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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

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

107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán 
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin 
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László 
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. 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.szen-
tendre.hu

TOURINFORM SZENTENDRE
(26) 317 965

KÖZTERÜLET FELÜGYELET 
Munkanapokon: (26) 503 329

POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net

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

hétköznapi ügyelet
este 8 órától reggel 1 8-ig
ÜGYELETI Díj  380 Ft

hétfõn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-487
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u.10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszer-
tár, Attila u. 23. Tel: 319-354

szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-ig
NYITVA
ügyelet: 16 órától reggel 8 óráig

június 9-10. Ulcisia Gyógyszertár 
(Hév-nél) Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248

júni. 30.–júli. 1. Ulcisia Gyógyszertár
(Hév-nél) Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248

július 7-8. Vasvári Patika
Sas u.10. Tel: 312-825

július 14-15. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779

július 21-22.  Ulcisia Gyógyszertár
(Hév-nél) Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248

július 28-29. Napvirág csepp Gyógy-
szertár, Attila u. 23. Tel: 319-354

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
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PÁLYÁZAT

Szentendre Város 
Önkormányzata
pályázatot hirdet

az AQUAPALACE
Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

ügyvezetõi feladatainak
betöltésére, 

valamint
kulturális és turisztikai

vezetõi 
feladat betöltésére

A Városi Szolgáltató Zrt.
pályázatot hirdet

közétkeztetési 
divízióvezetõi állás

betöltésére

A pályázatokkal kapcsolatos
további információ 

a www.szentendre.hu oldalon
található.

Június elsején a Városháza díszter-
mében rendezett pedagógus napi
ünnepségen adták át a Városi Peda-
gógiai Díjat, és köszöntötték az
idén nyugdíjba vonulókat. 2012-
ben a képviselõ-testület Andor
Györgynek, a Szentendrei Ferences
Gimnázium tanárának ítélte eddig
végzett kimagasló munkájának elis-
meréseképpen a pedagógia díjat.

Andor György feren-
ces szerzetes és pap,
szerzetesi neve Ká-
roly atya. A Feren-
ces Gimnáziumban
érettségizett, majd a
Ferences Hittudo-
mányi Fõiskolán és
az ELTE Természet-
tudományi Karának földrajz szakán tan-
ult. 1994-ben szentelték pappá, ettõl
kezdve a Ferences Gimnáziumban osz-
tályfõnökként földrajzot, hittant, rajzot
és mûvészettörténetet, állampolgári is-
mereteket, mozgóképkultúra és médiais-
meretet tanít, 1999-tõl igazgató-helyettes
is. 2000-ben az ELTE Bölcsészkarán
elvégezte a kulturális menedzser felsõ-
fokú szakirányú képzést. 2001-2003-ig
jogász hallgatója volt az ELTE ÁJK-nak.
2004-ben megszerezte az ELTE Böl-
csészkarán a mozgókép és médiakultúra
szakon a 4. diplomáját. Tanítványai kö-

zül többen országos és Európai Uniós
versenyeken is szép eredményt, több
esetben elsõ helyezést értek el. Munkája
elismeréseként 2004-ben Brüsszelben
kitüntetést vehetett át az Európai
Parlamentben. 

Nyugdíjba vonulók

A Móricz Zsigmond Gimnáziumból nyug-
díjba ment: Bartha Gábor és Egressyné
Haness Edit, a Petzelt József Szakközép-
iskola és Szakiskolából Némethné Gyula-
vári Éva, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnáziumból Hajduné Bálint
Ágnes, a Templomdombi Általános Isko-
lából Deli Gabriella és Mákó Miklósné. 
Szentendre Város Óvodai Intézményébõl
nyugdíjba ment: Szántosi Judit óvodave-
zetõ, Török Lajosné és Kovács Istvánné
(Püspökmajori Tagóvoda), Mózesné Kri-
zsán Krisztina (Hold utcai Tagóvoda),
Melchner Magdolna (Hold utcai Tag-
óvoda).
A pedagógusok munkáját segítõk közül
nyugdíjba ment Végmann Jánosné isko-
latitkár (Templomdombi Általános Isko-
la), Csubák Ilona technikai dolgozó (Iz-
bégi Általános Iskola), Gyõri Józsefné
Varga Ida technikai dolgozó (Barcsay
Jenõ Általános Iskola).
A GESZ (Gazdasági Ellátó Szervezet)
munkatársai közül Bányai Józsefné,
Fülemen Istvánné, Bonifert Tibor, Klibán
Vendel, Dokmány Ferenc ment nyugdíjba.

