


Szentendre Város Önkormányza-
ta 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, amennyiben javaslata
lenne, legkésõbb július 15-ig 
a Polgármesteri Hivatalba 
(2000 Szentendre, Városház tér
3.) küldje el az  adatlapon vagy
a nyolczas@ph.szentendre.hu 
e-mailre.

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK

Nyáry Pál Díj azoknak a
köztisztviselõknek, akik legalább 15
éve kiemelkedõ munkát végeznek.

Közmûvelõdési Díj azoknak, akik
kiemelkedõ eredményeket értek el a
közmûvelõdési munka irányításában,
gyakorlati megvalósításában, a kor-
szerû módszerek kidolgozásában és
meghonosításában. 

Arany János Pedagógiai Díj
azoknak, akik kiemelkedõ ered-
ményeket értek el az óvodai, iskolai és
intézeti nevelõ-oktató munkában, a
tehetséggondozás területén, szakmai
felkészültségük alapján élen járnak az
újszerû és hatékony pedagógiai mód-
szerek kidolgozásában, alka-
lmazásában.

Lajtha László Díj a legalább 15 éve
zeneiskolákban tanító pedagógusok-
nak, vagy akik a zenei kultúra ter-
jesztésében kiemelkedõ
tevékenységet folytattak.

Pest Megye Mûvészetéért Díj
azoknak, akik a zene, táncmûvészet,
képzõmûvészet és irodalom mûvészeti
ágakban kiemelkedõ tevékenységet
folytattak és alkotásokat hoztak létre.

Semmelweis Ignác Díj azoknak az
orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló
és kisegítõ személyzetnek, akik a gyó-
gyítás vagy megelõzés terén jelentõs
eredményt hozó új eljárást, készít-
ményt vagy mûszert fejlesztettek ki,
vagy kimagasló szakmai
tevékenységet folytattak;

Szegényekért és Elesettekért Díj
a szociális ellátás érdekében
kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ
orvosoknak, ápoló és kisegítõ szemé-
lyzetnek, pedagógusoknak, szociális
munkásoknak, akik hozzájárultak a
hátrányos helyzetû emberek gondo-
zásához, beilleszkedéséhez;

Tudományos Díj azoknak, akik a
megye tudományos életében kima-
gasló tevékenységet folytattak és
eredményt értek el

Testnevelési és Sport Díj
adományozható – személyeknek vagy
csapatoknak – nemzetközi teljesít-
ményért, a megye testnevelési és
sportmozgalomban kifejtett munkáért,
sportolók eredményes felkészítéséért,
valamint az egészséges életmódra
nevelés körében végzett kiemelkedõ
munkáért

Pest Megye Közbiztonságáért
Díj azoknak a nem rendõri állományú
személyeknek és közösségeknek, akik
a közrend, a közlekedés fegyelme, a

bûnmegelõzés terén hatékony
szervezõ- vagy propaganda munkát
fejtettek ki. 

Pest Megye Katasztrófa-
védelméért Díj azoknak a tûzoltók-
nak és tûzbiztonság érdekében
tevékenykedõ személyeknek,
közösségeknek, akik a tüzek oltása, a
tûz megelõzése terén, illetve azoknak
a polgári védelemmel hivatásszerûen
foglalkozó szakembereknek, akik a
polgári védelmi feladatok végrehajtása
terén hatékony szervezõ, végrehajtó
munkát fejtettek ki. 

Pest Megye Díszpolgára cím
annak a magyar vagy külföldi állampol-
gárnak, aki jelentõs eredményt hozó
munkájával, életmûvével olyan elis-
merést szerzett, amely hozzájárult a
megye jó hírnevének öregbítéséhez,
továbbá példamutató magatartása
miatt  köztiszteletben áll.

Pest Megyéért Emlékérem azok-
nak a személyeknek, csoportoknak,
társadalmi vagy gazdasági
szervezeteknek, akik vagy amelyek a
megye fejlesztésében, a társadalmi,
szociális, kulturális, gazdasági élet
bármely ágazatában kiemelkedõ
munkát végeztek

„Az év családja Pest megyében”
díjjal az életükkel, munkálkodásukkal,
gyermekeik nevelésével, hozzátar-
tozóik gondozásával, közéleti
szerepvállalásukkal példát mutató
családokat kívánják megbecsülni. A
javaslattétel feltétele a javaslattevõ és
a javasolt neve, címe, elérhetõségének
megadása mellett a család életének
összefoglaló jellegû bemutatása. 
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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

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

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

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

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

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

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

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
hétköznap
ügyelet: este 8-tól reggel 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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502 

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft.
felelôs kiadó: 

Kolti Helga igazgató

Szerkesztôség: 
Szentendre és Vidéke hetilap 

2000 Szentendre, 
Dunakorzó 11/A (DMH) 

Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647

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

felelôs szerkesztô: 
Németh Erika 

tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra

szerkesztõségi titkár: 
Maros Emõke
címlap: Krizbo

Lapzárta: hétfô, 12 óra  

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

szevi.ibolya@gmail.com

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,

illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).

Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest, 

Székely Elek u. 11. 
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold

Index: 
PFH/88/1987 

ISSN 0239-068X 

www.szevi.hu

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

Cím HRSZ m2 Bruttó ár Leírás
Cseresznyés u. teteje 9188 2257 10.000 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, 

gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, 

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

gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Barackos út 6995 7146 11.730 Ft/m2 Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. és a Barackos út alálkozásánál.

Örök panorámás.
Nyerges u. és Táltos u. találkozása 6996 1515 11.270 Ft/m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen található. Legnagyobb

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

beépíthetõség 10%. Közmûvek a Tegez és a Nyerges utcáról is beköthetõek.
Barackos út 7275/9 7084 11.900 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet 10%-a beépíthetõ. Aszfalt útról 

megközelíthetõ. 
Barackos út 7298 1336 11.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet, 10%-a beépíthetõ.
Barackos út 7299 1989 11.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet, 10%-a beépíthetõ.
Cserkész utca 7282 300 10.000 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet, 10%-a beépíthetõ.
Vándor utca 9157 1277 8.800 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany, 

gáz beköthetõ.
Evezõ utca 38/2 368 15.000 Ft/m2 Az ingatlan Szentendre belterületén Pannónia utca és a Duna által határolt 

területen fekszik. Nem közmûvesített. Övezeti besorolása szerint 
településközpont vegyes területen, 30%-os beépíthetõség. Árvizes terület.

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

Fõ tér 14. 2333/2/B/1 85,24 25.500.000 Ft Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb részén a mûemlékvédelmi 
belvárosban helyezkedik el a lakás, közel a Duna-parthoz. Az ingatlan 
bejárata a Jankó János u. felõl van.

Kovács László u. 38. 2555/0/A/3 267,84 19.417.000 Ft Az ingatlan Szentendre belterületén található, lakóövezetben. 

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni. További információt személyesen a
Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon  a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak.. A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja: 2011. augusztus 1.

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlan bérbevételére: Szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben Fõ tér 16. szám alatt 

található 57 m2 területû helyiség.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át, valamint a www.szentendre.hu oldalon is megtekinthetõ. 

A pályázatokat a Hivatal iktatójába  július 14. 10.00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. 
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377.

Pest megyei kitüntetõ díjak
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Alpolgármester 
programja

Július 8. (péntek) 

10.30 D-V Közbeszerzési bizottság
ülése 

13.00 Semmelweis Nap
14.00 ÉMI Kft. egyeztetés

Július 12. (kedd)

08.00 Pirk Múzeum Kft. taggyûlés
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés

Július 13. (szerda)

10.00 Szakhatósági egyeztetõ fórum
13.00 Alpolgármesteri fogadóóra

Július 14. (csütörtök)

11.00 Egres úti egyeztetés (zöldkorlá-
tozás)

Július 19. (kedd)

09.00 Vezetõi megbeszélés
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés

Július 20. (szerda)

13.00 Alpolgármesteri fogadóóra

Július 21. (csütörtök)

09.00 Dunakanyar Csatornázási
Társulási ülés

Hagyomány és fejlõdés – ez
Szentendre – MAGYAR ÉPÍTÉSTECHNIKA 2011/5.

Hagyomány és megújulás – e két fõ momentumot
ragadta ki az Építési Vállalkozók Országos Szövet-
ségének lapja, amikor a városunkban zajló beruhá-
zásokról írt. A cikken keresztül az olvasók képet
alkothatnak a Szentendrén zajló nagyobb projek-
tekrõl – belváros-rehabilitáció, épületfelújítások –
valamint a tervezett beruházásokról, úgy, mint
mobil árvízvédelmi fal kialakítása a Duna-parton. A
hamarosan teljesen új, és mégis régi környezet ma-
gában rejti a minõségi turizmus, valamint a minõsé-
gi lakóhely kínálta lehetõségeket, és hozzájárul
ahhoz, hogy Szentendre páratlan adottságait min-
denki számára elérhetõvé tegye.

TESTÜLETI HÍREK

Támogatás a Dunakanyari
Csatornázási Társulásnak
A képviselõ-testület júniusi ülésén jóváhagyta a
Dunakanyar Csatornázási Társulás – amelynek új
elnöke 2011 áprilisától Németh Miklós pócsmegyeri
polgármester – számára folyósítandó 153 600 Ft
támogatást és a Csatornázási Társulat részére
történõ 200 000 Ft kölcsön vissza nem térítendõ
támogatásként való odaítélését, melyet dologi
kiadásokra fordítanak. 

Új könyvvizsgáló

A képviselõ-testület a VERKO-FULL Kft. képvise-
letében Veres Olga könyvvizsgálót választotta meg 
a Pro Szentendre Kft. és a Szentendrei Sportcélú
Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ Kft. könyvvizsgálói
feladatainak ellátására a 2016. május 31-ig terjedõ
idõszakra. 

Új megállapodás a SZE-FI SE-vel

A Sportcélú Kft. az egyesülettel újratárgyalta a bér-
leti szerzõdést, mely alapján helye lesz ismét a fel-
nõtt és öregfiúk csapatnak a városban, illetve meg-
egyeztek a sporttelep megosztott használatában és
idõbeosztásában is.

Új kuratóriumi tag 

A képviselõ-testület júniusi ülésén Stomp Ferencnét,
az Izbégi Általános Iskola igazgatóját választotta
meg a nemrég lemondott Fekete Péter helyére az
Egészséges Városért Közalapítványban.

Döntés a Postás-strandról

A Postás Tenisz Kft. nyert azon a pályázaton, amely-
nek célja a Postás-strand pihenõ-kikapcsolódási
térré történõ további fejlesztése volt. A vállalkozó a
jelenlegi teniszpálya üzemeltetésén túl felújítja és
bõvíti a jelenlegi büfét, bár funkciónak megfelelõen
új, többfunkciós sportpályát, télen jégpályát épít,
kialakít egy homokos strandpályát, bõvíti a ját-
szóteret, pihenõpadokat, kerékpártárolókat helyez el
és rendben tartja a parkot.

Változnak a parkolási díjfizetési
idõszakok
Az eddigiekben, hétvégenként és ünnepnapokon két-
szer, évente mintegy 120-szor kellett az órákat átál-
lítani az eltérõ idõsávok miatt, ami sok százezer
forintos kiadást jelentett, illetve az idegenforgalom-
ból származó ezen bevétel optimalizálása is cél volt.
Az új fizetõs idõsávok: 
nyáron (márc. 15. – okt. 31-ig) 
minden nap 9:00 órától 20:00 óráig, 
télen (nov. 01. – márc. 14-ig) 
minden nap 9:00 órától 18:00 óráig 
kell fizetni a parkolásért.

Lépések a Bükkös-patak partjának
rendezésében
A tavalyi év folyamán a Bükkös-patakon lezúduló, a
korábbiaknál nagyobb mennyiségû csapadék több
mint 8 millió Ft közvetlen kárt okozott, és számos
ponton oly mértékben meggyengítette, illetve meg-
változtatta a partfalat, hogy az a késõbbiekre nézve
további károk lehetõségét rejti magában. A megelõzés
érdekében megindul a Bükkös-patak vízfolyásának
szakmai pontosságú felmérése, amely alapján a
további lépéseket – megelõzõ intézkedéseket, meder-
rendezést, vízi mûtárgyak létesítését – meg lehet ter-
vezni. Az idei költségvetésébõl a felmérésre és a leg-
szükségesebb beruházások tervezésére lesz keret.

Döntés a védõnõi tanácsadóról 
és a fogászati rendelõkrõl
A védõnõi szolgálat és iskolafogászat a jövõben a
Dunakorzó 18. alatti „Fehérházba” költözik, ezáltal
könnyen elérhetõ lesz a családok számára. A három
további fogászati praxis rendelõjét pedig a SZEI
Kanonok utcai épületében helyezik el.

Hulladékszállítási feltételek

A VSZ Zrt. célja, hogy mind a lakossággal, mind pe-
dig a vállalkozásokkal egységes elvek alapján kös-
sék meg a hulladékszállítási szerzõdéseket, ezért
olyan általános szerzõdési feltételeket dolgozott ki,
amely pontosan rögzíti a kihelyezés, gyûjtés, szál-
lítás alapvetõ szabályait. (www.vszzrt.hu).

Új kezelésben a zöldfelületek

A Szentendre gondozásban lévõ, mintegy 400 000
nm területû zöldfelület karbantartását, ápolását a
korábbi vállalkozó helyett 2011. októberétõl a VSZ
Zrt. látja el, mely által középtávon e kiadások csök-
kenésében lehet bízni.

Egres utcai belterületbe vonás

A testület nem fogadta el az Egres utcai fejlesztési
terület belterületbe vonását szolgáló határozatot és
szerzõdéstervezetet, miután az alpolgármester és a
fejlesztési egyesület vezetõje tájékoztatta a testületet,
hogy a belterületbe vonást kezdeményezõ tulajdonosi
kör nem fogadta el az önkormányzatát szerzõdéses
feltételeit és kompromisszumos ajánlatát sem. A tár-
gyalások folytatódnak a megegyezés érdekében.

Fõdíj Pistyur Imrének

Július 10-én, vasárnap nyílik
Debrecenben, a Kölcsey Köz-
pontban (Hunyadi u. 1-3.) a XXI.
Nyári Tárlat, melynek fõ díját
Pistyur Imre kapja. A kiállítás
megtekinthetõ augusztus 12-ig,
naponta 10-tõl 19 óráig.
A szobrászmûvésszel következõ
számunkban beszélgetünk a díj
hátterérõl.
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Pincér, fizetek!

Áh, nem. Ilyen
állapotban nem
mehetek be a munka-
helyemre. Alig látok. Fáj
a fejem, hányingerem van. Úris-
ten, ezek a hétfõk! De hát nem
hiányozhatok, ki fognak rúgni.
Mit csináljak?
Gondolkodnom kell. Úgy emlék-
szem, maradt még egy üveg
vodka. Hova a francba tettem?
Vagy megittam volna az egészet
este? Hála Istennek, itt van az

asztal alatt. Nem sok maradt
benne. Mindegy, megiszom.
Lehet, hogy az elsõ korty
visszajön, de a többi már nem.
Így szokott lenni. Na rajta!
Úristen, hogy bírom ezt a
borzalmat meginni? Húú, a
hideg is kirázott. Nem baj, most
már jobb. Iszom még egy kicsit.
Így ni. Nem is olyan rossz. Még
egy korty, ez az.
Hoppá! Itt egy bontatlan sör.
Van Isten! Na, ez most tényleg
jól fog esni. Mindjárt felhívom a
fõnököt, beteget jelentek. Miért,
én nem lehetek beteg? Az elõbb
még tényleg majd meghaltam.
Felhívom, kilenc után, még
csak hét óra. Jó ez a sör.
Leugrok a boltba, hozok még
egy pár üveggel. Akkor már
vodkát is. Csinálok ma egy laza
napot. Megérdemlem. Különben
is, én dolgozom a legtöbbet, ezt
a  fõnök is tudja. De akkor
miért mondta, hogy
mostanában szétszórt vagyok,
és szedjem össze magam? Igaz,
egy kicsit talán többet iszom a
kelleténél, de kinek mi köze
hozzá? A munkámat jól ellá-
tom, nem? A piáról akkor állok
le, amikor akarok. Akaraterõ
kérdése. De mit gondolkodom
ilyeneken, amikor azt mond-
tam, hogy ma lazulok? Rám fér
egy kis pihenés. Megyek a bolt-
ba. 
Mi az, hogyhogy zárva? Ja, ma
még csak vasárnap van. Hála
Istennek, jaj de jó! Akkor irány
az éjjel-nappali, az mindig nyit-
va van. Azért szeretem. 

Cs. F.

A közterület-használat szabályai I.

Több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy az itt élõkhöz, az itt
tevékenykedõ vállalkozókhoz nem minden esetben jutnak el a
közterület-használat szabályaival kapcsolatos információk.
Ezen szeretnénk most segíteni és általános tájékoztatást adni
az elõírásokról.

