VÁROS
ugyanis a nagy tömegû virágporral
való érintkezés allergiát válthat ki.

TÁJÉKOZTATÓ
AZ 2011. ÉVBEN VÉGREHAJTÁSRA KERÜLÕ ORSZÁGOS NÉPSZÁMLÁLÁS
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL
Az Országgyûlés a 2011. évi
népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvénnyel elrendelte,
hogy ebben az évben a természetes személyekrõl és a lakásokról nép- és lakásszámlást kell
tartani.
A népszámlálás a természetes
személyekre, valamint az ország
területén lévõ lakásokra, lakott
üdülõkre és lakott egyéb lakóegységekre terjed ki, beleértve a
közösségi éjszakai elhelyezést
szolgáló intézményeket/
intézeteket is és a Magyar
Köztársaság területén 2011.
október 1-jén O órakor fennálló
állapot alapulvételével kell végrehajtani.
A népszámlálást elektronikus és
papíralapú, önkitöltéses, valamint
az interjús módszer kombinálásával kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy
választja meg.
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Az adatfelvételt 2011.
október 1. és 2011. október
31. között, a pótösszeírást
2011. november 8-ig kell
végrehajtani!
Az adatszolgáltatás – a
törvényben meghatározott esetek
kivételével – kötelezõ!
Lényeges eleme a jogszabálynak,
hogy a adatszolgáltatásra
kötelezettek kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelõen
az általuk meghatározott adatszolgáltatási módok valamelyikével, a fent jelezett idõszakban megadni. Az adatszolgáltatás
az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az
anyanyelvre és a nemzetiségre
vonatkozóan önkéntes. A népszámlálás során gyûjtött adatok
kizárólag statisztikai célra
használhatók.
A népszámlálás helyi
elõkészítésérõl és az adatfelvétel
végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzõje, mint
települési népszámlálási felelõs
gondoskodik.
A népszámlálási adatfelvételt a
számlálóbiztosok végzik, õk állnak közvetlen kapcsolatban az
adatszolgáltatókkal. Feladatuk:
az adatszolgáltatói csomagok
eljuttatása a lakcímekre, az interjúk lebonyolítása, az önkitöltõk
papírkérdõíveinek összegyûjtése,
a címek pontosítása. Munkáját
közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenõrzi.
A települési népszámlálási felelõs
biztosítja a számlálóbiztosok
felkészüléséhez szükséges,
a KSH által elõállított
tananyagokat. Erre várhatóan
2011. augusztus közepétõl
kerül sor
A számláló biztos feladata hat
elembõl áll:
1. Jelentkezés a munkára
2. Elõzetes felkészülés,
minõsítésben való részvétel:
2011. augusztus 15. után
3. Részvétel a tantermi oktatáson, melynek helyszíne a
Városháza Díszterme: 2011.
szeptember folyamán várható
4. Kérdõívek kikézbesítése az
adatszolgáltatóknak: 2011.
szeptember 27-30 között
5. Az adatgyûjtés végrehajtása
2011. október 1-jétõl kezdõdõen
6. Az elvégzett munka átadása
Számlálóbiztos csak nagykorú,
cselekvõképes személy lehet.
A számlálóbiztost végzett
munkájáért jogszabályban
megállapított munkadíj illeti meg,
melyet a KSH együttmûködési
megállapodás keretében biztosít.
A munkadíj bruttó összeg, mely
személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettség alá esik. A
kifizetésre kerülõ díj a következõ
tételekbõl tevõdik össze: számlálóbiztosra esõ címenként 150 Ft
+ lakásonként 175 Ft + összeírt
személyenként 310 Ft.
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A népszámlálás elõkészítési feladatainak egyik elsõ és fontos
fázisa a számlálóbiztosok személyének biztosítása. Kérem, hogy
aki úgy érzi, hogy erre a
felelõsségteljes, pontos precíz
munkára vállalkozna és vállalja
az azzal járó feladatokat, jelentkezzen telefonon, e-mailben,
interneten vagy személyesen az
alább megadott elérhetõségeken,
illetve személyesen a
Polgármesteri Hivatalban.
A számláló biztos feladatairól
szóló részletes tudnivalókat,
illetve a jelentkezési lapot
megtekinthetik, és letölthetik az
interneten a
www.nepszamlalas.hu webldalról,
illetve személyesen a megjelölt
személyektõl átvehetõk.
Szentendre város honlapján
(www.szentendre.hu/közérdekû/
népszámlálás 2011.) folyamatosan, részletes tájékoztatást
adok az aktuális tudnivalókról,
az itt közzétett jelentkezési lapot
elektronikus formában is letölthetik és aláírva visszajuttathatják részemre a nepszamlalas2011.@ph.szentendre.hu-ra
vagy személyesen is leadhatják
a megjelölt személyeknek.
Természetesen telefonon és
személyesen is készséggel állok
munkatársaimmal együtt rendelkezésükre:
Elérhetõségeink:
dr. Molnár Ildikó címzetes
fõjegyzõ: 503-365,
dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu
Bartha Enikõ jegyzõi kabinet
vezetõje: 503-324
Bartha.Eniko@ph.szentendre.hu
Szûcs Imréné irodavezetõ: 503348, szucsne@ph.szentendre.hu

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ
települési népszámlálási felelõs

Parlagfû
Nemsokára következik a legtöbb gondot okozó növény, a parlagfû
virágzása. A törvény szerint minden
tulajdonosnak kötelessége a növény
virágzásának megakadályozása a teljes vegetációs idõszakban.
Amennyiben azt nem végzik el, akkor
a kiszabható büntetés 15 000tõl 5 000 000 Ft-ig terjedhet.
Az elmúlt évben Szentendrén több
ingatlantulajdonos ellen indult eljárás,
mivel nem végezte el a kötelezõ
védekezést. Nemcsak a parlagfû
irtásának elmulasztása miatt szabható
ki bírság, hanem más allergén
gyomnövények miatt is, mint pl. a
fehér libatop, fekete üröm, lórumok,
perjefélék, parlagi rézgyom.
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.
Az ellenõrzésre jogosultak:
Földhivatal, Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal,
Önkormányzat.

Leggyakoribb felszaporodási helye,
a megbolygatott talajú elhanyagolt
parlagterületek. Magról kelõ kétszikû
növény. A magvak csírázása 10-20 C
fokos hõmérsékleten indul meg, ám
fény hatására felgyorsul. A kikelõ
növények túlnyomó többsége a felsõ
2,5-3 cm-es talajrétegbõl kel ki, de
nem ritka a 6-7 cm-es mélységbõl
növekedõ növény sem. A mélyebb
rétegekbe lekerült, leszántott magok
a talajtakaró védelmében akár 30-40
évig is csíraképesek maradnak, és
ha egy újabb talajmozgatás a felszín
közelébe hozza õket, akkor
növekedésnek indulnak. A virágok
beporzásáról a szél gondoskodik, a
virágpor szóródásának zöme július
végén és augusztus hónapban történik
meg. A mérések szél útján akár több
100 km-es távolságokra is képes
tömegesen eljutni.
A termés érése október közepe táján
kezdõdik, egy közepes növény átlagban 3000-4000 csíraképes magot érlel

Mechanikai védekezés
A kézi gyomlálás elõnye, hogy teljes
mértékben eltávolítja a növényt.
Hátránya, hogy igen munkaigényes,
a munkát végzõ személy ki van téve
a kontakt bõrgyulladás veszélyének,
továbbá a módszer talajbolygatással
jár, így további magvak csírázását
serkenti. Hasonlók mondhatók el a
kapálásos eltávolításról is, amelynek
elõnye, hogy nem kell közvetlenül
érintkezni a növénnyel és nagyobb
területen is alkalmazható.
Amennyiben a földhasználó a
mechanikai védekezést választja, úgy
az elsõ kaszálást a virágbimbók megjelenése elõtt 1-2 héttel kell elvégezni.
A parlagfû már kialakult
állományaiban ugyanakkor az egyszeri
kezelés nem okozza a növény pusztulását, mert az alacsonyan elhelyezkedõ oldalrügyeibõl kihajt. Biztos
eredményt csak az évi háromszori,
2 cm magasságban elvégzett
kaszálás hoz.
A gyeptelepítés az egyik leghatásosabb védekezés. A gyep
megerõsödését kaszálással, vagy
szelektív gyomirtással gyorsíthatjuk
meg. A legjobb területteljesítményt
nyújtó technológia a szakirodalom
szerint az, ha õszi fûmagvetés után
tavasszal egy alkalommal szelektív
gyomirtást végzünk.
A mulcsréteggel való takarás 8-10 cm
vastagságban szintén meggátolja a
parlagfû csírázását.

A parlagfû elleni védekezés

Kémiai védekezés

A terjedés hatékony megakadályozásához fontos a parlagfû felismerése, ugyanis gyakorta
összetévesztik a fekete vagy fehér
ürömmel.
A sikeres védekezés egyik feltétele
a csírázás idõszakának kezdetén
elkezdett folyamatos monitorozás és
az ismeretterjesztés. Nem mezõgazdasági területeken a technológiák
sokasága áll rendelkezésre.
Mindegyiküknél alapelv, hogy a
virágzás elõtt kell alkalmazni azokat,
a már virágzó növények kézi
gyomlálása, vagy kaszálása helytelen,

A fertõzött területek túlnyomó részén
a parlagfû gazdaságos irtása
mechanikai és kémiai védekezés
együttes alkalmazásával, gyomirtó
szerek felhasználásával oldható meg
legkönnyebben. A megfelelõ vegyszer
kiválasztását mindig az adott terület
adottságaihoz kell igazítani!
Életlehetõségeinek csökkentése
Mivel a parlagfû zárt növénytakaró
mellett nem fejlõdik, kiszorítható jól
fejlõdõ növényzet telepítésével, és
fûmagvetéssel, gyep telepítésével.
A dús vegetáció mellett a parlagfû ki
fog szorulni.

A parlagfû jellemzõi

VÁROS
Huzsvik-program
A tekintélyes szentendrei Huzsvik
családról elnevezett program azt
a célt tûzi ki maga elé, hogy csokorba fogja a helyi vállalkozásokat segítõ intézkedéseket, és
annak társadalmi vitája során
minél több felvetést, ötletet vitassanak, illetve fogadjanak el, hogy
a városi gazdasági szektor minél
jobban megerõsödjön. Az egyeztetések sorozatosak lesznek azt
követõen, hogy a programot
õsszel a testület el tudja fogadni.
(A programról észletesebben az 56. oldalon olvashatnak.)

sült. A díjat június 24-én a Megyeházán, a Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlésének keretében adták át.

KÖZMEGHALLGATÁS
Szentendre Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
június 29-én, szerdán
15 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a Városháza
dísztermében

Újra virágba borult
a Ferenczy-köz...
...hála azoknak, a szentendrei
polgároknak, akik már tavaly
õsszel is széppé varázsolták.
Vigyázzunk rá, hiszen nekünk
lesz jó érzés nap mint nap végigmenni rajta.