Pedagógus nap a Városházán

Deli Gabriella, Mákó Miklósné és Török Lajosné az Emberi Erõforrás Minisztérium vezetõjétõl, Balog Zoltán
minisztertõl Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet kaptak pedagógiai munkájuk elismeréseképpen.
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A polgármester
programja

Június 8. (péntek)
13.00 Szerb nagykövet fogadása

Június 11. (hétfõ)
14.00 ÉMI Kft. vezetõivel

egyeztetés
15.00 Reorganizációs megbeszélés

Június 12. (kedd)
08.15 Reorganizációról egyeztetés
12.00 Családsegítõ és

Gyermekjóléti Irodáról
egyeztetés

09.00 Vezetõi értekezlet
18.00 Képviselõkkel megbeszélés

Június 13. (szerda)
15.00 Kistérségi témában

megbeszélés

Június 14. (csütörtök)
15.00 Képviselõ-testületi ülés

Június 15. (péntek)
08.30 Reorganizációs megbeszélés
09.00 RIB ülés, irodavezetõi állásra

pályázók meghallgatása

Június 18. (hétfõ)
10.00 Sajtótájékoztató a

Szentendrei Múzeumok Éjsza-
kájáról

15.00 Reorganizációs megbeszélés

Június 19. (kedd)
15.00 Kontrolling vezetõ és kontrol-

ler állásra pályázók meghall-
gatása

18.00 Képviselõkkel megbeszélés

Június 20-22.
EU Parlamenti intézmények 
munkatársaival egyeztetés 

Májusban 10 kislány és 14 kisfiú született 
városunkban, a házasságkötések száma: 22

Május hónapban Szentendrén eltemetett 
elhunytak

Csuport Sándorné 04. 21. élt 84 évet
Deák-Béres Miklós 04. 13. élt 76 évet
Tóth István 04. 25. élt 60 évet
Fábiánfy Ferenc 04. 15. élt 39 évet
Klányi István 04. 30. élt 76 évet
Horváth Józsefné 04. 26. élt 82 évet
Burgert András 04. 24. élt 58 évet
Pistyúr Miklósné 04. 28. élt 90 évet
Nagy Istvánné 04. 29. élt 83 évet
Varga Sándorné 05. 06. élt 85 évet
Dorn Dezsõ János 05. 01. élt 64 évet
Nagy Istvánné 05. 12. élt 84 évet
Szabó Lajosné 05. 07. élt 67 évet
Szõlõsi Sándorné 05. 13. élt 90 évet

ANYAKÖNYVI HÍREK

Nemzeti Összetartozás Napja
Szentendrén
A pattogó katonazene hangjai közé harangszó ve-
gyül, a Kálvária téren gyülekeznek az emlékezõk. Az
aláírás napján, az aláírás órájában elemi iskolások,
gimnazisták, polgárok, katonák Trianont jöttek
megidézni. Azt a szörnyû 1920-as évet, ahogyan az
író Szabó Dezsõ nevezte a diktátum évét.

Bizony nehéz megtalálni a pontos szavakat, nehéz
megfogalmazni az irracionalitást. Dr. Török Balázs
alpolgármester aktualizáló szavai, majd Popély Gyula
történész adatokkal és idézetekkel alátámasztott
beszéde után a Templomdombi Iskola tanulói adnak
mûsort: nemesednek a szavak, a mondatok; a fel-
csendülõ dalok emlékezõ szomorúsága igazi meg-
rendülést vált ki mindannyiunkból. Különösen fájdal-
mas volt hallanunk az idézett Karinthy levelet, mely-
ben a költõ a kétharmadnyi ország elvesztését jeleníti
meg fia számára – itt és most számunkra is rend-
kívüli szuggesztivitással.
Méltó és szükséges volt az elcsatolt területek földrajzi
és demográfiai adatainak ismertetése, megszok-
hatatlan és felfoghatatlan tények újra és újra. 92 év
eltelt, a fájdalom, a veszteségérzés nem csökken, tán
éppen nõ, ezt éreztük mindannyian ezen a délutánon
a Kálvária dombon.
Mit üzen Trianon, mit tehetünk még, mi a dolgunk?
Nem tudom, tán azt, emlékezzünk, de szelíden, kevés
szóval. És legyünk jobb magyarok, de még inkább
jobb emberek. B. I. 

