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

HRSZ

m

Bruttó ár

Cseresznyés u. teteje

9188

2257

10.000 Ft/m

Tegez u.

6722

4017

10.500 Ft/m2

Tegez u.- Vesszõ u.

6723

4549

10.500 Ft/m

Barackos út

6995

7146

11.730 Ft/m2

Nyerges u. és Táltos u. találkozása

6996

1515

11.270 Ft/m2

Barackos u. és Tegez u. találkozása

6698

6258

10.350 Ft/m2

Barackos út

7275/9

7084

11.900 Ft/m2

Barackos út
Barackos út
Cserkész utca
Vándor utca

7298
7299
7282
9157

1336
1989
300
1277

11.500 Ft/m2
11.500 Ft/m2
10.000 Ft/m2
8.800 Ft/m2

Fõ tér 14.

2333/2/B/1 85,24

25.500.000 Ft

Kovács László u. 38.

2555/0/A/3 267,84

19.417.000 Ft
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104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

Leírás
2
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Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany,
gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany,
gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany,
gáz beköthetõ. A telek enyhén lejtõs.
Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. és a Barackos út alálkozásánál.
Örök panorámás.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen található. Legnagyobb
beépíthetõség 10%. Közmûvek a Tegez és a Nyerges utcáról is beköthetõek.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen található. Legnagyobb
beépíthetõség 10%. Közmûvek a Tegez és a Nyerges utcáról is beköthetõek.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet 10%-a beépíthetõ. Aszfalt útról
megközelíthetõ.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet, 10%-a beépíthetõ.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet, 10%-a beépíthetõ.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõövezet, 10%-a beépíthetõ.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ. Víz, villany,
gáz beköthetõ.
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.
Az ingatlan Szentendre belterületén található, lakóövezetben.

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

Pályázatok
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Szentendrei Kulturális Központ
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Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbevételére: Szentendre, 400/11/A hrsz-ú, természetben a Vasúti villasornál található 80 m2 alapterületû helyiség;
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a www.szentendre.hu (Ingatlan Portál) oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába augusztus 2-án 9.00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
lehet benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377
Szentendre Város Önkormányzata nyilvános pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat tulajdonában álló, HÉV-végállomásnál lévõ önálló rendeltetésû 400/15 hrsz-ú közterületen
álló nyilvános WC helyiség, valamint a Templomdombon lévõ 14,7 nm nagyságú nyilvános WC he-lyiség 5 éves határozott idejû üzemeltetésére.
A pályázatot július 25-én 9.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet). A pályázaton való részvétel 20 000 Ft + ÁFA eljárási díj megfizetéséhez kötött.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportjánál (503-377) lehet. A
hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ: www.szentendre.hu.

Tisztelt Civilszervezetek!
Mint az Önök elõtt is ismeretes városunkban számos olyan fejlesztés indult és indul is napjainkban,
melynek megvalósítása során különösen számítunk a
civil szervezetekkel való együttgondolkodásra.
Annak érdekében, hogy a kezdeményezések mindannyiunk megelégedését szolgálják, véleményezési
és javaslattételi jogot biztosítunk a szervezetek és
egyházak részére többek között a civil rendeletben
meghatározott tanácsok keretein belül.
A 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. Civil rendelet az alábbi
Tanácsok mûködtetését javasolja:
1. Idõsügyi Tanács
2. Ifjúsági Tanács
3. Nõk Tanácsa
4. Vállalkozók Tanácsa
5. Mûvészeti Tanács
A beérkezett javaslatok alapján indokolt a
következõk létrehozása is:
6. Zöldek Tanácsa
7. Határon túli Magyarsággal Foglalkozó
Szervezetek Tanácsa
8. Sport Tanács
Az együttmûködés érdekében kérem, jelöljék meg,
hogy az Önök szervezete mely Tanács(ok)
mûködésében kíván és tud hatékonyan részt venni.
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Az eredményes munkához hozzátartozik a tanácsokba egy-egy kijelölt képviselõ delegálása is!
Az egyes tanácsok alakuló ülésének meghívóját – a
témák megjelölésével – beérkezett válaszaik alapján
várhatóan szeptember elsõ hetében küldjük meg a
tagok részére.
Kérem, legyenek segítségünkre abban, hogy a civil
együttmûködés beindulhasson, és küldjék el
taglistájukat a tagok e-mail elérhetõségével, hogy a
szervezet mûködési területét érintõ kérdések kapcsán információs anyagokkal, kérdõívekkel,
meghívókkal minél többeket elérhessünk!
Továbbá várjuk javaslataikat a civilszférát érintõ
kérdésekben és a város civil rendeletére (I. melléklet) vonatkozóan. Ez ügyben egyes szervezetekkel
és a civil élet tevékeny szereplõivel már egyeztetést
kezdeményeztünk. A beérkezõ vélemények, javaslatok és tapasztalatok alapján 34/2009. (X. 26.) Önk.
sz. Civil rendelet felülvizsgálatára és a civil fórumok
tényleges mûködésének megindítására várhatóan
õsszel kerül sor!
Válaszaikat augusztus 12-ig várja Háromszéki
Judit közoktatási és civil referens e-mailben (haromszeki.judit@ ph.szentendre.hu) vagy levélben (2000
Szentendre, Városház tér 3.).

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
GYEPMESTER
06 20 931 6948
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS
Forgalmirend-változás
Tisztelt Lakók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a környéken élõk
többszöri kérésének eleget téve, valamint a gyalogosan
közlekedõk védelmének érdekében július 22-tõl az Iskola
utca forgalmi rendje megváltozik. Ennek oka, hogy mivel az
utca egyik fõ útvonalként szerepel az iskolába gyermeküket
szállító szülõk számára, a forgalom elviselhetetlenné vált az
itteni lakóknak, másrészt a naponta áthaladó közel 400
autó veszélyezteti a gyalogosok – túlnyomórészt az iskolába igyekvõ diákok – biztonságát.
A módosítás értelmében a forgalom egyirányúsítására
kerül sor az Arzén utca és Barcsay tér közötti szakaszon, az Arzén utca felõl a Barcsay tér irányába, hogy az átmenõ forgalom elkerülje a nem erre
méretezett Szamárhegyet. Természetesen az itt lakók
az alternatív útvonalakon továbbra is meg tudják minden
irányból közelíteni otthonaikat, akár a Bartók Béla utcán
keresztül.
Annak érdekében, hogy a forgalmi változás ne okozzon
fennakadást a közlekedésben – torlódást, dugót –, a
Református Gimnáziumnál a 11-es útra vezetõ kihajtósávnál a lámpát átállítják, így több autót enged át
egyszerre.
Kérjük mindenki szíves együttmûködését a forgalommódosítással kapcsolatban!
DR. TÖRÖK BALÁZS
alpolgármester

Papírvirágok a Fõ téren
Szinte tavaszi hangulatot varázsolt a Fõ téren egy
játékos kedvû szentendrei polgártársunk a magukra
hagyott kábelvégekbõl. Kivirágoztatta ugyanis ezeket
a csúnyácska mûanyag csövegeket.
A színes papírvirágokon a letéphetõ hirdetésekhez
hasonlóan üzenet
is van: Szereted
Szentendrét? Ültess sok virágot!

A polgármester
programja

FOTÓ: LAURENT AGUERA, NOVELLE GAZETTE

Magyar-Francia Önkormányzati Fórum
Július 6-7. között rendezték meg harmadik alkalommal a Magyar-Francia Önkormányzati Fórumot a
Francia-Magyar Kezdeményezések (INFH) szervezésében, a Kül- és Európaügyi Minisztérium támogatásával. A rendvény egyik fõ témája az önkormányzati rendszer átalakítása, annak várható
irányai voltak. Az eseményen több neves politikus és
szakember elõadása is hallható volt, dr. Dietz Ferenc
polgármester mûemlékvédelem témában szólalt fel.

Az Okmányiroda ügyfélfogadási
idejének bõvítése
Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 25. napjától kezdõdõen
az okmányiroda hétfõnként meghosszabbított
nyitva tartással áll az ügyfelek rendelkezésére.
Míg eddig hétfõn 8-12, és 13-17 óráig tartottunk nyitva, a
jövõben a délelõtti ügyfélfogadási idõ változatlansága mellett a délutáni ügyfélfogadási idõ
13-18.30-ig tart.

R. ZS.

Anyakönyvi hírek
Április
SZÜLETÉS
10 kisfiú és 11 kislány
HÁZASSÁGKÖTÉS
8 házasság

ELHUNYTAK
Czikora Péter 65 év
Csuka Antalné 86 év
Horváth Jenõné 86 év
Moravcsik Antalné 68 év
Balalik István 80 év
Csizmadia János 77 év
Barancsi Bertalanné 81 év
Csajka Gyula 89 év
Június

ELHUNYTAK
Szente Dénesné 83 év
Kubinyi Bálint 79 év
Glotz Zoltán 81 év
Kapuvári Norbertné 79 év
Csesznák Józsefné 82 év
László Sándor 80 év
Gerezsdi József 59 év
Juhász Sándor 79 év
Május
SZÜLETÉS
9 kisfiú és 9 kislány
HÁZASSÁGKÖTÉS
20 házasság

SZÜLETÉS
11 kisfiú és 10 kislány
HÁZASSÁGKÖTÉS
20 házasság
ELHUNYTAK
Vincze Jenõ 67 év
Beck Alfréd 55 év
Gizella József 72 év
Szabóné Kontrohr Éva 35 év
Horváthné Bak Deniz 36 év
Surján Andrásné 56 év
Dr. Horváth Tiborné 55 év
Czire István 57 év
Vaszi Jánosné 92 év
Szabó Árpádné 83 év

Fontos tudnivaló, hogy a 17-18.30-ig tartó idõszakban
kizárólag elõzetes idõpont-egyeztetés alapján van
lehetõség az ügyintézésre! Idõpontot a 26-503-368-as
telefonszámon vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon
kérhetnek.
Mivel 17 órától a Fõ téri posta zárva tart, ezért az ezt
követõen megjelenõ ügyfelek csak akkor tudják ügyeiket
elintézni, ha rendelkeznek bankkártyával és az ahhoz
kapcsolódó számlájukon az ügyintézés igazgatási szolgáltatási díjának kifizetéséhez szükséges fedezettel.
Bankkártyás fizetésre egyébként bármelyik ügyfélfogadási idõben biztosított a lehetõség!

Július 23. (szombat)
11.00 EPF protokoll vendégek
fogadása a Polgármesteri
Hivatalban
12.00 „Amiért a harang szól” és EPF
ökumenikus istentisztelet a
Postás strandon
16.30 Fõ térrõl felvonulás a Postás
strandra
18.00 Európai Népek Fesztivál megnyitója a Postás strandon
Július 26. (kedd)
15.00 Intézményvezetõkkel egyeztetés
Július 27. (szerda)
10.00 Megbeszélés a Bezsóker Kft.
képviselõjével
11.00 Áthelyezett polgármesteri
fogadóóra
12.00 EPF résztvevõ országok
képviselõivel megbeszélés
14.30 VSZ Zrt. mûködési költségeirõl
egyeztetés
17.00 Szakács Imre kiállításának
bemutatója a Polgármesteri
Galérián az EPF résztvevõinek
Július 28. (csütörtök)
10.00 Testületi anyagok egyeztetése
14.00 Hivatali egyeztetés a 2012. évi
sportfesztiválról
18.00 EPF díjátadások
19.30 EPF záróünnepség a Postás
strandon
Július 30. (szombat)
09.00 2012. évi sportfesztivál
premeeting-je a Városházán
16.00 Szoboravatás Csobánkán
18.00 EPF búcsúvacsora
Augusztus 2. (kedd)
10.00 Jegyzõk Országos
Szövetségének találkozója
14.00 Magyar Telekom Nyrt.
képviselõjével megbeszélés
15.00 Vezetõi megbeszélés
Augusztus 4. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskü
09.30 Áthelyezett polgármesteri
fogadóóra
13.00 Polgármesteri fogadóóra
15.00 Rendkívüli testületi ülés

Kérjük ne feledjék, hogy hétfõnként 17 óra után tehát csak
elõzetes bejelentkezés alapján és csak bankkártyás
fizetéssel lehet ügyet intézni!
Bízunk benne, hogy a változtatással könnyebbé és
elérhetõbbé tesszük a hivatalos ügyek intézését azoknak,
az elsõsorban szentendrei lakosoknak, akik munkaidõben
nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnák
okmányirodánkat felkeresni.
DR. MOLNÁR ILDIKÓ

Kedves Olvasóink, kedves
Szentendreiek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy az Európai Népek Fesztiváljára
– július 23-án – meghirdetett
gyertyaúsztatás elmarad.

címzetes fõjegyzõ
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Felhívás

Figyelem!
A közterület-használat szabályai II.
Elõzõ számunkban foglalkoztunk elõször a közterület-használat
szabályainak ismertetésével, melyet jelen tájékoztatónkban
folytatunk. Az eddigieket röviden összefoglalva: a közterület
rendeltetéstõl eltérõ használata esetén engedélyt kell kérni. Aki
ezt elmulasztja, az az alapdíjat jóval meghaladó összegû díj
megfizetésére kötelezhetõ.
A közterület-használati engedély kiadása iránti kérelmet Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Irodáján – a polgármesternek címezve – kell benyújtani a megfelelõ
nyomtatvány kitöltésével, és 2200 Ft eljárási illeték illetékbélyegben történõ lerovásával. A kérelmet legalább 30 nappal korábban be
kell nyújtani! Ha valaki ennél rövidebb idõtartamon belül idõponttól kéri az engedély kiadását, annak sürgõsségi díjat kell fizetnie,
mely az egyébként fizetendõ díj 25%-a. Sürgõsségi kérelem esetén is
van benyújtási határidõ: ez a tervezett közterület-használatot
megelõzõ 4 munkanap.
A közterület-használati engedély határozott idõtartamra (de legfeljebb egy évre) szól. A rendeletben meghatározott esetekben az
engedély visszavonható: ilyen eset például, ha azt mások életét
vagy testi épségét veszélyeztetõ helyzet elhárítása indokolja; vagy
ha a használó a közterületet nem az engedélyezett célra és módon,
vagy az elõírások megsértésével használja.
Az engedély másra át nem ruházható, harmadik személynek tovább
nem adható! A kérelmezõ köteles az általa használt közterületet
tisztán tartani, és azt az engedély megszûnésekor elhagyni.
A közterület-használatért közterület-használati díjat kell fizetni,
melynek összegét a 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet mellékletében meghatározott díjtételek alkalmazásával állapítjuk meg (a rendelet a www.szentendre.hu honlapon megtekinthetõ).
A kérelmezõ részére határozattal engedélyezzük a közterület-használat helyét, idejét, módját, amely önmagában a közterület használatára nem jogosít fel! Közterületet használni csak a közterülethasználati díj befizetésének igazolása után átvett engedély birtokában lehet!
Végül egy egyre gyakrabban jelentkezõ problémára hívjuk fel a
figyelmet. Sokszor találkoznak a közterület-felügyelõk rendszámmal vagy érvényes mûszaki vizsgával nem rendelkezõ gépjármûvekkel.
Fontos tudni, hogy a hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezõ, vagy érvénytelen hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkezõ,
vagy üzemképtelen jármûvek közterületen történõ, 10 napot
meghaladó tárolásához is közterület-használati engedélyt kell
kérni! Ha az ilyen gépjármû közterületen történõ tárolásához nem
kérnek engedélyt, akkor azt az üzembentartó vagy a tulajdonos
saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani.
Ilyen gépjármû észlelése esetén a közterület-felügyelet felszólítást
helyez el a jármû szélvédõjén, azzal a felhívással, hogy a tulajdonos
vagy üzembentartó azt haladéktalanul szállítsa el, ellenkezõ esetben az engedély nélküli használat díjának megállapítására kerül
sor, illetve 30 nap elteltével a jármûvet a közterület-felügyelet
elszállíttathatja.
Bõvebb információért kérjük, keressék Radányi Magdolnát a (26)
503-312 számon.
ÉS
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Az Országgyûlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX.
törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a természetes személyekrõl
és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.
AZ ADATFELVÉTELT 2011. OKTÓBER 1. ÉS 2011. OKTÓBER 31.
KÖZÖTT, A PÓTÖSSZEÍRÁST 2011. NOVEMBER 8-IG KELL VÉGREHAJTANI!
A népszámlálási adatfelvételt a számlálóbiztosok végzik, õk állnak
közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. Feladatuk: az adatszolgáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk bonyolítása, az önkitöltõk papírkérdõíveinek összegyûjtése, a címek pontosítása. Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenõrzi.
A települési népszámlálási felelõs biztosítja a számlálóbiztosok
felkészüléséhez szükséges, a KSH által elõállított tananyagokat. Erre
várhatóan augusztus közepétõl kerül sor.
A számláló biztos feladata hat elembõl áll:
1. Jelentkezés a munkára
2. Elõzetes felkészülés, minõsítésben való részvétel: augusztus 15.
után
3. Részvétel a tantermi oktatáson, melynek helyszíne a Városháza
díszterme: szeptember folyamán várható
4. Kérdõívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak: szeptember 27-30
között
5. Az adatgyûjtés végrehajtása október l-jétõl kezdõdõen
6. Az elvégzett munka átadása
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvõképes személy lehet. A számlálóbiztost végzett munkájáért jogszabályban megállapított munkadíj
illeti meg, melyet a KSH együttmûködési megállapodás keretében biztosít. A munkadíj bruttó összeg, mely személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettség alá esik. A kifizetésre kerülõ díj a következõ tételekbõl
tevõdik össze: számlálóbiztosra esõ címenként 150 Ft + lakásonként
175 Ft + összeírt személyenként 310 Ft.
Amennyiben felkeltette az érdeklõdését, és szeretne részt venni aktívan
a népszámlálásban, a jelentkezési lap letölthetõ a www.szentendre.hu
közérdekû Népszámlálás 2011 fül alatt, vagy jelentkezni személyesen
a Városházán. Jelentkezni dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ: 503365, dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu, Bartha Enikõ jegyzõi kabinet
vezetõje: 503-324 Bartha.Eniko@ph.szentendre.hu, Szûcs Imréné irodavezetõ: 503-348, szucsne@ph.szentendre.hu telefonszámán, e-mailcímén lehet. További információkért keresse fel honlapunkat, vagy
küldjön e-mailt a kozerdeku@ph.szentendre.hu címre.
Jelentkezési határidõ: augusztus 10.
DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ
települési népszámlálási felelõs

Ösztöndíj-pályázat
Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatás intézmények elsõ, második vagy harmadik évfolyamán tanuló
cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének
elõsegítésére és a rendõri pálya választásának ösztönzésére a
2011/2012 tanévre
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik
középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán elsõ, második vagy
harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból
nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázatot elnyerõk
számára a támogatást a rendõr-fõkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévõ idejére.
A pályázatot július 31-ig kell a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõjének megküldeni.
További felvilágosítás: a PMRFK Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési
Alosztály, (06-1) 443-5800/30-533.