A közterület-használatra vonatkozó normákat a 13/2005. (IV.15.)
Önk. sz. rendelet tartalmazza Szentendre Város közigazgatási terü-
letére vonatkozóan, mely a www.szentendre.hu internetes oldalon
teljes terjedelemben olvasható.
A közhasználatra szolgáló területet rendeltetésének megfelelõen
(közút, járda, tér, közpark, játszótér, zöldterület, stb.) bárki hasz-
nálhatja. 
A közterületet rendeltetésétõl eltérõen használni csak közterület-
használati engedély birtokában lehet! Bizonyos esetekben nem kell
engedélyt kérni: így például magánszemélyek 24 óránál rövidebb
idõtartamra elhelyezhetnek konténert, de az a forgalmat, közle-
kedést nem akadályozhatja. A legutóbbi módosítás szerint edényes
élõdísznövény elhelyezéséhez sem kell engedély, de a fõépítész és a
fõkertész elõzetes hozzájárulását be kell szerezni. 
A közterület tulajdonosa (Szentendre Város Önkormányzata) a helyi
rendeletben szabályozottak szerint nem köteles minden esetben
engedélyezni a kért közterület-használatot: így például nem ad-
hatunk ki engedélyt sátorgarázs létesítésére; reklámhordozó céllal
elhelyezett, vagy reklám közzététele céljából egyéb eszközzel felsze-
relt jármûvekre; vagy például a belvárosban június 1-jétõl augusz-
tus 31-ig építõanyag és építési törmelék tárolására (kivéve a bale-
set-, vagy életveszélyt elhárító munkákat); áru- és göngyölegtárolás
céljára, ömlesztett anyag tárolására; gépjármûbõl és lakókocsiból
történõ árusításra, szolgáltatásra. 
Az engedély iránti kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a
városrendezési, mûemlékvédelmi, városképi, esztétikai, közegész-
ségügyi és közlekedésrendészeti, valamint közrendi, közbiztonsági,
köznyugalmi szempontokat, illetõleg elõírásokat is.
Nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek
Szentendre Város Önkormányzatával szemben lejárt tartozása van
(közterület-használati díj, helyi adó, gépjármû adó, bérleti díj,
bírság stb.).
Az engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat
vagy engedélytõl eltérõ közterület-használat esetén a közterület-
felügyelet felhívására köteles az illetõ a használatot megszüntetni
és az eredeti állapotot visszaállítani.
Az engedély nélküli, illetve engedélytõl eltérõ használat esetén a
közterület-felügyelet jelzéssel él a hivatal felé, mely alapján köz-
igazgatási eljárásban kötelezzük a használót az engedély nélküli
közterület-használat díjának megfizetésére. Ez a díj az irányadó
napi díjtétel ötszörösének(!) megfelelõ összeg, de legalább napi 
20 000 Ft minden olyan nap után, amikor az ellenõrzõ hatóság
engedély nélküli közterület-használatot észlel.
Ilyen cselekmény esetén a közterület-felügyelet a kihelyezett tár-
gyat, anyagot, létesítményt, felépítményt, reklámtáblát bizonyos
esetekben akár felszólítás nélkül is azonnal elszállíttathatja a kihe-
lyezõ (tulajdonos) költségére és veszélyére.

A további részletekrõl következõ számunkban adunk tájékoztatást.
Bõvebb információkért kérjük keressék Radányi Magdolnát a 26-
503-312 számon.

KÖZIGAZGATÁSI
ÉS NÉPJÓLÉTI IRODA

Figyelem!Szentendrei oázis 
Építkezés-dúlta városunk üde, új
színfoltjává vált a napokban a
Bercsényi utca. Aki most a Bog-
dányi utca legelején, a Duna-
korzóra lefutó kis utcába téved,
azt hiheti, hogy valahol délen jár.
Buja zöld növényzettel szegé-
lyezett mediterrán világba jut
váratlanul. 
A Bercsényi utcában dolgozók az
ötletadói és szervezõi annak az
akciónak, amelynek következ-
tében egyik napról a másikra ez a
dús vegetáció a semmibõl „ki-
nõtt”. Csatlakozva a Szeresd
Szentendrét csapathoz, akik geril-
laakciójukkal ezt a városszépítési
folyamatot valaha elkezdték. A
növények vételéhez szükséges
pénzt az utca üzletei adták össze.
A telepítésben az újonnan Szent-
endre határába települt Kedvenc-
Kert mûködött közre. Nagy köny-
nyebbséget jelentett az is, hogy a
dézsás növények kihelyezéséhez
városunkban a Huzsvik-program
eredményeképpen már nem kell
engedély, elég a bejelentés is. 
Történt egyszer, nem is olyan
régen – ha emlékeznek, tavaly
õsszel, szorgos kezek néhány nap
alatt rendbe hozták, s felvirá-
gozták a Ferenczy közt. A szent-
endreiek és a turisták csodájára
jártak – egészen addig, amíg a kis
köz a hétvégi vandalizmus áldo-
zatává nem vált. A mostani örö-
münk, remélem, sokáig tart majd,
s arra fogja buzdítani a város-
lakókat, hogy kövessék a Ber-
csényi utcaiak példáját. Amelyet
várhatóan rövidesen újabb is
követ.
Mert nemcsak szavakban lehet
szeretni Szentendrét.

RAPPAI ZSUZSA
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A belvárosban közlekedõk életét
hetek óta nehezítik a burkolási mun-
kálatok. Ahogy korábban megírtuk,
minõségi kifogások miatt a város több
alkalommal visszaküldte a kockakö-
veket, de megfelelõ alapanyagot azóta
sem sikerült találni. Pontosan mit
jelentenek ezek a „minõségi kifogá-
sok”, miért nem volt megfelelõ a le-
szállított áru? Milyen forrásokból pró-
bálták beszerezni a köveket?
Az útépítõ szakma szabályai szerint egyér-
telmû, hogy mi számít kis kockakõnek, és mi
nagynak. Kis kockakõnek számít a 8-10 cm
egyenlõ oldalhosszúságú, és nagy kockakõ-
nek a 18 cm egyenlõ oldalhosszúságú kõ. Az
út- és forgalomtechnikai szakági kiviteli terv-
bõl egyértelmû volt a kivitelezõ számára,
hogy milyen méretû kockakövet kell lerakni
burkolatnak, de sajnos a bányákból nem a
megfelelõ mérettartású bazalt kis- és nagy
kockakövek érkeztek. Az elsõ szállítmányok
mind a nagy, mind kis kockakõbõl többségé-
ben szabálytalan formájú, nem azonos oldal-
hosszúságú köveket tartalmaztak, amelyek-
bõl nem készíthetõ megfelelõ síkú, jó minõ-
ségû járófelület, ezért kerültek visszaküldésre
a szállítónak. Ezt követõen a kivitelezõ meg-
találta azt a szlovák bányát, ahonnan a meg-
felelõ mérettartású és anyagminõségû bazalt
kockakövek megérkeztek. Ezek lerakása
azóta jól halad.

Honnan tudható, hogy az új kövek
minõsége megfelelõ?
Az elsõ szállítmányok rossz tapasztalata
után a jelenleg szállító szlovák bányában elõ-
válogatják a köveket, ezzel biztosítva, hogy a
megfelelõ méretû és minõségû kövek érkez-
zenek, amelyeket a kõrakó mesterek tovább
válogatnak a helyszínen a lerakás folyama-
tában. 

Elkészült és már járható az új parti
sétány a Bükkös-pataknak a szakren-
delõ és az evangélikus templom közöt-
ti szakaszán. Mi garantálja, hogy a kö-
vezést nem mossa ki a megáradó pa-
tak? Milyen aljzatot kapott a burko-
lat? Mennyire állja a patak vízszint-
ingadozást és a viharos idõjárást?
A „Zöld program” keretében készültek el a
patakparti sétány tervei. A kert- és tájépítész
szaktervezõk bevonásával egy új köztér létre-
hozása volt a cél. Az eddig kevéssé használt,
nehezen megközelíthetõ patakpart az új lép-
csõk és a sétány kialakításával szorosan be-
épül majd a városi szövetbe. Mivel fokozottan
árvízveszélyes területrõl van szó, a szakter-
vezõk tervei alapján a meglévõ, terméskõbõl
épített patakmeder és a partfalat kitámasztó
betonhevederek közé épülõ új sétány mindkét
hosszoldalon betonprizmába épített, elõre
gyártott betonszegélyekkel épül, amely szegé-
lyek erõs keretet adva rögzítik a sétány

burkolatát. A burkolat 8 cm vastagságú és a
szegélyek közé szorított fugával kerül lera-
kásra. A kivitelezõvel és a mûszaki ellenõrrel
együttmûködve, a munka megkezdésekor a
meglévõ kitámasztó betonhevederek távol-
ságát megfelezve, további hevedereket építet-
tek be a biztonság érdekében, ezzel csök-
kentve annak kockázatát, hogy a nagyobb
egybefüggõ burkolatmezõket egyben fölkap-
hassa az áradó patak. Természetesen ahhoz,
hogy hosszú távon élvezhessük ezt az új
közteret, a folyamatos általános, illetve az
árvizek levonulása utáni karbantartás el-
engedhetetlen.

A belváros-rehabilitáció keretében
felújítandó Fõ téri vendégházon vég-
zett munkálatok során megindult a
fölötte lévõ templomdombi támfalsza-
kasz. Mi okozta a problémát, milyen
megoldást alkalmaztak, és mennyire
tartós ez? Mi kellene ahhoz, hogy
hosszú idõre biztonságossá lehessen
tenni a támfalat?
A Fõ téri vendégház északi, kétemeletes, a
sétány alatt lévõ traktusa a templomdombi
támfal felõl érkezõ rétegvizek, csapadékvizek
miatt teljesen átázott, állékonysága bizonyta-
lanná vált. A felújítás megkezdését követõen
az említett emeleti helyiség egyik harántfala
leomlott, a rátámaszkodó boltozatok megre-
pedtek. A leomlott falszakasz statikus szak-
tervezõk irányítása alapján megerõsített be-
tonmaggal került visszafalazásra. A késõbbi-
ekben a földszinti tartófalakban is jelentkez-
tek repedések, amelyeket a hátfalba visszahú-
zott acélhevederekkel rögzítettek. A vizesedési
probléma megoldására a tervezõcsoport elsõ
lépésként javasolta a sétány alatti épületrész
csapadékvíz elleni vízszigetelését, második
lépésben pedig a templomdombi támfal drain-
rendszerének kialakítását az érintett szaka-
szon, majd az egész támfalat érintõen.

BOKOR TAMÁS

Most már kõ kövön marad
A belvárosi kövezési és felújítási munkálatok legégetõbb mûszaki kérdéseirõl
Kocsis Gáspárral, a belváros-rehabilitációs projekt építész tervezõjével váltot-
tunk néhány szót.
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Az elmúlt évek várospoli-
tikai kommunikációját a
Dumtsa Jenõrõl elnevezett
program uralta. Egy újabb
ismert szentendrei nevének
bevezetése azt jelenti, hogy
a település elsõ polgármes-
terének helyébe a jövõben a
kereskedõcsalád valamelyik
tagja lép?
Nem helyettesítésrõl, hanem meg-
erõsítésrõl szól a kezdeményezés.
Ha sportnyelven mondhatom,
Huzsvik nem cseréje Dumtsának,
hanem egy gólerõs csatártársa,
akinek beállításával Szentendre
csapata még sikeresebb lehet. A
Huzsvik Program ugyanis a
Dumtsa Stratégia három kiemelt
célkitûzésével is összefügg: támo-
gatja az Okos, a Megújuló és az
Együttmûködõ Város megvaló-
sítását.

Mielõtt a program részle-
teirõl kérdezném, beszéljünk
a névválasztásról, mert az a
legritkábban a véletlen mû-
ve. Miért éppen Huzsvik, és
melyik tag a meglehetõsen
kiterjedt famíliából?
Mikor még csak körvonalazódott
az elképzelés, több név is fel-
merült, amely alkalmas lehet a
program elnevezésére; ilyen volt a
Huzsvik mellett a Pávai családé
is, amely közkedvelt cukrászdát
tartott fenn a mai Mûvész Étterem
helyén. Konkrét személyt szándé-
kosan nem jelöltem ki a Huzsvik
családból, mert nagyon sok ki-
váló, megemlékezésre érdemes
tagja volt. A família  leszármazot-
tai mintegy 200 éve élnek váro-
sunkban, akik elsõsorban földbir-
tokos gazdálkodóként, kereskedõ-
ként, vendéglõ- és szállodaüze-

meltetõként dolgoztak, többen
közülük helyi virilitásként a
városi képviselõ-testületben tevé-
kenykedtek, mások közismertek
voltak jótékonysági szerepükrõl,
városfejlesztõ egyesületi munká-
jukról, a kultúra és a turizmus
támogatásáról.
A program neve azért sem emel ki
egyetlen konkrét személyt a csa-
ládból, mert a vállalkozás lényege
akkor is és most is a generációk
tagjai közötti tapasztalatcsere és
folyamatosság. A tiszteleten és
nagyrabecsülésen túl Huzsvikék a
hagyományos szentendrei vál-
lalkozói, kereskedõi, vendéglõs
létforma hagyományait jelentik
számunkra, a Huzsvik Program
pedig éppen a mai és a jövendõ
városi vállalkozókat hivatott az
õsök szellemében támogatni.

Összefügg a program nyár
eleji elõterjesztése azzal,
hogy a gazdasági válság kö-
vetkezményeként, valamint
a belváros rekonstrukciója
miatt a helyi vállalkozók, ke-
reskedõk, étterem-tulajdo-
nosok meglehetõsen hango-
san elégedetlenkednek az
elmaradó vendégeik és a
megcsappanó bevételeik
miatt?
Egy hosszú távra tervezett prog-
ram bevezetése soha nem függhet
össze aktuális eseményekkel, de
egy koncepció akkor jó, ha nem-
csak idõtálló, hanem a jelen
történéseire is képes reagálni, a
problémákra megoldásokat java-
solni. A Huzsvik Program csírája
már ott volt 2007-ben az elfo-
gadott Dumtsa Stratégiában,
amikor még nyoma sem volt a
globális összeomlásnak, és csak
reménykedtünk a sikeres EU-s
pályázatokban, a Belváros régóta
vágyott megújulásában.
Azt a személyes és csoportos ön-
kritikát azonban határozottan
gyakoroltam az elõterjesztés szö-
vegében és a testületi megszólalá-
somban, hogy az elmúlt évek bi-
zalomerõsítõ, koncepciókészítõ,
pályázatíró, beruházásindító
munkája közben, a közös terveink

megvalósítása mellett nem min-
dig maradt elég energiánk és
figyelmünk a civilek, a mûvészek
és különösen a város gazdaságát
meghatározó vállalkozók szá-
mára. 
A szentendrei kis- és középvál-
lalkozások ugyanis nemcsak
munkát biztosítanak a helyben
élõknek, hanem jelentõs adó-
fizetõkként a város mûködõké-
pességét is segítik, továbbá te-
vékenységükkel jelentõsen befo-
lyásolják a városképet, a kö-
zösség állapotát, a helyi kultúrát,
a turisztikai vonzerõt. Mind-
ezekért kiemelkedõen fontos,
hogy az önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal minden
támogatást megadjon a szentend-
rei székhellyel, telephellyel ren-
delkezõ cégek részére. Biztos
vagyok abban, hogy ha a Huzsvik
Program támogatásra talál a
város vállalkozói körében, annak
részletes és közös kidolgozása
után recepteket tudunk arra adni,
hogy miként lehet a bevételeket
pótolni, a mûködést támogatni.

Milyen konkrét lépések
képesek elfelejtetni a vállal-
kozókkal, hogy kevesebb a
vendég és a jövedelem?
A Huzsvik Program öt különbözõ
területen fogalmaz meg konkrét
lépéseket: a hivatal vállalkozó-
barát ügyintézésében, az inten-
zívebb és rendszeresebb informá-
ciócsere és kapcsolattartás intéz-
ményének megteremtésében, a
beruházás-élénkítésben, a város
vonzerejének élénkítésében és a
komplex városkommunikáció és
városmarketing erõsítésében.
Ez utóbbiak kapcsán a program
elemeként szerepel a BKV-val
azon tárgyalások megkezdése,
amelyek a HÉV-végállomáson
elhelyezendõ információs táblák
alkalmazását érintik, az alap-
kõfelvételnél alkalmazott „kido-
bolás” gyakoribb használata, az
illetékmentes – de fõkertészi és
fõépítészi engedélyhez kötött –
virágkihelyezési lehetõség a Bel-
városban, vagy a „duplikált fi-
zetés” megszüntetése a közte-

rület-használat engedélyezésénél
A vállalkozóbarát ügyintézést
azért vettük bele a programba,
mert a helyi vállalkozók gyakran
panaszkodnak arra, hogy a hi-
vatal nem tekinti õket partnernek,
nem érti meg a problémáikat,
egymásra hárítják a felelõsséget
az ügyintézések során, az eljárá-
sok hosszadalmasak, nem ki-
elégítõ az információáramlás, sok
a papírmunka, nagy a bürokrácia.
Ezeket a kritikákat el kell fogad-
ni, valóságtartalmukat meg kell
vizsgálni, ugyanis egyetlen hi-
vatal sem állíthatja, hogy hibát-
lanul végzi a munkáját, ha az
ügyfél ezt másképp érzi, értékeli.
Sokat tettünk az elmúlt öt évben
az ügyintézés korszerûsítéséért,
de meg kell teremtenünk annak a
személyi és infrastrukturális fel-
tételeit is, hogy a jövõben a helyi
vállalkozókat, a komplex városi
fejlesztéseket, fontos üzleti ügye-
ket egyfajta „soron kívüliség”
illesse meg, és azokat házon belül
egy vállalkozói referens koor-
dinálja. Szeretnénk az Okmány-
iroda ügyfélfogadási idejét meg-
hosszabbítani, rendszeresíteni és
intézményesíteni a vállalkozások
képviselõivel való kommunikációt
(kéthavonta vállakozói fórum).
Ehhez még több információs csa-
torna, használhatóbb honlap,
még több személyes találkozó
szükséges, valamint a döntés elõ-
készítésében még határozottabb
vállalkozói részvétel.