Új helyen a gyermekfogászat 
és a védõnõi szolgálat

Szentendrén évente 350 gyermek születik, akik
számára fontos, hogy a város megfelelõ körül-
ményeket biztosítson. Ezt szolgálták a nemrég
lezárult, több százmillió forint értékû óvoda- és ját-
szótér-felújítások, valamint a Dunakorzó 18.
épületében kialakított, május 30-án átadott új,
korszerû rendelõk a védõnõi szolgálat, valamint az
iskolafogászat részére. 
A megszépült helyiségek átadóján Vargáné Kiss
Zsuzsanna, a helyi védõnõk vezetõje mellett köszö-
netet mondott Kecskésné Sipos Andrea, a Duna-
kanyari Kistérségi Szociális Intézmény vezetõje,
valamint Péntek Hajnalka, a Gyermekfogászat
vezetõje. Vargáné Kiss Zsuzsanna elmondta, hogy a
védõnõi szolgálat három év múlva lesz 100 éves,
amelyre szép ajándék lett volna az új helyiségek
átadása, de most még nagyobb az öröm, hogy nem
kellett a kerek évfordulóra várniuk.
Dr. Dietz Ferenc polgármester beszédében kiemelte:
„Régi adósságát rótta le a város ezzel a lépéssel,
hiszen már régóta sürgetõ kérdés volt a védõnõk
megfelelõ elhelyezése. Emellett külön öröm számom-
ra, hogy a védõnõk mellett az iskolafogászat is most
már valóban nõbarát városhoz méltó, színvonalas
körülmények között fogadhatja a gyermekeket és
szüleiket. Köszönöm mindenkinek a munkálatok
során tanúsított türelmet és támogatást.”

A város fontos lépéseket tett a gazdasági
válság negatív hatásainak csökkentésére.
Az év elején útjára indított szervezeti és
pénzügyi átalakítások pozitív irányba
mozdították a városvezetés megítélését, így
május 25-én megérkezett a településünk
számlájára az a 400 millió forint, melyet a
Raiffeisen Bank az önkormányzat zárolt
betétjébõl engedett ki a reorganizációs fela-
datok megvalósításának támogatására.
A június 1-jén hatályba lépõ új városi me-
nedzsment-struktúra költséghatékonyabb,
emellett eredményesebb mûködést és egy-
séges közpénzgazdálkodást vezet be. Vá-
rosunk a kötelezõ és önként vállalt felada-
tokat a jövõben átláthatóbb szervezetrend-
szer segítségével valósítja meg, összhang-
ban a többségi tulajdonban lévõ cégek mû-
ködtetésével. Fõbb cél a lakosság széleskö-
rû tájékoztatása, még inkább ügyfélbarát
hivatali struktúra kiépítése, a közpénzek

pontos, eredményes, hatékony felhaszná-
lása, mely többek között a lakosság élet-
terének fejlesztésére, a közszolgáltatások
stabil mûködtetésére irányul. Az átalakí-
tást követõen kiépített kontrolling és új
menedzsment-szemlélet segíti a stabil,
hatékony mûködést.
Dr. Dietz Ferenc polgármester kiemelte,
hogy a 400 millió forinthoz nem újabb hi-
telbõl, hanem a 2006-os kötvénykibocsá-
tásból származó zárolt betétbõl sikerült
hozzájutni, mely tovább erõsíti a fizetõ-
képességet és a közfeladat-ellátást. Továb-
bi kitartó munkával Szentendre az össze-
fogás jelképévé válhat, hiszen a képviselõ-
testület egyhangúan tette le voksát a szük-
séges gazdasági változtatások, valamint
az új törvényi elõírásokhoz való alkal-
mazkodás mellett, melyeknek egyik elsõ
eredménye a pénzintézet bizalmának nö-
vekedése.                                          K. K.

Jó irányba halad a változás
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HÍREK

Tisztelt Szentendrei Lakók!

A többszöri lakossági kéréseknek eleget téve,
valamint a balesetveszélyes állapotok el-
hárítása végett a Szmolnyica sétányon talál-
ható játszóteret a VSZ Zrt. átmenetileg lezár-
ta. A javító munkálatok a közelmúltban meg-
kezdõdtek, kérjük minden érintett lakos
türelmét azok befejezéséig.
Amennyiben a felújítással kapcsolatban bár-
milyen kérdésük felmerül, keressék Perneczky
Sára fõkertészt a perneczky.sara @ph.szent-
endre.hu email címen vagy a 26/503-353-as
telefonszámon.

Ezúton is köszönjük együttmûködésüket!

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Környezetvédelmi Díj

Pest Megye Önkormányzata az épített és ter-
mészetes környezet állapotának megóvása,
jobbítása és fejlesztése területen elért
kiemelkedõ teljesítmények elismerésére Pest
Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel
kitüntetõ díjat alapított 2008-ban. A díj
adományozására javaslatot tehetnek a Pest
megyei települési önkormányzatok, a Pest me-
gyében élõ magánszemélyek, illetve a Pest
megyében tevékenykedõ társadalmi szerve-
zetek, civil szervezetek, helyi egyesületek.
További információ: 
Pányi Zsuzsanna megyei fõépítész, (06-1)
233-6861, fax (06-1) 233-6890, 06-20-9369-
607, panyiz@pestmegye.hu.