VÁROS

Útban a jövõ felé

A belváros hamarosan
új pompában ragyog

N

apokon belül birtokba vehetjük a Fõ
teret, július utolsó hetére eltûnnek a
paravánok. A felújítási munkálatok
áprilisban kezdõdtek 900 millió forintos
európai uniós támogatással. Ennek keretében
számos épület is megújul, és összesen 6000
nm közterületen cserélik ki a burkolatot. A
rehabilitációra összesen több mint egy milliárd forintot fordíthat a városvezetés, amelynek jelentõs részét az Új Széchenyi Terv
pályázata biztosítja. A területet hivatalosan
augusztusban adják majd át a Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál keretében.
A látogatók és a helybeliek a következõ hetekben ismerkedhetnek a Fõ tér új kövezetével, és kipróbálhatják annak tartósságát, járhatóságát. Az „üzempróba” után aztán elkészülhet a végsõ, színezett fedõréteg is.
A munkálatok folytatódnak a belváros többi
pontján:
• a Dumtsa Jenõ utcában elbontják a járdákat, és az utca közepére kerülnek a vendéglátóipari egységek teraszai. A Jókai utca tor-

Az áprilisi Fõ tér búcsúztatója során a résztvevõ lakosok üzeneteket hagyhattak a jövõ
Szentendréjének. Az írásokat tartalmazó
„idõkapszula” eddig a Polgármesteri Hivatal
portáján volt megtalálható, ám július 13-án
dr. Török Balázs alpolgármester az egyre
szépülõ Fõ téren helyezte el azt. Az új burkolat alá került üzenetek szimbolikusan is
jelzik, hogy egyre közelebb vagyunk az
általunk megálmodott Szentendréhez.

kolatánál a ligetes rész is megújul; a meglévõ
és új fákat felhasználva kisebb liget, árnyas
pihenõhely születik a város közepén;
• ugyancsak felújítják a MûvészetMalom
épületét: rendbe hozzák a belsõ kertjét,
kialakítanak egy kisebb fákkal is beültethetõ
tetõteraszt;
• felújítják a Tourinform iroda épületét, ahol
Turisztikai Információs Központ néven modern információs és technikai eszközökkel
felszerelt turisztikai centrum talál majd
otthonra.
A beruházások befejezéséig több fórumon is
értesülhetnek az érdeklõdõk a felújítási munkálatokról:
• szentendreezerev.hu internetes oldal folyamatosan frissülõ információkkal segíti a tájékozódást;
• a Facebookon is követhetõ a beruházás a
facebook.com/szentendreezerev címen;
• ingyenes hívható zöld számon is kérhetnek
információkat: 06-80-621-333.

Köszönet
Szentendre Város nevében köszönetet mondunk Bráda Tibornak és a többi magyar festõmûvésznek, akik rendelkezésünkre bocsátották értékes mûveikrõl készült molinókat,
melyeket az építkezést körbekerítõ paravánokra helyeztünk fel a belvárosrehabilitáció idejére. A molinók korábban a Magyar festészet napja alkalmából Budapest utcáit
díszítették.
JUHÁSZ KÁROLY
mûvészeti vezetõ
Szentendrei Kulturális Kft.

fotó  MISER ISTVÁN

Nyilatkozat
Az elmúlt hónapokban szerettem volna elérni,
hogy az elhúzódó Fõ téri építkezést takaró
állványokon kifejezetten szentendrei kortárs
mûvészek nívós munkái szerepeljenek igényes kivitelben és precízen, a mûvekhez
méltó módon felszerelve. Ezt az elképzelést
az összes érintetthez eljuttattam. Nem jártam
sikerrel.
A mai nappal (július 19.) felhelyezett mûvekhez
és elhelyezésükhöz semmiféle közöm nincs.
ERDÉSZ LÁSZLÓ
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POSTALÁDA

Pincér, fizetek!
Sz. Zsuzsi 30 éves.
Történetünk idején 25
volt. Nagyon szép lány.
Pozitív kisugárzású,
vidám természetû, de mégis árad
belõle valami megfoghatatlan
melankólia és szomorúság. Ez az
ellentmondás tette õt számomra
vonzóvá. A szigetvári kórház
addiktológiáján ismertem meg.
Õ akkor már fél éve ott volt. 23
éves korától 25 éves koráig ivott,
mindig egyedül. Erre nem volt
különösebb oka, látszólag rendben zajlott az élete. Viszonylagos
jólét, szerelem stb. Az ivással
töltött két év alatt mindent
tönkretett maga körül. Csupa
veszteség. Munkahely, barátok,
rokonok, társ nélkül, önbecsülés,
szeretet, érzések nélkül. Telve
önutálattal, mert hiába próbálta,
az ivást sehogy sem tudta abbahagyni. Egyetlen megoldás
maradt, mondta, ha megölöm
magam. Nála szóba sem jöhetett
gyógyszer, fegyver, kötél, vonat,
metró vagy leugrani a tizedikrõl.
Nem. Õ stílusosan halálra akarta
inni magát. Úgy képzelte, hogy
addig iszik folyamatosan, míg
meghal. Vett hát száz liter bort,
némi ennivalót, és bezárkózott
a hatodikon lévõ lakásába.
Ismerõseinek azt mondta, hogy
elutazik pár hétre. Telefonját
kikapcsolta, a redõnyöket
leeresztette. Leült a fotelbe.
Kinyitotta az elsõ üveget, és
rágyújtott. Teletöltötte a poharát,
és elkezdett inni. Inni, inni, inni.
Telt-múlt az idõ. Az éjszakák és
nappalok egybefolytak.
Készenlétben kellett tartania egy
lavórt, mert a szervezete már
erõsen tiltakozott az alkohol
ellen.
Hányszor mondták nekem, hogy
nincs akaraterõm – gondolta –
ezért nem tudod abbahagyni az
ivást. Hát itt az akaraterõ! Azzal
öklendezését legyûrve újabb adag
bort diktált magába. Egészségedre, hogy dögölnél már meg!
Két hétig tartott a bor. Zsuzsi
még élt. Már csak négykézláb
tudott közlekedni a lakásban. –
Nem voltam részeg – mondta –,
csak nagyon gyenge. Kikúszott az
erkélyre, beszívta a friss levegõt.
Lent az utcán egy piros pulóveres
férfi kutyát sétáltatott. Sütött a
nap. Megállíthatatlanul ömlöttek
a könnyei. Sírt. Zokogott.
Felhívta a nõvérét. Mentõvel vitték a kórházba. 55 kilóról 35-re
fogyott. Ez öt évvel ezelõtt
történt. Azóta a józanodás útját
járja. Nemrég telefonon
beszéltünk, így búcsúzott tõlem:
„Azt szeretem az életben, hogy
minden mozgásban van, és
állandóan változik. Ennek a
csodának vagyunk részei mi is.”

Tisztelt Szerkesztõség!

Tisztelt Szerkesztõség!

A Szentendrei Civil Kontroll Egyesület vezetõsége
nemrégiben egyeztetésen járt a fõjegyzõ asszonynál.
Az ott jelen levõknek feltettük azt a kérdést, mi
indokolja, hogy esõs idõjárásban is locsolják az aszfaltot. Azt a választ kaptuk, hogy ezt a kérdést már
az irodavezetõk is feltették a Városi Szolgáltató Zrt.
illetékeseinek, ahol azt a választ kapták, meg van
rendelve.
Az egyik egyesületi tagunktól az alábbi levelet kaptam e-mail-en: „Emlékeztetõül írom, hogy 2011. 06.
29-én, szerdán azaz ma reggel 8 óra körül a Vsz Zrt.
ismét útlocsolást végzett a Duna-parton. Az idõjárás
ezt nem indokolta. Sem a VSZ Zrt.-t, sem pedig a
közterület-felügyeletet 6-7-szeri telefonhívásra sem
bírtuk elérni, ezért kérdésünkre nem kaptunk
választ.”
Ez volt az a nap, amikor a viharban a villám belecsapott a Református Gimnáziumba, valamint tönkretette a három közlekedési lámpát. De az esõs idõ
ellenére a Vsz Zrt. locsol. Elvégre meg van rendelve.
Tisztelettel kérném a Városi Szolgáltató vezetõségét,
hogy az általuk kiküldött szellemesnek vélt levelek
kiküldése mellett talán figyelni kellene arra, hogy
fölöslegesen ne herdálják a város pénzét. A levelezés
mellett talán gondolkodásfejlesztõ gyakorlatokra is
kellene energiát áldozni.

Távol álljon tõlem, hogy korlátozzam – vagy akárcsak minõsítsem – újságjában megjelenõ levelek
tartalmát, stílusát és a szerkesztõség passzív együttmûködését az ilyen sajátos indíttatású olvasói levelek tekintetében, de meg kell hogy jegyezzem, társaságunk nem kíván részt venni, abban a megalázó
pofozkodásban, amit az ún. közszereplõk évek óta
folytatnak a szentendrei médiában.
Én Kádár Pétert még csak névrõl sem ismerem, mivel
nem tartotta fontosnak, hogy velem vagy munkatársaimmal egyeztessen levele megírása elõtt, nyilvános fellépésére elégséges bátorságot merített „egy
tag” levelébõl. Úgy gondolom, az olvasói levél (melyben reakcióképtelen idiótának festik le cégemet)
megírásának valós okát az utolsó bekezdésben
találjuk, vagyis azt a szolid sértettséget, melyet a
hulladékgazdálkodásról szóló júniusban kiküldött
szókimondó, tájékoztató levelem okozott a hiperérzékeny individuumokban.
Épp ezért nem szeretnék érdemben reagálni az
olvasói levélre, csupán azt sajnálom, hogy az ilyen
beteges feltételezések ellehetetlenítik a szoros
együttmûködést egy civil kontroll egyesület és egy
közszolgáltató között, melyre szerintem, rendkívül
nagy szükség lenne Szentendrén. Nagy kár, de ez ma
Magyarország.

KÁDÁR PÉTER

SOMOGYI ZSOLT

Szentendrei Civil Kontroll Egyesület elnök

vezérigazgató

„Talentum” Szentendre Jövõjéért pályázat
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 15/2011. (III.16.) Önk. sz. rendelettel módosított 50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete alapján pályázatot hirdet a város
kiemelkedõen tehetséges fiataljai anyagi támogatására.
„Talentum” Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj azon kiemelkedõen tehetséges, nappali tagozatos középiskolai
tanulmányokat folytató és elsõ diplomájuk megszerzéséért tanuló fõiskolai vagy egyetemi hallgatóknak
adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, ha megfelelnek az alábbi
feltételeknek:
• a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja,
hogy a rendelet 2. § (2) a) pontja szerint számított átlaga 5.0,
• a nappali tagozaton az elsõ diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató fõiskolai, vagy
egyetemi hallgató a rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint az elõzõ két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredménye meghaladja
a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres értékét.
A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az elsõ tanév végi, a felsõfokú tanulmányokat folytató
pályázónak az elsõ tanév két félévének eredményével lehet, melyhez csatolni kell a következõ mellékleteket:
• a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását • szentendrei lakcímének igazolását •
tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot • amennyiben a felsõoktatási hallgató két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem éri el a 4,5-ös szintet, a minimum 56 kredit teljesítése mellett
csatolni kell az intézmény által kiállított igazolást az elõzõ két félév szakos évfolyamátlagáról • a pályázó
tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklõdési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedõ részletes életrajzot • a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon kívánja tanulmányai során és azt
követõen tartani a kapcsolatot a várossal • a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, mely
a pályázó kiemelkedõ tehetségét igazolja.
A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15.

Cs. F.

További részletek: www.szentendre.hu, Schinkovits Lajosné közoktatási referens, (26) 503-332
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A 100 éves Annus nénit köszöntjük
Laczkó Ernõné Annus néni
június 22-én töltötte be a
100. életévét. Ebbõl az alkalomból köszöntötte õt városunk nevében dr. Dietz Ferenc polgármester.
Annus néni abban a házban él
most is, ahol született, a Dodola
utca 1-ben. Mint mondja, õ ebben
a házban is szeretne meghalni.
Amikor meglátogattam, éppen
jóízûen fogyasztotta tízóraiját.
Szerettem volna, ha mesélne
nekem errõl a száz évrõl, de nem
jártam sikerrel. Lehet, hogy
rosszkor látogattam meg, vagy a
háborús évekre nem szeretett
volna emlékezni, nem tudom.
Hallása már megromlott, így csak
Aranka lánya tolmácsolásával
sikerült egy-két történetet a család és Annus néni életérõl megtudnom. Két világháború, két forradalom, szegénység és nehéz
évek fájdalmas, embert próbáló
emlékeit felidézni, arról mesélni,
nem egyszerû, sok sebet felszakít
az emlékezés. Annus nénit ma is
felzaklatja, ha ezekrõl az évekrõl
mesél.
Annus néni szülei a Felvidékrõl,
Nyitra környékérõl érkeztek Magyarországra, Szentendrére dolgozni, és itt telepedtek le. Földet
mûveltek, napszámba jártak dolgozni. Annus néni már négyévesen besegített a ház körüli
teendõkben, míg a többiek napszámba jártak, vagy a bérelt földjükön dolgoztak a Kõhegy felé
található Rét-ben. Édesanyja sokszor bezárta a házba egy darab
kenyérrel, de õ kimászott az
ablakon, és átment az utca végén
lakó rokonokhoz, unokatestvérekhez. Édesapja kiment Amerikába dolgozni, onnan küldött
haza pénzt, és csak 1914-ben jött
haza, hogy bevonuljon a haza
védelmében. Az elsõ világháborúban õ is elesett, és édesanyja
egyedül maradt a három gyermekkel. Nehéz gyermekkora volt,
el kellett adni a terményeket,
mindent, amit megtermeltek,
hogy meg tudjanak élni. Sokat
éheztek, nélkülöztek, bátyja lebénult és 27 évesen meghalt.
Iskolába az apácákhoz járt, a hat
osztályt kitûnõ eredménnyel végezte. Iskola után mindig mentek
segíteni a plébániára. Késõbb var-