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

Elismerés szentendrei
pedagógusoknak
Fodor Éva, Pajkos László és
Sümeginé Nagy Katalin a szentendrei Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola tanárai,
illetve Rozsosné Frank Katalin, a
szentendrei Vujicsics Tihamér
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanára Pest Megye Szolgálatáért Díj kitüntetésben része-

Minden érdeklõdõ megjelenésére
és részvételére számítok.

A polgármester
programja
Június 24. (péntek)
09.00 Fõkertészi álláspályázó meghallgatása
17.00 Pistyur Imre kiállításának
megnyitója a Skanzenben

Június 25. (szombat)
15.30 Ivan Dan ünnepség

Június 26-28. (vasárnap-kedd)
Krusevac fennállásának 640. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség

Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Június 29. (szerda)
09.00 Vezetõi megbeszélés
15.00 Közmeghallgatás
18.30 II. János Pál pápa szobrának
avatása

Új szobor Szentendrén

Június 30. (csütörtök)
Köztisztviselõi Nap

PÉTER-PÁL NAPJÁN AVATJÁK FEL SZENTENDRÉN PÁLJÁNOS ERVIN
SZOBRÁSZMÛVÉSZ ÉLETNAGYSÁGÚ II. JÁNOS PÁL SZOBRÁT

Dr. Paskai László bíboros, ny. fõpásztor június 29-én a Szentendrei Keresztelõ Szent János
Plébánia felkérésére Szentendrére érkezik, ahol a Szent Péter-Pál templom elõtti Szent
Erzsébet téren felszenteli II. János Pál pápa szobrát, majd ezt követõen részt vesz a templom
búcsúja alkalmából rendezett fogadáson.
Az avatásra Péter-Pál napján szerdán,
az ünnepélyes szentmisét követõen
19.30 órakor kerül sor, ahol többek
között beszédet mond Roman Kowalski,
a Lengyel Köztársaság rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete, valamint
Harrach Péter, a KDNP alelnöke is.
Közremûködik a Szent Cecília-kórus, a
lengyel nemzetiségi plébánia kórusa és
Ivancsics Ilona színmûvésznõ. A szobor
felszentelését követõen a Szent András
Általános Iskola udvarán fogadást
adnak a Péter-Pál búcsú alkalmából,
ahol fotókiállítással, lengyel népzenei
bemutatóval és táncházzal, irodalmi
elõadással Karol Wojtyla verseibõl,
filmvetítéssel és lengyel sütemény- és
italkóstolóval várnak mindenkit.

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.

A kép bal oldalán a szobor gipszmintája, jobb oldalon a mûvész és a készülõ
szobor

Felhívás javaslattételre – Pest megyei kitüntetõ díjak
Szentendre Város Önkormányzata a Pest megyei kitüntetõ díjakra a város polgáraitól is vár javaslatokat, amelyet a képviselõ-testület
az augusztusi ülésén tárgyal, majd ezt követõen tesz javaslatot Pest Megye Önkormányzatához. Kérjük, a javaslatot legkésõbb július
15-ig a Polgármesteri Hivatalba (2000 Szentendre, Városház tér 3.) küldje el adatlapon vagy a nyolczas@ph.szentendre.hu e-mailre.
(Részletek a www.szentendre.hu honlapon.)

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!
Az éjszaka közlekedõk
figyelmébe ajánljuk!
Pünkösd hétvégéjén éjszaka
valakik azzal töltötték az idõt,
hogy városunk több utcájában
a közlekedési táblákat keresztbe fektették az úttestre. Nem az
elsõ eset volt, hogy a gépjármûvel közlekedõk testi épsége
ily módon veszélybe került.
Kérünk mindenkit, hogy éjszaka ne megszokásból vezessenek, és aki ilyen táblakihelyezést észlel, azonnal értesítse a
rendõrséget vagy a közterületfelügyeletet, hogy intézkedhessenek a veszély elhárítása és az
elkövetéssel gyanúsítható személyek kilétének felderítése
iránt.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az
ilyen személyekkel szemben a
közlekedés biztonsága elleni
bûncselekmény
elkövetése
miatt büntetõeljárás indul!
A Büntetõ Törvénykönyv rendelkezik arról, hogy aki közlekedési útvonal, jármû, üzemi
berendezés vagy ezek tartozéka
megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési jelzés
eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztõ jelzéssel a közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti, bûntettet követ el, és alapesetben
három évig, minõsített esetben
akár tizenöt évig(!) terjedõ
szabadságvesztéssel is büntethetõ! Ennek a magatartásnak
az elõkészülete is büntetõjogi
felelõsségre vonást von maga
után.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
költségevetési elõadót keres, teljes munkaidõben,
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony keretében.
A pályázat feltételei emelt szintû szakképesítés,
mérlegképes könyvelõ-államháztartási, pénzügyminisztérium által elõírt
regisztrációval, pénzügyi, elsõsorban egészségügyi területen,
költségvetési intézménynél. szerzett szakmai tapasztalat.
Pályázattal kapcsolatos további információt
Dr. Pázmány Annamária intézményvezetõ,
ill. Raffai Sándor gazdasági igazgató nyújt
a 06-26/501-440-es telefonszámon.
Benyújtás módja: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei,
2000 Szentendre, Kanonok u. 1. vagy szei@szeirendelo.hu

RENDÕRSÉGI HÍR

Fiatalkorúaknak is terjesztették
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Osztálya nyomozást
folytat K. Tamás 22 éves szentendrei lakos és társai ellen visszaélés
kábítószerrel bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Június 8-án a rendõrök igazoltatták Sz. Klaudia 22 éves, L. Erika 27
éves szentendrei, valamint Cs. Antal 34 éves pilisszentkereszti lakosokat. A ruházat átvizsgálásakor több pakett kábítószergyanús
anyagot találtak. Tekintettel arra, hogy a három személy K. Tamás
lakásából távozott a rendõri intézkedést megelõzõen, a férfi lakcímén
házkutatást tartottak a felderítõk. A lakásban kb. 400 gramm, különbözõ kábítószergyanús anyagot, valamint azok terjesztéshez használatos eszközöket találtak. Sz. Klaudia állandó bejelentett lakcímén is
házkutatást tartottak, melynek során a nyomozók lefoglaltak kb. 200
gramm kábítószergyanús anyagmaradványt, valamint azok terjesztéséhez szükséges eszközöket.
A lakásban tartózkodó H. Zoltán 36 éves és Sz. Erika 31 éves pilisszentkereszti lakosokat bûncselekmény elkövetésének meglapozott
gyanúja miatt elõállították. A lakásokban lefoglalt anyagok az elõzetes
szakértõi vélemény alapján kábítószernek minõsülnek.
Az eddig beszerzett adatok alapján meglapozottá vált a gyanú, hogy H.
Zoltán a különbözõ kábítószereket K. Tamástól szerezte be, és több
személynek, köztük fiatalkorúaknak is, értékesítette.
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Osztálya elõterjesztése
alapján az illetékes bíróság K. Tamást és H. Zoltánt elõzetes letartóztatásba helyezte.

Kérünk mindenkit, hogy ha
bármilyen információval rendelkezik ennek (vagy más hasonló) garázda cselekménynek
az elkövetõirõl, az elkövetés
körülményeirõl (a rendõrség
munkáját a legapróbb nyom is
nagyban segítheti!), akkor hívja a rendõrséget és segítse
munkájukat!
ÉS
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KÖZIGAZGATÁSI
NÉPJÓLÉTI IRODA
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PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban a Kulturális összefogás a festõk városai között címû hírünk téves
információ jelent meg: a kaposvári Csíky Gergely színház
nem lép fel idén a Szentendrei
Teátrumban.
*
A sporthírek között, a strandkézilabdásokról megjelent írásunkban
két hasáb utolsó sorai véletlenül
lemaradtak, így a cikk értelmezhetetlen volt. A szöveg helyesen:
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 magyar OVBBeach Girls csapata. A tavalyi
évben a portugáliai Espinho-ban
megszerzett 3. helyezésüket megismételve ismét felállhattak a
dobogó harmadik fokára. A csapatnak Gyurcsányi Mónika,
Szaka-Berkesi Dóra és Szalma
Mónika személyében három
szentendrei játékosa van. SzakaBerkesi Dórát a 2010-es 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.
Elnézést kérünk a hibákért.
A SZERK.

VÁROS

Városrehab
A városközpont
felújításának ütemezése
Tisztelt szentendrei lakosok
és üzlettulajdonosok!
Szentendre belváros rehabilitációja
kapcsán cégünk végzi a kockakõ
burkolatok cseréjét.
A munkák ütemezése szerint
a következõ héten az alábbi
területeken dolgozunk:
Június 20. – július 2.
Fõ tér burkolása a tér közepétõl
folyamatosan kifelé haladva

Fázisfotók a Turisztikai
központ felújításáról
A két felvétel között 2 hónap telt el. Fenti
képünk április végén, az alsó június 22-én
készült.

Június 23–25.
A Bogdányi u. 5. sz. elõtti terület
kövezése
Június 27–30.
A Bogdányi u. 12-14. sz. elõtti
terület kövezése
Június 20. – július 2.
Az Apor-híd északi hídfõjének és
környékének bontása, kövezése
További felvilágosításért
fordulhatnak az építésvezetõhöz:
06-30-367-3682, Bükköspart 28.
Köszönjük eddigi türelmüket, és kérjük további szíves megértésüket a
munkák befejezéséig!
ÉPKAR ZRT.