Hogyan tudja konkrétabb
formában segíteni az önkor-
mányzat a vállalkozók bevé-
tel-növekedését?
A vállalkozók elsõrendû ügyfelei
a város lakói és a városba érkezõ
vendégek. Ha a körülmények fo-
gyasztásra serkentik õket, akkor
az üzlettulajdonosok, a galériá-
sok, a vendéglõsök megélnek.
Egyszerre kell visszaadnunk a
Belvárosnak a helyi lakosság
számára a régi rangját, hogy
legyen miért lejönni a Fõ térre és
környékére, másrészt a telepü-
lésünk vonzerejét mindenkor úgy
alakítani, fejleszteni, hogy a

A helyi vállalkozók is táblát érdemelnek!
A szentendrei képviselõ-testület júniusi ülésén megtárgyalta és támogatta a polgármester által elõterjesztett Huzsvik
Programot. A „Szentendre a vállalkozókért” alcímet viselõ anyaggal kapcsolatban készült interjúnkból kiderül, hogy dr. Dietz
Ferenc polgármester mennyire ismeri a Huzsvik családot, mit gondol a jogos önkritikáról, a hivatali bürokráciáról, valamint
milyen táblát képzel el Szentendre határába a „Festõk városa” mellé.

Dr. Dietz Ferenc
polgármester
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Sajtótájékoztató az Új Mûvészben
ÚJ HONLAP, ZÖLD SZÁM, FACEBOOK A TÁJÉKOZTATÁS
ÉRDEKÉBEN

„A megújuló szentendrei belvárosról a beruházás végéhez közeledve
egyre többször hallhatunk majd” – közölte Kuna Tibor, a felújítási
munkálatokkal kapcsolatos kommunikációs feladatokat ellátó Young
& Partners Kft. ügyvezetõ igazgatója az Új Mûvész Étteremben tartott
sajtótájékoztatón a múlt héten. „A lakosság eddig is több formában –
lakossági fórumon, kiadványok és hirdetõtáblák segítségével – kapha-
tott információkat az áprilisban kezdõdött felújítási munkálatokról,
azonban közeledve az átadáshoz, egyre több mindenrõl lehet és ér-
demes beszélni” – mondta az ügyvezetõ.

Így például július közepéig üzembe áll az az ingyenesen hívható zöld
szám, amelyen fogadják majd a beruházással kapcsolatos észrevéte-
leket, kérdéseket. Emellett mûködik már a rehabilitációt bemutató hon-
lap is, a szentendreezerev.hu, illetve ennek Facebook-oldala is elérhetõ
a népszerû közösségi portálon.
„Az uniós finanszírozású projektek sajátossága – magyarázta Kuna
Tibor –, hogy túlnyomó többségben az eredmények kommunikációjára
helyezik a hangsúlyt, így szinte csak a munka végeredményét láttatják
az emberekkel, a köztes munkálatokat azonban nem. Ezen igyekszik
változtatni a Young & Partners a következõ hónapokban, hogy a
beruházás végéig minél gyakrabban jussanak hasznos információkhoz
az itt élõk és az ide látogatók is, hiszen õsztõl egy minden eddiginél
szebb Szentendre várja a turistákat.”

minõségi vendégsereg létszáma
növekedjen. Meggyõzõdésem,
hogy egy város csak akkor hiteles
és sikeres a vendégei számára, ha
ott a helyiek is jól érzik magukat
és boldogulnak. A Fõ téren és
környékén ösztönözni kell azt a
vállalkozói szándékot, hogy egy
helyi vendég is ugyanolyan fon-
tos, mint egy turista. Ez progra-
mok, szolgáltatások, kedvez-
mények és kommunikáció együt-
tes kérdése. Hiába vár egy ven-
déglõ egy adott nap szentend-
reieket majd' féláron, ha ezzel az
attrakcióval egyedül van a bel-
városban. Szeretnénk bevezetni a
kedvezményekre jogosító Szent-
endre-kártyát és együttmûkö-
désre bírni a lehetõ legtöbb étter-
met, galériát, boltot, kulturális
szolgáltatót. Jó lenne, ha minden-
naposak lennének azok a talál-
kozást adó programok, amelyek
miatt a pismányi vagy az izbégi
lakos is szívesen lejön a Belvá-
rosba. Ilyen lehet a Lázár cár térre
régóta tervezett hétvégi mûvész-
piac, de ezt az agórajelleget erõ-
síti a szerencsére egyre népsze-
rûbb városi színház, a Száguldó
Orfeum.
Ugyancsak a város érdekében
szeretnénk együttmûködni a
Duna Stratégia hazai felelõseivel
és a városi folyószakaszon érde-
kelt vállalkozásokkal, a fõváros
közelségét kihasználva pedig
megvalósítani a „Szentendre Bu-
dapesten kezdõdik” programot.
A lényeg, hogy szeressék az itt
élõk és a vendégségbe érkezõ
emberek egyaránt Szentendrét.

Milyen adminisztratív esz-
közökkel tudja befolyásolni
a Városháza a város vonz-
erejének élénkítését?
Az elõbb elmondottak többsége
automatikusan a vendégeket is
érinti. De el kell indulnia a „helyi
termékek, hagyományos ízek”
mozgalmának, a minõségi ter-
mékek zsûrizésének és a Bogdá-
nyi utcai portálok arculati egysé-
gesítésének. A TDM-re vár az a
feladat, hogy Szentendrét a leg-
fontosabb célcsoportoknak vonzó
csomagokban „eladja”, hogy a
várost izgalmas és használható
infokommunikációs eszközökkel
szerelje fel. Ezek a munkák elin-
dultak. Fontos, hogy az üzletek-
ben legyenek igényes szentendrei
ajándéktárgyak, a vendéglõkben
helyi szerb-dalmát ételek és ze-
nék, a piacon hagyományos gyü-

mölcsök, húsok és sajtok. Aki
mindebben partner, annak fára-
dozásait kedvezményekkel ismer-
jük el.
A kulturális központ, élén az új
vezetõvel a jövõben még inten-
zívebben fog együttmûködni a
TDM-mel és a vállalkozókkal,
hogy olyan események, attrakciók
kerüljenek az étlapra, mint a
Szentendre éjjel-nappal nyitva
fesztivál vagy az advent, esetleg
új fejlesztésû, de régi hagyomá-
nyokon alapuló nemzetiségi
ünnepek. 

Mi a következõ lépés,
mikor válnak érezhetõvé az
elsõ eredmények?
Mi a tervezettel letettük az ala-
pokat, a következõ néhány hónap
a programmal való ismerkedés
idõszaka lesz. Volt már vállal-
kozói fórumunk, a legutóbbi köz-
meghallgatáson is elmondtam a
Huzsvik Program részleteit. Az
anyag a honlapra is felkerült,
hogy minden érintett hozzá-
férhessen, augusztus 15-ig várjuk
a további észrevételeiket a
titkarsag@ph.szentendre.hu
email címre.  A vállalkozók nélkül
egyetlen lépést nem akarunk
tenni, a koncepciót közösen ala-
kítjuk. Nekem az a fontos, hogy a
program méltó legyen a Huzsvik
névhez, minél több „Huzsvik-
dinasztia” mûködjön sikeresen a
városban, és pár év múlva arról
beszélhessünk, hogy az évszáza-
dos szerb-dalmát-görög-német
kereskedõi-vendéglátós alapokon
létrejöjjön egy olyan erõs lokál-
patrióta vállalkozói réteg Szent-
endrén, hogy a város határába
kitehessük a festõk táblája mellé,
hogy: „Szentendre, a vállalkozók
városa”!                              B. M.
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Somorjai Balázs és Kuna Tibor (Young & Partners) 



Doór Ferenc, Szentendre ismert
közéleti személyiségének aktív
érdeklõdése és mintegy félszáz
civil lakos részvétele mellett
zajlott le múlt szerdán a Város-
házán a 2006 óta hagyományo-
san évente kétszer megtartásra
kerülõ közmeghallgatás idei elsõ
találkozója.
Dr. Dietz Ferenc polgármestertõl
megszokhattuk, hogy a vélemény-
cserét egy, az elmúlt idõszak tör-
ténéseit összefoglaló prezentáció-
val kezdi, amelyben helyet kaptak
a jelenleg is zajló rekonstrukciós
munkákkal kapcsolatos legfris-
sebb fejlemények, valamint a
júniusi testületi ülésen általa
elõterjesztett Huzsvik Program
részletei is (az errõl szóló írás
lapunk 6-7. oldalán olvasható).

Az összefoglaló után a megjelen-
tek kaptak szót. Elsõként Doór
Ferenc szólalt fel a városi uszoda
elnevezése, a közlekedési táblák,
a behajtási engedélyek kapcsán,
majd rátért saját üzletének évek-
kel ezelõtti bezárására, amelynek
módját csürhe-jellegûnek minõsí-
tette, és kérte, hogy a „kallódó
fiatalok érdekében” újra meg-
nyithasson. A minõsítést mind a
polgármester, mind dr. Molnár
Ildikó címzetes fõjegyzõ asszony
visszautasította, aki hozzátette,
hogy a West Balkánban történt
sajnálatos tragédia óta minden-
hol alaposabb és komplexebb
ellenõrzések zajlanak, ezt az elvet
Szentendrén is igyekeznek érvé-
nyesíteni, amelynek során több

hatóság apparátusának tagjai
együtt tartanak ellenõrzéseket, és
ez a jövõben is folytatódni fog.
Tolonics Gyula, a körzet önkor-
mányzati képviselõje a közbizton-
ság kapcsán utalt a közelmúlt
belvárosi ellenõrzéseinek sike-
reire, a rendõrség létszámának
örömteli növelésére és a szülõk-
kel, iskolákkal, vállalkozókkal,
nemzetiségi csoportok képviselõi-
vel való sikeres együttmûködésre.

Csajbók Sándor az Õsz, Zúzmara,
Tél és Janovics utcák által ha-
tárolt területére hívta fel a figyel-
met, ahonnan a túl magasra nõtt
növényzet miatt balesetveszélyes
a Szentlászlói útra való kihajtás.
Ígéretet kapott a probléma gyors
orvoslására.

Korcsmáros Klára elmondta, hogy
a Sztaravodai úton hatalmas a
forgalom, az autók igen gyorsan
mennek, s bár építettek az
említett szakaszra egy lassító

szigetet, de elõtte a tábla engedi a
70-es haladást. A polgármester és
a rendõrség képviselõje is azon-
nali felülvizsgálatot ígért, felve-
szik a kapcsolatot a korábban az
ügyben passzívnak mutatkozott
megyei Közútkezelõ illetékeseivel.

Hámori Attila sérelmezte, hogy a
Tilinkó és Deli Antal utcák között
máig nem épült járda, a János
utcát a pismányi autósok mene-
külõútnak használják, ezért ha-
talmas a forgalom és a bale-
setveszély. Dr. Dietz Ferenc vá-
laszában emlékeztetett arra, hogy
az érintett lakók a mindkét irány-
ba felvetett egyirányúsítás ellen
aláírásgyûjtésbe kezdtek, a civil
egyetértés hiánya nehezíti a
megoldást. Kun Csaba bizottsági
elnök ígéretet tett arra, hogy a
közlekedésért felelõs szakbizott-
ság foglalkozni fog a kérdéssel.

Kiss Imre, a Radnóti utcai lakás-
tömb közös képviselõje a távfû-
tési szolgáltatás nem megfelelõ
színvonalát tette szóvá. A VSZ
Zrt. több alkalommal nem tett ele-
get a hõdíj-elszámolással kapcso-
latos törvényi kötelezettségének,
választ sem kapott felszólítá-
saikra. A fõjegyzõ asszony ismeri
az ügyet, közbenjárt, hiszi, hogy
hamarosan nyugvópontra jut a
kérdés. Kiss Imre jelezte még,
hogy a lakótelepen mintegy 1400
lakás távfûtése van veszélyben, a
rendszer azonnali felújításra szo-
rul. Somogyi Zsolt, az illetékes
cég vezérigazgatója elismerte,
hogy a vezetékek 30 évesek, nagy

a hõveszteségük, 15 évente kel-
lene cserélni õket, tehát évtizedes
elmaradásban vannak. Mindent
megtesznek, hogy pályázati for-
rásból sor kerüljön a rekonstruk-
cióra. A közös képviselõ a kör-
nyék mellékutcáinak javítását is
felvetette, Kun Csaba javasolta a
helyi 1+1-es pályázatot, amely-
ben a lakosok és az önkormány-
zat fele-fele mértékben állják az
ismételt kátyúzás költségét.

Schneider Géza a patakmeder
sétány funkcióbõvítés címén tör-
ténõ fejlesztésére kérdezett rá.
Nem érti, hogy milyen funkció-
bõvítésérõl van szó az EU-s pro-
jektben, mert tapasztalata szerint
a patak partján senki nem szokott
sétálni, a sétaút megépítése után
sem fog, inkább a meder felsõ
szakaszát kellett volna megújí-
tani, különösen a piac környeze-
tét. Tolonics Gyula válaszában
felhívta a figyelmet a belvárosban
még folyó építkezésre, türelmet és
bizalmat kért, hisz abban, hogy a
létesülõ sétány új teret nyit meg a
sétáló családok és városba érkezõ
vendégek elõtt. Kocsis Gáspár
kiemelte, hogy a projekt ezen
része zöld fejlesztésként valósul
meg, az újjáépített szakasszal
bevonható lesz ez a ma még holt
belvárosi rész a település életébe.
Lépcsõsorok segítik majd a tera-
szosan kialakított szintkülönb-
ségek kényelmes leküzdését, az új
„tér” a kisgyermekesek kedvelt
helyszíne lehet a jövõben, továbbá
egy új színi elõadói tér is kiépül az
Apor-híd mellett. A szakma sze-
rint a sétány kidolgozása árvizek
esetén is biztonságos.
Szóba került még a Postás strand
bõvítése, dr. Kirchhof Attila al-
jegyzõ jelezte, hogy most kötöttek
szerzõdést egy sportvállalkozás-
sal, amely a teniszpályák mellett
multifunkcionális sportpálya épí-
tését vállalta. Az izbégi szelektív
hulladékgyûjtõ rémes állapotára
hívta fel végül a figyelmet, Somo-
gyi Zsolt válaszában elmondta,
hogy minden szelektív szigettel
gond van, mert a lakosok zöld
szemlélete, a gyûjtõk használata
nem megfelelõ, meg kell fontolni
a térfigyelõ kamerák telepítését,
ha azok kikényszeríthetik a hul-
ladékszigetek helyes használatát.

Ezen a napon is sok fontos kérdés
és válasz „gazdára talált” a közel
két és fél órás véleménycserén.

M.
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, érintetteket, érdekképviseleti szerveket,
társadalmi szervezeteket, hogy Szentendre Város Önkormányzata meg-
bízásából készül a Szentendre, Pomáz közigazgatási határ – Kõhegy
kertes mezõgazdasági övezetei dél-keleti határ – tervezett új köztemetõ
déli illetve keleti határa – Kálvária út meghosszabbítása – jelenlegi bel-
területi határ által közrezárt területre vonatkozó településrendezési
terv módosítása. 
A rendezés célja a terület adottságainak és értékeinek megfelelõ, a
vonatkozó természeti és térségi jogszabályokra alapuló értékmegõrzõ
szabályozás, mely lehetõvé teszi a Tófenék vizes élõhelyként való reha-
bilitációját és támogatja a Kõhegy alja és az elkerülõ út menti területek
gazdaságos hasznosítását, részletes és tematikus vizsgálattal.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ jegyzõ

Engedélyek, lakások, szelektív
hulladékgyûjtõk… 
KÖZMEGHALLGATÁS A VÁROSHÁZÁN 



A Péter-Pál templom közösségé-
nek és plébánosának, dr.
Blanckenstein Györgynek a meg-
rendelésére Páljános Ervin szob-
rászmûvész elkészítette II. János
Pál pápa egész alakos szobrát,
melyet a templom elõtti téren állí-
tottak fel és szenteltek meg július
29-én, Szent Péter és Pál aposto-
lok ünnepén. A mûvésszel a mû
elkészülte elõtt egy héttel, a legiz-
galmasabb pillanatokban beszél-
gethettem, amikor az egy évi
munka tárgyi-szellemi eredmé-
nyei már szinte mind megszü-
lettek, de még ott volt a „mit le-
hetne tökéletesíteni?” izgalma.

Volt már hasonló léptékû
munkája?
Igen, volt, fiatalkoromban, de a
különbség óriási. Akkor a dolog
feladatjellege volt elõtérben, most
kifejezetten a lelki tartalom.
Hálás vagyok, mert ebben az egy
évben hihetetlen békességben és
harmóniában élhettem, csak pozi-
tív feszültségek keletkeztek ben-
nem, amelyek az alkotáshoz
elengedhetetlenek. Állandóan je-
lenlévõ belsõ hittel éltem meg a
folyamatot. Tartok tõle, hogy az
anyagban megvalósuló alkotás
nem tudja hûen tükrözni ezt az
emelkedett belsõ állapotot, de
remélem, legalább közelít ahhoz
az eszmeiséghez, amelyet a
Szentatya olyan magas fokon
tudott az életével példaként elénk
állítani.