Annus néni egy régi fotón

100. születésnapján dr. Dietz Ferenc polgármester is köszöntötte

rónõnek tanult, és 24 évesen férjhez ment Laczkó Ernõ pékhez.
Annus néni elmesélte, hogy õ
egyáltalán nem akart férjhez
menni. A leendõ urát a pékségben
ismerte meg, oda vitte a kenyeret
sütni. Amikor már az alkalmazottak után fizetni kellett, Laczkó
Ernõ máshová került dolgozni, de
a szép kislányt nem felejtette el.
Eljárt hozzájuk aratni, mindent
megcsinált a ház körül, segített
az édesanyjának. Végül megsajnálta, és hosszú, kitartó udvarlás
után igent mondott neki. Öt gyermekük született, míg 1944-ben a
férjét elvitték orosz fogságba.
Mielõtt elvitték, a Remiz-bõl kapott fél zsák babot. Jó, hogy nem
dobták ki, mert élelem híján hetekig ezt ették. Nehéz idõszak
következett, hírt sokáig nem kaptak a háborúból, hogy mi van a
családfõvel. A család ismerõse,
Bayer pék segítette õket, õ adott
nekik kenyeret. Tele sebekkel,
meggyötörten, soványan, nagy
szakállal, de hazatért a fogságból
Annus néni férje. Ezután született
még két gyermekük, Arankáék
összesen heten voltak testvérek.
Az 50-es évektõl Annus néni
konyhán dolgozott a Honvédségnél, a Békében, a Görög Kancsóban, innen is ment nyugdíjba.
Férje visszakerült Budára a B. Sz.
K. Rt.-hez dolgozni. Mindegyik
gyermeküket taníttatták, Edit,
Erzsébet, Aranka, László, Ildikó,
István és Ernõ jó szakmákat kaptak a kezükbe. Ma már csak öten
élnek közülük.
Annus néni korából adódóan már
állandó felügyeletre szorul, Aranka lánya van mellette a nap min-

den órájában. Járókerettel közlekedik, néha kiül a ház elé, vagy
rádiót hallgat, vagy mesél a régi
idõkrõl. Aranka mondja, hogy
számolni jobban tud még most is,
mint õ.
És persze kíváncsi vagyok arra is,
mi lehet a hosszú élet titka. A
válasz meglepõ: talán az, hogy
sohasem lakott jól és sokat dolgo-

zott. Felnevelt hét gyermeket, a
nagy szegénységben sokat nélkülözött, keményen dolgozott a
megélhetésükért. Öt gyermekétõl
hét unokája született, kilenc dédunoka teszi szebbé a napjait, és
útban van a tizedik dédunoka is.
Isten éltesse Annus nénit!
DUBNICZKI
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VÁROS
RENDÕRSÉGI HÍREK

Eltûnt személyt
keresnek
Eltûnt személyt keres a Szentendrei
Rendõrkapitányság.
Ezékiel Lajos július
6-án lakóhelyérõl
ismeretlen helyre
távozott,
azóta
semmit sem tudni róla. Személyleírása: 189 cm magas, súlya kb. 70
kg, sovány testalkatú, szeme színe
szürkészöld, haja a fejtetõn erõsen
kopaszodó, oldalt õszes-barna
rövid, szája vékony, lefelé görbülõ
orra nagy, széles, fülei hegyesek.
Egyedi jellegzetessége: mellkasszõrzete dús, fogazata hátul
hiányos, lábkörmei feltûnõen gombásak, fõleg a nagylábujjak
környékén, arca, arccsontja széles,
bõre színe kreolos. A bal bokáján
pár cm hosszanti vágás, a jobb
lábán boka fölött pár cm-es heg
látható, ami félhold alakú, lábmérete 43-as. Arcán a homlok és
szem környékén mély ráncok vannak. Eltûnése ideje alatt az alábbi
ruházatot viselte: 1 pár vászonszerû 43-as szandál, terepszínû (fehér
és kávébarna) katonai hosszú
nadrág, sötétkék vagy fekete színû,
ujjatlan póló. Az otthonából gyalogosan távozott, feltehetõ, hogy a
Szentendrei-szigeten vagy annak
környékén tartózkodhat.
A rendõrség kéri a lakosságot,
amennyiben a Ezékiel Lajossal kapcsolatban bármilyen információval
tudnak szolgálni, hívják a Szentendrei Rendõrkapitányságot a 0626/310-233-as telefonszámon, vagy
a Rendõrség 107-es hívószámát.

Ittas vezetõk
és büntetések
A Szentendrei Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya május 14-én intézkedést kezdeményezett Tahitótfalu Rendõrörs illetékességi területén ittas vezetés
megalapozott gyanúja miatt egy 36
éves férfival szemben, majd büntetõeljárást indított ellene. Az ügyben a hónap utolsó napján bírósági
döntés született, amelynek során
jogerõs ítéletként a gyanúsított 375
000 forintos pénzbüntetést kapott,
és egy évre bevonták a jogosítványát.
A Közrendvédelmi Osztály járõre
május 29-én 00:40 perckor az
intézkedést kezdeményezett egy 34
éves férfival szemben Szentendre
Rendõrkapitányság illetékességi
területén ittas vezetés megalapozott gyanúja miatt, majd büntetõeljárást indított. Az ügyben június
8-án hozott döntést a bíróság.
Jogerõs ítéletként a gyanúsított 375
000 Ft pénzbüntetést kapott.
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A Pomázi Rendõrörs járõre május
29-én 00:09 perckor intézkedést
kezdeményezett egy 40 éves férfival
szemben Pomáz Rendõrõrs illetékességi területén ittas vezetés megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben
szintén büntetõeljárás indult, június 8-án a bíróság a gyanúsítottra
500 000 Ft-os pénzbüntetést szabott ki és egy évre eltiltotta a delikvenst a vezetéstõl.
A Tahitótfalui Rendõrõrs járõre
június 4-én intézkedett egy 23 éves
ittas vezetõvel szemben, A férfi
június 21-én bíróság elé állt, 255
000 forintnyi pénzbüntetést kapott.
Szentendre Rendõrkapitányság illetékességi területén anyagi kárral
járó közúti balesetet okozott június
19-én egy 41 éves fóti lakos. Az
intézkedõ járõr észlelte a vezetõ
ittasságát, ezért vérmintavételre
vitték. Büntetõeljárás indult ellene,
és július 12-én a bíróság tíz nap
közérdekû munkát szabott ki rá.
A Szentendrei Rendõrkapitányság
illetékességi területén elrendelt
fokozott közúti ellenõrzés során
június 25-én a Gödöllõi Rendõrkapitányság motoros járõre a közlekedésrendészeti osztály járõrével
együtt intézkedést kezdeményezett
ittas vezetés megalapozott gyanúja
miatt egy 34 éves férfival szemben.
Július 1-jén a bíróság jogerõs
ítéletként 400 000 Ft pénzbüntetést
és 1 év jármûvezetéstõl való eltiltást kapott a gyanúsított. Ugyanazon a napon egy 54 éves ittas férfi
ellen is büntetõeljárás indult, neki a
bíró 275 000 Ft pénzbüntetést és
egy évre bevonták a jogosítványát.

Körözési akció
A Szentendrei Rendõrkapitányság
illetékességi területén június 29-30án „körözési akciót” tartottak,
amely során a Bûnügyi Osztály
munkatársai négy körözött személyt fogtak el.

Nyári fulladások
A Szentendrei Rendõrkapitányság
illetékességi területén az idei nyári
szezonban eddig négy vízbefulladás
történt. Ezek oka többnyire az, hogy
az áldozatok ittas állapotban fürdõztek, vagy egyáltalán nem tudtak
úszni.
A leginkább figyelemre méltó eset,
ami a közelmúltban történt, amikor
egy úszni nem tudó 12 éves fiú a 14
éves unokatestvérével – a szülõk
tudta nélkül – tiltott helyen fürdött
a Luppa-tó egyik bányatavában. A
gyerek eddig még ismeretlen okból
elmerült a vízben, de a gyors segítség ellenére életét vesztette. A
tragédia körülményeit a szentendrei rendõrkapitányság vizsgálja.
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ellenõrzik, ezért nagyon sok veszélyes hulladék és méreganyag kerülhet a vízbe, több esetben kerültek
már elõ különféle roncsok, autóalkatrészek stb.

Tudnivalók
a bányatavakról
A hõségriadókkal tarkított idei
nyáron a nagy melegben mindenki
keresi a lehetõséget, hogy a legtöbb
idõt strandolással tölthesse a vízparton. Azonban a fürdõzés komoly
veszélyeket rejt. A meggondolatlanság, az alapvetõ szabályok figyelmen kívül hagyása minden
évben halálos balesetekkel jár. A
fõváros környéke tele van bányatavakkal, környezetük nagyon változatos, de kevés a kijelölt fürdõhely, a tavak hamar mélyülnek, a
víz néhol nyáron is jéghideg.
Az egyik legismertebb Budapest
környéki bányató a Budakalászhoz
tartozó Omszki-tó. A négyszög
alakú tó könnyen megközelíthetõ,
de legálisan csak a vízisípálya
használható. Bányatavak területén
fürödni csak olyan helyeken lehet,
amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdõhelynek
minõsülnek. Fürdésnek számít, ha
felfújható játékcsónakkal, vízibiciklivel, matraccal megyünk be a
vízbe. Az illetékes önkormányzat
hozzájárulásával az ÁNTSZ kistérségi hivatalának feladata, hogy a
bányatavaknál kijelölje a fürdõhelyeket. A rendõrség csak ennek
betartásáért felel, azaz ellenõrzi,
hogy ki fürdik tiltott helyen. Aki
megszegi az elõírást, a szabálysértésekrõl szóló kormányrendelet
értelmében 20 000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható, mivel
közlekedésrendészeti szabálysértést követ el. A bányatavak területén a fürdési tilalmat jelzõ táblák
meglétét a rendõrség ellenõrzi.
Amennyiben hiányosságot tapasztal, úgy a hiányzó táblák pótlása
céljából az illetékes jegyzõ vagy
kistérségi intézet irányába megteszi
a szükséges intézkedést. Az önkormányzat hozzájárulásával a Nemzeti Közlekedési Hatóság jelöli ki,
hogy hol lehet jet-skizni. A pályákat
bójákkal kell körülhatárolni.
Hat éven aluli, valamint 14 év alatti, úszni nem tudó gyermekek csak
felnõtt kíséretében fürödhetnek a
fürdésre alkalmas és arra kijelölt
helyeken. Annak is célszerû mentõmellényt vagy mentõgallért felvenni, aki jól tud úszni.
A bányatavak esetében fertõzésveszéllyel is számolni kell, hiszen
többségüknél a víz minõségét nem

A bányatavak, a nem kijelölt fürdõhelyek esetében a higiéniás feltételek hiánya további veszélyeket
rejt, mivel sok helyen nincsenek
kiépített mellékhelyiségek, öltözõk,
nincs szemétgyûjtési lehetõség
sem. Az ilyen tavaknál az elsõsegélynyújtás is megoldatlan.
A bányatavak hirtelen mélyülnek,
és vannak rendkívül mély pontjaik,
ahol a víz nem tud felmelegedni.
Ezt érdemes szem elõtt tartani
akkor is, amikor csónakból, matracról ugrálunk be a vízbe, mert ha
felhevült testtel hirtelen beugrunk,
az izomgörcsöt, vagy akár szívbénulást is okozhat.
A bányatavak beláthatatlan, változó mélysége mellett a vízfenéken lévõ veszélyes tárgyak (drótok, alkatrészek) is sérüléseket okozhatnak.
A bányatavakat elõszeretettel látogatják a jet-skizõk is, akik sokszor szintén balesetet okozhatnak a
figyelmetlenül fürdõzõknek. Ha
éppen jet-skis is használja a tavat,
nem ajánlott a víz alá merülni vagy
ott úszni, mert a jet-skis nem érzékeli, hogy a víz alól hol fogunk
feljönni. A jet-ski fékhatással nem
rendelkezik, nehezen irányítható.
Nem tanácsos közvetlenül étkezés
után, teli gyomorral, felhevült testtel, szeszesital, illetve gyógyszer
hatása alatt fürödni.
A szív- és érrendszeri, valamint keringési betegségben szenvedõk ne
fürödjenek egyedül!
Ha mégis valamilyen baj történik,
azonnal a mentõket (104) és a
rendõrséget (107) kell értesíteni.
A Luppa-tó teljes területe üzemi
terület, ezért már a megközelítése, a
fürdés és a jet-skizés is tilos!
A jet-ski a kijelölt helyen is csak
akkor használható, ha érvényes
mûszaki vizsgával rendelkezik és a
vezetõnek érvényes kishajóvezetõi
engedélye van. Aki tiltott helyen jetskizik, 20 000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Ha a vezetõje
engedély nélkül vagy ittasan vezet,
a bírság 100 000 forintig terjedhet.
A jet-skihez hasonló wakeboardot
motorcsónakkal vontatják, zárt
pályán. Az Omszki-tó egy részén
van erre kijelölt hely. A tavakat az
illetékes rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya ellenõrzi.
Amennyiben baleset történik, például két jet-ski ütközik vagy fürdõzõt ütnek el, szintén a közlekedésrendészeti osztály jár el.

VÁROS
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Babavárás – könnyebben
BESZÉLGETÉS A THAI NÕI- ÉS KISMAMA MASSZÁZSRÓL
 Megoszlanak a vélemények a kismamamasszázsról. Eddig
úgy tudtuk – nem javasolt.
Vannak bizonyos masszázsfajták, melyekre ez igaz. Ezek a test
izomzatára, azok feszültségeinek enyhítésére szolgálnak, s elõfordul,
hogy felgyorsítja a folyamatokat az utolsó trimeszterben.
A Thai Nõi- és Kismama Masszázs olyan masszázstechnika, amely
veszélytelenül alkalmazható a várandósság 3 és 8 hónapja között.
Kíméletes, mégis ott hat, ahol a leginkább szükség van rá, ahol fájdalom, feszültség, rossz közérzet van.
 Magyarországon egyre népszerûbb a thai masszázs.
Miben különbözik a kettõ?
Thai Nõi- és Kismama Masszázs a thai masszázs speciálisan kismamákra kifejlesztett változata, nemcsak a nõi test mûködését, de a
kismama lelkében zajló folyamatokat is pozitívan befolyásolja. Tudjuk,
hogy az emberi élet már a születés elõtt, a fogantatással elkezdõdik,
így nagyon fontos, hogy a kismama harmóniában, békében, egészségben és örömmel élje át ezt a csodás várakozást, hogy ezzel megalapozza születendõ gyermeke életét.
Vendégeim arról számoltak be, hogy a rendszeres masszázs hatására
elmúlt a hát- és derékfájásuk, jobb lett a közérzetük, kiegyensúlyozottak voltak és a szülést is könnyebben élték át.
 Hogyan zajlik a masszázs, milyen tünetekre hat?
Akupresszúrás pontok finom nyomásával haladva végig a test energia
csatornáin oldódnak a feszültségek, fájdalmak, energiához jutnak a
belsõ szervek, egyensúlyba kerül a kismama. Szinte minden kismamát
érintenek a hát- és derék fájdalmai, a láb feszülése, fáradtsága, anyagcsere- és vízvisszatartási problémák. A rendszeres masszázs javítja a
gerinc tartását, oldja az izomgörcsöket, serkenti a nyirokkeringést,
aktiválja a szervezet öngyógyító képességét, megkönnyíti az új életre
való várakozást és lehetõvé teszi a természetes, komplikációmentes
szülést és a szülés utáni regenerálódást.