TESTÜLETI HÍREK

Közbeszerzés számlavezetõ
kiválasztására
Az önkormányzat közbeszerzési eljárást indít
a számlavezetõ kiválasztása érdekében. A
július 1-jétõl december 31-ig tartó idõtartamra
szóló eljárás részét képezi a 380 millió Ft
összegû folyószámla hitel és az 50-100 millió
Ft összeg közötti munkabér-hitel is. 

Japánkert

Az önkormányzat szerzõdést köt az 1936,
1937, 1938 helyrajzi számú ingatlanok – ter-
mészetben a Régi Mûvésztelep mögött talál-
ható – területének japánkert céljára történõ
hasznosítása érdekében a Japánkert Magyar-
ország Nonprofit Kft.-vel. 

Új belvárosi fiákeres

A belvárosi konflisok üzemeltetésére kiírt
pályázat nyertesének Gubacsi Gergõt hirdette
ki a testület. A Dumtsa J. és a Péter-Pál utcák
találkozásánál lévõ várakozóhelyet a nyertes
pályázó 60 000 Ft/hó összegért bérli. A
képviselõk úgy döntöttek, hogy ha a korábbi
fiákeres, Bubla János az önkormányzattal
szemben fennálló tartozását rendezi, akkor
megvizsgálják egy másik helyszínen történõ
fiáker-üzemeltetés lehetõségét. 
(Kapcsolódó írásunk a 8. oldalon.)

Megszûnik a GESZ

Az önkormányzat fenntartásában álló Gaz-
dasági Ellátó Szervezetet jogutódlással
megszüntették. Az óvodai, iskolai, munkahe-
lyi étkeztetési, egyéb vendéglátási, épület-
karbantartási feladatok tekintetében a jogutód
a Városi Szolgáltató Zrt. lesz, a többi feladat
tekintetében pedig a Polgármesteri Hivatal. A
GESZ dolgozóinak közalkalmazotti jogviszo-
nya megszûnik, továbbfoglalkoztatásukra a
jogutód szervezeteknél kerül sor.

Infokommunikációs rendszer

A „Szentendre belvárosának innovatív, funk-
cióbõvítõ rehabilitációja” címû pályázat ke-
retében megvalósított infokommunikációs

rendszert a Szentendre és Térsége TDM Non-
profit Kft. kapta meg üzemeltetésre, melyhez
az önkormányzat évi 500 000 Ft-ot biztosít.

Módosul a közterület-használat
rendje
Az önkormányzat 13/2005. (IV.15.) rendelete a
következõkkel egészül ki: „Azon kereskedõk,
akik 2012. április 13. és 2012. május 20. napja
közötti kezdõdõ idõponttal kerthelyiségre vagy

vendéglátó-teraszra szóló közterület-haszná-
lati engedélyt kértek, és a közterület-hasz-
nálati díj során sürgõsségi díj került felszámí-
tásra, vagy azon kereskedõk, akik ugyanezen
idõszakban a meghatározott idõtartamra vo-
natkozó kedvezményt nem vettek igénybe, de
kérték a használat meghosszabbítását, a
sürgõsségi díj összegének visszatérítésére,
illetve az elsõ és második közterület-használat
idõtartamának összegéhez igazodó, megha-
tározott idõtartamhoz kapcsolódó kedvez-
ményre jogosultak. (…) A különbözetek 
visszatérítésére beszámítással van lehetõség, a
következõ közterület-használat igénylésekor.”

Menedzsmentszemlélet 
és új önkormányzati struktúra
A képviselõk a március 29-i rendkívüli ülésen
elfogadták a reorganizációs akciótervet, amely
új szervezeti struktúrát vázolt fel. Ennek
kialakításához az egyeztetések lezajlottak, és
a tervezett módosításokat a szervezeti és
mûködési szabályzatban kellett rögzíteni. Az
új struktúra várhatóan költséghatékonyabb,
eredményszemléletû és hatékony mûködtetést
biztosít. A reorganizációs lépések egyik elsõ
állomása az új városi menedzsment-struktúra
kialakítása, melyet a képviselõ-testület jelen-
lévõ tagjai egyhangúlag fogadtak el.

UTÁNAJÁRTUNK

A forgalmi rend 
visszaállítása
Zauer Nándor olvasónk szerint a belváros
átépítése miatt megváltoztatott forgalmi ren-
det – mely többek között a Péter-Pál utca
egyirányúságát megfordította – vissza kellene
állítani az eredeti állapotába. Ezt indokolja,
hogy néhány utcába csak a Bajcsy-Zsilinszky
utcán és a Bükkösparton keresztül lehet eljut-
ni, amely nagyon balesetveszélyes: a Bajcsy
utca keskeny, és az iskolából kijövõ gyerekek
az utcán keresztül szaladnak. A Rab Ráby
étterem elõtt is elmegy a nagy forgalom, a
Péter-Pál utcából a Duna-partra kihajtani sem
veszélytelen mutatvány a sávszûkítés miatt.