Advent, Fõ tér, Huzsvik házhoz jött

Z

súfolt estéjük volt azoknak,
akik hétfõre elfogadták a
TDM és Városháza invitálását az Új Mûvészbe. A vállalkozói
fórumon elsõként az idei adventi
rendezvénnyel kapcsolatos tervek
kerültek szóba, majd az önkormányzat legutóbbi testületi ülésére beterjesztett Huzsvik Program
volt terítéken, végül a belvárosi
rekonstrukciót problémái szolgáltattak témát a részvevõknek.
Az elsõ téma kapcsán elhangzott,
hogy azt a városvezetõi szempontot, hogy az advent egyedi
legyen és a város hagyományaira,
mûvészetére támaszkodjon, a
pályázó maradéktalanul nem tel-

jesítette, ezért a megrendezésre
kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánították, így az idei ünnepet
a Kulturális Központ szervezi meg
a TDM segítségével. A civil igények
és a szakmai elképzelések sok
esetben találkoztak, így bizonyosnak tûnik, hogy a Kocsis testvérek
terveiben szereplõ barokk szentendrei házakat formázó kis pavilonok készülnek erre az évre. A
vásár és a kiegészítõ programok
nemcsak a Dumtsa Jenõ utcára,
hanem a Bogdányira, sõt akár a
Templomdombra és a környezõ
utcákra, sikátorokra is kiterjedhetnek. A rendezõk a helyi nemzetiségi ízekre, a helyi szokásokra és a

helyi alkotómûvészekre kívánnak
fókuszálni, tervezik az egyedi díszvilágítás fejlesztését is, valamint a
kiegészítõ programokkal külön
akarják megszólítani a napközbeni
turistákat és a délután-este a
belvárosba „leereszkedõ” városlakókat.
Hidegkuti Dorottya, a TDM munkatársa felvetette egy Fõ téri korcsolyapálya lehetõségét is, Benkovits György és Huszár Zsolt pedig
az ortodox ünnepi hagyományok,
a szerb-dalmát gasztronómia
hangsúlyozását javasolta, ez adhat ugyanis egyéniséget a programsorozatnak. Major Frigyes és
Partiné Fekete Zsuzsanna megje-

gyezte, hogy fontos a programokról való megfelelõ kommunikáció,
tájékoztatás, és a válasz szerint a
TDM már készíti honlapja többnyelvû változatát, amelyen elsõként angolul és szerbül lehet majd
tájékozódni, akár az adventi, akár
más városi programokról. Emellett
készül az új turisztikai várostérkép
is. Megnyugtatásul az is elhangzott a szakemberektõl, hogy a
pavilonok egymásnak hátat fordítva, az állandó üzletekkel szemben
kerülnek elhelyezésre, így egyrészt
körbejárhatóak lesznek, másrészt
nem árnyékolják majd a boltosok
kirakatait és bejáratait. Pastinszky
Andrea antikvárius a parkolás
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könnyítéséért emelt szót, Szondy
Andrea, a P'Art Mozi korábbi vezetõje és Kósa Klára keramikus a
helyi mûvészet mellett, a bóvli
ellenében szólalt fel. Erdész László
galériás felvetette a helyi ünnephez
kapcsolódó pénz bevezetését és felhívta a figyelmet arra is, hogy
Szentendrének a mai napig nincsenek igényes, zsûrizett városi
ajándéktárgyai, amelyek a hírét
vinnék a településnek.
A Huzsvik Program bemutatása
Az este második részében dr. Dietz
Ferenc polgármester ismertette a
napokban elõterjesztett Huzsvikféle Program részleteit, amelyekkel
a város saját vállalkozóit, kereskedõit, vendéglátósait igyekszik
segíteni, egyszerûsíteni a hivatali
ügyintézést, javítani a tájékoztatást, támogatni a fejlesztéseket,
bevonni a helyi cégeket a pályázatokba és közbeszerzésekbe, új programokkal bõvíteni a turizmusból
élõk bevételi lehetõségeit. Utalt
arra, hogy a korábban és most
elhangzott javaslatok egy részét
már a város teljesítette, és a
Huzsvik Programba szintén beépítésre kerültek. Mindenkit biztatott arra, hogy véleményét, javaslatát ossza meg szóban vagy írásban annak érdekében, hogy az
összeállított anyag valóban a város
és a helyi vállalkozók érdekeit szolgálja.
A Huzsvik program
alapelemei:
A. Hivatali Adminisztrációs
Program
B. Részvétel az Önkormányzat
döntéseiben
C. Információs Program
D. Beruházás-élénkítõ Program
E. Belvárosi Vonzerõ-élénkítõ
Program
F. Integrált Kommunikációs
Program
(A Huzsvik-féle Vállalkozás-fejlesztési
Programról bõvebben a következõ számunkban megjelenõ polgármesteri interjúban olvashatnak. Szerk,)

Kövezés
Az est végére maradt a leginkább
várt és az elmúlt hetekben legtöbb
beszédtémát adó belvárosi kõlerakás megvitatása, amellyel kapcsolatban – annak elhúzódása miatt –
épp a fórummal egy idõben zajlott a
Városházán egy bizottsági meghallgatás is. A polgármesterhez így a
kivitelezõ képviselõje nem, de Simon Péter, a beruházásokat koordináló szakember tudott csatlakozni.

6

Major Frigyes sokak véleményét
képviselve összefoglalta problémáit. Nem érti, miért kezdõdött
egyszerre több helyen a régi kövek
felszedése, aztán miért állt napokig
a munka. Kevés munkást lát az
építkezéseken, a közlekedés kocsival és gyalogosan szinte lehetetlen,
nagy a por és piszok, a turisztikai
szakmai szervezetek, idegenvezetõk
eltanácsolják a vendégeket a városba jöveteltõl. Az áldatlan állapot
mielõbbi megszüntetését kéri,
szeretné, ha a város élhetõ lenne a
lakosság, a vállalkozók és a turisták számára is.
A polgármester kijelentette, tartani
fogják a szeptember végi határidõt.
Hangsúlyozta, hogy a KÖH a kõ
minõségét és az eddigi munkát
megfelelõnek találta, de minden
olyan esetben a kövezet újbóli felszedése és lerakása mellett fognak
dönteni, amely kockáztatja a
minõséget.
Balogh Béla vendéglõs elmondta,
hogy jelenleg lehetetlen a Fõ téri
teraszokat használni, ezért kérte,
hogy az önkormányzat tekintsen el
még a kedvezményes területhasználati díj megfizetésétõl is, mert
ebben az évben csupán a túlélésre
tudnak koncentrálni a vállalkozók.
Kérte továbbá, hogy ne kelljen fizetniük az étterem elé kihelyezett
„megállító” tábláért, amelyre étlapjukat helyezik ki.
Valuzs Gábor megemlítette, hogy a
közelmúltban egy vakolatsérülést
festéssel akart helyrehozni a Bogdányi utcai épületén, de figyelmeztették, hogy engedély nélküli
munka esetén súlyos büntetésre
számíthat. Dr. Dietz Ferenc jelezte,
hogy minden felmerült kérdést
soron kívül kivizsgál a hivatal, és
az érintettek választ fognak kapni.
Megemlítette, hogy a Bogdányi
utcában tervezik az egységes portál- és kirakat-rendszert annak
érdekében, hogy ne csak az útburkolat, hanem az egész utcakép
méltó legyen a hagyományokhoz. A
városban árusított termékek zsûrizésére az Alkotómûvészeti Platform mûvészeit már felkérte.
Válasz a felvetésekre
Simon Péter, a Pro Szentendre képviseletében összefoglalta a jelenlegi
helyzetet: Az önkormányzat kijelölt
a Városüzemeltetési Bizottságból
három személyt, akik maguk is
szakemberek, és mostantól heti
rendszerességgel részt fognak venni
a mûszaki ellenõr mellett a kivitelezõi egyeztetéseken. A Pro Szentendre elküldte a lerakásra váró
köveket az ÉMI-hez bevizsgálásra,
ennek az eredménye szerdára
várható. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem járul hozzá, hogy
más anyagú és színû burkolatot
tegyenek le a városban, ezen sem a
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hivatal, sem a kivitelezõ nem tud
változtatni. A cél az, hogy a 100
évvel ezelõtti hangulatot hozzák
vissza a városba. A Pro Szentendre
a kövek minõségét és lerakását
fokozottan ellenõrzi, és a hibák
kijavítására fogja a vállalkozót
kötelezni. Sajnálatos, hogy a korábban szállított kövekkel három alkalommal is minõségi probléma volt,
de a vállalkozó vállalta, hogy július
31-ig a burkolat lerakása Fõ téren
megtörténik. Nagy számban új
munkások dolgoznak immár a
belvárosi felújításon, ez garancia a
határidõk betartására. A kapcsolódó munkálatok ütemtervérõl is
folyamatos tájékoztatást fognak
adni. A kivitelezõ szeptember 30-ra
ígéretet tett a teljes építési terület
átadására.
Horváth Nóra a kárpótlás lehetõségeirõl kérdezett. Elmondta, hogy
önhibáján kívül be kellett zárnia a
szendvicsbárt a csatornázási munkák miatt. A polgármester kéri a
károsultakat, hogy kérelmeiket
közvetlen juttassák el a károkozókhoz és másolatban a hivatalhoz is,
amelyet az továbbít az illetékes,
jelen esetben a DMRV vezetõsége
felé.
Az est végén Erdész László felolvasta az alábbi levelet, amelyet a válasszal együtt közlünk.

Nyílt levél
a döntéshozóknak
A SzeVi 22. számában megjelent
egy madártávlati kép egy képaláírással: Jól halad a Fõ tér kövezése.
Erre kívánok reagálni.
TISZTELETTEL JELZEM: NEM
HALAD JÓL A FÕ TÉR KÖVEZÉSE.
Egy jól kivitelezett mûemléki igényességû burkolatnak minimum
50-100 évig kell kitartania. Ez azt
jelenti, hogy amilyen munkát végez
a kivitelezõ, azt fogják használni és
nézegetni 100 évig. Ez jelenik meg
a képeslapokon, könyvekben, fotókon és milliók képi emlékezetében.
Túlzások nélkül mondhatjuk: a Fõ
tér Szentendre „arca" (ugyanis a
„Bóvli streetünk" erre nem alkalmas). Nagy tehát a felelõssége az
összes döntéshozónak: a tervezõnek, kivitelezõnek és a megrendelõnek együtt. A rossz példa elõttünk van, az elõzõ elhibázott burkolás minõsége és vállalhatatlanul
rövid élettartama. Ez a felelõsség
most különösen markáns, hiszen az
Európai Unió polgárainak a pénze
is elsimul majd a lábunk alatti
kövezetben, vagy éppen belebotlunk majd.
Csak az elismerés hangján lehet
szólni város vezetésérõl, akik a pályázatot elindították, a projektcégrõl, akik sikerre vitték, a terve-