Szeretettel várok
minden érdeklõdõt Szentendrén,
a Forma Stúdióban!
Schmidt Brigitta 06-30/250-80-28

Gondolatok az Egészséges Városért Közalapítvány TÁMOP-6.1.2-es forrásból megvalósuló „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a szentendrei kamaszok körében” címû programja
zárórendezvényével kapcsolatban.
TÁMOP-6.1.2-es forrásból (100 %-os támogatási intenzitás) megvalósított
egyéves program (2010. szeptember -2011. augusztus) kezdetekor
elvégeztük az Egészségfejlesztési terv aktualizálását, annak részeként a
helyzetet felmérõ kutatást. A célcsoport a Szentendrén élõ, dolgozó 1424 éves fiatalok, akik családi életre felkészítõ elõadássorozatokon,
mozgásprogramokon (úszás, éjszakai ping-pong, komplex programokon
és nagyrendezvény-szimpóziumon vehettek részt.
A program céljai között elsõsorban a hasznos szabadidõs tevékenységek
lehetõségének megteremtése és biztosítása volt a fiatalok számára a legfontosabb. Rendszeres testmozgás megszerettetése, többféle mozgáslehetõség biztosítása, amely által minden résztvevõ megtalálhatja a
számára kedves, általa hosszú távon végezhetõ mozgásformát. Továbbá
ösztönözzük, hogy a megismert értékek beépüljenek a személyiségbe,
attitûd változása, az egészség, az egészséget támogató életvitel melletti
elkötelezettség erõsítése. Mindezek szolgálják a hosszú távú cél elérését:
az egészség iránti egyéni felelõsségérzet, az öngondoskodás
képességének kialakítása, közösségfejlesztés, a társas támogatás
erõsítése, az egészségben eltöltött életévek számának növelése megvalósítását. Ezen elgondolásainkat a fél éven keresztüli rendszeres vasárnapi úszás lehetõségének megteremtésével gondoltuk elérni, melyen a
részvételi létszám mintegy 500 fõ volt. Az utolsó napon, június 25-én városi
úszóversenyt hirdettünk meg, ahol a dobogós helyezetteken kívül
a programban becsületesen résztvevõ fiatalokat is díjaztuk. Külön köszönet
illeti Vígné Györkös Katalin tanárnõt, aki lankadatlan kedvvel vezette a
foglalkozásokat, és sok diákot tanított meg a helyes úszás technikájára.
A családi életre nevelés modul összefoglalóját Horváth Judit tanárnõ tartotta, méltatva a feladat bonyolultságát, és éppen ezért külön elismerés
illeti az önként jelentkezõ, érdeklõdõ diákokat.
A Spausa Wellnesház közremûködésében a komplex mozgásprogramja is
lezárult, ami célcsoportos keretben folyt szintén 6 hónapig, ennek
értékelése még tart. Az Uniós forrásból megvalósuló program kötelezõ
eleme volt a hatékonyságmérés, így a résztvevõket önkitöltõs anonim
kérdõívek segítségével megkérdeztük az egészségi állapotuk
önértékelésérõl, testmozgásukról, táplálkozási szokásokról, ismeretszerzési
szokásokról, szabadidõ eltöltésérõl és társas kapcsolataikról.
Így elõrebocsátva és a teljesség igénye nélkül pár adatról beszámolunk.
Az egészségi állapot önértékelése során 100-as skálán jelölhették a
kitöltõk, hogy milyennek értékelik egészségi állapotukat. A program elején
a kitöltõk 9%-a értékelte 100%-ra saját egészségi állapotát, míg a program
végén 33%-uk. Figyelembe véve, hogy 14-24 éves fiatalokról van szó, a
9%-os bemeneti adat elgondolkodtató…
Elmozdulás volt tapasztalható a tekintetben, hogy inkább egyedül vagy
inkább közösségben mozog szívesen a válaszadó, ez a közösségfejlesztés
szempontjából bír jelentõséggel. Inkább másokkal együtt sportolok
kérdésre 75% igenlõ válasz a program végére 82%-ra nõtt. Tehát a hosszú
távú célok eléréséhez: az egyéni felelõsségérzet, az öngondoskodás
képességének kialakítása, közösségfejlesztés, a társas támogatás
erõsítése terén bizonyíthatóhatóan hozzájárult a programsorozat.
E helyen említem meg , hogy júliusban még tartanak a ping pong programok a V8-ban és a DMH udvarán, és készüljön, akinek kedve van az
augusztus 6-i pingpong-versenyre!
Gerõcs Katalin
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Ne öntse a lefolyóba –
vigye a MOL-hoz!
HASZNÁLT SÜTÕOLAJ ÁTVÉTEL POMÁZON
Sok háztartás problémája oldódhat meg azzal az akcióval, amit a MOL
indított egy hónappal ezelõtt. Országszerte 100 MOL-töltõállomáson
helyeztek ki olyan 50 literes speciális gyûjtõhordót, amely lehetõvé
teszi a lakossági használt sütõolaj és zsiradék környezetbarát tárolását
és elszállítását újrahasznosítás céljából. Június elejétõl veszik át a
lakosoktól a használt olajat. Bármilyen edényben, üvegben, flakonban
– szûrés nélkül is – le lehet adni a használt sütõolajat.
Itt a környékünkön csak a pomázi MOl-kútnál veszik át. Aki veszi a
fáradtságot és leadja, ajándékba kap egy kétliteres, piros gyûjtõflakont,
amelyben csöpögésmentesen
tudja tárolni a használt sütõolajat addig, amíg ismét nem
jár megint a töltõállomáson. Az
így begyûjtött használt olajból
bioüzemanyagot állítanak elõ
Komáromban. A tisztítás során
keletkezõ hulladék (prézli, ételmaradék stb.) a biodízel gyártás melléktermékeivel együtt
pedig kiváló alapanyaga a
biogáz elõállításnak. A sütéshez elhasznált olajból a környezetet károsító hulladék
helyett ezzel a megoldással
környezetbarát termék lesz. A
pomázi MOL-kútnál kapott
információk szerint június eleje óta minden nap vettek át használt
sütõolajat, amit hetente szállítanak a komáromi üzembe
Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel a
háztartások, illetve az üzemi konyhák, éttermek. Utóbbiak esetében
megoldott a használt olaj hulladékudvarokba szállítása, de a legtöbb
háztartásban kiöntik a lefolyóba vagy a szemétbe kerül, szennyezve
ezzel a környezetet és az élõvizeket. Érdemes elgondolkodni azon, hogy
egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élõvizet is elszennyezhet!
Az akcióban a CBA egyes üzletei is beszálltak, a Vénusz Napszüret
programjának keretein belül is hozzá lehet jutni a praktikus gyûjtõedényhez. Most itt a lehetõség, hogy ezzel a kezdeményezéssel tegyünk
valamit környezetünk védelméért.

2011. év elején indult útjára a LELKI EGÉSZSÉG KLUB, melynek
vezetõje Németh Mária pszichopedagógus, pszichodráma vezetõ, szakértõje dr. Bagi Éva Eszter idegélettanász, addiktológiai konzultáns. Minden
páratlan héten hétfõn találkozunk a Pest Megyei Könyvtár Barcsay-termében (Pátriárka u. 7.) 18 órától.
Klubunkba eleinte kevesebben, mára egyre többen érkeznek, és annak
ellenére, hogy ez egy nyitott csoport (tehát bárki, bármikor csatlakozhat),
mindinkább egy összeszokott társaság alakult ki az elsõ félévben.
Azoknak, akik újonnan érkeznek, nagyon örülünk, szeretettel fogadjuk
õket. A napi mottó és annak átbeszélése, a mindenkori játék, a viccek, a
mindennapos dolgaink és a záró gondolat rendre lekerekíti azt a találkozót,
az elmúlt két hetet és dinamikus hétindító hangulatot ad számunkra.
Örömmel nyugtázzuk a kialakuló harmóniát, a lelki békét, az örömteli terveket, a megerõsödõ pozitív jövõképeket azokon, akik rendszeresen
közénk jönnek. Eleinte aggódtunk azon, hogy ismerõsök elõtt nehezen tárják fel gondolataikat, legbensõbb érzéseiket a résztvevõk, de ennek
védelmében minden egyes alkalommal elhangzik a csoport szabályrendszere mintegy szerzõdés formájában: titoktartás mellett megõrizzük
magunknak, amit érdemlegesnek tartunk hazavinni. Egyéb gondolatokat a
körben hagyunk. Nem bírálunk, nem kritizálunk, meghallgatjuk figyelemmel
egymást, és kizárólag magunkról, saját élményeinkrõl beszélünk.
Törekszünk a pozitív pszichénk erõsítésére, a magunkat és egymást építõ
gondolatokra. Mert itt a csoport dinamikus, és ennek ereje van.
Felbukkannak erõsségeink, melyekre aztán építkezhetünk. Cél:
meghatározni, hogy Mi van a jelenben?; Mit szeretnénk elérni? és azt
Hogyan? Elõre menni és nem negálni. Ehhez megszerezzük a vértet:
asszertív gondolkodás, kommunikáció, tervek készítése a meglevõ
jövõképhez, magabiztosság, külsõ-belsõ harmónia.
A program Szentendre Város Egészségügyi Intézményei a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelõ
és szemléletformáló életmódprogramok címû pályázata keretében valósul
meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, ezért a részvétel mindenki számára ingyenes. A csoportfoglalkozásokra szeretettel várjuk az érdeklõdõket augusztus 1-jén,
15-én, 29-én, szeptember 12-én és 26-án.

Az akcióról további információ a www.mol.hu weboldalon olvasható.
DCS

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

Konténeres sitt
szállítást
és ömlesztett
anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását
vállalom.
Tel.: 30-296-6797

Szereti Ön a parlagfüves Szentendrét?
Az Önkéntesség évében az Egészséges
Városért Közalapítvány támogatja azt a
lakossági kezdeményezést, hogy Szentendre
lakossága önmaga is gondoskodjon a parlagfû-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
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Filibili a népdalversenyen

FELHÍVÁS CIVILSZERVEZETEK, VÁLLALKOZÓK
ÉS SZENTENDREI POLGÁROK SZÁMÁRA

A jól ismert tehetségkutató verseny, a „Csillag születik” közvetítése
idején buszon, munkahelyeken, iskolában sokan beszélgettek az
énekesekrõl: milyen a hangjuk, jól adták-e elõ a dalt, elég divatos-e a
ruhájuk, frizurájuk. 1969-70-ben ugyanígy lázba hozta a nagyközönséget a „Röpülj páva” mozgalom, ahol a népzenészek mutathatták be
tehetségüket. Emlékszem, kisgyerekként alig vártam a fekete-fehér
tévénken a pávamotívumot és a szignált: „Röpülj páva, röpülj…” No
meg a kedves mûsorvezetõt, Vass Lajost, aki ízes tájszólással mutatta
be az énekeseket, hiszen õ maga vidéken, Poroszlón született. Különös
tehetsége volt ahhoz, hogy megénekeltesse a nézõközönséget. Jó volt
látni, hogy mindenki dalra fakad, a mûsorvezetõ – aki karmester is volt
- pedig vezényel. Másnap az emberek nemcsak megvitatták a versenyt,
hanem el is énekelték az elõzõ este a tévében tanult dalt. Ilyen közismert népdal lett a „Látod édesanyám…” kezdetû, amit a kõmûvesek a
téglafalakon, a buszvezetõk a volán mögött fütyörésztek… Énekelt
az egész ország! Pedig akkor sem volt mindenkinek kolbászból a
kerítése, voltak akkor is problémák, meg akkor sem volt mindenkinek
jó hangja!
Ma sajnos sokszor látható, hogy az emberek feszengnek, nem jól érzik
magukat a bõrükben, ha éneklésre biztatják õket. Pedig az éneklés a
modern tudományok szerint is feszültségoldó, jókedvet teremtõ, kapcsolatépítõ hatású. Jól tudják ezt azok az emberek, akik ma is tudnak
közösen énekelni, egy pohár bor mellett jót mulatni, beszélgetni. Mert
magukkal hozták ezt a kultúrát: a beszélgetését, az éneklését és a
borivásét. Ezt mindig is tanulni kellett, otthon a családban és jó
közösségekben.
Hasonló közösségi élménye volt a Filibili népdalkörnek június 25-én
Budakeszin, ahol népdalversenyen vettünk részt. Ezt a versenyt a Vass
Lajos emlékére 1995-ben létrejött szövetség szervezte, amely a Kárpátmedence hagyományápoló és éltetõ csoportjait fogja össze, és felhívja
a figyelmet arra, hogy a népzene a nemzeti kultúránk része. Felhívásukban ezt olvashatjuk:
A Vass Lajos Népzenei Szövetség a hagyományokhoz híven a
2011–2012-es esztendõben megrendezi a IX. Vass Lajos Népzenei
Találkozót és Versenyt, a Kárpát-medencében élõ valamennyi magyar,
s a határon belül élõ nemzetiségi dalkörök, zenei csoportok, szóló
énekesek, hangszeres szólisták számára, „Hagyományos régiók, régiók
hagyománya” címmel Vass Lajos szellemének adózva – aki a televízió
segítségével megénekeltette a magyar népet –, bizonyíthatjuk, hogy a
népzene napjainkban is összetartó érték. Zenei anyanyelvünk lélekben
összekapcsol emberi közösségeket határokon innen és túl. Egész
népünk gazdagodik, ha ki-ki saját zenei hagyományát mûveli, ápolja,
mind magasabb és magasabb szinten.
A Filibili népdalkör a regionális versenyen, az elsõ fordulóban továbbjutott, arany minõsítést kapott. A zsûri egyik tagja, dr. Gerzanics
Magdolna népzenekutató kiemelte, hogy az énekeseken érezhetõ, hogy
sokat énekelnek, és az is, hogy annak idején az óvóképzõkben felvételi
alapkövetelmény volt a zenei tájékozottság. Örülhetnek azok a szülõk,
akiknek gyermekeivel ilyen hagyományéltetõ, énekelni szeretõ óvónõk
foglalkoznak, mert ott jó a hangulat, a gyermekek tudása, személyisége egészségesen fejlõdik.
Következõ megmérettetésünk a területi középdöntõ lesz. De azt hiszem,
máris nyertesek vagyunk, hiszen a városban több száz gyermeknek
énekelünk, tanítjuk a régi hagyományokat. Mindezt pedig jó kedvvel,
örömmel tesszük, hiszen tudjuk, hogy a kultúrának ez a szelete
nélkülözhetetlen a felnövekvõ nemzedék számára.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik az immár hatodik
alkalommal megrendezésre kerülõ
SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA FESZTIVÁL
programsorozatába bekapcsolódnának.
A hagyományosan nagy érdeklõdésre számot tartó eseményen – augusztus 26-28.
között – az eddig beérkezett programtervek alapján koncertek, utcaszínház,
divatbemutató, gyermekprogramok, képzõ- és iparmûvészek bemutatója és nívós
színvonalú termékek vására lesz.
Programtervezeteiket a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nél várjuk
a dmh@dunakanyar.net e-mail címre. Kérdéseikre a 26/312-657-es számon
kaphatnak választ.
Jelentkezéseiket nagy érdeklõdéssel várja a Szentendrei Kulturális Kft.

Új civil egyesület Szentendrén
Több baráti találkozó és beszélgetés után alakult ki az ötlet:
egy magyar-izraeli baráti társaságot, kulturális egyesületet
kéne létesíteni városunkban. Rögtön ezután adódott, hogy a
leendõ egyesület tagsága és tevékenysége terjedjen ki a
környezõ településekre, a Dunakanyarra is.
Három szervezõ, Vajda János, Koródi Péter és Szegõ András kezdett
neki a feladatnak. Elkészítették az alapszabály tervezetét, ismeretségi
körükben szervezni kezdték az érdeklõdõket, véleményeztették az alapszabály-tervezetet. Meghívót küldtek Aliza Bi-Noun-nak, Izrael Állam
nagykövet asszonyának, dr. Dietz Ferenc úrnak, Szentendre polgármesterének és Köves Slomó úrnak, az EMIH vezetõ rabbijának is.
Július 10-én, vasárnap délután a P’Art Moziban került sor az egyesület
alakuló ülésére. A meghívottak közül a nagykövet asszony egyéb
elfoglaltsága, a polgármester úr pedig éves szabadsága miatt nem
tudott részt venni. Köves Slomó, az EMIH vezetõ rabbija jelen volt az
alakuló ülésen.
A jelenlévõk elfogadták az alapszabályt és megalakították az
egyesületet, melynek végleges neve Magyar-Izraeli Baráti Társaság –
Kulturális Egyesület, Szentendre – Dunakanyar. Az egyesület háromtagú elnökséget választott; az elnök Vajda János lett. Az egyesület célja
többek között, hogy az Izrael Állammal és a zsidósággal kapcsolatos,
nem ritkán széleskörûen elterjedt, helytelen vagy félinformációkon alapuló téves nézetekkel szemben fellépjen; az egyetemes zsidóság több
ezer éves, illetve a magyarországi zsidóság több száz éves történelmi
és kulturális hagyományainak ápolása, megõrzése; a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti sokoldalú kapcsolatrendszer ápolása,
támogatása, az errõl szóló információk terjesztése, megismertetése a
közvéleménnyel.
Természetesen az egyesület alapító tagjai tisztában vannak azzal, hogy
ezek a célok csak akkor érnek valamit, ha a szándékot tartalommal
tudják kitölteni.
Az egyesület nyitott; minden érdeklõdõt, szimpatizánst – nemzetiségi,
vallási hovatartozástól teljesen függetlenül – vár akár tagként, pártoló
tagként vagy csupán érdeklõdõként rendezvényeire. Õsztõl tervezett
rendezvényeikrõl a SZEVI olvasóit rendszeresen tájékoztatni fogják, és
tervezik saját honlap indítását is. Kapcsolatfelvétel a mizbt.szentendre@gmail.com címen lehetséges.
SZEGÕ ANDRÁS

LÁZÁR ENIKÕ

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre
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Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!

PORTRÉ

A szórványmagyarságot kell erõsíteni!
Július 8-án délután nyílt kiállítás a Bogdányi utcai Mûvésztelepi Galériában a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
képzõmûvészet-reklámgrafika szakos hallgatóinak munkáiból, immár harmadik alkalommal. Az augusztus 1-jéig megtekinthetõ tárlaton a diákok négy témakörben készítették el alkotásaikat, melyeket Novotnyi Tihamér mûvészettörténész elemzett
részletesen, elõtte Tõkés László, az Európai Parlament alelnöke, az egyetem elnöke beszélt az intézmény mûvészeti képzésérõl, a nehézségekrõl és sikerekrõl, majd Szakács Imre festõmûvész és dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató köszöntötte a résztvevõket. Három diák lehetõséget kapott arra, hogy alkotótábor keretében szitanyomat-szériát
készíthessen a Szentendre Grafikai Mûhelyben.