Virágh János városüzemeltetési referens a fen-
tiekre reagálva elmondta, hogy amíg a bel-
város-rehabilitációt végzõ cég, az ÉPKAR Kft.
dolgozik ezen a területen, addig a forgalmi
rendet nem tudják megváltoztatni. Miután a
kivitelezõ cég levonul az építési területrõl, 
visszaállítják a régi rendet.

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

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

Utcanévtábla QR-kóddal



A kérdés: „Hang vagy?”
Téma: A Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft. felhívást tesz közzé a
„Szentendrei mobil árvízvédelmi fal” és az
ahhoz kapcsolódó beruházás hivatalos dalá-
nak megalkotására. Ne félj pengetõt, mikro-
font vagy épp zongoraszéket ragadni! Jöhet
minden, ami Duna, víz, Szentendre, gát, biz-
tonság, közelség, egyszóval a Ti fantáziá-
tokra van bízva, hogy a témában milyen
alkotások születnek.
Jelentkezz: bármilyen korosztályból 7 és 35
év között egyénileg, duóban vagy zenekarod-

dal, a fõ, hogy szeresd a zenét, szeresd
Szentendrét, és ez érzõdjön a dalból is.
Nyereményed: • A legjobbnak ítéld dal a
Szentendrei mobil-árvízvédelmi fal építése és
az ahhoz kapcsolódó beruházás hivatalos
dalává válik, ezáltal a legtöbb médiaanyag-
ban felcsendülhet majd helyi és országos szin-
ten egyaránt • Az elsõ helyezett nóta készítõi
élõben adhatják elõ azt a projekt hivatalos
nyitó-, illetve záró rendezvényén • Szintén a
legjobb dal készítõi 50 000 Ft értékû hang-
szervásárlási utalvánnyal lesznek gazda-
gabbak • A „Facebook”-ra feltöltött dalok

közül a legtöbb „like”-ot szerzõ személy vagy
zenekar közönségdíjban részesül, mely egy
egész szezonra vonatkozó ingyenes belépés
a Pap-szigeti strand és termálfürdõbe.
Mit kell tenned? Jelentkezned kell az
info@szentendreezerev.hu e-mail címen,
majd július 20-ig feltöltened dalodat a
www.youtube.com szerverére, a linket pedig
bemásolnod a www.facebook.com/szentend-
re1000ev oldalra! Az e-mailes jelentkezésbe
feltétlenül írd be: Tárgy: „hang vagyok”, a
nevedet és az adataidat (e-mail, telefon).
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Szentendrei fiatal énekesek, zenekarok figyelem!

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

A „városrehab“ 
újabb eredményei

Kút
Szentendre egyik emblematikus helye a Fõ tér. A középkortól kezdve itt
futottak össze a budai, visegrádi és pilisi országutak, így lett a Fõ tér a
társadalmi és gazdasági élet kiemelt színhelye. A tér közepén, a
belvárosi rehabilitációs munkálatoknak köszönhetõen ismét felállítot-
ták a régi hagyományok emlékére a kutat, melyet egy az egyben a régi,
századfordulós kút mintájára rekonstruáltak, illetve a kehelyrészét
Papp Lajos kõfaragó, kõszobrász készítette el.

Csúszásmentes 
dekorbeton
A városrehabilitáció része-
ként megújult a Dumtsa Jenõ
utca kövezete is. Több helyen
sötétszürke dekorbeton-szi-
getek törik meg a kockakö-
vek ritmusát a tervezõk szán-
déka szerint. A téli havas és
tavaszi esõs napok alkalmá-
val több lakossági bejelentés
érkezett a felület rendkívüli
csúszósságáról, ezért a gyár-
tó cég, a kivitelezõ és az
önkormányzat szakemberei
megvizsgálták, hogy miként
lehetne biztonságosabbá ten-
ni a dekorbeton felszínét. A
levélminta sûrûbbé tétele
mellett döntöttek, így remél-
hetõleg már mindenki szá-
mára és minden idõjárási
körülmények között csúszás-
mentes lesz a felület.