zõkrõl, akik meghatározták a technológiát, ami a kivitelezés alapja. A
kivitelezõ a kellõ létszámban, a
szükséges gépesítéssel vonult fel,
szakszerûen elkészítették az alapot.
A munka több alkalommal szünetelt, mint megtudtuk amiatt,
hogy vissza kellett küldeni a kivitelezéshez megrendelt követ.
Pontosabban: háromszor kellett
visszaküldeni. Végül többhetes késéssel megérkezett a kõ, és elkezdõdött a burkolás. Az elkészült
burkolat néhány négyzetméter lerakását követõen megmutatta, hogy
ez nem az a minõség, amire büszke
lehet bárki is. A felület egyenetlen,
a fugák úgyszintén, a sorok rendetlenek, és semmi nem „zár” semmihez. A felület jelenleg nem a
mûemléki környezetbe illeszkedõ
„rusztikus” képet mutat.
A hibák egyre sûrûbben és nagyobb
felületeken, karakteresen jelentkeznek. A második szegmens Duna
felõli részén a minõség már elképesztõ módon leromlott. Világossá vált, ez a burkolat maximum
10%-kal lesz különb a korábbinál,
ez az eredmény pedig nincs arányban a ráfordított idõvel, pénzzel és
kellemetlenségekkel, amit bizonyos
határig „szívesen” vállalnak a
városlakók.
Nyilván érzékelte mindezt a város
vezetése is, hiszen a munkát két
napra leállíttatta, és hezitált a
visszabontásról. Mert nem kell,
hogy a város felelõsen gondolkodó
lakói ezeket a kellemetlenségeket
kényszerûen vállalják, ha az eredmény kétséges. Jogos igény, hogy a
burkolat igényesen készüljön és
használható legyen.
A nyilvánvaló problémát speciálisan szakemberekkel megvitatva
egyértelmûen kiderült, hogy a hiba
forrása a nem megfelelõ minõségû
kockakõ. Nem kívánom Önöket a
vélemények részleteivel untatni, a
lényeg, hogy ezeknek e köveknek
nincs egyetlen szabályos élük és
felületük sem. Három követ egymás
mellé illesztve is látszik, hogy extra
faragás és illesztés nélkül nem
készíthetõ sem egyenletes felület,
sem igényes illeszkedés. Itt pedig
korrekciós faragás egyáltalán nem
történt, és ez elõírás sem volt.
A problémát fokozza, hogy a körívre
való illesztés elforgatást igényel
minden egyes kõnél, így még egyenetlenebb és tágabb lesz a fuga, a
kõ könnyebben mozdulhat el. Ráadásul a nagyobb méretû köveket
úgy rakták le, hogy a kockaköveket
kettévágták, vastagságuk így 7-8
cm maradt. Ez nem elegendõ ennél
a technológiánál, mert rövid használat után kimozdulhatnak a
síkjukból. Összességében tehát
nemcsak az a probléma, hogy a
burkolat esztétikailag nem felel
meg egy igényes mûemléki kör-
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nyezetben, hanem várható élettartama is kérdéses.
Nem irigylem a döntéshozókat a
fenti probléma miatt. Van egy rövid
távú erõs hatás: a munkát határidõre jó lenne befejezni, a munka is
eléggé elõrehaladott már, és senki
nem szeret már meglévõ munkát
visszabontani. Ugyanakkor ott a
felelõs gondolkodás arról, hogy
érdemes olyan nyomot hagyni a
munkánkkal is, ami hosszú távú
értékteremtés lehetõségét hordozza.
Pozitív és minõségi változásokra
van szükség a toldozások-foltozások korszakai után – mi, a városlakók jó része, erre voksolunk.
A másik probléma a munka kommunikációja, pontosabban a hiánya. Ezt is felismerte a város
vezetése és ígéretet tettek ennek
javítására. Tehát a kommunikáció
remélhetõen javulni fog, hiszen
hozzáértõ profi cég vállalta el. Az
internetrõl letölthetõ dokumentáció
szerint pontról pontra meg van
határozva, milyen faladatok vártak
és várnak a felelõsökre. Késve, de
végre elkészültek a vonatkozó
táblák és a honlap is mûködni
kezdett. Ha ez a honlap nemcsak a
beavatottaknak, hanem bárki számára elérhetõ lesz a város hivatalos
honlapjáról, valamint a TDM jól
mûködõ aktuális oldaláról, akkor
várhatóan naprakészen és pontosan tájékozódhatunk majd.
Ez a honlap nagyon szimpatikusan
ezzel a kijelentéssel kezdõdik:
„Csak a jó minõség fogadható el”
Úgy legyen, sok sikert kívánok
hozzá!
A fentiekhez van egy javaslatom, a
munkaterületet takaró állványzatra
szentendrei kortárs mûvészek kinagyított, esztétikus mûvei kerüljenek. A bonyolítást ingyen elvállalom.
ERDÉSZ LÁSZLÓ
galériatulajdonos

Nyílt válasz
Erdész Lászlónak
Polgármesterségem elmúlt több,
mint öt évében számtalanszor elmondtam, leírtam, hogy mennyire
fontosnak tartom azt, ha Szentendrét velem együtt szeretõ, a
városért velem együtt aggódók
elmondják véleményüket, megosztják mindannyiunkkal kritikáikat,
ötleteiket. Közös otthonunk csak
így képes olyan irányba fejlõdni,
amelyrõl közösen döntöttünk.
Kitüntetett öröm és megtiszteltetés,
amikor olyan várostársaink szakítanak idõt a jobbító véleményformálásra, akik az elmúlt évtizedekben oly sokat tettek Szentendréért,
és munkájukkal a városnak is elismertséget, tiszteletet szereztek.
Erdész László ilyen személy, kö-

szönöm neki, hogy egyéniségébõl
adódóan nyíltan és határozottan
állást foglalt – legutóbb a vállalkozói fórumon és most a SzeVI
oldalain is – a belváros megújításával kapcsolatban. Kérem, minél
többen tegyenek így!
És akkor most válaszaim a fontos
felvetéseire:
1. Egyetértek, hogy a Fõ tér és a
Belváros Szentendre arca, amely
országhatárokon túlra is viszi jó
hírünket, azért kezdtünk neki a
megújításának, hogy mindenki
szépnek és mosolygósnak lásson
minket, ha megtisztel érdeklõdésével. Az arcunkat akár 100 évig is
hordjuk, ha azonban egyszer elveszítjük mosolyunkat, ha csúnya
vágások, mély ráncok kerülnek rá,
nehéz újra vonzóvá tenni. Ezért
választottuk ki nyílt pályázaton a
legjobb kivitelezõt, ezért bíztuk meg
saját projektcégünk szakembereit a
munka koordinálására, és ezért
fogadtuk el az országos mûemléki
hatóság szakértõ felügyeletét. Mert
Szentendre a legjobbat érdemli!
2. Sokan – látva a megindult rekonstrukciót – elsõ indulatukban a
csalódásukat fogalmazták meg,
amely nem a korábbi szentendrei
tapasztalatokból, hanem az évtizedes, országos élményekbõl: hanyagságból, hozzá nem értésbõl,
pénzügyi ügyeskedésekbõl táplálkozik. Látva a korábbival túlnyomórészt megegyezõ térburkoló
köveket a Bogdányi utcában, indulatosan tették szóvá: ki teszi zsebre
azt az óriási pályázati pénzt, ha
ugyanazt a követ fektetik le, amit
felszedtek, mivégre akkor ez a nagy
felfordulás, boltosokat, lakókat,
vendégeket zavaró kényelmetlenség? Holott arról van szó, hogy ha
a felvett kõ minõsége megfelelõ,
akkor a pályázat szerint gondos
válogatás után az újra lerakható –
ám ez a munkának csak elenyészõ
hányadát adja.
3. Igen, valóban nem tájékoztattuk
eddig kellõ rendszerességgel és

részletességgel az érintetteket, ezért
kelhettek lábra ezek a megszokott,
bizalmatlanságból adódó rémhírek.
4. Szentendre egyedi és különleges
adottságú település, s bár belvárosa
egyelõre még nem a világörökség
része, de arculata az évszázadok
alatt olyan egységes és egyedi kulturális kinccsé vált, hogy a KÖH
minden eddiginél szigorúbban felügyeli a rekonstrukciós munkát.
Ennek legfontosabb eleme, hogy a
megújuló köztereinkre csak az eredeti, századok óta ismert „szentendrei” kockakõvel azonos, új
anyagú és régi technológia szerint
készített építõanyagot engedi lerakni, ahogy ez a mindenki által
megismerhetett tervekben is szerepelt. Azt javaslom, tekintsünk lokálpatrióta büszkeséggel megújuló
köztereinkre! Ne a bármelyik más
hazai városban megismert színes
egyenköveket hiányoljuk, hanem
örüljünk annak, hogy a szakemberek elismerik azt a kulturális
örökséget, amely megköveteli a
hagyomány maximális tiszteletét.
Ezért küldtük vissza már háromszor a nem megfelelõ követ a
gyártónak, és a munka végsõ határideje elõtt ezt fogjuk tenni mindig,
kompromisszum nélkül! Az évtizedes toldozás-foltozások után
megérett az idõ a minõségi válaszra.
5. A lerakás természetesen más
dolog, de maximalistának kell
lennünk! Magunk is láttuk, hogy a
Fõ téri lerakás nem sikerült úgy,
ahogy szeretnénk. Ezért mondtam a
bizottsági bejáráson és a vállalkozói fórumon is, hogy az én laikus
véleményem szerint a most lerakott
burkolatot fel kell szedni és gondos
válogatás után a tervek szerint úgy
kell elkészíteni, hogy az a hagyományokhoz méltó, de járható legyen. Jó érzés, hogy a kivitelezõ a
polgármesteri döntést elfogadva
partner volt ebben, ugyanis vállalta, hogy saját költségére, az eredeti
határidõk megtartásával, új felvidé-

ki útépítõ szakemberekkel, gondos
válogatás után újra rakják a burkolatot. A kivitelezõ cég, úgy tûnik,
mindent megtesz annak érdekében,
hogy az eredmény ország-világ elõtt
vállalható legyen, ezért bizalmam
töretlen irányukba, legyenek Önök
is megértõek. Borzasztóan nehéz
ebben a mintában ezt a lejtõs teret
szépen lekövezni, de ha az eleinknek sikerült, mi sem érhetjük be
kevesebbel! Ha kell, hosszabbított
munkaidõvel, több szakemberrel is
dolgozni fognak a terepen, hogy a
felújítás határidõre és makulátlan
minõségben befejezõdjön!
6. Mindez azonban csak akkor lehet
sikeres, ha Önök minden lépésünkrõl tudnak, ha ismerik a munkafázisokat, a dátumokat, az anyagokat, az elõírásokat, a célokat.
Ezért készült a SzeVi különszám
nem is olyan régen, ezért indul egy
külön honlap a belváros-rehabilitációnak – www.szentendreezerev.hu
–, ezért tartjuk a lakossági fórumokat és a közmeghallgatást.
Vegyenek részt a munkában, legyenek naprakészek, kövessék a
megújulást, kérdezzenek, mondják
el véleményüket, ahogy ezt Erdész
László is megtette! Igyekszünk még
több információt közreadni, a
jövõben állandó rovattal jelentkezni
a lapban és a honlapokon:
www.szentendre.hu és www.szentendreezerev.hu.
7. Kedves László! Köszönjük, hogy
a Fõ téri munkaterületet elkerítõ
paravánokkal kapcsolatban felajánlással éltél. Kértem a Pro Szentendre, a Kulturális Kft. és a TDM
vezetõ munkatársait, hogy keressenek meg Téged ötleted kapcsán.
Ha megvalósítjuk közös terveinket,
akkor Szentendrén elmondhatjuk,
hogy mi még a felújításból is képesek vagyunk mûvészetet csinálni!
Köszönöm leveledet, ötleteidet, kritikáidat, azokra számítok a következõ száz évben is!
DR. DIETZ FERENC
polgármester

A Fõ tér mosolya csak a legszebb lehet, ezért polgármesteri utasításra a burkolat felszedésre került.
A követ átválogatják, és újra lerakja a kivitelezõ saját költségére, az eredeti határidõ megtartása mellett.
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VÁROS