T

ekintettel a hõségre, a megnyitó után villáminterjút
szerettem volna készíteni
Tõkés Lászlóval, de õ a tõle megszokott alapossággal, megfontoltsággal válaszolt a kérdésekre.
2005-ben egyik írásában úgy
fogalmazott, hogy a partiumi egyetem léte és jövõje
bizonytalan. Mi a helyzet
most, 2011-ben?
Hol is kezdjem? Két tûz között élt
az egyetem, Budapest és Bukarest
kereszttüzében.
Bukarestben
hosszú évekre volt szükség arra,
hogy eldöntsék, engedélyezzék-e
az önálló magyar nyelvû felsõoktatást. Erre csak akkor került sor,
amikor látták, hogy a folyamatot
nem tudják feltartóztatni. 2004ben a romániai akkreditációs tanács jóváhagyta négy szak akkreditációját, és bár a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség
kormányon volt, mégis további
négy évet kellett várni, hogy
egyáltalán a parlament asztalára
kerüljön a törvénytervezet. Végül
megszavazták – kínjukban. Ez
korszakos jelentõségû politikai
döntés volt a posztkommunizmus
idõszakában, azután, hogy a
Ceausescu-rezsim bezárta a Bolyai egyetemet.
A másik nehézséget a magyarországi posztkommunista kormányzat szûkmarkúsága és klientúraépítése jelentette. Nyolc szûk esztendõ következett, hiszen fele
annyi pénzbõl tengettük életünket. Én nyíltan közösséget vállaltam a bálványosi-tusnádfürdõi
folyamat kezdete óta elvbarátaimmal, akik aztán kormányra
kerültek, ezért nyilvánvalóan
nemkívánatos személy lettem
annak a kormányzatnak a
szemében. De túléltük.
Bízunk abban, hogy most nagy
elõrelépést tehetünk az egyetemfejlesztés terén. A második Orbánkormány azzal kezdte a helyzet
orvoslását, hogy az ellehetetle-

egyetemet, az alapítványnak
nincs fõhatósági szerepe felette,
tehát tenni kellett valamit, nehogy az egyetemi autonómia örve
alatt idegen szívû embereket ültessenek oda, akik a nemzeti céloktól idegen irányába térítenék
az intézményt. Ezt sikerült kivédeni. Tavaly lejárt a hatéves püspöki mandátumom, utána kimondottan az egyetem kebelében maradtam, és erõsítettem a pozícióimat, hogy erõsíthessem az egyetem pozícióit.

nülés határára taszított egyetemet válságkezelõ gyorssegélyben
részesítette. 2002-ben lefektettük
az egyetem fõépületének alapkövét, már a közbeszerzési folyamat elején álltunk, amikor leköszönt az Orbán-kormány, és dugába dõlt az egész. De jó az Isten,
jót ád, a Gondviselés a rosszból is
kihozhatja a jót, úgy tûnik, hogy
még nagyralátóbb tervet tudunk
megvalósítani. Jelenleg a református egyházkerület a székházának mintegy 75 százalékát bocsátotta az egyetem rendelkezésre,
de nyilván ez nem mehet a végtelenségig. Itt az idõ, hogy megalapozzuk a partiumi felsõoktatást.
Nagyon fontos, hogy politikai
szempontból ne csak Székelyföld
szemszögébõl lássuk Erdélyt –
nem a hegyre kell hordania a halmot, hanem szorongatottabb helyekre. A szórványmagyarságot
kell erõsítenünk!
Úgy tûnik, még most sem
meri magára hagyni az egyetemet...
Az egyetemet létrehozó alapítvány kuratóriumának elnökeként
már jól elõre gondoltam arra,
hogy milyen veszélyek leselkedhetnek a fiatal intézményre. Felmértük, hogy ha akkreditálják az

Jelent elõnyt ebben európai
parlamenti tisztsége?
Romániában még mindig létezik
egyfajta hagyomány- és tekintélytisztelet, amely biztosítja, hogy
komolyan vegyenek egy magamfajta magyar vezetõt. Ráadásul a
temesvári politikai tõkém mûködõképes, mert még a románok is
tudják, hogy amikor rosszat mondanak rólam, politikai célzatossággal teszik, és nem érinti az
ügy lényegét. Tehát sebezhetõvé
is tettem az egyetemet, mint a
román nacionalisták céltáblája,
ugyanakkor védelmet is jelentek a
számára.
Bár helyi lapban nem szokás
országos politikáról beszélni, de szorosan kapcsolódik
a témához: aggasztó hírek
érkeznek arról, hogy a román közigazgatás meg akarja változtatni a régi megyerendszert.
Ez kilencvenéves törekvés, de ezt
sem a királyi Románia, sem a
Ceausescu-diktatúra nem merte
megtenni, és a sors iróniája, hogy
éppen most, az európai regionalizmus ürügye alatt és legitimációjával képesek lennének megvalósítani ezt a tervet. Nagyon
komolyan kell venni, mert elszánták magukat erre a lépésre. Talán
azért engedték ki a gyeplõt a kettõs állampolgárság ügyében,
azért mutatnak idõnként magyar-

barát kirakatpolitikát, hogy megtévesszék a világot, és közben
más lépéseket hajtsanak végre.
Számomra ez egyébként nem
meglepõ. Tudom jól, hogy mi
történt 90 év alatt: Erdély nem
román polgárai korábban a népesség 40 százalékát tették ki,
mára lementünk 20% alá. Nagyon
jól csinálják a román politikusok,
mindent a maguk javára tudnak
fordítani. Profi módon, mérnöki
pontossággal kihasználják a társadalmi lehetõségeket, mint
ahogy korábban is mindig kihasználták.
Beszéljen kicsit magáról is:
mennyit utazik, hogyan telnek a mindennapjai?
Minden héten a közel 800 képviselõ 75%-a ingázik. Hétfõtõl
csütörtökig tart az ülésszak vagy
az egyéb parlamenti tevékenység.
Vasárnap este vagy hétfõ reggel
kimegyek dolgozni, utána pedig
jövök haza dolgozni, mivel itthon
is komoly feladataim vannak.
Gyakran fáradtan érkezem oda, és
fáradtan jövök haza, prédikálni,
elõadást tartani, szervezési munkát folytatni...
Milyen emlékeket õriz Szentendrérõl? Többször járt már
nálunk, sok ismerõse, barátja van itt. Mennyire ismeri a
várost?
A magyar nemzeti kultúra ismerõjeként nem lehet Szentendrét
nem ismernem. Ennél is többrõl
van szó azonban. Már 1990-ben
megkeresett egy szentendrei küldöttség, meghívtak a Városházára
és a református gyülekezetbe is –
nagy lelkesedéssel fogadtak. Én
voltam az egyik pártolója, hogy az
áldott Szilágyságot karolják fel.
Nagyon örülök, hogy Szentendre
önkormányzata Zilahhal – és Kézdivásárhellyel is – testvérvárosi
kapcsolatot létesített.
NÉMETH ERIKA
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szentendrei
teátrum és nyár 2011
július 8. - augusztus 28. www.szentendreprogram.hu

Szentendrei Teátrum
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 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.)
A Szentendrei Teátrum bemutatja:
POZSGAI ZSOLT:
A GYERMEKKIRÁLY – õsbemutató

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 24. LÚDAS MATYI – a Forrás
Színház elõadása

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

Magyarország, 1064 – 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

Július 31. CSINTEKERINTÕ – Bognár
Szilvia zenés gyerekmûsora
Augusztus 14. ERDÕK KÖNYVE – az
Aranyszamár Színház elõadása

Koncertek
a Barcsay-udvarban
(Esõ esetén: Városháza díszterme)
Szombatonként 19 órakor
Belépõjegy: 2200 Ft
Július 23. VUJICSICS EGYÜTTES
Július 30. NIKOLA PAROV
& HERCZKU ÁGI

Augusztus 6. SZVORÁK KATI
Augusztus 13. SÖNDÖRGÕ
Szereplõk: Bakos Éva, Jegercsik Csaba,
Kováts Kriszta, Sándor Dávid
Rendezõ: Kováts Kriszta
Belépõjegy: 2500 Ft
Szerepelõk: Lux Ádám, Kautzky Armand,
Fazekas Zsuzsa, Fazekas Andrea, Ifj.
Jászai László, Tóth Tamás
Rendezte: Kiss József
Belépõjegy: 2500 Ft
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Augusztus 26. péntek, 20:30,
Városháza udvara
MACSKA – HAJ – szerb film- és operett
dalok
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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
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 kulturális intézményei, civil és mûvészeti
szervezetei, valamint üzleti vállalkozásai
összefogásával hatodik alkalommal sorra
kerülõ három napos rendezvény alatt
mûvészeti bemutatók, kiállítások,
szabadtéri koncertek, játékos gyerekprogramok 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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„Dodolica boga moje, hej, Dodole…”
BESZÉLGETÉS L. KECSKÉS ANDRÁS LANTMÛVÉSSZEL A SZENTENDREI DALMÁT
ZENEI ÖRÖKSÉGRÕL
 Úgy tudom, nem dalmát
származású, mégis Ön volt
az, aki az utolsó pillanatban
összegyûjtötte és közkincscsé tette Szentendre egyetlen népmûvészeti értékét, a
dalmátok zenei örökségét.
Milyen kötõdése van ehhez a
néphez és kultúrájához?
Nagyon egyszerû a dolog. Apám,
dr. Kecskés László fiumei származású, a 3%-nyi magyar lakosság egyik családjából. Õ mesélte,
hogy ifjúkorában a tengerparton,
gitárral a kezükben énekelték a
helyi dalokat és persze a kor slágereit. 1950 karácsonyára, nyolcéves kisfiúként kaptam tõle egy
gitárt, és ott, a karácsonyfa alatt
énekelte a családnak a szebbnél
szebb, fülbemászóbb dalmát, horvát és olasz dalokat. Akkor ez a
zene engem teljesen elbûvölt, és
el is kezdtem gitáron játszani. Zenei pályafutásom tehát a dalmát
dalokkal és ehhez a témához való
igen erõs érzelmi kötõdéssel
indult.
 Amikor tehát Szentendrére került, már kereste a szívének olyannyira kedves dalmát zenét?
Nem, nem így történt! Vujicsics
Tihamér, a zseniális zeneszerzõ
és népzenegyûjtõ igen jó barátom
volt, a Nemzeti Színházban
együtt zenéltünk öt éven át. A
Teátrum kezdetén is együtt dolgoztunk Szentendrén, és esténként, a Dundo Maroje elõadásai
után, a papszigeti kempingben
nagy éneklések voltak a színtársulat tagjaival. Vujicsics gyönyörû, különleges hajlításokkal tûzdelt szerb dalokat énekelt, s akkor
említette, hogy Szentendrén gazdag dalmát zenei anyag is van.
 Amint a július 9-i koncertjük is tanúsítja, a mag jó
talajra hullott, azaz Ön elkezdett a témával behatóan
foglalkozni.
Igen, valóban így történt, sok más
tevékenységem mellett elkezdtem
keresni a forrásokat. Ekkor már
tudtam, hogy a dalmátok adventben és karácsonykor saját dalaikat éneklik, és azt is, hogy dr.
Katona Gyuláné és Drobilisch Éva

gyûjtötték a dalmátok hagyományait, szokásait. A zenei anyagot
azonban még senki sem jegyezte
le. Vujicsics délszláv zenei gyûjteményében is csupán egyetlen
dalmát dal, az esõ- és termékenységvarázsláskor, azaz Dodola-járás alkalmával énekelt „Dodolica boga moje, hej, Dodole…”
kezdetû szerepel. Összeismerkedtem a Mazács házaspárral, a bácsi
mandolinon és tamburán is játszott, és Dalos Pistyúr bácsival,
akiktõl az utolsó százezred másodpercben gyûjtöttem össze a
gyönyörûbbnél gyönyörûbb énekeket és zenéket, még autentikus
forrásból és formában elõadva.
1976-ban a Ferenczy Múzeum
összehívta a dalmátokat, és néhány kancsó bor mellett arra
kérte õket, énekeljék a saját dalaikat, s ezt az anyagot rögzítették is. Ezek túlnyomó részben
nóták és mûdalok, de a meglehetõs hangzavarból, sokszori
meghallgatásra ki tudtam bogozni és lejegyezni három-négy,
valóban régi és értékes darabot is,
ezeket is hallhatta a közönség a
július 9-i, Barcsay-udvaron tartott
koncertünkön.
 Ezen a koncerten – sajnálatos módon – nem találkoztam a dalmát családok tagjaival, és úgy tûnik, nem is
igazán köztudomású ez a
különleges érték a város lakossága körében. Mennyire
élõ hagyomány a dalmát
népzene napjainkban Szentendrén?
A népdalok éneklése, mint a kul-

túra annyi más ága is, közösségi
formában él, élne, de a közösségek mára szinte teljesen szétestek, az apáról fiúra, anyáról
leányra hagyományozódás eltûnt.
Ez persze nem csak a dalmátoknál, hanem éppúgy a magyar
és más közösségeknél is meglévõ,
igen sajnálatos kortünet. A szentendrei dalmátok népzenéjét öszszegyûjtöttem, feldolgoztam, és
egy kb. 60 perces anyag CD-n is
elérhetõ, amit városunk és a tanintézetek vezetõinek is jeleztem.
Különös módon még egyszer sem

történt meg, hogy Ivan dan-kor,
azaz Szent Iván ünnepén, a dalmátok nagy találkozóján az igazi,
szentendrei dalmát dalok hangozzanak el. Szerencsésnek tartanám, ha a városba érkezõ hivatalos vendégek is megkaphatnák
ajándékképpen ezt a zenei anyagot, amely igen különleges értéke
városunknak. Sajnálom, hogy
azok, akik élvezhetnék munkám
gyümölcseit, nem hajolnak le
ezekért a gyöngyszemekért, nem
érzik igazán sajátjuknak, pedig ez
egyértelmûen helyi különlegesség.
 A Barcsay-udvari koncert
az Ön által 29. alkalommal
tartott Nyári Régizenei Akadémia koncertjeinek sorába
is illeszkedett. Mi ad Önnek
erõt ilyen nagy feladathoz?
Elvem, hogy találkozni, találkozni, találkozni, együtt zenélni,
énekelni, rákapcsolódni a magasabb harmóniára, mert ez boldogít – ezt szeretném továbbadni
a fiataloknak. Erõt pedig az ad,
hogy érzem, engem az Isten
tenyerén hordoz, hisz egész
életemben, az árral szemben is
képviselni, mûvelni tudtam azt,
amit valódi értéknek tartok. Az
értékeket megõriztem és átadtam
– a többi a befogadókon múlik.
LINDNER MONIKA

Éneklõ Anconai szerelmesek
A Szentendrei Teátrum és Nyár
elsõ színházi elõadása nagyszerûen sikerült. A Révkomáromi
Jókai Színház társulata július 8án mutatta be Vajda Katalin–Fábri
Péter–Valló Péter zenés játékát
Anconai szerelmesek címmel. A
szerzõk, akik több évtizede vannak jelen a magyar színházi életben, pontosan ismerik szakmájuk
csínját-bínját: patikamérlegen mérték ki a biztos sikert, egy modernizált Goldoni-világot, a közeli múlt olasz világslágereivel fûszerezve.
Mit láthattunk-halhattunk a Városháza udvarán? Egy kiválóan mûködõ ötletes színpadképet, mely az egyik percben Ancona tere-utcája, a
másikban tengerpart, sõt tenger, melynek hullámaiban esetenként
bizony úsznak is a szereplõk. Ezek a szereplõk mind tehetségesek,
szépek, jól énekelnek és nagyszerûen táncolnak. Millió ötlet, geg, tréfa;
a jól ízlést túl nem lépõ bõvérû komédiázás a közönség nagy örömére.
Nyelvi játék, irónia – sõt, önirónia –, a helyzetkomikum szinte végletes,
de arányaiban nem túlzó volta adja az elõadás erejét.
A színészek jókedvûek, s ami fontosabb, a közönség is az. Hiszen az
elõadás alatt szinte mindvégig vagy nevetünk vagy együtt énekeljükdúdoljuk velük a közismert olasz dalokat.
Igazi nyáresti szórakozás volt, csak így tovább, remélhetõleg.
BARNÁS ISTVÁN
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Micsoda figurák!
A Szentendrei Teátrum második elõadásán a színmûvészeti egyetem negyedéveseinek vizsgaelõadását láthattuk.
Martin McDonagh darabjai nálunk is
nagyon népszerûek. Két drámájából úgy
válogatott Gothár Péter jeleneteket,
hogy a szereplõk számot adhassanak a
mesterségbeli tudásukról.
Furcsa dolog ez a globalizáció! A szerzõ egy
Isten háta mögötti ír település lakóinak mindennapjaiba vezet be bennünket – a szokásos
ír átkokkal: iszákosság, szegénység, földhözragadtság –, mégis mintha Joshi Bharat
kibeszélõ-showjából hallanánk a legutóbbi
esetet. Ismerjük és értjük a megjelenített sorsokat a magunk közegébõl. Megvannak a
sajátos kifejezéseink is a megjelenített helyzetekre, talán ezért olyan gördülékeny és
könnyed a Varró Dániel fordította szöveg. És a
lokalitáson túl ott az örök emberi: a nevetés
hatalma.

vészetire, arc- és személyiség alapján bekerülve egy szûk közösségbe, kedvemre alakíthatom magam. Az osztályfõnököm Máté
Gábor, és a szentendrei elõadás a negyedéves
vizsgabemutató volt. Gothár Péter rendezésével elsõsorban a színészi játékra épített, nem
kísérletezett és nem késztetett alkatunktól
távol esõ karakterek megformálására, hanem
fokozatosan vezetett bennünket. Azt például
az utolsó héten tudtuk meg, hogy maszkírozva leszünk. Ez teljesen feldobta az elõadást, a
foghíjak „sminkelése” külön szám. Egy
speciális lakkal vonjuk be a fogunkat, jó hiányosan, amit aztán alkohollal lehet lemosni.
Eredetileg zilált, hosszú hajjal játszottam, ám
mikor egy másik szerep kedvéért tüsire vágattam, a rendezõ engedélye nélkül, át kellett formálni, így lett zöld a fejem. Egyébként Varsóban különdíjat nyert az elõadásunk a színmûvészeti egyetemek nemzetközi találkozóján.
 A Vígszínházban lehetett látni eddig,
Varró Dániel meséjének egyik szereplõjeként és abszolút fõszerepben,
Fielding Tom Jonesaként. Akrobatikus
ügyességgel mozogtad, zenélted és
énekelted végig a szerepet. Hogyan
tovább?