Csapadékvíz-átemelõ
Elkészült a Jókai utca sarkánál,
az Apor hídnál az átemelõ.
Június elsején próbaüzemet tar-
tottak, ahol jól vizsgázott,
hiszen tökéletesen mûködött a
rendszer. A környezetvédelmi
elõírásoknak megfelelõen a
csapadékvíz közvetlenül visz-
szakerül a patakba, ezzel is
tehermentesítve a meglévõ,
egyesített hálózatot. Az el-
készült rendszer mintegy 12
hektárról vezeti el a vizet.
Remélhetõleg ezzel megoldódik
a belváros csapadékvíz-elve-
zetése.

fo
tó

k 
 

S
ZÉ

LE
S

N
Ó

R
A



VÁROS

SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM  11. SZÁM 2012. JÚNIUS 8.6

Az elõzõ számban feltettünk né-
hány kérdést, amelyekre e-mail-
ben vártuk a választ. 
Emlékeztetõül, a kérdések az
alábbi fõ felvetésre épültek: mit
jelent Önnek, mint helyinek, a
KITÛNÕ SZENTENDRE? Egy vá-
lasz sem érkezett. Elgondolkoz-
tunk, vajon milyen okok vezethet-
tek ehhez a kerek eredményhez?
Ahelyett, hogy találgatnánk, meg-
fogalmaztuk, hogy nekünk mit
jelent a KITÛNÕ SZENTENDRE.  
Szentendre hangulatos, patinás
város, ahol a gazdag szabadidõs
és kulturális programok élmény-
kínálata, a helyieket kiemelt tisz-
telettel és szívélyességgel kiszol-
gáló vendéglátás révén felemelõ
érzés élni.  Az itt élõ emberek jól
érzik magukat, megtalálják a
feltöltõdés és kikapcsolódás le-
hetõségét helyben, büszkék vá-
rosukra és örömmel lépnek egy-
mással kapcsolatba, közösséget
alkotnak. 
Tud azonosulni a fenti leírással?
Úgy érzi, ez a jelenben is meg-
valósul az Ön számára? Ha nem,
vágyakozik arra, hogy egyszer a
fenti kijelentést tiszta szívbõl
kimondhassa? 
Azt gondoljuk, hogy amennyiben
ez a vágya, csak Önön van a sor!
A Szentendrei Kulturális Központ,
Kolti Helga igazgató vezetésével
lázasan dolgozik azon, hogy a
lehetõ legszínvonalasabb nyári
programsorozatot tegye le az asz-
talra Önnek, mint helyinek! Igen,
Önnek, mint helyinek! Ugyanis az
idei nyárra a legfõbb közös cé-
lunk, hogy a Szentendrei Teátrum
és Nyár programsorozat (www.

szentendreprogram.hu) esemé-
nyeire a lehetõ legtöbb itt élõnek
kedvet csináljunk! Mindezt
Önökkel közösen! 
Fedezze fel a lehetõségeket, bön-
géssze a gazdag programkínála-
tot, szervezze meg idõben család-
jával, barátaival mikor, melyik
eseményre kívánnak jegyet biz-
tosítani! A helyi vendéglátóhelyek
pedig tárt karokkal várják Önö-
ket! Élvezzék a kiszolgálást, a
luxust, amit Szentendre kínál
Önöknek! 
A külföldiek, a turisták, az ország
többi részén élõk csodaként tekin-
tenek Szentendre lehetõségeire,
kínálatára! Miért ne használná ki
Ön is és élvezné ennek a paradi-
csomi helynek minden részletét?
Tervezze meg, mikor, melyik elõ-
adáson kíván részt venni, láto-
gassa végig ezen a nyáron azokat
a vendéglátóhelyeket, melyeket
még nem próbált ki! Találja meg
kedvenc helyét Szentendrén! 
Érezze igazán otthon magát!
Hiszen SZENTENDRE KITÛNÕ!
Amennyiben indíttatást érez,
hogy megossza velünk vélemé-
nyét, bármikor megírhatja ne-
künk a kituno@kituno.hu címre!
A kitûnõség-fejlesztés rendsze-
rérõl pedig a www.kitûnõ.hu
oldalon talál további részleteket. 
A következõ számban a június
29-vel induló évad elõkészüle-
teinek utolsó simításairól szá-
molunk be! 

Üdvözlettel:

BUCHOLCZ ESZTER ÉS KOVÁCS OTTÓ
kitûnõség-fejlesztõk

Mitõl lesz Szentendre kitûnõ?Ebtulajdonosok figyelmébe
Városunkban sok ember-
nek okoz problémát, hogy
az ebtulajdonosok nem
tartják be azokat a jog-
szabályokat, amelyek az
ebtartás feltételeit megha-
tározzák, beleértve a köz-
területen követendõ maga-
tartás szabályait is. Rend-
szeresen kapunk bejelen-

téseket, hogy a közterületeken egyre több a póráz nélkül sétáltatott
kutya, a patakban történõ kutyafürdetés és a kutyaürülékkel szennye-
zett terület. Ebben a cikkben a kutyatartókat szeretnénk figyelmeztet-
ni néhány nagyon fontos, minden körülmények között betartandó
szabályra.