A Lengyel-Magyar Összetartozás rajzpályázat
díjátadója az Országházban
A lengyel-magyar összetartozás évében magyarországi általános
iskoláknak és középiskoláknak meghirdetett rajzpályázatra minden
várakozást felülmúlva 9316 pályamû érkezett be, több mint 500 magyarországi általános iskolából, 300 településrõl, a megyeszékhelyektõl egészen az apró kistérségi iskolákig.
A pályázat gyõzteseit május 28-án díjazták. A
beérkezett mûvekbõl választotta ki a szakmai
zsûri azt a 200 alkotást, melyet a Parlamentben megnyíló kiállításon mutattak be. A
fantasztikus munkák közül Dorn Júlia 3.
osztályos szentendrei diák, a Templomdombi
Általános Iskola Vizuális Mûhelyében készített linóleummetszetével érdemelte ki a
különdíjat. Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívást kaptunk a
Parlamentbe, és hihetetlen volt, hogy Julcsi munkája is ott van…
A rajzok, festmények mellett szép számmal érkeztek vászonra festett,
tûzzománc és agyagból készített munkák is. A gyengén látók iskolája
és számos gyógypedagógiai intézmény diákjai, valamint a magyarországi lengyel, német és szlovák kisebbség ifjú tagjai is rengeteg
munkát küldtek be a felhívásra.
A Parlament felsõ – házi termében tartott eseményt Kövér László, az
Országgyûlés elnöke, Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete és Székely János, a Budapest–Esztergomi Fõegyházmegye segédpüspöke nyitotta meg. Székely János saját élményeirõl beszélt, arról az idõszakról, amikor Lengyelországban szükségállapot volt. Akkor õ ott járt a barátaival, és átélte, megtapasztalta
a hosszú sorbaállás közepette a lengyel emberek határtalan szeretetét.
A kiállított anyag nagyon nívós volt. Az pedig, hogy ennyi tehetséges
gyermek és elhivatott tanár van – egyenesen megható volt. Köszönöm
kis tanítványomnak, hogy elvitt. Egy életre szóló élmény, hogy ott
lehettünk az Ország Házában.
A kiállított rajzok jövõjérõl már annyit lehet tudni, hogy lengyelországi körútra indulnak, és szeptemberben a varsói SZEJM-ben kerülnek
kiállításra.
DELI GABRIELLA
felkészítõ tanár

VADHÚSBOLTOT nyitottunk Leányfalun
az új CBA áruház mellett
Nyitó akciókkal, választékunkkal és árainkkal el szeretnénk érni,
hogy állandó vásárlónk legyen Ön is.
AJÁNLATUNK:
4 féle ízesítésû szarvas szalámi és kolbász • Friss, vákuum csomagolt
szarvas- és vaddisznóhúsok • Tisztított egész fácán és vadkacsatestek
csomagolva • Csontos vadhús csomagok fagyasztva • Pácolt nemes
vadhúsrészek rendelésre • Vadfûszerek
Palackozott Alpok-Aqua forrásvíz

Margarétás dal Hegedûs Imrénének

A fotón a hátsó sorban jobbról a második „Marika néni“

Amikor a szülõ a gyermekét szoktatja be az óvodába, minden
körülményt aprólékosan szemlél. A gyermekem beszoktatása idején
figyeltem a fel arra, hogy az óvó néni mellett volt egy „harmadik kéz”:
Marika néni.
Tette a dolgát csendben, és amikor az óvó néninek szüksége volt
valamire, egyszerûen a kezébe adta, ami kellett, mintha telepátiás
kapcsolat lett volna közöttük.
Aki nem ismeri, annak elmondom, hogy a csoportunk dadusa, Marika
néni korát nem lehet meghatározni, frizurája olyan volt, mintha minden reggel a fodrásztól lépett volna ki. (Véletlenül derült ki, hogy
frizuráját a testvére tartja rendben, aki városunk Pro Urbe-díjasa.)
Vitalitása és mozgékonysága – bevallom –, engem lekörözött. Marika
néni mindenkivel nagyon kedves volt, legyen az gyermek vagy felnõtt.
Marika néninket „elkönyveltük” magunkban, hogy mindig az óvoda
része, mindig ott lesz, ahol szükség van rá, és többször ráeszméltem,
hogy amikor szükség volt, egyszerûen a földbõl nõtt ki, nem is igazán
értettem néha, hogy került oda… és segített.
A szülõk arcán a kétségbeesés és a szomorúság tükrözõdött, amikor
elmondta nekik, hogy nyugdíjba vonul. „Nyugdíjba a mi Marika nénink? Marika néni az óvodát is rekordidõ alatt tette rendbe, neki a háztartás az semmi. Mit fog otthon csinálni?” – kérdeztük egymástól.
Reménykedtünk, hátha meggondolja magát, de nem, Marika kitartott a
döntése mellett.
Az utolsó munkanapodon nem lehettünk Veled, Marika néni, Sári
betegsége miatt, így most kívánunk Neked szép nyugdíjas kort. Úgy
tudjuk, hogy nyáron megszületik az elsõ unokád, bizonyára Te is
tudod, hogy még nagyon sok dolgod lesz. Kívánunk Neked ezúton is
minden szépet és jót és fõleg egészséget a Bimbó utcai óvoda
Margaréta csoportjából. Mindent köszönünk.
SCHINDLER SÁRI ÉS SZÜLEI

Nyitva: szerda, csütörtök, péntek: 8.00–18.00, kedd és szombat: 8.00–14.00
Vasárnap és hétfõn: zárva

Tel.:+36 30/922 3259,+36 20/216 8530

GYERE, ÉS EVEZZ VELÜNK!
NAPKÖZIS VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR SZENTENDRÉN

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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Várunk minden gyermeket, aki szeretné a nyarat vízparton, jó társasággal
tölteni, megismerni a vízi életet és megismerkedni egy új sportággal is.
Kajak-kenu oktatással, túrázással, változatos programokkal, teljes ellátással.
Idõpontok: június 20-24.; június 27.-július 1.; július 4-8.; július 11-15.; július
18-22.; július 25-29.; augusztus 1-5.; augusztus 8-12; augusztus 15-19.;
7.30-tól 16.30 ig
Helyszín: Szentendre, régi hajóállomás mellett (megközelíthetõ a Sziget utca felõl)
Részvételi díj: 17 000 Ft/fõ/hét
Érdeklõdni lehet: 06-30/416-9159, presto@dunakanyar.net

KULTÚRA

Nyár éjszaka a múzeumokban
Június 18-án szombaton éjfélig tartó kalandra hívtak mindenkit a Pest Megyei Múzeum Igazgatóságának munkatársai – a szervezésben segítséget
kaptak a helyei TDM szervezettõl és a Szentendrei
Kulturális Központtól. Az érdeklõdõk az egész
belvárost behálózva mintegy negyven helyszín és
hatvan program közül válogathattak: kiállítások,
tárlatvezetések, mûterem-látogatások, koncertek,
filmvetítések volt a kínálat.

Rege
Szakács Imre festõmûvész
Rege címû kiállítása július 5én, kedden 17 órakor nyílik a
Városháza Polgármesteri
Galériájában.
A kiállítást megnyitja Kopin
Katalin mûvészettörténész,
a résztvevõket dr. Dietz Ferenc
polgármester köszönti.
A vendéglátást a Korona
Étterem biztosítja.
A kiállítás megtekinthetõ
augusztus 1-jéig a hivatal
ügyfélfogadási idejében.

Prágai koncertek
A szentendrei Musica Beata
kórus e hétvégén háromnapos
prágai úton vesz részt az
önkormányzat támogatásával.
A kinti fellépésrõl következõ
számunkban bõvebben beszámolunk
Deim Pál festõmûvész az ArtKamion akt kiállításán

A 60-as, 70-es évek divatja – szentendrei gimnazisták revüje

Néhány adat a látogatottságról: majdnem ötszázan
keresték fel a Kovács Margit Múzeumot, 423-an a
Fõ téri képtárat, 246 látogató volt a Barcsay
Múzeumban és majdnem ugyanennyien a Vajda/
Ferenczy múzeumban, több mint 200-an a Szerb
Múzeumban, illetve a Marcipán Múzeumban, de a
többi helyszínen is nagy volt az érdeklõdés a szervezõk nem kis örömére.
A rendezvény gyorsmérlegébõl kiderült, hogy lényegesen több látogató volt azokon a helyszíneken,

ahol programot szerveztek, mint például a ÁmosAnna Múzeumban elõadóestet, az InnoArt galériában koncertet, a képtárban pedig a kerekasztalbeszélgetésnek volt nagy sikere. A galériatulajdonosok is örömmel tapasztalták, hogy sokan vettek
részt a mûvészekkel való beszélgetéseken.
Nagy sikere volt a Forgács Társaság egyéjszakás
kiállításának, errõl bõvebben – helyhiány miatt –
csak a következõ, július 8-án megjelenõ számunkban tudunk beszámolni.
Éjszaka a múzeumban – a közönség éjjel fél 12-kor

Találkozó Grecsó
Krisztiánnal,
Leányfalun
Július 2-án, szombaton Grecsó
Krisztián íróval beszélget dr.
Budai Katalin kritikus a Móricz
Zsigmond Társaság közgyûlésén. Ezúton tisztelettel
hívunk minden érdeklõdõt a
találkozóra – Faluház,
Leányfalu, Móricz Zsigmond út
124. –, melyet Móricz
Zsigmond születésének 132.
évfordulóján rendezünk.
Program
10 óra Koszorúzás a
Helytörténeti Múzeum
kertjében, majd a Móriczháznál
11 óra Közgyûlés a
Faluházban
Köszöntõt mond Nyíri Csaba,
Leányfalu polgármestere,
Szabó Enikõ leányfalui énekes
magyar népdalokat énekel.
Beszélgetés Grecsó
Krisztiánnal. A Móricz
Zsigmond Társaság 2010. évi
tevékenységérõl dr. Móricz
Imre elnök számol be.
Grecsó Krisztián mûveit
árusítjuk a helyszínen, és
lehetõség lesz dedikáltatásra
is!
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Sikeres évadzárás
Az amatõr mûvészeti csoportok, szakkörök számára most
érkezett el az év vége, hiszen õk úgy mûködnek, mint az iskola. Kevés kivétellel nekik most jött el a nyári szünet. Két
országos fesztiválon értek el kiváló eredményeket a
Szentendre Táncegyüttes tagjai, úgy a felnõttek, mint a gyermekek.

Felnõtt sikerek
Május 27-28-29-én rendezték meg
a XXI. Szolnoki Országos Néptáncfesztivált. Itt a koreográfiák
versenyeztek, összesen 18 együttes mutatott be 18 koreográfiát.
De díjazták a legjobb együttest, a
legjobb szólótáncost, a legjobb
zenei összeállítót is. A Szentendre
táncegyüttes mindkét vezetõje
nevezett egy-egy koreográfiát a
versenyre: Fitos Dezsõ: Nagyapám emlékére címû munkája
második, Kocsis Enikõ: Kendõk
címû koreográfiája harmadik
helyezést ért el.