A színház egyik alapeleme a mozgalmasság és
látványosság, igyekszem ezt megvalósítani.
Az egyetemen minket kiválasztanak, vannak
mustrák és azok alapján hívnak meg különbözõ produkciókba. Így kerültem a Vígbe,
meglátták bennem a hõstípust. Õsztõl azonban az osztályfõnököm áthívott a Katona
József Színházba, és szintén Gothár Péterrel
kezdek próbálni. Nagyon várom azt a próbaidõt, egy év alatt kell bizonyítanom, hogy van
helyem a társulatban.
 Mivel töltöd az utolsó nyári szüneted?
A pihenést a vitorlázás jelenti. Már voltam egy
hetet Opatijában, nagyon ritkán jutok el oda,
idén még egyszer szeretnék lemenni. Azt,
hogy színész leszek-e igazából, még nem döntöttem el. A zene is vonz. Évekkel ezelõtt hoztuk létre az együttesünket, az E.D.I.S.O.N.-t,
(így írva többértelmû a név), de a tanulás
miatt nem nagyon tudtunk próbálni. Most a
hármónk zenei ízlésébõl összeállt dallamokat
szeretnénk elõvenni és készülni a fellépésekre.
Érdemes ránk figyelni a nyár zenei mûsorkínálatában, e téren vannak még kiaknázatlan lehetõségeim.
ÕZI

Tasnádi Bence

Ki-ki alkata és szerepe szerint pompás figurákat teremtett. Feledhetetlen a lamentáló öreglányok kettõse (Borbély Alexandra és Pálos
Hanna) és a mellettük feltûnõ hórihorgas
falusi hírharang, Johnypateenmike személye.
Alakítója Tasnádi Bence, akinek szereplése
sajátos folytonosságot visz a Teátrum történetébe, hiszen édesapja, Tasnádi Csaba évekkel ezelõtt igazgatta a rendezvényt.
Bencével egy limonádéra ültünk be a Gombába, hogy meséljen eddigi pályafutásáról.
– Kétéves koromtól egészen az egyetemig
Szentendrén éltem, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban végeztem. Fogalmam sem volt,
hogy mi szeretnék lenni, annyi minden vonzott. Édesapám, látva a tanácstalanságomat,
azt javasolta, hogy jelentkezzem a színmû-
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A megszokott szombat este helyett rendhagyó módon pénteken lépett fel Marta Topferova július
15-én a Barcsay udvarban. Talán ennek tudható be, hogy kevesen jöttek el az igéretesnek tûnõ
koncertre. Az immáron nemzetközi hírnevû, New Yorkban élõ, cseh származású énekesnõ fekete
rövidujjú ruhájában, lapos sarkú cipõjében, két vidám varkocsba fogott hajával inkább kislánynak tûnt, mint sztárnak. Nemcsak megjelenésével, hanem kedvességével, közvetlenségével is rögtön levette a közönséget a lábáról. Amikor pedig elkezdett énekelni, végleg
elvarázsolt mindenkit. Bársonyos, telt, mély
hangjához hasonlót ritkán hallani. Topferova
hol lírai, hol játékosan évõdõ, hol pedig vérpezsdítõ ritmusú dalokat adott elõ cseh, angol
és spanyol nyelven. Saját szerzeményein kívül
cseh, kolumbiai, venezuelai dalokat. A koncert
programjában a gyors ritmusú, egzotikus latinamerikai számok és a szülõföld lírai, jellegzetesen kelet-európai hangzásvilágú dalai követték egymást. Háromtagú zenekara kíséretében
énekelt, s néha a négyhúros cuatron is játszott
Topferova a közel másfél órás szép mûsorban.
A nagyszerû est kedves intermezzója volt a
közeli Péter-Pál templomból idehallatszó
nyolcórás harangozás, amely hosszú percekre
megszakította a koncertet. Marta Topferova
többször is belekezdett a következõ dalba,
végül megszavaztatta a közönséget a folytatásról.
Az utolsó szám után felhangzó vastaps még
sokszor visszahívta volna az énekesnõt. De
csak egy ráadás sikeredett. Remélem, majd
legközelebb...
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RAPPAI ZSUZSA

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Koncert a Barcsay-udvarban
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Nyolc nõ (és egy férfi)
 Bûnügyi komédiáról lévén
szó, mennyi árulható el a
darabról?
Igazából annyi, amennyi a mûsorfüzetben is szerepel. A lényeg az,
hogy egy külvilágtól elzárt házban, karácsony táján holtan találnak egy férfit. A házban lévõ
nyolc nõ mindegyikét valamilyen
szál fûzi az áldozathoz. Vajon ki
lehet a tettes?
 Izgalmasan hangzik, különösen, hogy Marcel, az áldozat egy pillanatra sem
jelenik meg színen…
Valóban, csak a portréját láthatjuk a kandalló párkányán. Annyit
elárulhatok, hogy egy kis furfanggal, a fénykép „segítségével”, sikerült megoldanom, hogy a játék
minden pillanatában a hölgyeken
tarthatom a szemem, bár általában nem vagyok jelen az elõadásokon.
 Te közismert vagy arról,
hogy szereted a nagy kihívásokat, a monumentális, több
száz szereplõt megmozgató
elõadások, események színpadra állítását. Legutóbb
Pekingben
találkoztunk,
ahol a Magyar Kulturális
Évad nyitógáláját rendezted
a Tiltott Városban. A Nyolc
nõ
igazi
kamaradarab.
Melyik áll hozzád közelebb?
Mindkettõ más-más hozzáállást

kíván meg. A több száz fõs rendezvények megkomponálása igazi kihívás, valóságos adrenalinlöket, ami idõnként igazán jól jön.
A Mûvészetek Palotájában például Leonard Bernstein Mise címû
darabját rendeztem, ahol 450-en
voltak a színpadon, vagy a Pécsi
Balettel elõadott Carmina Burana,
200 tagú kórussal és több mint
száz tagú zenekarral. Szóval ezek
nagy kihívások. Ez a darab, amelyet már két éve rendeztem, igazi
elmélyült, meghitt munkára adott
lehetõséget. Nagyon élveztem a
„lányokkal” a próbaidõszakot,
hiszen olyan fantasztikus színésznõkkel alkothattam együtt,
mint a remek humorú Pásztor Erzsi, Bencze Ilona, Nyírõ Bea, Halász Aranka és Tóth Judit, az elsõsorban énekesnõként ismert, de
egyre inkább érett színésznõvé
váló Keresztes Ildikó. De a többiek
is egyenrangú partnerek a darabban.
 A cselekmény télen játszódik egy behavazott hegyi
házban. Ez július végén a
rekkenõ hõségben üdítõen
hangzik.
A nézõ számára feltétlenül.
Egyik-másik szereplõ azonban
idõnként bundát, téli ruhát visel,
úgyhogy ne irigyeljük õket.
 Sajnos a cselekményrõl
nem nagyon kérdezhetlek,

Lehár Ferenc: A víg özvegy
OPERETTEST A VÁROSHÁZA UDVARÁN
Egy picit persze tamáskodtam, hitetlenkedtem, amikor Szolnoki
Tiborral beszélgettem az elõadás beharangozásaként, hogy mit
láthatunk majd, világszínvonalú meg nagyszerû, netalántán csodálatos, a legjobb magyar operetthagyományoknak megfelelõ, különleges, pazar és ehhez hasonló jelzõk. Nos, nagyon hittem mindebben.

fotó  PARASZKAY GYÖRGY

A Szentendrei Teátrum és Nyár egyik felhõtlen (szabadtérrõl
lévén szó, reméljük szó szerint) szórakozásának ígérkezik a
Turay Ida Színház és a Soproni Petõfi Színház közös produkciója, melyet Böhm György rendezett.

BÖHM GYÖRGY
1953 Dunaföldvár. Gimnáziumi évek Pécsen. 1979 ELTE bölcsészdiploma.
A ’70-es évek végén színházi segédmunkás, statiszta, majd rendezõasszisztens a Vígszínházban. A ’80-as évektõl az ország számos színházában,
dramaturg, irodalmi vezetõ, tanácsadó. Jelenleg az Operettszínház vezetõ
dramaturgja, a MÜPA mûvészeti tanácsadója. Tanít a Werk Akadémián.
Multicégek rendezvényeinek színpadra állítója, zsûritag.

de a jelenlegi és közeli munkáidról igen.
Szerencsére nem panaszkodhatom, van bõven… Most mutattuk
be Kálmán Imre a Cigányprímás
címû darabját, A víg özvegy szabadtéri változatát a Szegedi
Szabadtéri Játékokon. Õsszel lesz
a Vértestvérek bemutatója Sopronban, Csurka Eredeti helyszín
címû tragikomédiája a Karinthy
Színházban (a darabban egyetemistaként több évig „segédszerepeltem” a Pesti Színházban),
többhetes németországi turnéra
utazunk Disney musicaljével, a
Szépség és a Szörnyeteggel, melyet az Operettszínházban rendeztem, készülök a Dés-Geszti
féle Dzsungel Könyvére, amelyet a
Pécsi Nemzeti Színházban mutatunk be. Ez utóbbi különösen

fontos számomra, hiszen abban a
színházban fogok rendezni, ahová gimnazistaként bérlettel jártam. Mindezek mellett az Operettszínház fõdramaturgja és rendezõje vagyok, tanácsadó a
MÜPÁ-ban, tanítok a Werk Akadémián, szóval nem unatkozom.
 Ilyen elfoglaltság mellett
megnézed Szentendrén a
július 22-i elõadást?
Általában nem szoktam megnézni
a futó darabjaimat, de Szentendrén mindenképpen szeretnék
ott lenni, hiszen egyik kedvenc
városom. Remélem, valahogy be
tudok jutni a teltházasnak ígérkezõ elõadásra.

PARASZKAY GYÖRGY

És mégis, kedves olvasóim, képzeljék el, pontosan megfeleltek a látottak a mûvészeti vezetõ és egyben az egyik fõszereplõ elõzetesének. A
mintegy – csodálkozásomra csupán – háromnegyed ház kiváló elõadást láthatott július 16-án este.
Az Operettvilág Együttes tánckara, kórusa és szimfonikus zenekara
csodálatosan énekelte, táncolta, játszotta el Lehárnak ezt a világhíres
operettjét. Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor valóban különlegeset nyújtott, az igazi, hamisítatlan magyar operettjátszás és muzsikálás magasiskoláját láthattuk, nem leszólt-lesajnált, negédes közhelyoperett,
hanem komoly énekesi-színészi teljesítményt kívánó zenei mûvészetet
produkáltak. És még egy név, Rupnik Károlyé, aki a követségi titkár
Njegus szerepében fantasztikusan komédiázott, eljátszotta az úgynevezett ziccerszerepet, ahogyan az elõadást megtekintõ Karinthy Márton
igazgató-rendezõ mondta a látottakról.
Még valami, a párizsi mulató jelenetben a kánkán elementáris volt, a
lányok pedig gyönyörûek. Jól szórakoztunk, a közönség lelkesen ünnepelte a produkciót.
BARNÁS ISTVÁN
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SZEKKÓ III. –
Szentendre vonzásában
Július 22. – október 2.

A kortárs iparmûvészeti kiállítás július
22-én, pénteken 17 órakor nyílik a
Szentendrei Képtárban (Szentendre, Fõ
tér 2-5.). Köszöntõt mond: dr. KálnokiGyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató, megnyitja: Szalai András DLAépítész, mûvészettörténész. A kiállítás
kurátora: Bodonyi Emõke PhD mûvészettörténész.
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága régi
hagyományt felélesztve, de immár új koncepcióval, elsõsorban Szentendrén, s néhány
környékbeli településen alkotó harmincegy
mûvész meghívásával az iparmûvészeti mûfajok és technikák sokszínûségét reprezentáló
kiállítást rendez. Együtt láthatók ezüst- és
plexiékszerek, kerámia-és üvegplasztikák,
textil- és kerámiaképek, egyedi kivitelezésû
formatervezett alkotások, dísztárgyak, ruhakollekciók, kovácsoltvas mûvek, grafikák és
festmények.
A tárlat beleilleszkedik abba sorozatba, amelyet a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
még 2009 nyarán SzeKKo (Szentendrei Képzõ-
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mûvész Kortársaink) címmel indított útjára. A
kezdeményezésnek két célja volt: egyrészt,
hogy az egykor Szentendrei Tárlatokként
nevezett kiállítások mintájára csoportos
bemutatkozási lehetõséget biztosítson elsõsorban a helyi mûvészek számára, másrészt,
hogy megteremtse a kapcsolatot a mûvész és
a leendõ gyûjtõ között.
Az utoljára, 1990-ben rendezett iparmûvészeti
tárlat óta felnõtt egy új mûvésznemzedék, és
velük együtt most három generáció képviselõje mutatja be az elmúlt két évet összegzõ, illetve legújabb alkotását, amelyek között egyaránt megtalálható klasszikusan érett és
hagyományosabb felfogásban készült, illetve
kísérletezõ, új kifejezési módokat reprezentáló
mû. A tárgyalkotás iránti vonzalom, a tapinthatóság érzetének felkeltése mellett több
mûvész számára a grafikai, képi kifejezés is
egyaránt fontos, s ugyanígy a festõmûvész
számára szintén kihívást jelenthet a tárgykészítése izgalma. Ez a mûfajok közötti átjárhatóság jellemzi a tárlat nagyobbik részét,
a mûvészek szívesen alkalmaznak különféle
technikákat. De bármilyen anyagot választanak, a legnagyobb tisztelettel bánnak vele,
legyen az vas, ezüst vagy bronz, gyapjú, len
vagy selyem, üveg, agyag, fa vagy akár mûanyag.
A kiállítás keretében egy kisebb válogatással
emlékezünk a 2008-ban tragikusan elhunyt
Nemoda Attila festõ- és keramikusmûvészre.
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Kiállító mûvészek:
BAGDI KATALIN • BARTHA ÁGNES • BARTL
DÓRA • BOKOR ZSUZSA • BORSÓDY LÁSZLÓ
• BORSÓDYNÉ URBÁN TERÉZ • BORSÓDY
ESZTER • CIRNU DÁNIEL • CZAKÓ MARGIT •
CSÍKSZENTMIHÁLYI RÉKA • CSÓKÁS EMESE
• FARKAS BORI • HARANGINÉ CSUTA ANNA
• HOOVER SZABÓ NÓRA • KISFALUSI MÁRTA • KOCSIS ESZTER • MELCHER MIHÁLY •
M. TÓTH MARGIT • NEMODA ATTILA † •
PAULI ANNA • PUTU KOVÁCS LÁSZLÓ • REGÕS ANNA • REGÕS ISTVÁN • RÉKASY BÁLINT • RICHTER SÁRA • RIPPL RENÁTA • S.
CSORDÁS MÁRTA • SARKANTYU JUDIT •
SMETANA ÁGNES • SZÉP SZIDÓNIA • TAKÁTS ZOLTÁN • TOMKA ERZSÉBET
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Gyökerek
SZAKÁCS IMRE FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Szakács Imre Rege címû kiállítása július 5-én nyílt a Városháza Polgármesteri Galériájában. A résztvevõket dr. Dietz
Ferenc polgármester köszöntötte, és Kopin Katalin mûvészettörténész nyitotta meg. Az alábbiakban a megnyitó beszédet
közöljük.
Múltból eredõ, jövõnek feszülõ életút, konok ritmus, ütemes vándorlás,
töviseken át vezetõ sajgó-vánszorgó léptek, légies föld fölötti áramlás.
Ritmus, pulzálás, lüktetés, mely elõre lendít, ég felé emel, de a lépteinket mégis a földi mértékhez igazítja. Út a szertefoszló, de máig is bennünk élõ múlttól a jelenig, amely körbevesz, átitat, belénk ivódik.
Szakács Imre a régmúltat a jelenkoron átszûrve, a hagyományt az
újítással ötvözve járja festõi életútját. Mûvei epikus történetfûzért