Mi volt az alapgondolat,
amelyre felépítette az al-
kotást? Milyen üzenetet hi-
vatott közvetíteni a szemlélõ
felé?
II. János Pál pápa korunk egyik
legnagyobb gondolkodója, poli-
tikusa, emberbarátja volt, az
egyetemes értékek hordozója.
Ezer irányból lehetne megkö-
zelíteni a lényeget, de a kulcs-
eszme az õ konszenzuskeresése, a
’találjunk egymásra, nyújtsunk
egymásnak kezet, legyen a sze-
retet a legfontosabb és felejtsük el
a gyûlöletet’ gondolatköre. Jel-
mondata, a „Ne féljetek!” valósult
meg az anyaöl-szerû, hangulatos
terecskén a város felé nézõ, de a
templom, a hit irányába mutató,
köszöntõ mozdulatú figurában:

gyertek közelebb, ne féljetek, ez
itt az Isten háza, itt valami jó vár
rátok, itt megnyugvást lelhettek!

A Szentatya személye
egyetemes, mindenkihez
szóló értékeket jelképez.
Sikerült-e mégis valamilyen
módon „helyhez kötni”, meg-
jeleníteni azt, hogy õ a
„miénk” is volt?
Öntudatlanul is bennem volt,
hogy választ adjak arra kérdésre,
ami gyakran felmerül egy-egy
köztéri alkotás kapcsán, tudniil-
lik, hogy van-e helye II. János Pál

pápa szobrának Szent-
endrén? Maga az
ábrázolás az 1991. évi
magyarországi pápa-
látogatást idézi, és
olyan miseruhát ad-
tam rá, amelyen ma-
gyar és szentendrei
vonatkozások jelen-
nek meg. A koronázási
paláston is látható,
indás díszítõ motívu-
mok közé Szent István
király és Boldog Gi-
zella királyné alakja
került az elsõ oldalra,
azaz a magyar ka-
tolicizmus kezdeteit

idézem. A hátoldalra pedig a
Szent Korona zománcképei közül
a helyi vonatkozásúakat, azaz
városunk védõszentjét, Szent
András apostolt és a templom
patrónusait, Szent Pétert, vala-
mint Szent Pált választottam.

Nyilván lélekben is kemé-
nyen megdolgozott ezért a
mûért. Született-e olyan
gondolata, amit általános
érvényûnek érez, amit má-
sokkal is megosztana?
A szobor egy teljes évig készült,
mondhatom, hogy életembõl egy

év a Szentatyáról szólt, hiszen e
mellett semmilyen más munkát
nem vállalhattam. Igazi ember-
formáló idõszak volt ez, valódi
értékekhez kerültem közelebb.
Korunk alapvetõ problémája,
hogy az ego „megölte” az Istent.
Ha nem tudjuk az életünket hittel
alátámasztani, azaz az Istent az
elsõ helyre visszahelyezni, hanem
folyton azon küzdünk, hogyan
tudnánk a dolgainkat Isten nélkül
megoldani, akkor határozottan
tévúton járunk. Az ember így
folyamatosan elbukik, ebbõl a
megközelítésbõl boldogság nem
születhetik. Nem én vagyok az
elsõ, aki erre a felismerésre jutott,
de most vált valóban belsõ meg-
gyõzõdésemmé, hogy az igazi
nagy életmûvek mindig az Istenre
alapozódnak és hitbõl építkeznek.

Kérem, mondja el, mit je-
lent számára ma, a majdnem
kész alkotás mellett II. Já-
nos Pál pápa személye?
A Szentatya a 20. század apo-
kaliptikus negatív figuráinak
mintegy ellenpontjaként felmu-
tatta az emberiségnek a fényt,
bevilágította a 21. századba ve-
zetõ utat.

LINDNER MONIKA
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Életembõl egy év a Szentatyáról szólt
BESZÉLGETÉS PÁLJÁNOS ERVIN SZOBRÁSZMÛVÉSSZEL, A II. JÁNOS PÁL PÁPA SZOBOR ALKOTÓJÁVAL
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A képen Kiss György ny. plébános, Paska László bíboros
és Blanckenstein György plébános. Mögöttük Páljános
Ervin festõmûvész.
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Meghívó a Magyar-Izraeli Baráti
Társaság alakuló rendezvényére
Több magánszemély kezdeményezésre Magyar-Izraeli
Baráti Társaság, Kulturális Egyesület alakul váro-
sunkban. Elsõ kulturális rendezvényük egy õszi film-
sorozat lesz a P'Art Moziban, melynek beharangozó
vetítése a közismert és közkedvelt Hegedûs a háztetõn
címû film lesz július 10-én délután 6 órakor a mozi
kistermében (belépõdíj 650 Ft). A vetítés után kerül sor
az egyesület alakuló közgyûlésére és az alapító okirat
aláírására.
A szervezõk az alakuló ülésre meghívták dr. Dietz Ferenc
polgármestert és Kolti Helgát, a Szentendrei Kulturális
Központ igazgatóját is. Szeretettel várnak mindenkit, aki
érdeklõdik az egyesület tevékenysége iránt, vagy csak
egyszerûen egy jó filmélményre vágyik.

Ivan dan Szentendrén – 2011A Musica Beata kórus Prágában
Június 24. és 26. között a Musica Beata kórus gyönyörû prágai úton
vett részt. Az idõ igen kegyes volt hozzánk, szombaton napsütésben
nézhettük végig a város nevezetességeit. Idegenvezetõnk a Prágában
élõ Gál Jenõ volt, aki éveken keresztül igazgatta a budapesti Cseh
Kultúrcentrumot, ma pedig a prágai Károly Egyetem magyartanára.

Segítségével engedélyt kaptunk a prágai Magyar Intézettõl, hogy az
óváros fõterén hangversenyt adhassunk. A turisták által kedvelt helyen
népes hallgatóság gyûlt össze, és az elhangzott mûveket nagy taps
követte. Kedves pillanata volt a koncertnek, hogy egy németországi
magyar klub tagjai boldogan hallgatták a Kodály- és Bárdos-mûveket;
felvételeket készítettek, és meghívtak bennünket õszre.
Köszönjük Szentendre város önkormányzatának anyagi segítségét,
melyet pályázat útján nyertünk erre a szép útra.

WOLFNÉ KOVÁCS ZSUZSA
karnagy fo
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Látogatás testvérvárosunkban

Szívélyes fogadtatásban volt része városunk 
polgármesterének, dr. Dietz Ferencnek, Vukovits
Kosztának, a szerb kisebbségi önkormányzat el-
nökének és Jolanda Willemse-nek, a Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete elnökségi
tagjának testvérvárosunkban, Krusevacban, ahol
az Ivan dan mellett a város alapításának 640.
évfordulóját ünnepelték.
A háromnapos rendezvényen alkalom nyílt a kru-
sevaci polgármesterrel való személyes egyez-
tetésre is, ahol a két város közötti együttmûködés
elmélyítése mellett szó esett a kulturális esemé-
nyekrõl: képzõmûvészeti kiállítások, nyári prog-
ramok, sportról: kiemelten a nõi vízilabdáról és
az európai uniós pályázatokról. 

Vietnámi testvérvárosa lehet
Szentendrének
Szentendrét 2011 márciusának elején keresték
meg azzal a lehetõséggel, hogy testvérvárosi
kapcsolatot létesítsen Hoi An városával, amelyet
gyakran „Vietnám Szentendréje”-ként is emlí-
tenek. Az ázsiai településsel való testvérvárosi
kapcsolat felvétele – amelyet a képviselõ-testület
júniusi ülésén támogatott –, új dimenziókat
nyithat meg Szentendre számára, amelyeket
mind az idegenforgalom, mind a kultúra, az
oktatás, mind pedig a városfejlesztés területén
kamatoztathat. Hoi An szerepel a turisztikai
világtérképen, óvárosa 1999 óta az UNESCO
Világörökség részét képezi, és évrõl évre számos
turista keresi fel. 

JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN!

EURÓPAI
NÉPEK
FESZTIVÁLJA
Szentendre, 2011. július 22–29. 

Már csak szûk két hét választ el
bennünket attól, hogy Szentendre
utcáit, tereit, múzeumait, sportlé-
tesítményeit, és hát igen, vendég-
lõit, kávézóit, üzleteit is európai
honfitársaink serege árassza el! A
legfrissebb visszajelzések szerint
13 országból mintegy 600 fõt
látunk vendégül ezen az európai
vándorfesztiválon, melyet tavaly
Írországban, jövõre pedig Dániá-
ban rendeznek meg. Idén nyáron
azonban mi, szentendreiek merül-
hetünk el ebben a kivételes han-
gulatú, sokszínû forgatagban. 
Szentendre Nemzetközi Kapcsola-
tainak Egyesülete 2009-ben – az
önkormányzat beleegyezésével –

vállalta el a rendezést, s ma már
bátran elmondhatjuk, hogy más-
fél év sokszor reményteljes ígére-
tei, máskor az átmeneti kudarcok
miatt elkeseredett harcai,
éjszakába nyúló pályá-
zatírások, hosszadal-
mas tárgyalások
után, az egész elõ-
készítõ munka gyü-
mölcse mégiscsak
megért! 
Mi késztethet marok-
nyi – alig több mint tu-
catnyi – embert arra, hogy sza-
badidejében éjt-nappallá téve
megálmodjon és megszervezzen
egy ilyen rendezvényt? Kétség-
kívül a viszonzás vágya azért a
sok élményért, melyekben már
mintegy 300 szentendrei – SzNKE
tag és „külsõs”, diák és felnõtt,
sportoló, zenész, táncos, színész
vagy csak egyszerû civil – ré-
szesülhetett az elmúlt hat évben,
a korábbi fesztiválokon! Ezeken
az eseményeken azonban minden
résztvevõ fejében megfordult az
is: de jó lenne, ha az otthoniak is
láthatnák az írek fergeteges

szteppjét, a portugálok kedvesen
vidékies és a spanyolok flamenco-
hoz még csak nem is hasonló
táncát, a balti népek virágkos-

zorús, hosszú szoknyás
lányait, gyönyörû szõt-

teseit, a dánok haj-
dani vikingeket idé-
zõ harcias bemu-
tatóit, a finnek va-
rázslatos mozgás-

színházát, a fran-
ciák mókás perfor-

manszait vagy a luxem-
burgiak igényes kamara-

zenéjét! Most ez a kívánság való-
sul meg: Európa elhozza hozzánk
kulturális kincseit, s egyúttal mi
is megmutatjuk magunkat, hi-
szen a versenyekben a helyi spor-
tolók legjobbjai vesznek részt, a
kulturális vetélkedõk Szentendre
történeti és képzõmûvészeti örök-
ségével kapcsolatosak, a szín-
padon pedig – a nemzeti bemu-
tatók elõtt és után – helyi ze-
nekarok és mûvészeti csoportok
lépnek fel. 
Az European Peoples’ Festival
tehát egy kis civil szervezetnek az

önkormányzat hathatós támo-
gatásával megvalósuló, Szent-
endre város minden lakójának
szóló ajándéka: egy hét felhõtlen
ünnep, s mert kicsiben vendégül
látjuk Európát, mindenkinek le-
hetõsége nyílik egy kis nyelv-
gyakorlásra, s ezen keresztül új
barátok megnyerésére.

Július 23-án az ünnepi díszbe
öltözött városban megnyílik a
fesztivál, s mi arra kérjük a szent-
endreieket, hogy fogadják szere-
tettel Európát, ünneplõ lélekkel
jöjjenek el a rendezvényekre, s
nyissák meg szívüket a vendégek
elõtt! 

Lejegyezte: 

KRIZBAINÉ SZABÓ ÉVA

Fõszervezõ: Nyitrai Zsuzsa

Szervezõk: Krizbainé Szabó Éva (kulturális
programok, pályázatok, önkéntes képzés),
Jolanda Willemse (angol referens, díjak)
Bõnisch Orsolya, Valentin Sára (esti ren-
dezvények), Vígné Györkös Katalin (sport-
versenyek), Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesülete további tag-
jainak és önkéntesek közremûködésével

Felhívás
A SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA PROGRAMSOROZATRA 
JELENTKEZÉS CIVILSZERVEZETEK ÉS VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

2011. augusztus 26-28. között immár hatodik alkalommal rendezzük meg a Szentendre
éjjel-nappal nyitva fesztivált. 
Várjuk a szentendrei civilszervezetek és vállalkozók jelentkezését, akik szívesen bekap-
csolódnak a fesztivál programsorozatába. 
Idén a fesztivál fõ helyszíne az Apor-híd, Dumtsa Jenõ utca, Fõtér, Lázár cár tér,
ElevenKert. Két-három ponton egy-egy színpad felállítását tervezzük, ahol koncertek,
színdarabok, divatbemutató lesz látható. A Fõ téren gyermek programok, a Dumtsa Jenõ
utcában képzõ- és iparmûvészek bemutatója és vásár lesz. 

Jelentkezni július 20-ig lehet a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nél 
e-mail cím: muveszetmalom@fibermail.hu, dmh@dunakanyar.net, 
telefon: 26/312-657

A fesztivál programfüzetében a határidõig beérkezett programokat tudjuk megjelentetni. 

39. Tokaji Írótábor augusztus 10-11-12. 
Témakörök: támogatási rendszer itthon és külföldön, az írószervezetek szerepe, feladata, a
magyar folyóirat- és könyvkiadás, a magyar irodalom és a magyar nyelvterület, magyar iro-
dalom a világhálón – digitalizált irodalom, magyar irodalom a médiában, magyar irodalom
az oktatásban
A tanácskozás helyszíne: Tokaji Ferenc Gimnázium, annak kollégiuma és kertje, a tokaji
Paulai Ede Színház. A Tokaji Esték sorozatban alkotómûhelyek, folyóiratok bemutatkozása,
felolvasó est és minõségi tokaji kóstolás várja a résztvevõket.

Jelentkezést levélben: 3501 Miskolc, Pf / 375 vagy a tokaji.irotabor@chello.hu címen.
www.tokajiirotabor.hu
Érdeklõdni lehet a következõ számokon: 06-46-359-923, 06-20-453-4890
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Nyílt nap
A generációk közötti kapcsolattartás jegyében
június 15-én a Bárczi Gusztáv Általános
Iskola alsó tagozatos diákjai meglátogatták a
Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény
(volt Gondozási Központ) idõseit. Ez a nap
egyben nyílt nap is volt, ahol a szociális segít-
ségnyújtás iránt érdeklõdõk betekinthettek az
intézmény életébe. 
Az idõsek és a gyerekek egy kellemes délelõt-
töt töltöttek együtt az idõsek klubjában.
Meglepetésként a fiatal generáció egy mûsor-
ral készült, cserébe pedig egy mesét kaptak
ajándékba. A mese történetérõl rajzokat
készítettek, amelyeket Sebõk Ferenc nyugdí-

jas rajztanár klubtag nagy örömmel zsûrizett.
A rajzverseny után vetélkedõt szerveztünk,
ahol többek között a gyerekek és a gondozot-
tak egy-egy nagy tál összekevert babot és
kukoricát válogattak. A versenyt az idõsek
klubja asszonyai nyerték, ennek oka való-
színûleg a több évtized alatt szerzett rutin a
fõzésben és a babválogatás  gyakorlása…
Köszönjük az iskola egész éves aktív rész-
vételét az intézményünk életében! Külön
köszönet a szép délelõttért Bíró Hajnalkának
és Végh Sándorné Krisztinának, akik a prog-
ramot megszervezték! 

LOVAS JUDIT
klubvezetõ

Önkéntesség – összefogás – évszakház
Egy kis faház született meg a képzeletben, amelybe beköltözött a négy
évszak: a tavasz, a nyár, a tél, az õsz. De a ház nemcsak a képzelet
szüleménye maradt, hanem kész alkotás vált belõle a valóságban, mert
emberek (sok-sok szülõ) összefogtak és felépítették, nem a kerek erdõ
közepén, hanem az Izbégi Tagóvoda udvarán.

Szokatlan volt az a
szombat reggel, még
a nap is vidámab-
ban ragyogott az
égen, mert látta,
hogy apukák, anyu-
kák érkeztek az
óvodába szerszá-
mokkal, építõesz-
közökkel (beton-
keverõvel, flexszel,
fúróval) felszerel-
kezve. Már ott álltak
a föld- és homokku-
pacok, a zsalukö-
vek, és felsorakoz-
tak a festékes dobo-
zok, deszkák, hogy
a szorgos kezek
segítségével az ud-
var, az „évszakház”
részeivé váljanak.

Késõ délutánig folyt a munka, s amit nem tudtak aznap befejezni, a
következõ napokban újabb dolgos kezek vették át a stafétát, hogy az
álom valóra váljon.
Felépült a faház, körülötte fûszerkert illatozik, a sziklakert madári-
tatójához kis madarak szállnak szomjukat oltani, a veteményeskert és
virágoskert pedig magához vonzza nemcsak a méhecskéket, hanem a
gyerekeket is. Májusfát állítottak a kis épület tetejére és felavatták, s
ezen a napon a „Laci” évszakház nevet kapta. Két „szülõatyja”
tiszteletére nyerte el ezt a nevet: õk pedig Dobozi László és Kis László.
Az avatást még ünnepélyesebbé tette sok-sok érdekes játék, bográ-
csozás, a Katáng együttes, a nyeremények és a vidám hangulat.
Azóta birtokukba vették a gyerekek a „Laci” évszakházat, hogy megfi-
gyeléseket végezzenek, kézmûveskedjenek, dolgozzanak, terméseket
gyûjtsenek, s így beköltöztessék a kis házba a négy évszakot: a tavaszt,
a nyarat, az õszt és a telet. Amíg áll, jelképezi az összefogás, a segítõ
szándék erejét.
Köszönetet mondunk a szülõknek és Szentendre Város Önkormányza-
tának, hogy segítettek bennünket abban, hogy egy mese valóra válha-
tott.