Egy ujjal
„2010. július 17-én, reggel, már
indultam volna a temetõbe, mikor
összecsuklottam mint a colstock,
ischemiás stroke, ilyenem se volt
még” – emlékezik Kertész Péter,
Pulitzer-emlékdíjas újságíró, temetõgondnok most megjelent Egy
ujjal címû könyvében. Aki a sú-
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Az együttes megosztott elsõ
helyezést kapott a legjobb együttes kategóriában a gyõri Lippentõ
Együttessel, a legjobb férfi szólótáncos díja is Szentendrére került
Módos Máté által. A legjobb zenei
összeállításáért – mely Fitos Dezsõ koreográfiájához készült –
Makó Péter részesült díjban, aki
rendszeresen dolgozik az együttes
mellett. Különdíjként pedig az
együttes fellépési lehetõséget
kapott a Hagyományok Házában
a Vásárhelyi László Táncszínpadon, melyre feltehetõen októberben kerülhet majd sor.

lyos betegségbõl való gyógyulás
embert próbáló hónapjai után
ismét leült számítógépe elé, amelyen az elmúlt évtizedben kilenc
könyv született, s egy ujjal folytatta ismert blogjainak írását.
A naplószerû feljegyzésekben szó
esik betegségrõl, az új élethelyzet
elõhozta mindennapos nehézségekrõl, családról, barátokról, de
az olvasó nyomon követheti a
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Korcsoportjukban
elsõk lettek
Harminchat csoport részvételével
rendezték meg négy korcsoportban a XV. Méta Gyermek és
Ifjúsági Táncfesztivált Balatonbogláron. A szentendrei gyerekek
a tavalyi évhez hasonlóan remekül szerepeltek, és korcsoportjukban ismét elsõ helyezést értek el.
Mind a harminchat együttes
összesített pontszámát tekintve
pedig a második legtöbb pontszámot kapták a zsûritõl. A szervezõk, beleértve a szálloda munkatársait is, kiemelték a gyerekek
udvariasságát, jó magaviseletét,
ami külön büszkeség volt számunkra.
Nem is lehet méltóbb befejezés ez
a Szentendre Táncegyüttesnek,
akik nagyon sok munkát, erõfeszítést tudnak maguk mögött a

napi politikai történéseket is.
Friss szellemmel, a tõle megszokott kritikus hangon ír minderrõl.
Különös vallomás ez a könyv
életrõl, betegségrõl, napjaink valóságáról, a ragyogó tollú újságíró
egy ujjal lejegyzett naplója. Baloldali bénulása miatt csupa kisbetûvel írva, de változatlanul
nagyszerû stílusban. „Egy ujjal is
lehet remekmûvet alkotni, csak
éppen lassabban, fél
aggyal már kétséges” –
írja.
Június 14-én, kedden Dési
János mutatta be az új
kötetet a Dalmát Kávézóban. Nemesházi Beatrix
olvasott fel részleteket a
könyvbõl.
Kertész Péter rosszulléte
miatt nem tudott részt
venni a könyvbemutatón.
Barátai, tisztelõi ezért
elhatározták, hogy a
program után elmennek

nagyon sikeres decemberi bemutatójuk óta. A felnõttek mellett
idén már a gyerekek is szereplési
lehetõséget kaptak a Fõvárosi
Operettszínházban. A méltán
nagy sikerû betyármûsort ismét
megnézhette a szentendrei közönség a Szentendrei Tavaszi Napok
alkalmával.
A nyáron a gyerekek és a felnõttek is tánctáborban vesznek részt,
ahol megismerkednek azoknak az
új koreográfiáknak az alapjaival,
amivel az õsztõl fognak foglalkozni. Rájuk fér tehát a pihenés,
hiszen mindannyian munka és
tanulás mellett, nagyon sok energiát belefektetve, de örömmel táncolnak itt Szentendrén. Köszönjük nekik és vezetõiknek a sikereket, a sok élményt, és várjuk az
újabbakat.
GÖLLNER JUDIT

hozzá gratulálni és üdvözölni õt.
Nagy tapssal fogadták az erkélyen megjelenõ meghatott ünnepeltet. Akinek jobbulást, további
sok erõt kívánunk!
RAPPAI ZSUZSA

KULTÚRA

 Hogyan lehet ebbõl a
„hátrányos helyzetbõl” kikerülni?
Sajnos ez nem fog megváltozni,
akár art moziként állunk sorba,
akár normál moziként. Kivéve azt
a lehetõséget, ha bevezetnénk a
digitális technikát, ami viszont
igen komoly anyagi ráfordítást
igényelne, még a pályázati úton
elnyerhetõ támogatás mellett is!
Art moziként viszont olyan állami
támogatásban részesülhetünk,
amelyre igen nagy szükségünk
van a jelenlegi nehéz gazdasági
helyzetben. Úgy gondolom, semmiképpen nem mondhatunk le
errõl, miközben a hangsúlyt az
értékes filmek bemutatására
helyezzük.
 A mozi vonzerejét növeli,
hogy a mûvész és egyéb premier sikerfilmek mellett számos kulturális és szabadidõs
programot, tanfolyamokat is
szervez. Gondolom, a mai nehéz gazdasági helyzetben
még inkább szükség van arra, hogy erõsödjön a mozi
kulturális tér jellege és emelkedjen a mûvészeti programok száma.
Igen, ez pontosan így van, annál
is inkább, mert ezek az alaptevékenységünket segítõ kulturális- és mûvészeti programok többnyire nemcsak eltartják magukat,
de plusz bevételt is hoznak. A
tanfolyamok esetében például ez
nem is kérdés, hanem elvárás. Az
így keletkezett többletet visszaforgathatjuk az alaptevékenység
finanszírozásába. Az innovatív

egyes nézõ, minden egyes látogató fontos! Véleményem szerint
a mozi egy nyitott ház, ahol az
óvodáskorúaktól a fiatalokon és a
középkorosztályon át, egészen az
idõsekig mindenki találhat valami érdekeset a programjaink
között.

Ötéves a P'Art mozi
Ötödik születésnapját ünnepli Szentendre mozija, a várva
várt, közkedvelt P'Art Mozi. Vezetõjével, Klötz Ildikóval beszélünk az „ünnepeltrõl”.

fotó  PARASZKAY GYÖRGY

 Ebben az évben telik le az
öt év, amely alatt kötelezõen
art moziként kellett hogy
mûködjön a filmszínház. Tervezitek a mozi profiljának
megváltoztatását?
Nem, és ennek több oka is van.
Kommersz filmeket játszó normál
mozikból van éppen elég, egy
karnyújtásnyira a fõvárosban.
Szentendre kultúrát kínáló város,
ahol már tradícióvá vált a mûvészet – mint érték – õrzése és
ápolása. A P’Art Mozi a maga 76
fõs befogadóképességével mindig
a sor végén fog állni a premierfilmek megszerzése terén. Elõttünk nagy budapesti és megyeszékhelyi mozik várakoznak a
forgalmazóknál az amúgy is egyre korlátozottabb számban megjelenõ kópiákért.

gondolkodás elengedhetetlen feltétele a kultúrmunkának.
 Vagyis...
Hiszem és vallom, hogy ma egy
art mozinak feladata, és megmaradásának záloga az, hogy a
filmvetítéseken túlmenõen olyan
programokat is létrehozzon, amelyeknek közösségteremtõ ereje
van. Az art mozik ilyen szisztéma
alapján mûködnek, például az
Uránia Nemzet Filmszínház is
2002. óta.
A kulturális és mûvészeti programok kialakításánál az alapkoncepció az volt, hogy színvonalas,
sorozatjellegû rendezvényekkel
célozzuk meg a különbözõ korú és
érdeklõdési körû közönséget,
létrehozva ezzel egy-egy téma
hosszabb távú bázisközönségét,
és természetesen ezáltal a korábbiakat is megtartsuk.

fiatal mûvészekkel folytatott,
több évtizedes kulturális menedzselési munka, akik azóta már
érett alkotókká váltak, de a régi
barátságok és az együttmûködés
máig ható. Az alapítói szándékkal
egyetértve és természetesen a kor
kihívásainak megfelelve, mely
szerint egy mozi ma már nemcsak
filmeket mutat be, hanem más
kulturális lehetõségeket is kínál,
építettem fel a mozi mûködési
koncepcióját.
 A P'Art Mozi napjainkra
jelentõs szerepet tölt be a
város kulturális életében.
Milyen terveitek vannak a jövõben a sokszínûség megtartása érdekében?
Folytatjuk a megkezdett a munkát és természetesen folyamatosan nyitottak vagyunk új
ötletek és elképzelések befogadására. Számunkra minden

 Mit jelent ez a gyakorlatban?
Õsztõl folytatódnak a Gyermekek
a nagyvilágban, a Muzsikusportrék és A magyar lélek arcai
címû filmklub sorozataink, de
ezeken felül lesz Szabó István
rendezõi sorozat és Lélekmozi.
Elképzeléseink szerint a filmmel
összekötve az irodalom és a
képzõmûvészet is hangsúlyos
szerepet kap majd egy új programsorozatban.
A terveink között szerepel egy
lelki elsõsegély-szolgálat létrehozása fiatalok számára. Folytatjuk a rendkívül sikeres Valamikor régen várostörténeti sorozatunkat, valamint „nõbarát városként” a Hölgystaféta programot, melyben szentendrei közéleti
hölgyek „adják a stafétabotot”
egymásnak.
 Hogyan ünneplitek a mozi
ötéves fennállását?
A jubileumra egy – a mozi eddigi
programjait bemutató – kiállítással készülünk, ahhoz kapcsolódó
kiegészítõ mûsorokkal.
RAPPAI ZSUZSA

Mozizz okosan!
és Mesemozgató
FILMES NYÁRI TÁBOROK
13-16 éveseknek és
6-9 éveseknek a P’Art moziban
Részletek a 15. oldalon

 Ilyennek képzelted el egykor a P’Art Mozit?
Két és fél évvel ezelõtt, amikor
felkérést kaptam erre a munkára,
elképzeléseim megegyeztek az
alapítók és a mozi korábbi vezetése által elképzelt tevékenységgel. Ezért is vállaltam el, és
természetesen azért is, mert egész
életem során mûvészeti-kulturális
területen dolgoztam. Sok éven át
a filmforgalmazásban „alapoztam” és tettem szert széleskörû
szakmabeli ismeretekre és kapcsolatokra is.
Ezt csak erõsítette az akkor még
XXV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM  2011. JÚNIUS 24.  SzeVi
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Pekingi látogatás
Kolti Helga, a Szentendrei
Kulturális Központ nemrégiben
kinevezett ügyvezetõ igazgatója közel egyhetes látogatáson
vett részt Pekingben. A kínai
fõvárosban számtalan kulturális programon vett részt,
és lehetõsége nyílt arra is,
hogy városunkat megismertesse vendéglátóival.
Következõ, július 8-án megjelenõ számunkban részletesebben beszámolunk a programjáról.

Balogh-est
A Leányfalu-Házban Móricz
Zsigmond út 124., június
24-én, 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.

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.