alkotnak, melyek a szimbólumok nyelvén szólnak õseink eredetérõl,
világképérõl, hitérõl.
A mûvész ezúttal három szitanyomat sorozatot mutat be, melyek pentaton dallamsorokhoz hasonlatosak. Azonos hangokból létrehozott
végtelen variációk. A szecessziós vonalkultúrát idézõ, gazdag ornamentikájú, hajlékony indavonalak egymásba kapaszkodva, örök körforgást alkotva láttatják az ölelésükbõl kibontakozó szimbólumokat.
Forma metamorfózisok sora: csodaszarvas – életfa, nõalak – lángcsóva, napkorong – virágkehely rajzolódik ki a rejtõzködõ és elõtûnõ ívek
szorításából. Színek és árnyalatok vezetik tekintetünket a sodró
lendületû biomorf formák buja áramlásában. Olykor negatív és pozitív
formák harmonikusan olvadnak eggyé, olykor egymást kioltva, vetélkedve diadalmaskodik valamelyik pólus. Disszonáns ziháló vágta,
lágyan kerengõ elomló tánc.
A szitanyomat technikája e mûvek esetében csak alap és kiindulópont,
hiszen nincs két egyforma darab a sorozatban. A szitanyomatok egyedi
grafikákká alakulnak a mûvész keze által, minden mû egy újabb felismerést tartogat, és megismételhetetlen formai játékot kínál a szemlélõ
számára. Három magyar monda, eredettörténet elevenedik meg a képsorozatok által, a Csodaszarvas, Emese álma és a Fehérlófia. A téma és
motívumválasztás csupán öncélú múltba merengés és fõhajtás lenne
történelmünk elõtt? A képekre nézve talán sejtik és érzik a választ. A
mûvek eleven ütõérként, szívós gyökérként közvetítik számunkra múltunk éltetõ, kikristályosodott, szimbólummá nemesült értékeit.
Szakács Imre most bemutatott mûvei nemrégiben a Külügyminisztérium közremûködése által, a kubai Ludwig Alapítvány havannai
kiállítóhelyén, majd Santa Clarában voltak láthatóak. Legutóbb Zágrábban, Csíkszentmihályi Róbert állat-ember szobraival vállaltak szellemi rokonságot rendkívüli mélységeket hordozó, érzékeny faóriásai,
melyek ég és föld követeként, letûnt idõk tanúiként hirdetik múlt és
jövõ kontinuitását.
KOPIN KATALIN
mûvészettörténész

Eperbor és retro
hangulat Tahiban!
Alig nyitotta meg kapuit a Route 11 Billiárd szalon és kávéház, máris Tahitótfalu közkedvelt
találkozóhelye lett. Itt jól érzi magát a fiatal s az
idõsebb egyaránt, mivel minden korosztálynak
szerveznek programokat. Folyamatosan, mivel a
kávéház nonstop nyitva tartással mûködik.
Megálmodója egy tahitótfalui lokálpatrióta, aki
szeretné az itt élõk mindennapjait megszínesíteni, tartalmas szórakozást, kikapcsolódást
teremtve számukra. Van itt minden: csocsó,
darts, billiárd, hétvégén élõzene tánccal, szerdánként pódiumszínpad a jazz- és irodalomkedvelõk számára, s július 22-én nyílik a Híd üzletház parkolójában a kisszínpad. A nyitó bulin DJ
Dominique és Kiki lépnek fel.
A rendezvények többsége ingyenes, vagy olyan
belépõvel vehetõ igénybe, melynek a fele lefogyasztható.
A legkisebbek sem maradnak program nélkül,
vasárnap délelõtt gyermekmûsorok szórakoztatják majd õket. S hogy a szórakozás igazán
felhõtlen és gondtalan legyen, a hazaszállítást
is biztosítják a tulajdonosok önköltségi áron
Visegrádtól Békásmegyerig. Mert már innen is
érkeznek törzsvendégek Tahi új, kulturált
kikapcsolódást nyújtó Kávéházába, ami lassan
átveszi a helyi mûvelõdési ház szerepkörét.
Tulajdonosának nevéhez fûzõdik Tahi másik

nagy büszkesége: az eperbor, mely helyben termesztett eperbõl, helyi lakosok közremûködésével készül. Az eddig készült palackok mind
gazdára találtak! Szeptembertõl ígérik az újabb
palackokat. A bor édes és száraz változatban a
készítõnél, illetve a Biliárd szalonban kapható.
Nem kevesebbre vállalkozott a Tahit szeretõ
tulajdonos, minthogy újjáéleszti a térségben az
epertermelést, az eperkultuszt, mely a nagyhírû
eperfesztiválhoz kötõdik. Ezért is volt ebben az
évben a fesztivál fõszponzora az Epermester
Pincészet. A helyi értékek megõrzése, a térségfejlesztés, image- és márkaépítés, lovas turizmus – ez mind-mind szerepel a tulajdonos terveiben.
Ebben az évben közel 25 ezer kg epret vásároltak fel a helyi termelõktõl, ezzel – és vállalkozásuk indításával is – munkát teremtve
számukra. Ezt ismerte el a polgármesteri hivatal
is, s Tahi új vállalkozóit támogatja: az eperbor
feldolgozásához a régi tsz présházát s pincéjét
adta át.
Az eperbor hagyományos borászati eljárással
készül, igazi unikum a gyümölcsborok között,
amelyet a Biliárd Szalon minden rendezvényén
megkóstolhatnak a vendégek! Mert az a legfontosabb cél, hogy a Tahiba érkezõket ne más
nemzet borával kínálják, hanem igazi, Tahiban
készült eperborral!
Nyárestékre igazi társ a rosé borra emlékeztetõ,
valódi eperbõl készült édes Eperméz és a száraz
Epervér. Kóstolják meg, érdemes!

Tahitótfalu, Billiárd Szalon
Kávézó
Szentendrei u. 5-15/Tahi Hídfõ
Július 27. szerda 20.00
MÜLLER PÉTER
SZERETET C. ELÕADÁSA
A SZERETETRÕL, SZERELEMRÕL,
SZERETKEZÉSRÕL.
Jegyár: 2000 Ft
50%-a lefogyasztható!

Augusztus 3. szerda 20.00
HADHÁZI LÁSZLÓ
STAND-UP COMEDY
Jegyár: 4000 Ft
50%-a lefogyasztható!

info: www.route11.hu

InnoArt Mûhely Galéria
Szentendre, Fõ tér 20.
Az InnoArt Mûhely Galériában
Bulg'Art – bolgár ipar- és
képzõmûvészeti kiállítás látható.
A kiállítás megtekinthetõ július 30-ig
mindennap 10 és 18 óra között.
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Kölyökfesztivál – augusztus 13-14.
Ökodesign divatbemutató, biopiac, virágvásár, családi torna
és további száz gyermekprogram várja a fesztiválra látogatókat a szentendrei Postás strandon. A temérdek játékon
kívül neves elõadók és zenekarok szórakoztatják majd a
közönséget, fellép az Alma zenekar, Sub Bass Monster és az
Irigy Hónaljmirigy.
A Kölyökfesztivál két napján a szabadstrandot ellepi a játékok sokasága: lesz felfújható ugráló vár, csúszda, csocsóasztal, rodeó bika, szerencsekerék, street handball verseny, szivacskilövõ pálya, játszóház.
Remek programok csalnak mosolyt a gyerekek arcára, mint a mese
elõadások, az arcfestés, a gyermek design hajfodrászat, és a lufit hajtogató bohócok.
Lesz hagyományos gyermek divatbemutató, és megcsodálható TildArt
újrahasznosított anyagokból megálmodott kollekciója is. A fesztivál
szervezõi szeretnék felhívni a figyelmet a gyermekek környezettudatos
nevelésére: a Green Fortune segítségével a gyerekek növénymagokat
ültethetnek, amelyek növekedését és fejlõdését otthon tovább kísérhetik. A Cellux csoport pedig játékos módon segít betekinteni az
újrahasznosítás folyamatába, mûanyag pet palackból készítenek a
gyerekek segítségével különbözõ tárgyakat, ékszereket. A Mikuszi
Úszóiskola és az Örökmozgó Komplex Mozgásfejlesztõ Alapítvány
standjánál különbözõ sportágakat és egyéb fejlesztõ, terápiás mozgásokat próbálhatnak ki a résztvevõk, például a gyógylovaglást.
A két nap alatt számos zenei produkció lesz a színpadon, fellép többek
közt az Alma zenekar, az Irigy Hónaljmirigy és Sub Bass Monster. A
fesztivál alatt gyûjtést rendez a MikulásGyár. Fõként játékot, ruhanemût és tartós élelmiszer adományokat várnak a rászoruló gyerekek
számára.
A rendezvényre a napijegy 1500, a 2 napos bérlet 2500, az 1 napos
családi jegy 5000, a 2 napos 8000 forintba kerül. Belépõt kizárólag a
helyszínen lehet venni, ami minden játékra díjmentesen érvényes. 1
éves kor alatt, valamint mozgássérültek részére a rendezvény
ingyenes.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.KOLYOKFESZTIVAL.HU

A KIS KÓPÉ KUCKÓ CSALÁDI NAPKÖZI
kis létszámú csoportjainkba várjuk
bölcsis és ovis (1,5-5 éves) korú gyermekeket egész nyáron
Szentendre, Dunaár u. 1. (Duna-korzón, a Rév utcával szemben)
Tel. 06-20-258-9806
www.kiskopekucko.sokoldal.hu
www.derusgyermekek.com
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Lengyelországban és a Felvidéken jártunk
Másnap a Magas-Tátra szlovák
felén, Tátralomnic és Ó-Tátrafüreden keresztül körbejártuk a
Csorba tavat, s közben a havas
bércekben gyönyörködtünk. Hazafelé tartva útba ejtettük Besztercebányát, s megtekintettük a
régi magyar város nevezetességeit, a Felvidék egyik legszebb
fõterének több száz éves reneszánsz és barokk épületeit. A legbátrabbak felmásztak az Óratoronyba is. Több idõs emberrel
beszédbe elegyedtünk, és örömmel nyugtáztuk, hogy még ismerik a nyelvünket.
A Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság ez évi
kirándulását Lengyelországba és
Szlovákiába rendezte. Kissé hûvös, de napfényes idõben indultunk útnak a Dunajec folyó partján lévõ Medec várig, mely 1918ig országunk egyik határa volt. A
belépõket ezúton is megköszönjük Szentendre város önkormányzatának, mellyel társaságunkat
támogatta.
Ezután dunajeci tutajozás következett: vadregényes tájakon, csodálatos természetvédelmi területen,
különleges vízimadarak és növények között ereszkedtünk le a folyón 12 fõs tutajokon, melyet két,
lengyel népviseletbe öltözött csónakos legény irányított. Felejthetetlen élményben volt részünk,
amíg leértünk a vízesések, csobogók
között, miközben a folyó egyik oldalán Lengyelországot, másik felén
Szlovákiát csodálhattuk meg.
Másnap Zakopánéból lanovkával
felmentünk a Magas-Tátrához
tartozó, több mint 2000 méter
magas Kasprovi bércre. Valaha itt

húzódott magyar-lengyel határ. A
régi címeres határkõ még megtekinthetõ, melyet szerettünk volna megkoszorúzni, de a hó és a
szélviharos idõ miatt a bérc legmagasabb pontjára helyeztük el
koszorúnkat. Sajnos az idõjárás
miatt a panorámában nem gyönyörködhettünk, de júniusban
hógolyóztunk. Délután visszaérve
Zakopánéba, megnéztük az óriási
síugrósáncot, majd vásárolgattunk ajándéktárgyakat és sörözgettünk a helyi piacon.

kirándulás: Zakopánéban két
tagtársunk 66. és 60. születésnapját ünnepeltük, igen vidám
hangulatban.
Ez a három nap is örökre emlékezetünkbe vésõdött. Ezúton is
köszönetet mondunk Boda Károly
tagtársunknak a profi idegenvezetõkkel vetekedõ, szakszerû és
határozott túravezetésért.
PROHÁSZKA TIBORNÉ
elnökhelyettes

Gratulálok!
Gratulálok Horváth Péternek, aki
ez év július 23-án ünnepli a
családdal és a barátokkal együtt a
40. születésnapját. Péter, a szentendrei Batthyányi utcai palacsintázót vezette (ma Palapa étterem),
jelenleg pedig a szigetmonostori
Rosinante fogadó fõpincére, és
Pócsmegyer tisztes polgára.
A Jóisten éltessen sokáig!
ANYÓSOD

Búcsúzunk
Mivel vidám nyugdíjasok vagyunk, zene és tánc nélkül nincs

Fájó szívvel búcsúzunk Jakab
Feritõl, a Szentendre Gyökerei
Baráti Társaság elnökségi
tagjától, aki 65 éves korában
elhunyt. Egy színfolt volt az
életünkben, aki mindig azon
munkálkodott, hogy
az embereknek, a tagtársainak
vidámságot, örömöt szerezzen.
Isten Veled Feri!

Szentendre Gyökerei Baráti
Társaság

nagykövete nyitotta meg az Innoart Galériában (Fõ
tér 20.). A tárlat megtekinthetõ július 30-ig, minden
nap 10 és 18 óra között.

Csevej
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt Kellár F. János
Immánuel Csevej címû mûvészeti-kulturális-értékobjektív-karitatív-beszélgetõs estjére a Pest Megyei
Könyvtárba (Pátriárka u. 7.) július 26-án, kedden
19 órakor. Az aktuális vendég: Mosolygó Kórhát
Alapítvány.

Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, kollégáknak,
jó ismerõsöknek,
akik személyes jelenléttel
vagy gondolatban
elbúcsúztatták halottunkat,
Jakab Ferenc Pétert (65).
Emléke szívünkben örökké él.

BulgArt
A bolgár képzõ- és iparmûvészeti kiállítást öexcellenciája Dimitar Ikonomov, a Bolgár Köztársaság

A Szent Korona képei
A visegrádi Fellegvárban megnyílt A Szent Korona
képei címû kiállítás Harangozó Erzsébet festményeibõl. Megtekinthetõ július 15-tõl.

A gyászoló család
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

EZOTÉRIA

Festõmûvésztõl szép szentendrei
olajfestmények megvásárolhatók.
Tel. 06-20-952-7740.

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

Bakelit hanglemezeket vásárolok.
Tel. 06-20-567-6751.
Bélyeget, képeslapot, pénzt,
kitüntetést, könyvet, fotót, plakátot, egyéb dísztárgyakat
vásárolok gyûjteményembe.
Hétvégén is! Tel. 06-20-9473928.
Elektromos lapgitár eladó. 6
húros, gitártok, vállheveder 10
ezer Ft. Tel. 06-30-961-8135.
Mélyhûtõszekrény, Privileg
márkájú, 6 fiókos 60x60x160 cmes eladó. Tel. 06-30-961-8135.

ÁLLÁS
Szentendrei kft. gyakorlott, mérlegképes könyvelõt keres, önéletrajzot az: office@eu-nexus.com
címre kérjük.
A Kistérségi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat szentendrei központjába felsõfokú, szakirányú, szociális végzettséggel
rendelkezõ szociális munkás
munkatársat keres. A pályázat
részletei elérhetõek bõvebben: a
www.dpotkt.hu, valamint a
www.kszk.gov.hu honlapokon.
8 órás munkaidõre keresünk
ácsot a Skanzenbe. Jelentkezési
határidõ: július 29. Érdeklõdni:
Felpéczi Zsuzsa, (26) 502-576.
Az Erdész Galériába (Bercsényi
utca 4. szám alatt) eladói
munkakörbe kollégát keresünk
angol nyelvtudással. Tel. 06-30647-9414.

füzesparki lakásra, ráfizetéssel.
Tel. 06-70-579-9670.
Szentendrén, a Vasvárilakótelepen magasföldszinti,
72 nm-es, 1+2 félszobás, 6
lakásos társasházban lakás
eladó. Ár: 18,9 millió Ft. Tel.
06-20-263-5001.

Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal, referenciával. Tel. 06-20-3911373.
Gyermekfelügyeletet vállalok.
Szakképzett gyermekpszichológus. Tel. 06-20-590-4888.
Megbízható pedagógus gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-20380-4721.
Kétdiplomás angoltanár állást
keres. Tel. 06-20-483-5326.
Magánsofõr, családi segítség!
Tel. 06-30-225-4666.