CSUHAI E.

Beszámolók a 2010/11-es tanévrõl
Sorozatunkban az önkormányzati óvodák beszámolóit
közöljük az elmúlt egy év eredményeirõl, sikereirõl, fej-
lesztéseirõl

Izbégi Tagóvoda

Szakmai terület

• Újabb hagyományt indítottunk el: az „õszi teadélutánt”, melyen õszi
játszókat adnak elõ a csoportok, és ezekbe bevonják a szülõket is. Az
egészséges életmódra nevelést erõsítjük a különféle õszi gyógy-
növényekbõl készült teákkal, termésekbõl készített ételekkel,
süteményekkel. 
• Az egyik fõ nevelési területünkhöz, az egészséges életmódra
neveléshez kapcsolódó projektünk az „egészséghét”, jó gyakorlatként
felkerült az Educatio honlapjára. 
• A gyerekeink több alkotópályázatra készítettek mûveket.
• A komolyzenei mûveltség megalapozása érdekében a gyerekek részt
vettek a Bon-bon matiné elõadásain. 
• Egy csoportunk a Skanzen-Örökség-Iskola pályázatának segítségével
foglalkozásokon vesz részt, amelyek a régi idõk emberének életmód-
jához nyújtott ismereteket.
• A generációk közötti kapcsolat ápolása érdekében az idõsek világ-
napján, anyák napján és karácsonykor mûsorral kedveskedünk az idõs
embereknek.
• Több sikeres pályázatunk volt: pl. környezetvédelmi-, oktatási-, ját-
szóeszköz-pályázat. 
• A középsõ csoportosok a Fõ téren advent 2. vasárnapján ünnepi
mûsort adtak elõ.
• Az óvónõk részt vettek a környezeti munkaközösség munkájában,
egy óvónõ és dajka akkreditált továbbképzésen gazdagította ismereteit.

Külsõ-belsõ fejlesztések

Szakmai munkánk fejlesztése érdekében új tárgyi és külsõ-belsõ vál-
toztatásokat sikerült megvalósítanunk. Ezek nagyrészt önerõbõl
(alapítvány, szülõi segítség) valósultak meg:
• két csoport kapott új gyermekfektetõket, átalakítottuk a szertárunkat;
• a legnagyobb fejlesztés az udvaron valósult meg, amelyhez a szülõk
munkájukkal és adományaikkal járultak hozzá: a játéktárolót egy
szülõ újravakolta, festette, és ajtót cseréltünk rajta, a homokozó
betonkeretét megemeltük, a fél udvart földdel feltöltöttük és füvesítet-
tük, évszakházat készítettünk, madáritatót, sziklakertet, gyógy-
növénykertet, fûszerkertet alakítottunk ki, a KRESZ-pályát felújítottuk.

SZABÓNÉ CSUHAI ERZSÉBET
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Védekezés a parlagfû ellen
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 15 000-tõl
5 000 000 Ft-ig terjedhet. 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. 

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 tech-
nológia 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.

KÉMIAI VÉDEKEZÉS
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!

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

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

Szereti Ön a parlagfüves Szentendrét?
Az Önkéntesség évében az Egészséges
Városért Közalapítvány támogatja azt a
lakossági kezdeményezést, hogy Szentendre
lakossága önmaga is gondoskodjon a par-
lagfû-mentesítésrõl. 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 MÛVELÕDÉSI HÁZBAN LEHET IGÉNYELNI:

Dunakorzó 11/A
telefon:  (26) 301-088

Mindenkit szeretettel hívunk a SZEI CUKORBETEG KLUBjába, a Gondozási
Központba (Sztaravodai út 2.), ahol kéthetente szerdánként 12.30-14.00 óra között
ételbemutatókkal, vetítettképes elõadásokkal, receptbörzével várjuk az érdeklõdõket.
Július 13-án dr. Marosvölgyi Ildikó tart elõadást a cukorbetegség megelõzésérõl 
és gondozásáról, július 26-án pedig egy szakácsmester hoz könnyen elkészíthetõ,
szénhidrátszegény, rostban gazdag ételrecepteket. A foglalkozásokon való részvétel
ingyenes, annak köszönhetõen, hogy a programok Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei pályázati programja keretében, az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 

A METABOLIKUS X SZINDRÓMÁSOK klubjának híre napról napra egyre 
több szentendrei lakoshoz jut el. Jelzi ezt az, hogy kortól függetlenül, folyamatosan
csatlakoznak hozzánk a tornázni vágyók. A középkorú és idõsebb korosztály hétfõn
és pénteken 10-tõl, az intenzívebb testedzésre vágyók pedig szerdánként 16.45-tõl
látogathatják az órákat, melyeknek helyszíne: Szentendre, volt Gondozási központ
(Sztaravodai út 2.).
Célcsoportunk az elhízottak, a cukorbetegek, a magas vérnyomással, a magas
vérzsír-szinttel küzdõ betegek, akik egy része a januári kezdéshez képest jelentos
változásról számol be.  Edzettebbek, vérnyomásuk csökkent, koleszterinértékeik
javultak, vércukorszintjük csökkent, ízületi fájdalmaik csökkentek, ízületi mozgáster-
jedelmük nõtt, gerinceredetû kisugárzó fájdalmaik, érzészavaraik megszûntek, az
érintettek csontsûrûség-értékei javultak.

Reméljük, sikerül minél többeknek megtapasztalni a speciális gyógytornaprogram
nyújtotta lehetõséget, melyet a Szentendrei Rendelõintézet nyertes pályázata révén
most ingyenesen vehet igénybe minden érdeklõdõ, akár megelõzés céljából is. 

TÖRÖKNÉ BAKOS BEÁTA
gyógytornász
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Kulturális-mûvészeti-értékobjek-
tív-karitatív est
A Csevej címû beszélgetõs esten Kellár F. János
Immánuel júniusi vendége Levente Péter
önképzõ társaslény volt. Következõ vendége a
Mosolygó Kórház Alapítvány lesz, július 26-án,
kedden 19 órakor a Pest Megyei Könyvtárban.
Sok szeretettel várnak mindenkit!
www.csevej.eu

Egyéjszakás kiállítás
A Barcsay Múzeum kertjében a Szentendrei
Múzeumok és Galériák Éjszakájának keretében
rendhagyó, egyéjszakás kiállítást rendeztek a
Ferenczy Múzeum mûvészettörténészei (kurá-
torok Herpai András és Kopin Katalin) a Forgács
Társaság legfrissebb mûveibõl. 
Szentendrén nem könnyû manapság újat és ere-
detit felmutatni a képzõmûvészetben. A közvet-
len elõdök, a Vajda Lajos Stúdió tagjai, minden
létezõ tabut ledöntöttek már. Ma se ledönteni
való korlátok, se rendõri intézkedés, se betiltott
szabadtéri tárlatok nincsenek kilátásban. Csak a
végtelen, nagy, sivár szabadság, ahol mindent
lehet, de ez a minden senkit sem érdekel.

A szentendrei Forgács Társaság a fent vázolt
nehezítõ körülmények ellenére lassan beszivárog
a szentendrei kollektív tudatba. A társaság
2005-ben alakult meg, és irodalommal, képzõ-
mûvészettel, fotóval, iparmûvészettel, videóval,
multimédiával, színházzal egyaránt foglalkozik.
Amikor a jelenlegi szabadtéri kiállítás ötlete
megszületett, a legendás templomdombi tárlatok
hangulatát szerették volna felidézni, ezért kapta
a kiállítás a Forgács az elõszobában címet. Mert
egy pályakezdõ mûvész számára ma sem vezet
egyenes út a galériák és múzeumok kiállító-
tereibe, ma sem ítélik oda könnyebben a díjakat,
mint egykor, ma sem lehet könnyebben mûte-
remhez jutni, mint 20-30 évvel ezelõtt, és ma is
nagy kihívást jelent kitartani az alkotó mûvés-
zlét mellett. (Szomorú aktualitás, hogy nem-
régiben a társaság bázisául szolgáló Artunió
Galéria megszûnt létezni, az épület más jellegû
hasznosítása miatt.)

Szentendre vonzásában – 
SzeKKo III.
Huszonegy év után újra iparmûvészeti tárlat nyí-
lik a Szentendrei Képtárban. (Fõ tér 2-5.) A
szentendrei mûvészek mellett a környékbeli
településeken – Pomázon, Csobánkán, Leány-
falun, Pilisborosjenõn 
és Tahitótfaluban – élõ
alkotók is kiállítják
legújabb, illetve az el-
múlt két évben készült
munkáikat. Együtt lesz-
nek láthatók ezüst- és
plexiékszerek, kerámia-
és üvegplasztikák, textil- és kerámiaképek, egye-
di kivitelezésû formatervezett alkotások, ruha-
kollekciók, kovácsoltvas mûvek, grafikák és fest-
mények. A kiállítást Szalai András építész-
mûvészettörténész nyitja meg július 22-én,
délután 17 órakor.

Utazások Zenében
Július 24-én, vasárnap 16 órakor a Vujicsics
Együttes koncertet ad a leányfalui Templom-
kertben. Az egykori pap-költõ emlékét ápoló
Puszta Sándor Alapítvány által szervezett kon-
certsorozat keretében tartandó hangverseny
ünnepi jellegét az adja, hogy a Szent Anna temp-
lom búcsújának napján rendezik. 
www.vujicsics.hu

Népek fesztiválja, népek zenéje
Július 24-én, vasárnap 19 órakor a Postás-
strandon ad koncertet a Borbély Mihály Balkán
Jazz Project a városban megrendezésre kerülõ
Európai Népek Fesztiválja keretében. A fellépõ
BMBJP mûsora reprezentálja a balkáni és Kárpát-
medencei zenei örökség gazdagságát, amely az
elõadók interpretációjában a mai közönség
számára is érthetõ, átérezhetõ érték lesz.
www.v-8.hu/hirek/235.

Lupa fesztivál
Gyerekeknek és felnõtteknek egész nyáron át
tartó ingyenes szórakozási lehetõség a Buda-
kalászi bányatavak mellett (bejárat a Luppa-
szigetre vezetõ útról) Megközelítés autóval, vagy
helyi busszal a Budakalász Lenfonó hévállo-
mástól.
Péntekenként: könnyû és komolyzenei kon-
certek, fiatal elõadok bemutatkozási lehetõsége,
sport rendezvények
Szombat-vasárnap: hagyományõrzõ bemutatók
(a honfoglalás kortól napjainkig / íjászat,
lovaglás, dobosok, korhû csaták, csikós, ágyú-
dörgés, kardpárbaj, régi és új fegyver bemutatók,
kézmûves foglalkozások (kovács, mézeskalá-
csos, fafaragó, kõfaragó, korongozás, szõnyeg-
szövés, gyöngyékszerek…), népi játszóház, szín-
házelõadások (alternatív színház, mesejátékok,
gyerekmusicalek), élõ koncertek (Zanzibár,
Bikini, Török Ádám és a Mini, Karácsony János
zenekara, Éliás Jr., Dinamit), folklórmûsorok
(hazai táncosok mellett, lengyel, amerikai
vendég együttesek bemutatói), íjászat, lovaglás,
sportversenyek, családi vetélkedõk
A Lupa fesztivál júniustól szeptemberig folya-
matosan minden hétvégén nyitva áll az érdek-
lõdõk részére. Programjai a közönség bevonásá-
val és aktív részvételével zajlanak. Részletes
program: www.lupafesztival.hu

BulgArt
Az InnoartArt Galériában (Fõ tér 20.) megren-
dezett bolgár képzõ- és iparmûvészeti kiállítást
öexcellenciája Dimitar Ikonomov, a Bolgár Köz-
társaság nagykövete nyitotta meg. A kiállítás
megtekinthetõ július 30-ig, minden nap 10 és
18 óra között.

György Ádám Kastélyakadémia
koncertek
Pomáz, Teleki-Wattay Kastély

Idén augusztus 1-11. között immáron har-
madik alkalommal kerül sor a pomázi Teleki-
Wattay Kastélyban a György Ádám Kastély-
akadémiára, amely a világ minden pontjáról
tehetséges zongoranövendékeket és neves pro-
fesszorokat vonz Pomázra. 

Program 
Augusztus 1. hétfõ 19.00 – György Ádám zon-
goraestje, Teleki-Wattay Kastély
Augusztus 6. szombat 19.00 – Ünnepi koncert,
Kemence, római katolikus templom
Augusztus 11. szerda 19.00 – zárókoncert,
Teleki-Wattay Kastély

Külön érdekesség, hogy idén a nyitókoncert a
Teleki-Wattay Kastély kertjében kerül megren-
dezésre. A koncert díszleteit a kastély dísz-
kivilágítása biztosítja. Az ünnepi koncertre rend-
hagyó módon nem Pomázon, hanem Kemencén a
római katolikus templomban kerül sor. Kiváló
alkalom azoknak, akik szeretnének egy kellemes
hétvégét vagy csupán egy szombat délutánt
eltölteni a Börzsöny legszebb völgyében, a festõi
szépségû Kemencén. Immár hagyomány, hogy
György Ádám mindhárom koncerten fellép.

Jegyek: koncert@adamgyorgy.com, 0630/261-
36-86 (György László) vagy a helyszínen kap-
hatók. Jegyár: 2500 Ft, (aug. 1., 10.), 1000 Ft
(aug. 6.)
További információk György Ádámról:
www.adamgyorgy.com, Youtube, Facebook

Billiárd szalon Route 11.
Tahitótfalu, Szentendrei út 5-15.
www.route11.hu

Július 13. szerda 20 óra
DOMBÓVÁRI ISTVÁN STAND UP COMEDY
Belépõ 4000 Ft, 50%-a lefogyasztható

Július 20. szerda 20 óra
JAZZEST
Tóth Evelin & Zoltán Lantos „Song of song” 
Jegyár 2000 Ft, 50%-a lefogyasztható + eperbor-
kóstoló
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Szentendrei Teátrum
Július 8. péntek, 20:30, Városháza
udvara (Esõnap: július 10. vasárnap)
Vajda Katalin – Fábri Péter – Valló Péter
ANCONAI SZERELMESEK – zenés
játék két részben

A Komáromi Jókai Színház elõadása
Szereplõk: Horányi László, Tar Renáta,
Majorfalvi Bálint, Holocsy Krisztina, Ollé
Erik, Holocsy Katalin, Olasz István, Bandor
Éva, Varsányi Mari
Rendezõ: Lévay Adina m.v.
Belépõjegy: 3000 Ft

Július 9. szombat, 20:30, Városháza
udvara (Esõnap: július 11. hétfõ)
MCDONAGH-GYAKORLATOK
Jelenetek Martin McDonagh: Vaknyugat
és A kripli címû drámáiból
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem IV.
éves hallgatóinak elõadása
Fordította: Varró Dániel
Szereplõk: Borbély Alexandra, Ficza
István, Huzella Júlia, Kovács Gergely,
Neudold Júlia, Pálos Hanna, Rétfalvi
Tamás, Radnai Márk, Simon Zoltán,
Tasnádi Bence
Rendezte: Gothár Péter, osztályvezetõ
tanár: Máté Gábor
Belépõjegy: 2500 Ft

Július 15. péntek, 20:30, Városháza
udvara (Esõ esetén: Pest Megyei Könyvtár
Színházterme)
MICHAEL COONEY: NEM ÉR 
A NEVEM – vígjáték
A kecskeméti Katona József Színház
elõadása
Szereplõk: Cseke Péter, Danyi Judit,
Szerednyei Béla, Lippai László, Szokolai
Péter, Kiss Jenõ, Magyar Éva, Báhner
Péter, Ferencz Bálint, Jablonkay Mária
Rendezõ: Szerednyei Béla
Belépõjegy: 3000 Ft

Július 16. szombat, 20:00, Városháza
udvara
LEHÁR FERENC: A VÍG ÖZVEGY
operett 3 felvonásban
Az Operettvilág Együttes  produkciója
Mûvészeti vezetõ: Zsadon Andrea és
Szolnoki Tibor
Belépõjegy: 3500 Ft

Július 17. vasárnap, 19:00, Dunaparti
Mûvelõdési Ház udvara (Esõ esetén: DMH
Barlang)
HAMVAS BÉLA: A BOR
FILOZÓFIÁJA
Huzella Péter és Rátóti Zoltán estje
Belépõjegy: 1500 Ft

Július 22. péntek, 20:30, Városháza
udvara (Esõnap: július 22. vasárnap)
A Régi nyár címû elõadás helyett:
ROBERT THOMAS: NYOLC NÕ –
bûnügyi komédia
A Turay ida Színház és a Soproni Petõfi
Színház közös produkciója 
Szereplõk: Pásztor Erzsi, Bencze Ilona,
Borbély Krisztina, Rárosi Anita, Halász
Aranka, Nyírõ Bea, Tóth Judit, Keresztes
Ildikó. Rendezõ: Böhm György
Belépõjegy: 3000 Ft