Szentendre közigazgatási területén az állattartásról szóló 12/2010.
(IV.15.) Önk. sz. rendelet (teljes terjedelemben a www.szentendre.hu
internetes oldalon olvasható) határoz meg részletes szabályokat,
amelynek hatálya kiterjed a mezõgazdasági haszonállatokra, a verseny
és sport céljából tartott állatokra, a tenyésztési célból tartott állatokra,
a kedvtelésbõl tartott állatok tartásának és az állatokkal való bánás-
módnak azon körülményeire, amelyekre magasabb szintû jogszabály
elõírásai nem vonatkoznak, valamint a háziasított állatok gazdátlan
egyedeire (kóbor állat).

A rendelet szerint az eb tulajdonosa köteles állatát úgy 
tartani, hogy az a környezetében élõk nyugalmát – sem szag,

sem zajártalommal – ne zavarja, anyagi kárt, félelmet ne
okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. 

Lakótelepeken, társasházakban, többlakásos lakóingatlanon laká-
sonként 1 eb tartható, valamint ennek szaporulata 8 hetes korig.
Amennyiben a közvetlenül érintett szomszédok többsége az eb tartását
– az eb veszélyt okozó természete vagy indokolatlan ugatása, vo-
nyítása, illetve kellemetlen szaga, egészségi állapotával összefüggõ
undort keltõ megjelenése vagy egyéb ok miatt – tartósan zavarónak
tarja, az eb tartása megtiltható. A társasház szervezeti és mûködési
szabályzatában elõírható, hogy az ebtartás tilos. Külterületi ingatlanon
3 eb, belterületi ingatlanon 2 eb tartható, és ezek szaporulata 8 hetes
korig. Bekerített ingatlanon az eb szabadon csak úgy tartható, ha
onnan sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre nem juthat át.
Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak kell lenni, hogy azon az eb
kinyúlni, kibújni ne tudjon!

Az ebet közterületen, lakóépület közös használatra szolgáló helyi-
ségeiben, közösségi helyiségeiben, közös használatra szolgáló
területein biztonságos, olyan hosszúságú pórázon kell tartani,
vezetni, amely megakadályozza, hogy az eb kárt, félelmet okozzon
az emberekben és az állatokban, illetve amely õt is megvédi az
esetleges veszélyektõl. Az eb által okozott sérülésekért az állattartó
tartozik felelõsséggel. Ebet szabadon engedni Szentendre város
közigazgatási területéhez tartozó külterületen tilos, kivéve a vadászku-
tyát a vadászterületen.

(Folytatás a következõ lapszámunkban)

Bucholcz Eszter Kovács Ottó

Munkavállalásra is alkalmas, 3 nyelvû oklevelet adó 

masszõrtanfolyam indul
SZENTENDRÉN június 14-én, 

BUDAPESTEN (XI. ker.) június 2-án (hétvégenként)

Ára: 45 000 Ft – részletfizetés és egyéb kedvezmények

Érdeklõdni: 06-30-30-21-487
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Másfél évtizede alakult
meg városunkban a
Rotary Club Szentendre.

Ezalatt az idõ alatt, hûen a Rotary
világszervezet cselekvõ huma-
nista alapelvéhez, a klub projekt-
jeivel sokat és sokszor segített a
gyerekek és a hátrányos hely-
zetûek életfeltételein. A lista
igencsak hosszú, ebbõl csak
néhányat említenék: a klub fel-
járót épített a mozgássérültek
részére a Postánál, felújította a II.
Rákóczi iskola homlokzatát,
hangversenycsellót és zongorát
vásárolt a zeneiskola számára,
játékokkal bõvítette a Püspök-
major-lakótelep játszóterét, látás-
vizsgáló készüléket adományo-
zott a Szakorvosi Rendelõintézet
részére, konyhai felszerelési
eszközöket ajándékozott a város
gyermekétkeztetési intézményei-
nek, tapintható térképet állított
fel a látássérülteknek a Skan-
zenban. Május 31-én pedig ün-
nepélyesen felavatták a megújult
belváros sétálóutcájában, a
Dumtsa Jenõ utcában a Tapint-
ható Láthatatlan elnevezésû szép
térplasztikát. A Rotary által az
országban már több helyen felállí-
tott hasonló célzatú dombor-
mûvek sorába illeszkedõ vaktér-
képet – Páljános Ervin szobrász-
mûvész alkotását – a gyengén
látó és vak embertársainknak

