÁIG
8-9-ig meseolvasás (közben érkezés, mesealakok rajzolása)
9-9.20-ig torna (állatutánzás, lazítás...)
9.20-9.50 uzsonna
12.30-ig alkotómunka
12.30-13.30 ebéd
13.30-14-ig délutáni játékok
14-tõl alkotómunka (közben uzsonna)
A legutolsó napon ebéd után közösen elõkészítjük a bemutatót vetítés/kiállítás.
A tábor díja 25 ezer forint, amely magában foglalja az étkezést és az eszközök
használatát is.
Testvéreknek kedvezmény!

Jelentkezés és információ: Farkas Rita: 20/581-1286
e-mail: istvandabi@wp.pl

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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Szentendrei strandkézilabdázók sikere
EURÓPA LEGJOBB KLUBCSAPATAINAK TORNÁJÁN
Június 4-én és 5-én Fuengirolában (Spanyolország) megrendezett 8 legjobb nõi és férfi
strandkézilabda klubjának tornáján (EBT Masters) ismételten
nagyszerû eredményt ért el a

Espinho-ban megszerzett 3.
helyezésüket megismételve ismét
felállhattak a dobogó harmadik
fokára. A csapatnak Gyurcsányi
Mónika, Szaka-Berkesi Dóra és
Szalma Mónika személyében há-

tornán legjobb kapusnak járó
díjat idén megismételve másodszor választották Európa legjobb
strandkézilabda kapusának.
A férfiak tornáján a AXA Beach
Stars BHC csapata 5. helyezést ért
el. A csapat kapusa Szadeczky
Endre („Ibolya”) szintén szentendrei lakos.
Gratulálunk ehhez a nagyszerû
eredményhez! Köszönet illeti a
csapat támogatóit, az OVB-t és a
szerelést biztosító (erima) LV
International Kft.-t.

Szaka-Berkesi Dóra a kupával

Nyílt nap a Góliát vízitelepén

Felsõ sor: Gyurcsányi Mónika, Szélesi-Kovács Melinda, Sidó Krisztina, Kiss Zsófia,
Horváth Gabriella, Jónás Judit,
magyar
OVB-Beach
GirlsBeáta
csapata.
rom szentendrei
játékosa
elöl: Szilágyi
Beatrix, Hingyi
(edzõ), Szaka-Berkesi
Dóra, Szalma
Mónika van.

A tavalyi évben a portugáliai
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Szaka-Berkesi Dórát a 2010-es
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Június 18-án szombat délelõtt 10 órától
várunk minden érdeklõdõ szülõt, gyereket Egyesületünk vízitelepén
(Szentendre, Czóbel sétány – Sziget u. találkozása),
akik szeretnének megismerkedni egyesületünkkel,
a kajakozáson és a túrakenuzáson keresztül
a szabadidõ tartalmas eltöltésének lehetõségével.
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT EGYESÜLET