Július 23. szombat, 20:30, Városháza
udvara (Esõnap: július 25. hétfõ)
ORFEUM ANNO – zenés játék
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
elõadása
Játsszák: Pregitzer Furzsina, Petneházy
Attila, Budai Zsófia, Horváth Sebestyén
Sándor, zongorán kísér: Radvánszky Tibor
Rendezõ: Lendvai Zoltán
Jegyár: 2500 Ft

Július 30. szombat, 20:30, Városháza
udvara (Esõnap: július 31. vasárnap)
POZSGAI ZSOLT: SZERETLEK,
FAUST
Drámai játék két részben Mindszenty
József hercegprímás és Jávor Pál életérõl
Szerepelõk: Lux Ádám, Kautzky Armand,
Fazekas Zsuzsa, Fazekas Andrea, Ifj.
Jászai László, Tóth Tamás
Rendezte: Kiss József
Belépõjegy: 2500 Ft

Július 31. vasárnap, 19:00, Dunaparti
Mûvelõdési Ház udvara
(Esõ esetén: DMH Barlang)
HEJ, SALAMON BÉLA
Játssza és rendezte: Székhelyi József
Színpadra alkalmazta: Murányi Péter
A zongoránál: Szidor Oszkár
Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 5. péntek (bemutató), 
6. szombat, 7. vasárnap, 20:30,
Városháza udvara (Esõnap: augusztus 8.
hétfõ)
A Szentendrei Teátrum bemutatja:
POZSGAI ZSOLT: 
A GYERMEKKIRÁLY – õsbemutató
Magyarország, 1068 – történelmi játék
Szereplõk: Bindics Botond, Bánvölgyi
Tamás, Szilágyi Annamária, Csorba Kata,
Márkus Melinda, Jakab Tamás, Gömöri
Krisztián, Szívós László, Kovács Enikõ Lili
(a Szegedi Nemzeti Színház Mûvészei)
Rendezõ: Pozsgai Zsolt
Belépõjegy: 3000 Ft

Augusztus 12. péntek, 20:30,
Városháza udvara
HAZAKÍSÉRLEK – BERECZ
ANDRÁS ESTJE
Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 13. szombat, 20:30,
Városháza udvara
(Esõnap: 15. hétfõ)
PETÕFI SÁNDOR: A HELYSÉG
KALAPÁCSA – eposzparódia
A Kovátsmûhely elõadása
Szereplõk: Bakos Éva, Jegercsik Csaba,
Kováts Kriszta, Sándor Dávid
Rendezõ: Kováts Kriszta
Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 26. péntek, 20:30,
Városháza udvara
MACSKA – HAJ – szerb film- és operett
dalok
A Magyarországi Szerb Színház elõadása
Fellépõk: Jurkovits Zorica, Rusz Milán,
Ember Tibor, Kraljevic Ratko, Maroricz
József és Agatity Krunoszláv
Belépõjegy: 1000 Ft

Gyerekteátrum
Vasárnap délelõttönként 10 órakor, 
a Városháza udvarán
Belépõjegy: 1200 Ft

Július 10. ALMA EGYÜTTES – vidám
interaktív családi koncertje
Július 17. TREBLA A BÁRÁNY – 
Az Apró Színház elõadása
Július 24. LÚDAS MATYI – a Forrás
Színház elõadása
Július 31. CSINTEKERINTÕ – Bognár
Szilvia zenés gyerekmûsora
Augusztus 14. ERDÕK KÖNYVE – az
Aranyszamár Színház elõadása

Koncertek
Július 29. péntek, 19:00, Városháza
udvara
JAZZ FESZTIVÁL
Fellépõk:
Borbély Mûhely
Bin-Jip
Tzumo & Borlai Electronic Dreams
Erik Sumo Band Feat. Kiss Erzsi
Belépõjegy: 3000 Ft

Koncertek 
a Barcsay-udvarban

(Esõ esetén: Városháza díszterme)
Szombatonként 19 órakor
Belépõjegy: 2200 Ft

Július 9. KECSKÉS EGYÜTTES 
Július 15. (péntek!) MARTA
TOPFEROVA
Július 23. VUJICSICS EGYÜTTES
Július 30. NIKOLA PAROV 
& HERCZKU ÁGI
Augusztus 6. SZVORÁK KATI
Augusztus 13. SÖNDÖRGÕ

Augusztus 14. vasárnap, 19:00,
Dunaparti Mûvelõdési Ház udvara
(Esõ esetén: DMH Barlang)
VIDÁM NYÁRESTI KONCERT
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanáraival:
Lovas Bettina, Lovas László – zongora
Mile Ferenc – klarinét
Négyessy Katalin – gordonka
Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 20. szombat, 20:00,
Református templom kertje
SZENTENDREI KAMARAZENEKAR
ÜNNEPI KONCERTJE
Vezényel: Fenyõ Gábor
Belépõjegy: 1500 Ft

Fesztivál
Augusztus 26-28. Szentendre belvárosa
VI. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL
NYITVA
Augusztus utolsó hétvégéjén Szentendre
ismét változatos mûvészeti és
gasztronómiai programokkal várja
vendégeit késõ éjszakáig. A város kul-
turális intézményei, civil és mûvészeti
szervezetei, valamint üzleti vállalkozásai
összefogásával hatodik alkalommal sorra
kerülõ három napos rendezvény alatt
mûvészeti bemutatók, kiállítások,
szabadtéri koncertek, játékos gyerekprog-
ramok várják a hozzánk látogatókat.

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 és
webáruházában: www.jegy.hu

A helyszínen, az elõadások kezdése elõtt 
1 órával.
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szentendrei 
teátrum és nyár 2011
július 8. - augusztus 28. www.szentendreprogram.hu
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Nyáresti kedvcsináló Lehárhoz
Július 16-án, szombaton 20 órakor a Városháza udvarán mutatja be
Lehár Ferenc A víg özvegy címû nagyoperettjét az Operettvilág
együttese. Az est egyik fõszereplõje és egyben mûvészeti vezetõje,
Szolnoki Tibor ajánlja az elõadást:
– Európa nyári szabadtéri színpadain reneszánszát éli az operett:
Németország, Svájc, Ausztria nyaralóhelyein ezekben a hetekben min-
denütt felcsendülnek a népszerû dallamok. Miért? Mert az emberek
imádják az ismert melódiákat, a látványos díszleteket, a pompás
jelmezeket és végül a mindig jó véget érõ történelmi meséket.
Ez élteti a mûfajt, és ezért hozzuk el Lehár világhíres darabját
Szentendrére. Együttesem, az Operettvilág társulata a mûfaj legjobb
mûvészeinek együttese. Zenekarunk, táncosaink, kórusunk világszín-
vonalon szórakoztatja a közönséget.

Amikor feleségemmel, Zsadon Andreával néhány éve Szentendrén
szerepeltünk, éreztük, ez a város szereti az igényes operettmuzsikát, és
mi boldogan hozzuk le ezt a különleges elõadást önöknek.
Ez az elõadás a világ operettszínpadainak állandó darabja, azt gondo-
lom, az operett – manapság szívesen használják ezt a kifejezést – igazi
magyar unikum. Fülbemászó muzsikával, kitûnõ mûvészekkel
mesélünk egy szegény, bajba jutott országról, amely ország a hatalma-
sokkal szemben a túlélésért küzd. Hát nem ismerõs egy kicsit a
történet?

Lejegyezte:
B. I.

Forró latin dallamok 
a Barcsay-udvarban
Marta Topferova: egy cseh lány, aki bossa
novát játszik született latin-amerikai
zenészekkel. A festõi Prága szülötte már
nyolcéves korában beleszeretett a latin
ritmusokba, amikor szülei chilei barátain
keresztül megismerte Dél-Amerikát, és
annak autentikus zenei motívumait. A
tüzes dallamok olyan erõs hatással voltak
fejlõdõ zenei ízlésére, hogy azóta is ez stílusának alapja. 
Iskolái után egy ideig Spanyolországban élt. Miután 1996-ban New
Yorkba érkezett, gyorsan kialakult saját stílusa, amely sajátos változa-
ta a latin-amerikai népzenének, letagadhatatlan utalásokkal kelet-
európai gyökereire. Mi sem bizonyítja jobban tehetségét, mint hogy
zenéjével Dél-Amerikában sem maradt visszhang nélkül, nem is
beszélve Európáról, ahol a fesztiválok ünnepelt szereplõje. 
Az énekesnõ, aki tehetséges komponista és dalszövegíró is egyben, a
„nueva canción” mozgalom kiemelkedõ egyénisége. A nueva canción,
azaz magyarul: „új dal“ eredetileg forradalmi mozgalom volt Chilében
és más latin-amerikai államokban. A szociális és politikai változá-
sokért protestáló zenei mûfaj rendkívüli hatalmat adott a népdalnak,
eloszlatva a nosztalgikus emlékek maradékait és a patriarchális
árnyakat. A forradalmi új dal mára, és elsõsorban itt, Európában szín-
padi mûfajjá szelídült.
Több mint hatvan saját dal és öt album fûzõdik Topferova nevéhez.
2002-ben kiadott albuma, a Homage to Homeland cseh népdalfeldolgo-
zásokat, majd két következõ spanyol nyelvû albuma fõleg saját szer-
zeményeket tartalmaz. Legújabban latin-amerikai repertoárja mellett
angol nyelvû dalokat is ír új zenekara számára.
Az énekesnõ nemcsak elegáns, mély hangjával bûvöli el rajongóit
világszerte, hanem cuatron is remekül játszik. De mi is az a cuatro? A
karib térség meghódításakor a spanyol gyarmatosítók által meghono-
sodott gitárnak, illetve annak elõdjének – amelyet még vonóval szólal-
tattak meg –, az idõk során több változata is kialakult: a requinto, a
bordonua, a triple és a cuatro. Ez utóbbin a jól ismert gitárral szemben
a hat húr helyett csak négy feszül.
Marta Topferova zenekarának ritmusszekciójában tõsgyökeres latin
zenészek, Pedro Giraudo és Franco Pinna játszanak, a szólókat egy
angol virtuóz, Roland Satterwhite interpretálásában hallhatjuk
Szentendrén, a Barcsay-udvar koncertsorozatában, július 15-én, 19
órától. Ezúttal a megszokott szombati idõponttól eltérõen, pénteken
várja egy különleges zenei élménnyel a közönséget a Barcsay Múzeum
hangulatos udvara. De ne maradjunk otthon akkor sem, ha az égre pil-
lantva esõfelhõk tornyosulnak, mert a koncertet a Városháza díszter-
mében rendezik meg, ha közbeszól az idõjárás. A forró este pedig így
is, úgy is garantált Marta Topferovával és muzsikus barátaival.     -SZ-

szentendrei teátrum és nyár 2011
Azok a szentendrei polgárok, akik jegyvásárláskor regisztrálnak a Tourinform Iro-
dában (Bercsényi u. 4.), értékes nyereménnyel gazdagodhatnak. A Szentendre
éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28-i záróünnepélyén szentendrei képzõ-
mûvész alkotását sorsoljuk ki közöttük.   
Örömmel értesítjük leendõ közönségünket, hogy minden szerdán és szombaton 
7-14 óra között a szentendreiek által közkedvelt Bükkös-parti piacon is megvásá-
rolhatják a Teátrum és Nyár elõadásaira színház- és koncertjegyeiket.
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Hogyan esett a választás
Szentendrére, mint az õsbe-
mutató helyszínére?
A darabot eredetileg Szegeden
akartuk bemutatni – ezért is ját-
szanak benne szegedi színészek
–, de a Szentendrei Kulturális Kft.,
új vezetõjének, Kolti Helgának,
akihez régi szakmai kapcsolat
fûz, felajánlottam, hogy Szent-
endrén legyen a premier.

Önnek mint író rende-
zõnek nem jelent újdonságot
gyermekszínésznek szerepet
írni, velük  dolgozni, hiszen a
Szegedi Nemzeti Színházi
évad kiemelkedõ sikerét
arató Kölyök (Pozsgai-Nagy-
Bradányi) címû musicaljé-
ben már találkozott ezzel a
kihívással.
Igen, hát nem véletlen, éppen a
Kölyök musicalt rendeztem Sze-
geden, amikor Bindics Botond
személyében megtaláltam azt a
12 éves fiút, akivel – úgy gondo-
lom – egy történelmi dráma fõ-
szerepét el lehet játszatni.

Ez a gyermekkirály törté-
nete.
A magyar történelem a „pécsi
csoda”, vagy a „pécsi húsvét”-
ként emlegeti azt a csodálatos
békekiegyezést, amikor a 12 éves
Salamon király nemcsak a késõb-
bi Géza királyt, hanem annak
családját és az egész fõúri kom-
pániát megbékéltette egymással,
ami példátlan az Árpádok tör-
ténetében. Ráadásul az aktuális
trónkövetelõ saját kezûleg tette
Salamon fejére a koronát…

Bindics Botond A  gyermek-
király szerepében merõben
más karaktert alakít, mint a
chaplini Kölyökben, ahol
fõleg az ének- és tánctudása
dominált, itt pedig egy na-
gyon fiatal, tisztaszívû és
korát meghazudtoló  böl-
csességgel bíró uralkodót

formál meg. Hogy tudja ezt
megoldani?
Botond nagyon érdekes kisfiú,
nem akar színész lenni és játék-
nak tekinti az egészet, viszont
remekül játszik. A színpadon
határozott elképzelései vannak,
tudatosan van jelen, és nem
gátolják szakmai manírok.

Milyen aktualitással bír ez
a darab a mai nézõ számára?
Meggyõzõdésem, hogy egy tör-
ténelmi darabnak csak akkor van
értelme, ha a mai kor embere
számára is van üzenete. Ha egy
12 éves gyermek majd’ ezer esz-
tendõvel ezelõtt végett tudott
vetni a belterjes viszálykodásnak
és az apák bûneinek számon-
kérésén a gyermekeken, akkor
talán ezt mi is megtehetnénk. Én
szerencsére úgy látom, és egye-
temista lányaim is ebben erõ-
sítenek meg, hogy ez a generáció
már ezt az utat akarja járni.

Filmterveket is dédelget?
Igen. Konkrétan ezt a darabot
szeretném a film eszközeivel is
feldolgozni, és szándékaim sze-
rint szentendrei helyszíneken.

A Szeretlek Faustot közel
negyed évszázada játsszák a
magyar színházak (határa-
inkon innen és túl), mégis
mindig  könnyedén megtel-
tek  a nézõterek. Minek tu-
lajdonítja ezt?
A titka az, hogy a magyar kö-
zelmúlt történelmérõl nem igazán
írtak színdarabot, és Mindszenty
alakja elég közel áll a mai korhoz,
és ennek megítélése nem nagyon
alkalmas még arra, hogy valaki
megírja – ennek ellenére belevág-
tunk. Mindszenty és a körülötte
levõ figurák meglehetõsen érde-
kes tanúi a 40-es, 50-es, 60-as,
70-es kornak, sõt még az 1919-es
idõszaknak is. Egyfajta átívelés
az egész múlt századi magyar
történelmen. Ez valószínûleg

érdekel embereket, különösen
nagy öröm, hogy a fiatalokat
érdekli, mert a napi tanulmányok
mellett nagyon jó, ha valamiféle
történelmi, drámai munkával
találkoznak. De emellett, ha más
titka lehet, az a színészi játék,
ami nagyon erõs. Lux Ádám és
Kautzky Armand, valamint a töb-
biek olyanfajta színészi indít-
tatással játszanak, ami önma-
gában is élmény. Ráadásul olyan-
fajta katolikus püspöki tema-
tikáról van szó, amely különös
élmény a nézõk számára.
Faust nem hisz Istenben, de hisz
az ördögben, és eladja neki a
lelkét a fiatalságért és a tudásért.
Faust alakja rendkívül izgalmas
minden író számára, mert mi-
közben a tudásért küzd, elbukik.
Õ jól alakítható anyag a szemé-
lyes mítoszok megteremtéséhez
egy író számára.

Milyen módon és hogyan
találkozik össze a két sors, a
hitét keményen õrzõ papé és
a változásokra kész színészé
Mindszentynek, e karizma-
tikus és egyszersmind merõ-
ben problematikus törté-
nelmi személyiségnek a drá-
májában?
Úgy, ahogy mindannyiunkban
találkozik ez a fajta hozzáállás
mindennapi dolgainkhoz, az éle-

tünkhöz, a szerelmeinkhez. Nem
követel, és nem akar megalkudni,
csak egyfajta hittel elõre menni.
De ugyanakkor van egy másik
énünk, a népszerûséget, a pénzt
és a csillogást keresõ én. Ez a két
én találkozik, amely egy ember-
ben van.

1944. Sopronkõhida. A
börtönben, egy cellában
Mindszenty József és Jávor
Pál: a Pap és a Színész.
Igen, õk találkoztak Sopronkõ-
hidán, Jávor és Mindszenty egy
börtönben voltak. Ez tény. Az
egész darab úgy született meg,
hogy mikor Mindszentyvel kap-
csolatban kértek fel a darab
megírására, akkor ezt a momen-
tumot megtaláltam Mindszenty és
Jávor emlékirataiban. Ha ez
nincs, talán meg sem születik a
darab.

Mindszenty neve ma már
fogalom: hitt a haza fogal-
mában, és kiállása példa-
értékû lehet sokak számára, 
Igen, akárcsak a 12 éves Salamon
király bölcsessége. Szeretném, ha
errõl minél több szentendrei (és
persze az ország bármely tájáról
érkezõ) nézõ gyõzõdne meg az
elõadásokon.