A derû színei
Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvész a Szakács Imre
festõmûvész közös kiállítása
május 25. és június 27. között látogatható a zágrábi
Vladimir Buzancic Galériában.
CSÍKSZENTMIHÁLYI RÓBERT
ÉS SZAKÁCS IMRE
VILÁGÁHOZ
Festõmûvész és szobrászmûvész
hogyan kerül egymás mellé? Úgy,
hogy mindkettejük életmûvében
van egy, a karaktert nagyon is rajzoló vonás. Vagyis olyan rokonvilágokról van szó, amelyekben
az ember-állat arcú természet,
akár egy rózsa a reneszánsz
kertjében, kinyílik.
Akinek szeme van a látásra, az
könnyen fölfedezheti, hogy az
állatvilág és környezete – a megnyugvás, a szépség és a humor
bestiáriuma – miként építi csöndes derûvel, és némelykor kacagtató fölénnyel a maga fészkeit.
Fészkeket, amelyekben örökéletû
madárként megül az idõ; és fészkeket, amelyek egyúttal óvó- és
búvóhelyek, menedékek a megfáradt, mind beljebb költözõ lélek
számára.
Szakács Imre (1948) organikus
kertje – a lét botanikája – attól
megejtõ, hogy fél-figurális lírai
absztraktként tobzódik az ívek,
hajlatok rengetegében. Termékenységünnep jeleként – világra

Az Erm's Étterem
programjai
Kossuth L.u.22.
(26) 303-388, www.erms.hu
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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Fa- és korallszobrok,
festmények
Kriz Milán venezuelai szobrászmûvész kiállítása július 2-án,
szombaton 18 órakor nyílik a
Dalmát Kávézóban (Bartók B. u.
8.). Megtekinthetõ augusztus 6-ig.
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Részlet a kiállítás katalógusából

tártan – fölmutatja a tojást (világtojást), amely egyszerre – fõképp,
ha a madár szabadságszimbólum
is – a röpülés csikókedvû vágtája
és az otthon, a megszokotthoz
való ragaszkodás fészek-melege.
A bóbita rejtetten is nyitott fensége és a nyak artisztikus hajlata
– a szerkezetet harmonizáló véderõ és a hullámmozgás esszenciájaként – nemcsak érzelemtömörítõ, színeket szárnyára bocsátó elem, de különleges szépségfaktor is. Festõi világkép,
amelyben még a drámai erezetû
csaták is – anya védi így, tollruháját pajzzsá növesztve, fiókáját – a derû színeivel és a
megérkezés ünnepi gesztusával
vannak átitatva.
Csíkszentmihályi Róbert (1940)
szobrai is – plasztikai bravúrral –
az emlékezés, az enyhe fájdalom
és a jóízû kacaj országútján járnak. Nem macskaköveken, hanem
pázsitszõnyegen.
A fölszabadulás jó ízét, a teremtõ
erõ varázslatát hozza elénk a haj-

nal bús kedvû fényorkesztere és
az alkony hunyorgó szemû mécsvilága. Õzsuta lép ily peckesen a
mezõre, ébredezésünk nyújtózó
madara kínálja föl magát ily kecsesen az ébredõ Napnak, ahogyan
ezek az agyaras és agyar nélküli,
szárnyas és szárny nélküli, patás
és pata nélküli, csõrös és csõr
nélküli, pikkelyes és pikkely
nélküli, frufrut hordó és frufru
nélküli, cicis-faros és cici, far
nélküli, õsállatként üvöltõ és
öreglány pipiskedéssel kotkodácsoló lények oroszlánnyugalommal, vadkanhorkantással, disznóröfögéssel, szarvasbõgéssel,
madárcsiripeléssel és békakuruttyolással megteremtik a maguk hiedelem-karámát. Az állatban megbúvó embert. Csíkszentmihályi állat-ember portréit – a
groteszk önmagakeresés bestiáriumát – ugyancsak az állattestben
megbúvó kacagtató derû élteti.
Festmény és szobor épp ebben a
bölcs mosolyú világmagyarázatban édestestvérek.
SZAKOLCZAY LAJOS
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szentendrei
teátrum és nyár 2011
július 8. - augusztus 28. www.szentendreprogram.hu

Szentendrei Teátrum

Gyerekteátrum

Elõadások helyszíne | Városháza udvara | Dunaparti Mûvelõdési Ház

Vasárnap délelõttönként 10 óra | Városháza udvara

07. 08. | ANCONAI SZERELMESEK
A Komáromi Jókai Színház elõadása

07. 09. | MCDONAGH-GYAKORLATOK

07. 10. | ALMA EGYÜTTES – családi koncert
07. 17. | TREBLA A BÁRÁNY – Apró Színház
07. 24. | LÚDAS MATYI – Forrás Színház
07. 31. | CSINTEKERINTÕ – Bognár Szilvia zenés mûsora
08. 14. | ERDÕK KÖNYVE – Aranyszamár Színház

SZFE IV. éves hallgatóinak elõadása

07. 15. | M. COONEY: NEM ÉR A NEVEM
A kecskeméti Katona József Színház elõadása

Koncertek

Huzella Péter és Rátóti Zoltán estje

07. 09. | KECSKÉS EGYÜTTES
07. 15. | MARTA TOPFEROVA
07. 23. | VUJICSICS EGYÜTTES
07. 29. | JAZZ FESZTIVÁL

07. 22. | ROBERT THOMAS: NYOLC NÕ

Borbély Mûhely | Bin-Jip | Tzumo & Borlai Electronic Dreams
| Erik Sumo Band Feat Kiss Erzsi

07. 16. | LEHÁR FERENC: A VÍG ÖZVEGY
Az Operettvilág Együttes produkciója

07. 17. | HAMVAS: A BOR FILOZÓFIÁJA

A Soproni Petõfi Színház elõadása

07. 30. | NIKOLA PAROV & HERCZKU ÁGI
07. 23. | ORFEUM ANNO
08. 06. | SZVORÁK KATI
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház elõadása
08. 13. | SÖNDÖRGÕ
08. 14. | A VUJICSICS ZENEISKOLA
07. 30. | POZSGAI: SZERETLEK, FAUST
Drámai játék Mindszenty József és Jávor Pál életérõl
TANÁRAINAK KONCERTJE
07. 31. | HEJ, SALAMON BÉLA 08. 20. | SZENTENDREI KAMARAZENEKAR
Játssza és rendezte: Székhelyi József

08. 05., 06., 07. | A GYERMEKKIRÁLY
Õsbemutató! Magyarország, 1068 – Pozsgai Zsolt történelmi játéka

Fesztivál

08. 26-28. | Szentendre belvárosa
08. 12. | HAZAKÍSÉRLEK VI. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
Berecz András estje

08. 13. | PETÕFI: A HELYSÉG KALAPÁCSA
A Kovátsmûhely elõadása

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
Jegyvásárlás: TOURINFORM, Szentendre (Bercsényi u. 4., bejárat
a Duna-korzó felõl) Telefon: 26/317-965; 26/317-966
Az INTERTICKET országos hálózatában www.jegy.hu

08. 26. | MACSKA – HAJ
Szerb film- és operett dalok | Magyarországi Szerb Színház

Támogatók:

A helyszínen elõadások kezdése elõtt 1 órával.

Fõ online médiatámogató:
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

Sztaravodai úton 80 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-70-389-5275.

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

Központhoz közel bútorozott szoba
kiadó. Tel. (26) 310-675.

Az Erdész Galériába (Bercsényi
utca 4. szám alatt) eladói
munkakörbe kollégát keresünk
angol nyelvtudással. Tel. 06-30647-9414.

Szentendrén 55 nm-es, I. emeleti
lakás, szép kilátással azonnal kiadó.
Tel. 06-30-541-3504.
Szentendrén, a Bolgár utcában 3
szobás, 80 nm-es, új építésû,
igényes lakás hosszú távra kiadó,
irodának is. Tel. 06-30-233-5531.

LAKÁS, INGATLAN
Széchenyi téren lakás tulajdonostól
sürgõsen eladó. Tel. 06-20-3606644.
Tahiban kiváló helyen, 86 nm
földszint 60 nm-es tetõtérrel,
nagy terasszal, szép kerttel,
otthonos lakóház 23 millió Ftért eladó. Egészen kitûnõ. Tel.
06-30-299-0376.

Óvodapedagógusi állást hirdet
meg a Szentendrei Evangélikus
Zenei Óvoda szeptemberi 1-jei
kezdéssel. Érdeklõdni HorváthHegyi Olivér lelkésznél lehet a:
06-20-824-2789, oliver.horvath.hegyi@gmail.com. A szakmai önéletrajzot és lelkészi
ajánlást a 2000 Szentendre,
Bükköspart 2. címre kérjük
személyesen, vagy postai úton.
Határidõ: június 22.

Pismányban, a Barackos úton 361
nm-es panorámás telek eladó 10,9
millió Ft-ért. Kétszintes mediterrán
jellegû ház jogerõs építési engedéllyel együtt. Panorámás a Dunára,
citadellára, bazilikára és a parlamentre is. Tel. 06-20-960-4008.

ÁLLÁST KERES
Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal,
referenciával. Tel. 06-20-391-1373.

Csobánka központjában kétszintes
családi ház csodálatos panorámával, családi okok miatt áron alul
eladó (17,5 millió Ft-ért). Tel. 0630-863-4722.

EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.

KIADÓ LAKÁS
Szentendre Duna-korzón teljesen
felújított 50 nm-es lakás kertkapcsolattal, igény szerint garázzsal
eladó vagy kiadó. Tel. 06-30-2186193.

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben 11 millió
Ft-ért igényesnek eladó. Tel. 06-30605-7199.

Kiadó hangulatos, különálló kislakás
terasszal, kertes házban, reális
áron. Tel. |06-20-322-4807.

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

Vendégszervezõt keresünk
belvárosi étterembe, részmunkaidõben. Angol-orosz nyelvtudás feltétel. Tel. 06-20-925-4106.

Külsõ hõszigetelés (dryvitozás)
5200 Ft/nm anyaggal (10 cm-es
lappal) mûanyag vakolattal. Tel. 0620-988-9439.
Võfély. Tel. 06-70-527-3879.

Kiadó, Szentlászlói úton 65 nm-es
szuterén (víz, Wc és fûtés van). Tel.
06-30-603-3440.

ÁLLÁS
A szentendrei Skanzen felvételt
hirdet 4 órás kiállításõr
munkakörbe. Jelentkezési határidõ:
július 1. A jelentkezés feltétele
fényképes önéletrajz, amit a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szentendre 2001, Pf. 63. címre
kérünk postázni vagy a
horvath.anett@sznm.hu email címre
elküldeni.

Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával 2
generációs lakóház 35 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30-2990376.

Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen, 5,5 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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. 06-30972-3240.
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) 301-237, 0630-319-9634, 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, 0630-319-9634, Szentendre, Kucsera
Ferenc u. 7.
Matematikából és fizikából
javítóvizsgára korrepetálást,
középiskolába felvett nyolcadikosoknak szintre hozó felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.
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.

SZOLGÁLTATÁS
Budapesten, a XII. kerületben,
Zugligetben 56 nm-es, felújított,
összkomfortos téglaépítésû lakás
eladó vagy kis, kertes szentendrei
házra cserélhetõ. Tel. 06-30-9418354.
Nem lakótelepi lakások 6-12
millió Ft-ért Szentendrén
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

Szakképzett klímaszerelõ, géptechnikus, uszodatechnikus szerelési és
karbantartási munkát vállal. Tel. 0620-552-5894.
Lakásátalakítás, burkolás,
kõmûves munkák, festés, vízfûtés, parkettázás. Tel. 06-20669-5151.

Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel.
(26) 311-847, 30-950-4187,
Mezei Sándor.
KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

TÁRSKERESÕ
,,Mérleg” jegyû hölgy páromat
keresem 55-65 év között. Tel. 0670-257-6242.
TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

ÜZLET
Szeptember 1-tõl a Bogdányi utca
északi részén 40 nm-es helyiség
kiadó irodának, raktárnak esetleg
üzletnek. Bérleti díj: 50 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-70-386-5821.
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. 06-20-326-7509.
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) 319957.

EGYÉB

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!
Mûsor: június 24. – július 1.
08:00 Hétközben (heti hírösszefoglaló)
• vállalkozói fórum az Új Mûvész
Étteremben
• lakossági fórum a Díszteremben
• kistérségi ülés összefoglaló
• Múzeumok éjszakája
• Pünkösd a Skanzenben
• stúdióvendégünk: dr. Dietz
Ferenc polgármester
08.40 187 a Pest megyében élõk
magazinja
09:10 A hét embere – Kudett
Magdolna oktatási referens
(DPÖTKT)
09:30 Fókuszban – Pintér Ádám
elnök (Egészségügyi, Szociális és
Civil Bizottság)
09:50 Ballagás a Templomdombi
Iskolában
10:20 Ballagás a Barcsay Jenõ
Általános Iskolában
10:50 Vállalkozói fórum az Új
Mûvész Étteremben
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 – Kudett
Magdolna, oktatási referens
(DPÖTKT)
19:30 Fókuszban – Pintér Ádám
elnök (Egészségügyi, Szociális és
Civil Bizottság)
19:50 Ballagás a Templomdombi
Iskolában
20:20 Ballagás a Barcsay Jenõ
Általános Iskolában
20:50 Vállalkozói fórum az Új
Mûvész Étteremben
22:10-08:00 Képújság

KÉZI
AUTÓMOSÓ
Szentendre,
Rózsa u. 23.
Tel. 70-262-62-63

Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-9527740.

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

HERKULES fajtatiszta bullmasztiff kan június 15-én került
be a Csabagyöngye utcából
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FICKO fajtatiszta jagdterrier
kan május 31-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 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
 június 29. szerda
17.00 ÕRÜLT SZERELEM EZ (74’)
18.30 PÁL ADRIENN (136’) kh.:16 év
20.46 ISMERETLEN FÉRFI (113’) kh.:16 év

 június 30. csütörtök
17.00 BABÁK-AZ ELSÕ ÉV ( 79’) kn.
18.20 KI/BE TAWARET (91’) kh.:12 év
20.00 LONDON BOULEVARD (103’) kh.:16 év
21.55 KI/BE TAWARET (91’) kh.:12 év
 július 1. péntek
17.00 RIO (96’) kn.
18.40 A BELGRÁDI FANTOM (82’) kh.:12 év
20.05 LONDON BOULEVARD (103’) kh.:16 év
 július 2. szombat
15.15 RIO (96’) kn.
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE (70’)
18.20 THANK YOU FOR SMOKING! (92’)
kh.:16 év
20.00 LONDON BOULEVARD (103’) kh.:16 év
21.50 A BELGRÁDI FANTOM (82’) kh.:12 év
 július 3. vasárnap
15.15 RIO (96’) kn.
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE
(70’)
18.20 THANK YOU FOR SMOKING! (92’)
kh.:16 év
20.00 LONDON BOULEVARD (103’) kh.:16 év
 július 4. hétfõ
17.00 A NAGY HO-HO-HO HORGÁSZ (70’)
18.20 A BELGRÁDI FANTOM (82’) kh.:12 év
19.45 ELJÕ A NAPUNK (90’) kh.:18 év
21.20 THANK YOU FOR SMOKING! (92’)
kh.:16 év
 július 5. kedd
17.00 THANK YOU FOR SMOKING! (92’)
kh.:16 év
18.35 LONDON BOULEVARD (103’) kh.:16 év
20.30 PAPÍRSÁRKÁNYOK (122’) kh.:12 év
 július 6. szerda
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE (70’)
18.35 LONDON BOULEVARD (103’) kh.:16 év
20.20 PAPÍRSÁRKÁNYOK (122’) kh.:12 év

IVAN DAN
Június 25. szombat, 15.30-tól éjfélig
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
18:30 Megnyitó a Daru piacon
20:00 Vacsora
23:00 Tûzgyújtás
24:00 Tûzugrás
Ének, zene, tánc egész éjjel
Szervezõ: Szentendrei Horvát Kisebbségi
Önkormányzat

Lili bárónõ
Huszka Jenõ-Martos Ferenc Lili bárónõ
címû operettjét július 3-án, 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

Évadzáró Ötórai tea
Szeretettel várnak mindenkit az Ezüstfény együttes Mediterrán csoportjának
zenés délutánjára június 30-án, csütör-

tökön 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.

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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SPORT

Vendég: Hajnal Tamás
VÁLOGATOTT LABDARÚGÓNK A SZE-FI VENDÉGE VOLT
A mûfüves pálya közepén néhány szék, Fitos József vezetõedzõ (12szeres válogatott futballista), jó néhány futballistapalánta és néhány
szülõ várta június 15-én az illusztris vendéget, akit megérkezése után
a pályára kísértek, a gyerekek körbevették, és Fitos József bevezetõ
szavai után megkezdõdött Hajnal Tamás élménybeszámolója pályafutásáról. Elmesélte, hogyan vált focistává – testnevelõ tanár és edzõ
édesapja egyengette útját a Fradiba. Ezt követõen fiatalon Német-

országba igazolt, Dortmund csapatában játszott néhány évig, magyar
válogatott lett, 38-szor vette fel a címeres mezt. 2010-ben a Dortmund
kölcsönadta Stuttgartnak, mert a csapat kiesésre állt, s hátha megmenekülhet Tamás révén. Úgy is lett, és Tamás további két évre kapott
szerzõdést a Stuttgartnál.
Következtek a kérdések, melyek közül néhány ízelítõül: – Mi a különbség a magyar és a német foci között? – Ég és föld – volt a válasz.
– A hozzáállás a játékosok, a vezetõk és a közönség részérõl. Nagyon
akarják a sikert és mindent megtesznek érte. – Hogyan lehet átvészelni a játékosnak saját hullámvölgyeit? – Vissza kell térni ahhoz a dologhoz labdakezelésben, átadásokban, szerelésben, amit a legjobban
tudunk, és nem kell olyat erõltetni, amit csak szeretnénk tudni, aztán
egyszer csak kinn vagyunk a gödörbõl. – Mit csinál meccs után? –
Hazamegyek a családomhoz, otthon gondolom végig, mi volt a jó és mi
volt gyengébb a meccsen. – Mit a legfontosabb tudni egy focistának? –
A labda átvételét. Azt, hogy elõtted legyen a labda, és azt tudj vele
csinálni, amit akarsz. – Ki a jó edzõ? – Az, aki megtalálja a hangot a
játékosokkal, motiválja õket, azt végeztet velük, ami a fejlõdést szolgálja. – Kijutunk a vébére? – Lehetséges, de ehhez meg kell verni a svédeket és persze a finneket és a moldávokat is. – Erõszakos védõ ellen
hogyan játszik? – Kerülöm az ütközéseket, nem megyek „csin”-be.
Ezután autogramm-osztogatás következett, majd közös fotózással
zárult a találkozó. Fitos Józseffel megegyeztünk, hogy focisulija kapcsán egyszer leülünk beszélgetni arról. hogyan sikerült az utánpótlás
bajnokságokban szereplõ csapatainak a 2010-11-es bajnokság.
GERLAI P.

Sporttal az egészségért
és elfogadásért
„Készségfejlesztésre, egészséges életmód
kialakítására és társadalmi befogadás erõsítésére irányuló szabadidõs sportprogramok
megvalósítása, fogyatékkal élõ gyermekek
bevonásával, Szentendrén”
Ezt a címet viseli a Honvéd Kossuth Lajos
Sportegyesület – Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében – megnyert TÁMOP-3.2.11/101/KMR-2010-0039 számú pályázata. A projektben
– amely az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg – egy 10 hónapos rendezvénysorozat
megrendezésére kerül sor városunkban a gyermekek testi-lelki egészsége,
és a fogyatékkal élõk társadalmi elfogadottságának erõsítése céljából.
A 2011. június 1-jén indult projektben együttmûködõ tanintézmények
között szerepel a Barcsay Jenõ Általános Iskola, a Templomdombi Általános Iskola, a Szentendrei Református Gimnázium, a Cházár András
Többcélú Közoktatási Intézmény, a Szentendrei Református Óvoda,
valamint a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskola (Bp) is.
Mindezt az egyesület sajtótájékoztatóján jelentette be Tóth István,
egyesületi elnök. Szót ejtett arról is, hogy hazánkban az óvodás korú
gyermekek 62%-a, a középiskolás korú gyermekek 80%-a rendelkezik
gerinc rendellenességekkel. Ennek oka a rendszertelen, vagy nem
megfelelõ mozgás, illetve annak teljes hiánya.
Dr. Molnár László, sportért felelõs államtitkárság államtitkári kabinetfõnöke, valamint dr. Török Balázs, Szentendre város alpolgármestere is
hangsúlyozta köszöntõjében, hogy nagy szükség van az ilyen irányú
törekvésekre, és örömmel tapasztalják a HKLSE ambícióit. A meghívottak között szerepelt dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr is, s bár napi
teendõi nem engedték, hogy részt vegyen az eseményen, elismerését
hivatalvezetõje által írásos formában eljuttatta a megnyitó ünnepségre.
A ’67-es alapítású egyesület az elmúlt 44 évben – mindamellett, hogy
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a város sportrendezvényeinek állandó fõ szervezõjeként tevékenykedett – több különbözõ szakosztályával rendszeres résztvevõi voltak,
és résztvevõi most is országos szintû sporteseményeknek.
Az elkövetkezõ 8 hónap során úszó-, egészséges táplálkozás- és
egészségtudatos életmód szakkörökön lesz lehetõségük a résztvevõ
tanintézmények diákjainak, hogy javítsanak fizikai adottságaikon,
életstílusukon. Az óvodások közül a 20 leginkább rászoruló gyermek
ún. szenzomotoros tréningen vehet részt, mely segíti mozgáskészségüket, valamint késõbbi iskolai beilleszkedésüket. Mindezek mellett,
250 gyermek számára nyílik lehetõség, térítésmentes táborozásra,
amely úszásoktatással, valamint olyan tartalmas és értékteremtõ
szabadidõs programokkal járul hozzá az egészséges személyiségfejlõdéshez, mint íjászat, lovaglás, kézmûves foglalkozás, kirándulás és
búvárkodás.
Ahogy Tóth István kifejtette, a program megvalósításakor az egyesület
közvetlen célja, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, hosszú távú
célja, hogy az általuk foglalkoztatott fiatalokból testileg és szellemileg
egészséges felnõtt váljon.

DÓKA BALÁZS