EGÉZSÉG
Lelki stresszhelyzetek akut
kezelése, traumás emlékek feldolgozása. Csepregi Marianna
terapeuta, kinezilógiai tanácsadó,
06-30-552-1677.
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Külsõ hõszigetelés (dryvitozás)
5200 Ft/nm anyaggal (10 cm-es
lappal) mûanyag vakolattal. Tel.
06-20-988-9439.

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

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

KIADÓ LAKÁS
Füzesparkban földszinti, 56 nmes, erkélyes lakás kiadó. Tel. (26)
386-657, 06-20-243-1005.
Szentendrén 87 nm-es, kétszintes lakás (sorházban), angol
típusú, hosszú távra kiadó.
Szükség esetén garázzsal is. Tel.
06-70-339-7200.

Elcserélném XIII. kerületi, 48 nmes önkormányzati lakásomat
szentendrei önkormányzati vagy
saját tulajdonú lakásra. Tel. 0630-489-9007.
Szentendrén, a Szamárhegyen 50
nm-es, 2 szobás ház eladó kis
kerttel, kocsibeállóval. Tel. 0620-433-3523.

Kiadó, önálló garzon
Szentendrén, az Ady Endre úton.
Tel. 06-20-495-0144.

Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen, 5,5 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Szentendre belvárosában õsfás,
kertes családi házban 110 nm-es,
cirkófûtéses lakás jó közlekedéssel irodának, lakásnak kiadó. Tel.
06-20-393-3652, 06-20-3509549.

Szentendrén 1,2 hektár telek külterület szélén fizetési könnyítéssel eladó. Villany van, többi
közmû beköthetõ. Tel. 06-20335-0380.

Külön bejáratú szoba, fürdõszobával õszig kiadó. Tel. 06-30450-4919.

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

Szentlászlói úton 1 szoba,
összkomfort kiadó augusztus 15tõl. Tel. 06-30-603-3440.

Szentendrén vagy környékén
garázst vennék. Tel. 06-30-3319029.

Szentendrei úton szuterén kiadó,
esetleg irodának is. WC, víz,
fûtés van. Tel. 06-30-603-3440.

Püspökmajor-lakótelepen lakás
eladó. Irányár: 10,4 millió Ft. Tel.
06-20-982-0680.

Rózsa közi 2,5 szobás földszinti
lakás, bútorozatlanul, hosszú
távra kiadó. 2 havi kaucióval 60
ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-70314-8100.

Eladó Boldogtanyán, az Irtás
utcában örökpanorámás 200 nöles saroktelken, üdülõövezetben
lévõ szerkezetkész, 3 szintes
családi ház. Irányár: 21,9 millió
Ft. Tel. 06-30-560-3567.

Kétszobás, bútorozott, 46 nm-es,
összkomfortos lakás kiadó
Szentendrén. Tel. 06-20-5374193.

Szentendre belvárosában garázs
eladó vagy kiadó. Tel. 06-30-2039193.

ÁLLÁST KERES
Takarítást, esetleg házvezetõi
munkát vagy gyermekfelügyeletet
vállalok. Leinformálható. Tel. 0670-422-1758.

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

Kondor Béla úton jó állapotú, 1,5
szobás (42 nm-es) lakás, szépen
felszerelt konyhával kiadó. Tel.
06-30-942-1439.
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.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Szentendrén kertes házban külön
bejáratú szoba kiadó férfi vagy
fiatal pár részére. Tel. 06-20-2420927.

LAKÁS, INGATLAN
Eladó lakás a Püspökmajorlakótelepen: 41 nm-es, erkélyes,
II. emeleti, vagy elcserélném
magasföldszinti, erkélyes hasonlóra. Vennék erkélyes, ugyanilyet.
Tel. 06-20-952-7740.
Károly utcai, IV. emeleti lakásomat eladnám, vagy elcserélném
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Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával
2 generációs lakóház 35 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 0630-299-0376.
Lakás eladó-kiadó: Szentendrén,
a Püspökmajor-lakótelepen 50
nm-es, összkomfort. 2 szobás,
egyedi hõmennyiségmérés, thermofej, klíma, beépített
szekrények, fantasztikus kilátás.
Buszmegálló 5 percre, közvetlen
busz Budapestre, illetve a hévállomásra. A lakás rezsije nyáron
rendkívül alacsony, és télen is
kedvezõ, mivel már egyedi
hõmennyiségmérõvel felszerelt.
Eladási ára: 8,7 millió Ft. Bérleti
díj: 40 ezer Ft/hó+rezsi. Komoly
vevõ esetén 30 napon belül ki
kell költözni. Tel. 06-20-2036314.
Tahiban kiváló helyen
otthonos lakóház 86 nm földszint 60 nm-es tetõtérrel,
nagy terasszal, szép kerttel
23 millió Ft-ért eladó.
Egészen kitûnõ. Tel. 06-30299-0376.

OKTATÁS
Angol nyári intenzív és félintenzív
tanfolyamok. Vizsgaelõkészítés.
Tel. 06-70-392-5979
Intenzív angoloktatás, pótvizsgára felkészítés, Angliában élt,
tapasztalt tanártól. Tel. 06-30609-4715.
Történelem, magyar pótvizsga,
õszi érettségi felkészítés és korrepetálás Szentendrén, a
belvárosban. Tel. 06-30-5405639.

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

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

ÜZLET
Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató
angol, német, francia, spanyol,
olasz intenzív tanfolyamok
délelõtt és délután, heti 3x2 és
3x3 órában. Nívó Nyelviskola,
(26) 301-237, 06-30-319-9634,
Szentendre, Kucsera Ferenc u. 7.
Nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyamok az augusztus 27-i
EURO és az augusztus 26-i BME
nyelvvizsgára, 2x4 hetes turnusokban: augusztus 1-26 K-SZ-CS
3x4 óra/hét. Nívó Nyelviskola,
(26) 301-237, 06-30-319-9634,
Szentendre, Kucsera Ferenc u. 7.
Matematika-, fizikatanítást,
pótvizsgára felkészítést, a
következõ tanévre való
elõkészítést vállalok általános,
közép-és fõiskolai szinten.
Házhoz megyek. Tel. 06-30-3478843.

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói akciós üdülés!
Ár: augusztus 21-ig 22 500 Ft/fõ,
augusztus 21-tõl 19 500 Ft/fõ.
Tartalma: 7 éj szállás, 7 reggeli,
6 vacsora, IFA. Igénybe vehetõ
kedvezményes gyógykezelés,
fürdõzés a Hotel Béke, vagy a
Városi Gyógyfürdõben (3
kezelés+fürdõbelépõ 1100
Ft/fõ/nap). Tel. 06-20-935-0457.

SZOLGÁLTATÁS
Ruhajavítás, függönyvarrás, átalakítás, zipzár-csere Szentendrén,
a Vasvári Patika mellett: Sas
utca 8/B. Csak telefonos
egyeztetésre. Tel. 06-20-3115542.
Házvezetés, gyermekfelügyelet.
Tel. 06-30-609-4715.
Lakásátalakítás, burkolás,
kõmûves munkák, festés, vízfûtés, parkettázás. Tel. 06-20669-5151.

A Görög utcában 80 nm-es pinceüzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20927-0766.
Szeptember 1-jétõl a Bogdányi
utca északi részén 40 nm-es
helyiség kiadó irodának, raktárnak esetleg üzletnek. Bérleti díj:
50 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-70386-5821.
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. 06-20-9527740.

Duna House
szentendrei irodája
ingatlanértékesítõ
kollégát keres.
Jelentkezés:
jablonszky.bea@dh.hu,
06 30 619 56 53

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

SPORT

• Szaunában ejtõzve
• Zöld környezetben napfürdõzve
• Hûsítõ üdítõt kortyolgatva
• Lazító masszázzsal relaxálva
• Szépítõ kezelések által kényeztetve
• Elegáns, mégis családias környezetben pihenhetsz, töltõdhetsz fel Te is!

Forró nyár, hûs víz!
A szikrázó napsütésben, a rövid
záporokat követõ tikkasztó hõségben nincs jobb, mint vízközelben hûsölni! Július a kikapcsolódás és a feltöltõdés lehetõségét
jelenti sokak számára. A nyári
idõszakban bizonyára Te is felteszed magadnak a kérdést: hogyan tudnám leginkább kipihenni
magam? Jól tudjuk, a pihenés
mindenki számára mást jelent, az
alábbi néhány ötlettel szeretnénk
segíteni a választásban, hogy a
nyarat és annak minden pozitívumát felhõtlenül élvezhesd!
• Ha a családoddal szeretnél
eltölteni néhány kellemes
órát…
• Ha a párodat szeretnéd meglepni egy romantikus délutánnal…
• Ha legény/lánybúcsúhoz keresel ideális helyszínt…
• Ha a fárasztó vizsgaidõszakot
szeretnéd kipihenni…
• Ha születésnapodat/névnapodat szeretnéd a megszokottól
kicsit eltérõen megünnepelni…

Törõdj magaddal!
Merülj el a hûsítõ élményekben!
A SPAuza Medical Wellnessház
Téged is vár!

A bérlés feltételeirõl, az egyedi
igények megvalósításáról és az
egyéb pihenési lehetõségekrõl az
alábbi elérhetõségeken egyeztethetsz:
• Ha kisebb baráti társasággal
szeretnéd jól érezni magad…
• Ha szeretteiddel szívesen
magad mögött hagynád az
állandó rohanással tarkított
hétköznapokat…
…akkor itt a megoldás!

Medenceterünk kizárólagos használattal, jacuzzival, finn- és infraszaunával, pihenõkerttel bérbe
vehetõ néhány órára vagy akár
egy teljes napra is!
• Vízben lubickolva
• Jacuzziban üldögélve

SPAuza Medical Wellnessház
2000 Szentendre, Sas u. 11.
www.spauzawellness.hu
Tel.: 06(26)303-673

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 bullmasztiff 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

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
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A helyi sportéletrõl – egy
kávé mellett

Európa-bajnokok lettek
strandkézilabdázó lányaink

Mi – futballt kedvelõk – mostanában kénytelenek
vagyunk beérni
tévémeccsekkel és
kispályás tornákkal, mivel nyári
szünet van a
nagypályás bajnokságokban...
Ilyenkor kezdünk
el gondolkozni a
következõ idényrõl. Ezt tettük mi
is Dombay Zsolttal, a Szentendrei
Sportcélú Ingatlanfejlesztõ és
Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõ igazgatójával. Leültünk a Dunakorzón egy kávé mellett beszélgetni:
 Hogyan is állunk városunk
felnõtt nagypályásaival?
Vegyük sorra... A Sze-Fi LSE
(Fitos József focisulija) felnõtt
csapata a megye III-ban az alsóházban végzett a 9. helyen, de
biztató mérkõzéssel zártak, a fiatalok hozzáedzõdtek a felnõttek
légköréhez. Az öregfiúk – Dunakanyar néven a megyebajnokság
szentendrei csoportjában szintén
a mezõny második felében végeztek, de õk is jó játékkal,
gyõzelemmel fejezték be a bajnokságot.

Ebben az évben Horvátország adott otthont a Strandkézilabda
Európa Bajnokságnak. Június 30. és július 2. között Umag
városában csapott össze Európa hét legjobb ifjúsági csapata,
köztük a magyar lányok is. Hazánk válogatott csapatából négy
lány a Szentendrei Nõi Kézilabda Egyesület tagja is egyben.

 A jövõ év, hogyan alakul?
Azt szerettem volna elérni, hogy
induljon a Szentendrei Városi SE
színeiben felnõtt csapat, ehhez
haza kellett volna jönniük azoknak a srácoknak, akik a környékbeli csapatokban játszanak. Fitos
József partner lett volna abban,
hogy az õ ígéretes fiataljai közül
néhányan szintén ide igazolnának. Az idõ rövidsége miatt ez az
idén még nem sikerült, de a futballt szeretõket megnyugtathatom, hogy jövõre mindenféleképpen össze akarunk hozni egy
jó kis csapatot, melyben továbbra
is a helyi labdarúgókra számítunk.
 Mi lesz az öregfiúkkal?
Továbbra is idegenben kell
játszaniuk a pályaválasztói
meccseiket?
Nem, szó sem lehet róla! Már
eldöntött tény, hogy a korábban is
Szentendrén futballozó játékosok
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visszatérnek
Szentendrére, így
elmondható, hogy
lesz Szentendre
néven labdarúgó
csapatunk,
az
öregfiúk személyében. Michna
István vezérletével ezután a
szentendrei öregfiúk szeretettel
várják újdonsült
és fõként a régi
közönségüket az izbégi pályán.
(Jól fognak mutatni világoskék
mezükben a megújult pályán –
G. P.)
 Szépen fejlõdik az izbégi
sporttelep.
Igen, köszönhetõen elsõsorban a
SZE-FI LSE-nek és a mögötte felsorakozó szülõknek, de a baseball
pálya bérlõi is szépen kezelik az õ
részüket. Hadd hívjam fel a figyelmet ezúton is az izbégi mûfüves
pályára, mely csapatok, baráti
társaságok számára bérelhetõ
nagyszerû létesítmény.
 És az U13-as csapatod?
Hallom, bajnokságot nyertetek. (U13 = 13 éves utánpótlás korosztály – G. P.)
Három éve kerültem Budakalászra ezekhez a srácokhoz, alig
voltak tízen, mára 35-en vagyunk, bajnokok lettünk és a
bajnokok tornáján, a bronzérem
lett a miénk. Nagyon szeretni való, lelkes társaság. Sokszor voltam bajnok pályafutásom során,
de edzõként most elõször. Köszönöm nekik!

Az ünnepélyes megnyitón a magyar csapat elsõként vonulhatott fel,
mivel címvédõként érkezett meg az eseményre. Az elsõ napon
Horvátország, Svájc és Ukrajna csapatával léptek pályára. Mindháromszor fölényes magyar gyõzelem született. A második napon
Norvégia és Törökország következett. Rájuk is vereséget mért a magyar
ifi válogatott. Majd újra Svájc csapata lett az ellenfél a legjobb négy
közé jutásért. A magyarok nem hagytak kétséget senkiben, tûzgolyóként száguldottak a gyõzelem felé. Következett az elõdöntõ a
házigazdákkal, gyors, tiszta, határozott játékkal a magyar lányok
gyõzedelmeskedtek. Ekkor már Umag harsogott a magyar csatakiáltásoktól. Szép számú magyar szurkolótábor állt már a lelátón, mire eljött
a döntõ ideje. Magyarország és Oroszország mérte össze erejét, rátermettségét és tehetségét az aranyéremért. A lelátón álló magyarok egy
emberként skandálták a jól ismert szlogent: Ria, Ria, Hungária! – talán
Velence partjainál is hallani lehetett…
És megtörtént az, amire vágyott minden játékos, minden drukker, edzõ
és szövetségi kapitány. A magyar ifi válogatott megvédte Európabajnoki címét, és másodszorra is a dobogó legfelsõ fokára állt. Abban
a pillanatban feledésbe merült az a verejtékes küzdelem, amiben minden játékosnak része volt a felkészülés alatt. Lengtek a magyar zászlók, szállt a magyar szó és hullottak az örömkönnyek. SZÉP VOLT
LÁNYOK!
Köszönet mindezért Rovnyai Mariann edzõnek, Gróz János szövetségi
kapitánynak, Bárány Zsoltnak, Havassy Kálmánnak és a háttérbõl
sokat segítõ Firnicz Józsefnek, Réti Attilának. Köszönet illeti a Szentendrei Önkormányzatot és a Szentendrei VSZ Zrt. vezetõjét, aki a
strandkézilabda-pálya használatához nyújtott segítséget. Végül, de
nem utolsósorban meg kell említenünk, hogy a nemzetközi szavazás
alapján az Európa-bajnoki torna legjobb kapusa Szebellédy Fanni lett.
A legjobb játékos és egyben a gólkirálynõi címet Gróz Kitti kapta meg.
Fekete Bozsanát Európa legjobb jobbszélsõ játékosának választották. A
magyar ifisták csapata pedig kiérdemelte a Fair Play díjat. Tiszta
szívbõl gratulálunk!
TB

Gratuláltam Zsoltnak edzõi sikeréhez.
Visszakérdezett. – Te, amit teszel
a futball és a sport körül, ami számomra végletekig tiszteletre méltó
– a meccsekre jövés-menést, a
fotózást, a közösségi oldalon közzétételt – miért csinálod?
– A Szentendre és Vidékének írok
és fotózom. A sport így továbbra
is az életem része, ahogyan kölyökkorom óta az. A foci, meg a
kézilabda, meg ami jött...
A fölsõ sorban: Rovnyai Mariann, Gróz János, Kretz Fruzsina, Ivanics Dóra, Fekete
Bozsana, Garamvölgyi Eszter, Tóth Emese, Gróz Kitti, Sánta Dóri, Bárány Zsolt

GERLAI P. ÉS DOMBAY ZSOLT
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elöl: Sütõ Sára, Szebellédy Fanni, Kántor Kamilla