PARASZKAY GYÖRGY

ÕSBEMUTATÓ A TEÁTRUMBAN 

A gyermekkirály
A szentendrei nyár gazdag színházi kínálatában két Pozsgai-
darabot is találhatunk. Az ismert és sikeres szerzõvel 
a belvárosban beszélgettünk a bemutatásra kerülõ mûvekrõl:
a Szeretlek, Faust címûrõl és a vadonatúj darab, A gyermek-
király augusztus 5-i õsbemutatójáról.

POZSGAI ZSOLT

1960-ban született Pécsen. A Pécsi Nemzeti Színházban titkárként, dra-
maturgként, asszisztensként dolgozik. Elsõ darabját 1987-ben mutatják be
Zalaegerszegen, azóta mintegy nyolcvan mûve kerül színpadra Budapesten,
vidéki vagy külföldi színházakban. Budapesten könyvkiadó-igazgató, dra-
maturg a Madách, az Arizona, a Magyar Színházban. Legtöbb mûvét maga
állítja színpadra rendezõként. Jelenleg a Komédium Színház mûvészeti
vezetõje. Különféle díjakat kap, legérdekesebb a Perzsa Akadémia Nagydíja
drámaírói munkásságáért. 2005-tõl filmrendezéssel is foglalkozik, tévé-
filmek és játékfilmek írója, rendezõje. 2000-ben a Pécsváradi Várszínház
megalapítója. Liselotte és a május címû drámáját nyolc nyelvre fordították
le, tíz országban játszották eddig. Nõs, két egyetemista lánygyermek apja.
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Kortárs ír tánc
Szentendrén
Ismét ír sztepptánctól lesz hangos a szentendrei Skanzen
szabadtéri színpada. A három ír sztepptánc Európa-
bajnokkal fellépõ Coincidance társulat örömmel fogadta
el a megtisztelõ felkérést a július 23-i, szombati elõ-
adásra. 

Az angol coincidance szó jelentése véletlen egybeesés, amely
páratlan pontossággal utal az ír sztepp és a modern tánc különös
harmóniavilágának összekapcsolására.
Az együttes megkereste a hagyományos ír tánc és a kortárs tánc
azon jellemzõit, melyek a színpadon – Gyulai Júlia koreográ-
fiáiban ötvözve – az ellentétek különös harmóniáját kapták ered-
ményül. A modern tánc szenvedélyes lágyságának és az ír sztepp
karakán ritmusvilágának fúziójaként, a köztük lévõ vonzásból és
taszításból felszabaduló energiát kihasználva született meg a
„kortárs ír tánc“-nak keresztelt mûfaj.

Július 23. szombat, 21:00 óra
Jegyek kaphatók 3200 Ft áron:
Szentendre: Tourinform (Bercsényi u. 4.), tel. 26/317-965)
Budakalász: Cora, Cultur Club jegyiroda (Omszk park 1.) tel.:
26/541 577
Vác, Madách Imre Mûvelõdési Központ (Dr. Csányi László krt.
63.), tel.: 27/316 411
Online jegyértékesítés: www.jegymester.hu

Virágfestmények 
– szerelmi vallomások
PALMA DE MALLORCATÓL
TAHITÓTFALUIG

Kónya Éva szolnoki szü-
letésû festõmûvész jelen-
leg Palma de Mallorcan él
és alkot. Állandó kiál-
lítása viszont megtekint-
hetõ a szomszédos Tahi-
tótfaluban, ahol egy ma-
gánház ad otthont állandó
kiállításának.

Képeiden fõképp rózsákat
ábrázolsz. Miért pont rózsák?
Szemantikusan, jelentéstanilag végte-
len formában lehetne magát a rózsa-
motívumot elemezni. Számomra a
Szeretet és a Szerelem szimbóluma,
az Erõt, a Vonzalmat jelképezi. Kinyí-
lott szirmaival mandalaformát alkot,
formájával a Csendet, a Meditációt, az
Életörömet és a Harmóniát ábrázolja.
A festmények szerelmi vallomások 
a rózsa felé, illetve rajtuk keresztül az
Élet felé. Törekedve a boldogság és 
a boldogtalanság egyensúlyának a
megteremtésére. Van, amikor boldo-
gan kezdek el festeni, van, amikor
boldoggá válok festés közben. A ké-

peimmel olyan harmonikus élet-
tereket áll szándékomban alkotni,
teremteni, ahol az ott élõk, az ott
tartózkodók jól érzik magukat.

A színeknek is nagy
jelentõsége van…
A virágszínek rezgéseit
másképpen éljük meg.
Igazából nem is rózsákat
festek, hanem érzelmi
létállapotokat. A színvilá-
gok a szeretet létformái-
nak manifesztálása vá-
szonra. Spirituális útke-
resésem során az életem

megnyilvánulásaiból felismertem,
hogy a színek mély tartalommal és
erõvel bírnak, mert nagy hatással
vannak a lelki fejlõdésre és gyó-
gyulásra. Fontos, hogy lakóterünk-
ben, munkahelyünkön, vagyis azok-
ban a terekben, ahol sok idõt töltünk,
milyen színek dominálnak, vagy
hiányoznak a harmonikusabb léthez.
A színek és keveredési arányuk egye-
di rezgéssel bírnak. 
Akik kíváncsiak Kónya Éva fest-
ményeire, Krigel Zsuzsának jelezzék
emailban látogatási szándékukat,
ahol a festmények meg is vásárol-
hatóak: krigezsuzsa@gmail.com

-MI-
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Litogenezis
Mondhatnánk 2011. szerencsés év Pistyúr Imre szobrászmûvész
számára: Munkácsy-díjat és Pilisi Alkotó Kaptár-díjat egyaránt hozott
neki. Szent Iván napján pedig a Skanzen Felsõ-Tiszavidék tájegy-
ségének Sonkádi csûrjében nyílt kiállítása Litogenezis címmel.
Mit jelent ez az érdekes szóösszetétel? Lito követ, a genezis pedig
teremtést jelent. Lehet-e követ teremteni? – kérdezheti az olvasó,
hiszen a kõ a világ teremtése óta létezik, csak a talajmozgások, víz-
mosások formálják tovább. Meg természetesen késõbb a szobrász vésõ-
je. Pistyur Imre simára csiszolt szobrai helyi kõbõl, andezitbõl készül-
nek. Egy tömbbõl faragott, archaikus plasztikái a Bükkös-patak által a
városba lesodort kövek természetes formáit õrzi. Amelyek mintha csak
a talált állapotukban lennének. Masszív, kerekded, lapátkezû, széles
arcú, lapos orrú figuráinak gyakori modelljei a szombati piacon megfi-
gyelt karakterek. A szobrok témáit az általános emberi vonások, az
örök igazságok és a Biblia egyaránt szolgáltatják. A Súgás-búgás, a
Dölyfösség, Szent Ferenc, a Gyalogos angyal, az Angyalok anyja, a
Legendacipelõ, a Szolgálat, a Bogárdémonok és társaik egy sajátos,
semmivel sem összehasonlítható szobrászi világot alkotnak. 
A Sonkádi csûrben és körülötte úgy helyezkednek a posztamensekre,
farönkökre vagy szalmabálákra helyezett rusztikus szobrok, mintha
mindig is ott lettek volna. Ennél jobb, természetesebb környezetet nem
is lehetett volna álmodni Pistyur Imre szeretni való, humorral teli szob-
rainak. Amelyeket lehetetlen nem megérinteni vagy megsimogatni. 
A kiállítás, amelyet P. Szabó Ernõ mûvészettörténész nyitott meg,
október 31-ig látogatható.

RAPPAI ZSUZSA

www.s-art.hu
A Silhouette Art & Café Galéria 2011
májusában nyitott meg. Új névvel és
hévvel szeretnénk Szentendre kul-
turálisan izgõ-mozgó városában egy
helyet teremteni, ahol az emberek
egy fáradt nap után kikapcsolódhat-
nak, ismerkedhetnek, a mûvészet
pedig a legkülönbözõbb formáiban
bekúszik az életükbe. Legyen szó
akár egy könnyed táncóráról, kép-
zõmûvészeti kiállításról, design-
divatbemutatóról vagy családias
filmklubról. Igyekszünk megragad-
ni az értéket, ami az emberi kapcso-
latokban rejlik, és lehetõséget adni 
a tehetségnek, hogy felfedhesse
magát.

És amit kínálunk:

• képzõmûvészeti- és fotókiál-
lítások

• design- és divatbemutatók
• zenés-táncos estek táncok-

tatással, koncertek, stand-up
comedy 

• közösségi programok
(filmvetítés, kvízklub) 

• sportesemények élõ közvetítése 
• gasztronómiai barangolások 
• rendezvények, esküvõk

szervezése és lebonyolítása

Címünk: 2000 Szentendre, 
Ady Endre u. 6.
Tel.: 06-30-974-2240
e-mail: info@s-art.hu
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Újabb akadálymentesített kiállítások 
a Skanzenben
Június 23-án adták át a látogatóknak a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum újabb akadálymentesített részeit. A fogyatékkal élõk
számára eddig csak nehézkesen vagy egyáltalán nem
megközelíthetõ kiállítóterek megtekintését egy új parkoló,
sétaút, speciális feliratok és kommunikációs eszközök teszik
elérhetõvé.
1993-tól mûködik a Láss a kezeddel, hallj a szemeddel! elnevezésû
program, melynek része egy a vak látogatók részére létesített tapint-
ható kiállítás és egy, a siketek részére kialakított fejlesztõ program. Az
egyes tájegységek bejáratánál tapintható kerámia-térkép a vakokat és
gyengénlátókat segíti a tájékozódásban, valamint a kifejezetten nekik
fenntartott kiállítótér a Nyugat-Dunántúl tájegység bagdali lakó-
házában, ahol minden tapintható, megfogható. A hozzá kapcsolódó
Skanzenvasút peronjain pedig hat lift segíti a mozgássérültek moz-
gatását a Skanzen Vonatra. 
A múzeum irodaépületében található Néprajzi Látványtárba és a
Skanzen Galériába jutnak el problémamentesen a fogyatékkal élõ láto-
gatók. A bejárathoz közel épül egy mozgássérülteknek is alkalmas
parkoló - mely autó és busz fogadására is képes -, ahonnan kényelmes
út vezet a kiállítóterekhez, valamint a téli nyitva tartás ideje alatt is
könnyedén közelíthetõek meg a múzeum tájegységei. A sétaút
kialakítása mellett dombornyomott Braille-írásos feliratokat, a mozgá-
sukban korlátozottak kényelmét elõsegítõ jegypénztárat és információs
pultot alakítottak ki.

AZ OPERETTCSILLAGOK
ÉJSZAKÁJA
Magyarország leglátványo-
sabb operett showja
SZENTENDRÉN a Skanzen
szabadtéri színpadán.

Hajmási Péter, Hajmási Pál; Szép
város Kolozsvár, Cintányéros
cudar világ, Te rongyos élet, Jaj
cica, eszem azt a csöpp kis szád,
Az asszony összetör megkínoz
meggyötör, Jön e velem nagysád
shimmit járni. 
Ki nem ismerné ezeket a világhírû
magyar dallamokat? 
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Áb-
rahám Pál, Huszka Jenõ, és a
nagy magyar operettkomponisták

örökérvényû, csodálatos melódiái
meghódították a világot. 
És ezt teszik most is egy ferge-
teges operettshow kíséretében a
festõ szépségû Szentendrén a
Skanzen egyedülálló szabadtéri
színpadán.
A legnépszerûbb operettek és a
legismertebb melódiák egy nagy-
szabású szabadtéri szuper pro-
dukcióban, úgy, ahogy még
sosem látták. 
A fergeteges produkció itthon és
külföldön is hamar a közönség
kedvence lett. A társulatot utazá-
saik során hatalmas ovációval és
álló tapsviharral fogadták, amely-
ben a legtehetségesebb magyar
elõadók lettek összeválogatva. A
kitûnõ szólisták, zenekar, tán-
cosok mellett felejthetetlen lát-

ványt nyújt a közel 250 gyönyörû
jelmez, és produkció látványvilá-
ga. A kritikusok szerint „a leglát-
ványosabb magyar operettgála”.

FALUSI MARIANN 
A NAGY DUETT SZTÁRJA 

ÉS A MEGASZTÁR ÚJ ZSÛRIJE
KÜLÖNLEGES, EDDIG SOSEM

LÁTOTT SZEREPBEN.
A szentendrei elõadás sztár-
vendége Falusi Mariann, aki ezen
az estén egy különleges szerepben
az operettek királynõjévé válik, és
elvarázsolja a nézõket gyönyörû
hangjával, bájával, és mindenkit
megkacagtató humorával egy
igazi meglepetés produkcióval.
A 2 felvonásos egész estét betöltõ
fiatalos, lendületes gálában töb-
bek között a Csárdáskirálynõ, a
Marica grófnõ, a Bajadér, A víg

özvegy, a Cigányszerelem, a
Mágnás Miska, a Mária fõhad-
nagy a Csókos asszony, a Denevér
dallamai is megszólalnak.
Felhõtlen hangulat, pezsgõ, kaca-
gás, humor, vidámság, romanti-
ka, gyönyörû dallamok, látvá-
nyos, pompás jelmezek. Mindez
az operettek csodálatos szórakoz-
tató világával, és világhírû meló-
diáival egy igazi „ungarishe vir-
csaft” kíséretében az Operett
Csillagok éjszakáján.

AZ OPERETT CSILLAGOK
ÉJSZAKÁJA
2011. július 29. 20 óra SKANZEN
(Szentendre)

Jegyek válthatók elõvételben a helyszínen,

valamint a Tourinform irodában, illetve 

a jegy.hu-n.
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010

www.partmozi.hu • Jegyár: 750 Ft,
nyugdíjas, diák: 650 Ft 

július 8. péntek
17.00 Szünidei matiné: DOKTOR BUBÓ-

KÉREM A KÖVETKEZÕT! (80’) kn.
18.20 GUSZTÁV SOROZAT (75’) kn
19.35 A KARIB-TENGER KALÓZAI:

ISMERETLEN VIZEKEN (137’) kh.: 12
év

július 9. szombat
17.00 DOKTOR BUBÓ-KÉREM A

KÖVETKEZÕT! (80’) kn.
18.20 GUSZTÁV SOROZAT (75’) kn.
19.35 A KARIB-TENGER KALÓZAI:

ISMERETLEN VIZEKEN (137’) kh.: 12
év

július 10. vasárnap
17.00 DOKTOR BUBÓ-KÉREM A

KÖVETKEZÕT! (80’) kn.
18.20 A KARIB-TENGER KALÓZAI:

ISMERETLEN VIZEKEN (137’) kh.: 12
év

20.45 GUSZTÁV SOROZAT (75’) kn.

J Ú L I U S  1 1 -  AU G U S Z T U S  7 - I G 

N Y Á R I 
S Z Ü N E T

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

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

MOZIMÛSOR

Bûvöletek éjszakája 
Nem mindennapi rendezvényen vehetett részt az, aki június
25-én ellátogatott a V8 tetõteraszán megtartott borkóstolóra,
melyet a Vinotrop Kft. rendezett.

A rendezvény keretében a magyarországi borvidékek közül megismer-
hettük és megízlelhettük a villányi Blum Pincészet, a szekszárdi
Mészáros Borház, az etyeki Kattra Pincészet, a csopaki Söptei Pincészet
és a tokaji Dégenfeled Szõlõbirtok borait, továbbá a villány-siklósi
borvidékhez tartozó, nemrég alapított Nagyharsányi Boros Pincészet
rosé borát. A borokhoz társítva gasztronómiai élményben is részünk
volt, hiszen a Tokaj hegyalján található Mádról származó Bodnár
Sajtmanufaktúra a sajtok sokaságát vonultatta fel, és tette a kóstolást
és a vásárlást is lehetõvé. 
Az est hangulatát Komáromi Judit, a Nese, az Abrakadabra tánciskola
táncmûvésze emelte, aki hastáncbemutatójával, gyönyörûbbnél
gyönyörûbb jelmezekben, a tánc nyelvén közvetítette felénk a felkínált
borok tulajdonságjegyeit.
A szentendrei Vinotrop Kft. ügyvezetõje, Héri Noémi elmondta, hogy
terveikben szerepel még egy õszi, illetve egy karácsonyi hangulatú ren-
dezvény – vacsora, illetve kóstoló – megtartása. Szeretnének szeptem-
ber második felében Budapesten egy perzsa estet tartani az Abra-
kadabra tánciskola és a Shihsa Kávézó közremûködésével, ahol a
Perzsiából származó Shiraz bort mutatnák be.
Társaságuk (www.vinotrop.eu) elsõsorban a „borutazok” és borked-
velõk részére kívánja megkönnyíteni a kikapcsolódás lehetõségét.
Ennek keretében ajánlják a borkóstolást (akár saját otthonukban), bor-
vacsora, bortúra lehetõségét, borvásárlást, illetve az ezekhez kap-
csolódó kiegészítõ szolgáltatásokat. 

-MI-

Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok
Július 7-8-9-10.

A hagyományoknak megfelelõen immár 27.
alkalommal kerül sor a Dunakanyar leg-
nagyobb rendezvényére, a Visegrádi
Nemzetközi Palotajátékokra. Az idei év
újdonsága, hogy most elõször négynapos
lesz a rendezvény.
A csütörtöki nap 50%-os kedvezménnyel
látogatható, mely kedvezmény a belépõje-
gyre és a vásárban való ételfogyasztásra
egyaránt vonatkozik.
A már jól ismert programokon belül az idén
is lesz királyi borudvar, ahol a régi
Magyarország történelmi borvidékei és
legnevesebb borászai szerepeltetik legjobb
boraikat. A borudvarban idén csütörtökön
este kerül megrendezésre a hagyományos
reneszánsz lakoma, ennek a programját, és
a jelentkezés feltételeit megtalálhatják a
palotajátékok honlapján. 
Péntek és szombat este a királyi palotában
felállítandó szabadtéri színpadon az
ugyancsak hagyományos koncertekre kerül
sor, melyre a belépés ingyenes.
Lesz mesterségek bemutatója; a
Mátyásszobornál és a platánsor melletti
parkban mûködik a szabadtéri színpad
látványos szórakoztató programokkal.
Mûködni fog a Stabarecz-kertben a közép-
kori gyermek játszóház, sok-sok új
játékkal, de lesz katonai tábor is a KRESZ-
parkban, és ha az idõjárás megengedi, a
Duna-parton.
A királyi menet mindhárom napon 9.30
órakor indul az iskolától, de szombaton
este 20.30 órakor is lesz egy fáklyás
felvonulás a plébániatemplomtól a királyi
palotáig.
Részletes információ: www.palotajatekok.hu
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ADÁSVÉTEL

Festõmûvésztõl szép szentendrei ola-
jfestmények megvásárolhatók. Tel.
06-20-952-7740.

Szentendrén két nagy szikla eladó.
Kertbe gyönyörû. Kívánságra meg is
faragom. Ár: 40 és 30 ezer Ft. Tel. 06-
30-231-3772.

Elektromos lapgitár eladó. 6 húros,
gitártok, vállheveder 10 ezer Ft. Tel.
06-30-961-8135.

Mélyhûtõszekrény, Privileg márkájú, 6
fiókos 60x60x160 cm-es eladó. Tel.
06-30-961-8135.

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

ÁLLAT

Okos, barátságos, mudi spániel kev-
erék kutya gazdát keres. Tel. 06-30-
475-1951.

ÁLLÁS

A Dunakanyar Kistérségi Szociális
Intézmény (2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.) pályázatot hirdet
házi segítségnyújtás szociális gondozó
munkakör betöltésére határozatlan
idõre, teljes munkaidõben. További
információ: Kissné Petõ Ilona, (26)
311-964,  www.szentendre.hu

A Dunakanyar Kistérségi Szociális
Intézmény (2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.)  Szentendre
pályázatot hirdet idõsek nappali
ellátása szociális, mentálhigiénés
munkatárs munkakör betöltésére.
határozott idõre, 2011. 12. 31-ig, heti
20 órás munkaidõben. További infor-
máció: Lovas Judit, (26) 311-964 -os
telefonszámon, illetve www.szent-
endre.hu. 

A Duna House szentendrei irodája
ingatlanértékesítõ kollégát keres.
Jelentkezés:
jablonszky.bea@dh.hu. Tel. 06-30-
619-5653.

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 hor-
vath.anett@sznm.hu email címre
elküldeni.

ÁLLÁST KERES

Kétdiplomás angoltanár állást keres.
Tel. 06-20-483-5326.

Magánsofõr, családi segítség! Tel. 06-
30-225-4666.

Takarítást, esetleg házvezetõi munkát
vagy gyermekfelügyeletet vállalok.
Leinformálható. Tel. 06-70-422-1758.

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

Megbízható pedagógus gyermekfelü-
gyeletet vállal. Tel. 06-20-380-4721.

Szociális gondozást, -szervezést tan-
uló vállalja idõsek gondozását,
segítését. Tel. 06-20-950-8830.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Füzesparkban földszinti, 56 nm-es,
erkélyes lakás kiadó. Tel. (26) 386-
657, 06-20-243-1005.

Különálló garzon igényesnek kiadó.
Tel. 06-30-662-1266.

Szentendrén 55 nm-es, gázfûtéses, II.
emeleti, szép, bútorozott lakás kiadó.
Tel. 06-30-387-1540.

Külön bejáratú szoba, fürdõszobával
õszig kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

Szentendrén 87 nm-es, kétszintes,
angol típusú lakás (sorházban) hosszú
távra kiadó. Szükség esetén garázzsal
is. Tel. 06-70-339-7200.

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

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

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

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

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.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Eladó lakás a Püspökmajor-
lakótelepen, 41 nm-es, erkélyes, II.
emeleti, vagy elcserélném magasföld-
szinti, erkélyes hasonlóra. 
Vennék erkélyes, ugyanilyet. Tel. 06-
20-952-7740.

Eladó Szentendre, Püspökmajor-
lakótelepen 50 nm-es öröklakás.
Irányár: 10 millió Ft. Tel. 06-20-227-
8168.

Keresek Szentendre és környékén
lakásmegoldást 3 millió Ft-ig. Tel. 06-
20-227-8168.

Tisza-tónál családi ház eladó
illetve ingatlancsere is szóba
jöhet. Tel. 06-20-913-1950.

Szentendrén 1,2 hektár telek kül-
terület szélén fizetési könnyítéssel
eladó. Villany van, többi közmû bekö-
thetõ. Tel. 06-20-335-0380.

Visegrád körzetében Dunára nézõ,
téglából épült, összkomfortos, galériás
nyaraló 836 nm-es telken eladó. Víz,
villany bevezetve, fûtés cserépkályhá-
val. Ár: 16,5 millió Ft-ért. Tel. 06-70-
379-1142, 06-1-260-5876.

Károly utcai, IV. emeleti lakásomat
eladnám, vagy elcserélném Füzesparki
lakásra, ráfizetéssel. Tel. 06-70-579-
9670.

Elcserélném XIII. kerületi 48 nm-es
önkormányzati lakásomat szentendrei
önkormányzati vagy saját tulajdonú
lakásra. Tel. 06-30-489-9007.

Szentendrén vagy környékén garázst
vennék. Tel. 06-30-331-9029.

Széchenyi téren lakás tulajdonostól
sürgõsen eladó. Tel. 06-20-360-6644.

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

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.

Szentendrén kisebb nyaraló na-
gyon jó helyen, 5,5 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Budapesten, a XII. kerületben, Zug-
ligetben 56 nm-es, felújított, összkom-
fortos téglaépítésû lakás eladó vagy
kis, kertes szentendrei házra cserél-
hetõ. Tel. 06-30-941-8354.

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

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

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

OKTATÁS

Matematika-, fizikatanítást, pótvizs-
gára felkészítést, a következõ tanévre
való elõkészítést vállalok általános,
közép-és fõiskolai szinten. Házhoz
megyek. Tel. 06-30-347-8843.

Történelem, magyar pótvizsga, õszi
érettségi felkészítés és korrepetálás
Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-
30-540-5639.

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

Matematikából és fizikából javítóvizs-
gára korrepetálást, középiskolába fel-
vett 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 F. u. 7.

SZOLGÁLTATÁS

Ruhajavítás, függönyvarrás, áta-
lakítás, zipzár-csere Szentendrén, a
Vasvári Patika mellett: Sas utca 8/B.
Csak telefonos egyeztetésre. Tel. 06-
20-311-5542.

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

Võfély. Tel. 06-70-527-3879.

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

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

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

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

TÁRSKERESÕ

,,Mérleg” jegyû hölgy páromat kere-
sem 55-65 év között. Tel. 06-70-257-
6242.

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

ÜZLET

A Görög utcában 80 nm-es pince-
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-927-
0766.

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, szin-
tenként 439 nm-es alapterületû,
több helyiségbõl álló iroda
részben vagy egészben kiadó.
Azonos helyrajzi számon több ezer
nm-es szabad ipari terület bérel-
hetõ. 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) 319-957.

EGYÉB

Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-952-
7740.

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

HERKULES fajtatiszta bull-
masztiff kan június 15-én került
be a Csabagyöngye utcából

FICKO fajtatiszta jagdterrier
kan május 31-én került a
telepre a Rózsa közbõl

WALTER németjuhász kutya

KÉZI 
AUTÓMOSÓ

Szentendre, 
Rózsa u. 23.

Tel. 70-262-62-63

Személygépkocsik, buszok, 
kamionok, teherautók mosása 

és autókozmetika
Kedvezõ bérletárak!

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537

SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig
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Krav Maga
(A szerzõ megõrült! Ez nem egy
ázsiai hetilap Mit  keres itt egy
ilyen érthetetlen cím?)  Ez mégis
Szentendrével kapcsolatos dolog,
mert: Pannónia-telep városrészé-
ben, a Rózsa utcában (a volt Már-
ka üzem egyik épületében) van
egy edzõterem...
Itt tartják edzéseiket a Szentendre
Városi SE SzentendRe-Gym nevû
egyesület muay thai (thaibox)
csapatai, és ugyanitt edz a Krav
Maga Global önvédelmi rendszer
helyi csoportja.
Edzéseiket a hét három napján –
kedden, csütörtökön és pénteken
– tartják. Fél 4-tõl az óvodás korú
muay thai csoport kezd, majd fél
5-tõl fél 6-ig következnek az
iskolás korúak (fõleg alsósok). Fél
6-tól az ifi és felnõtt kezdõké,  7
órától a haladó thaiboxosoké a
terem. A nap befejezéseként fél 9-
tõl  háromnegyed tízig a Krav Ma-
gások gyakorlása zárja a napot.
Pénteken csak haladó muay thai
edzés van: fél 6-tól 7-ig .
Az egyik keddi napon végignéz-
tem az iskolások edzését.  Játé-

kos, majd kemény bemelegítés
után egymásra épülõ ütés- és
rúgáskombinációkat gyakoroltak
a srácok (könyök- és térdtech-
nikákat, comb- és köríves rúgá-
sokat, védéseket stb.). Nagy fe-
gyelmezettség, figyelem, összpon-
tosítás jellemezte az edzésmun-
kát. Néma csendben végezték az
edzés végi meditációt. Befejezésül
az edzõi értékelés Szászi Feri

részérõl célratörõ, pontos, precíz
volt, a fiúk thai köszönéssel tá-
voztak az öltözõbe.
Az edzõkkel a két edzés közötti
szünetben beszélgettem. Elmond-
ták, hogy várják mind az iskolás,
mind a felnõtt érdeklõdõket - tele-
fonon vagy az edzések idõpont-
jában az edzõteremben.  Hozzá-
fûzték továbbá, hogy a fiatalok
edzõje Szászi Ferenc (tel.  06-20-

358-8075), a felnõtteké Skrobár
Róbert  (tel. 06-70-215-7420 ) és
egyúttal õ a SZVSE elnöke is. A
Krav Maga gyakorlatokat – pusz-
ta kezes, vagy különféle eszközös
(kés, bot, maroklõfegyver) fenye-
getések és támadások elleni ön-
védelmi technikák – Gerlai Zoltán
írányítja (Hogy múlik az idõ, a
fiam is edzõ már!), telefonja 06-
20-341-6447.
A beszélgetés után nyomban a
kezdõ muay thai edzés indult –
Skrobár Róbert vezetésével –,
friss, ritmusos zenére ugróköteles
és különbözõ testrészekre ható
erõteljes bemelegítés kezdõdött,
amikor eljöttem.
Úgy sikerült felfedeznem ezt a
sportbázist, hogy unokámat, And-
rist hetente én kísérem edzésre..
És – „kihittevóna“ – az edzõk ál-
talános iskolás korukban tanítvá-
nyaim voltak mindhárman. Büsz-
ke vagyok rájuk! 
Kiegészítésül kérték, említsem
meg, hogy ugyanebben a terem-
ben hétfõn, szerdán és pénteken
fél 5-tõl fél 6-ig ökölvívóedzések
vannak Grega Krisztián vezeté-
sével. Oda is lehet jelentkezni.

GERLAI P.
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GYERE, ÉS EVEZZ VELÜNK!
NAPKÖZIS VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR SZENTENDRÉN

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: július 11-15.; július 18-22.; július 25-29.; augusztus 1-5.; augusz-
tus 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

Úszás

IV. Sellye Kupa és Papp János
nemzetközi meghívásos úszó-
verseny

Dakovo, Virovitica, Vinkovci
(CRO); Barcs, Bonyhád, Csurgó,
Harkány, Nagyatád, Siklós,
Sellye, Szigetvár, Szentendre
(HUN) csapatai kaptak meghívást
a IV. Sellye Kupa nemzetközi
csapatversenyre június 26-án,
melyen két versenyzõ és ifj. Szabó
László vezetõedzõ képviselte vá-
rosunkat a HKSE színeiben. Ver-
senyzõink 4 arany- és 1 bronz-
éremmel 59 pontot gyûjtöttek, és
a pontversenyben a 7. helyezést
érték el. A csapatkupát a Barcs
úszói nyerték el 238 ponttal!

A képen Szabó Beatrix (2002) és Szabó
Teodóra (1997) HKSE, Szentendre

XXXI. Szt. István Kupa
nemzetközi úszóverseny
Július 3. Esztergom

12 klub úszócsapata – közöttük 1
szlovák csapat – közel 300 ver-
senyzõje vett részt a hagyomá-
nyos esztergomi Szt. István Ku-
pán, ahol a szentendrei színeket a
HKSE csapata képviselte 11
versenyzõvel ifj. Szabó László
vezetõedzõ kíséretében. Csapa-
tunk igazán kitett magáért,
hiszen a csapatpontversenyt a 6.
helyen zárta 4 arany-, 4 ezüst-, 3
bronzéremmel (11 medál) és
mellé 12 db pontszerzõ helyezés-
sel (4-6.helyezések).
Legeredményesebb leány verseny-

zõnk: Szabó Teodóra 2 arany-, 2
ezüstéremmel; legeredményesebb
fiú versenyzõnk Printschler Brúnó
2 arany-, 1 ezüstéremmel

Pontszerzõ eredmények

50 m hát
lányoknál 5. Szabó Beatrix,
fiúknál 1. Printschler Brúnó, 2.
Fejerdy Vince, 4. Olman Csanád és
Füzesi Mátyás, 6. Kelemen Ákos

100 m hát
2. Szabó Teodóra, 6. Kelemen
Virág

50 m mell
2. Printschler Brúnó, 5. Kelemen
Levente

100 m mell
lányoknál 1. Szabó Teodóra, 5.
Kelemen Virág,
fiúknál 5. Németh Ádám

50 m pillangó
1. Szabó Teodóra, 3. Szabó
Beatrix

50 m gyors
3. Szabó Beatrix
1. Printschler Brúnó, 3. Füzesi
Mátyás, 4. Olman Csanád és Fe-
jerdy Vince, 6. Kelemen Ákos

100 m gyors
2. Szabó Teodóra

A HKSE- Szentendre úszócsapata
Esztergomban

Nyit a pap-szigeti strand
A múlt héten a papszigeti strand üzemeltetõjével és a kemping tulaj-
donosával, Mészáros Jánossal beszélgettem a stranddal kapcsolatos
terveirõl, a nyitás elõtt folyó munkálatokról. Az idei szezon még csak
most kezdõdik, mert a nyitást – a kisebb-nagyobb felújítások miatt –
júliusra halasztották. A megújuló szolgáltatások komoly beruházást
jelentenek minden évben a vállalkozó számára, és a városban folyó
felújítási munkák miatt az önkormányzat idén nem tud számottevõ
segítséget nyújtani.
A nyitás elõtti utolsó napok eseménydúsak voltak: mikor betoppantam,
éppen a helyükre kerültek az új padok a medence körül, felkerült a háló
a srtandröplabda pályára, még száradt a festés a kerítésen, újonnan
ültetett apró színes virágok mellett még ott hevert az ásó, a pénztárnak
otthont adó kis épületben pedig a frissen meszelt fal mellé támasztva állt
a festékes vödör. Mészáros János elmondta, hogy ezek csak a szokásos,
nyitást megelõzõ kis felújítások, szépítések a medencék környékén, az
öltözõkön, a mosdókon. Az igazán komoly munka – mondta – nem itt
folyik. Azzal hátravezetett a sportpályák mögötti lezárt üzemi területre.
Mészáros úr elmondása szerint a tavaly felfedezett termálvíz elõnyeit
már idén nyáron is élvezhetik a fürdõzõk. A melegvizes medencék
feltöltése a régi kút melléfúrásos felújításával és a régóta használaton
kívül álló vastalanító-berendezés komoly ráfordítással történõ újbóli
üzembe állításával valósulhat meg. Bízva a jó idõben és a sok láto-
gatóban, egy új büfét, valamint a medencéktõl kicsit messzebb
grillezésre is alkalmas szabadtûzrakó-helyeket is  kialakítottak. 
Mint ismeretes, az önkormányzat pályázatokat hirdetett, befektetõk
jelentkezését várva a terület minél jobb hasznosítására. Ezzel kapcso-
latban Mészáros János elmondta, van jelentkezõ a projektre, aki egy
szállodakomplexum kialakítását tervezi a szigetre, ami kiváló lehe-
tõség arra, hogy e terület is turisztikai vonzerõvé váljon, ugyanakkor a
város is gazdagodjon egy új, korszerû termálstranddal. 
A papszigeti strand baráti árakkal, egész napos programlehetõsé-
gekkel várja mindazokat, akik szép, õsfás környezetben, fürdéssel
szeretnének tölteni napjaikat.