szánták. Szentendre belvárosát a
Bükkös-parttól a Templomdom-
big, illetve a református temp-
lomtól a Dunáig bemutató, kõ
talapzatra helyezett bronz plaszti-
ka lehetõséget nyújt a látásukban
korlátozottaknak, hogy tapintás
révén ismerjék meg a szentendrei
belváros utcáit, házait, templo-
mait. A makett az épületek térbeli
formáinak megjelenítésén felül a
vakok és gyengénlátók nemzet-
közi írásjeleivel, a Braille-jelekkel
rövid leírást is ad az adott
területrõl.
Két év elõkészítõ munkájának és
egy széleskörû összefogásnak az
eredménye ez a most átadott mû-
alkotás. A megvalósítás költségét,
közel kétmillió forintot a Rotary
Club Szentendre a hagyományos
adventi forraltbor-árusításból, a
tagok befizetéseibõl,  a külföldi
Rotary klubok hozzájárulásából,
és számos cég, intézmény és
magánszemély – az OTP Bank
Nyrt., a Képzõmûvészeti Lekto-
rátus, a Laki Épületszobrász Zrt.,
a Szamos cukrászda, a Rotary
Club Ferney Voltaire (Franciaor-
szág), a Francia Rotary Klubok
Szövetsége, a Big Ben Teaház,
Pap Lajos, Kõfaragó Kõszobrász
Mûhely Kft., a Vincze Papírmerítõ
Mûhely, a WhiskyNet. és dr. Dietz
Ferenc polgármesteri keretbõl
történõ támogatásából jött össze.

Ez a szép városmakett nemcsak a
látásukban korlátozottak szá-
mára nyújt élményt, hanem min-
den arra járónak. Az átadás óta is
sokan állnak meg mellette – látók
és nem látók –, hogy tapintva
ismerkedjenek meg a belvárosi
épületekkel.
Szentendre egy újabb látványos-
sággal gazdagodott. Nemcsak egy
lélekkel és gondolattal átitatott
mûalkotással, hanem az élet
árnyékosabb oldalán élõ, a látás
képességétõl megfosztott ember-
társainkra való odafigyelés újabb
jelével. 

RAPPAI ZSUZSA

Tapintható láthatatlan

Kiver a víz, ha megszólítanak a külföldiek?

2 hetes nyári angol 
kurzusok 12-14 éveseknek
49.900 Ft 
intenzív felkészítõk az  
augusztusi nyelvvizsgára 

TANULJ VELÜNK ÉS LAZÍTS!

Szentendrén is 
Nyugdíjas 
Akadémia
Az önkormányzat és a
Zsigmond Király Fõiskola
(ZSKF) együttmûködése révén
elindult Szentendrén az úgy-
nevezett Nyugdíjas Akadémia,
amely elsõsorban a szépko-
rúaknak kínál színvonalas,
ingyenesen látogatható elõadá-
sokat, az életüket érintõ fõbb
kérdések témaköreiben. Az
elsõ, „tanévnyitó” elõadás
alkalmával dr. Jászberényi
József, a ZSKF tanára tartott
prezentációt „Az idõsekkel
szembeni elõítéletek és az azok
elleni fellépés” címmel. 
A bevezetõben dr. Dietz Ferenc
köszöntötte a résztvevõket, aki
beszédében kiemelte: „A külön-
bözõ, városunkban mûködõ bi-
zottságok és munkacsoportok
útján a szentendrei nyugdíja-
sok már eddig is sok ötlettel,
észrevétellel segítették a
település munkáját. Az idén
meghirdetett városi összefogási
programunk keretén belül
szeretnénk az eddigi
együttmûködésünket még haté-
konyabbá tenni, amelyet szol-
gál a nemrég felállított
Idõsügyi Tanácsunk, valamint
a Zsigmond Király Fõiskola
közremûködésével megindított
elõadássorozatunk. Szeretnénk
újabb lehetõséget kínálni az 50
év feletti lakosoknak arra,
hogy a színvonalas elõadások
révén egyrészt tájékozód-
hassanak, másrészt véleményt
nyilváníthassanak az õket
érintõ aktuális kérdésekrõl.”
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Lovas demonstráció
Bubla Jánosért

Május 31-én délután, a képviselõ-
testületi ülés kezdete elõtt lovasok
jelentek meg a Városházánál, kép-
viselõjük pedig egy petíciót nyújtott
át dr. Török Balázs alpolgármes-
ternek. A történet elõzménye, hogy
a belvárosi konflisok üzemeltetésére
kiírt pályázat nyertesének a május
10-i testületi ülésen a képviselõk
Gubacsi Gergõt hirdették ki, õ bérel-
heti öt éven keresztül a Dumtsa J. és
a Péter-Pál utcák találkozásánál

lévõ várakozóhelyet. A képviselõk
egyúttal arról is határoztak, hogy
ha Bubla János, aki 24 éven
keresztül ellátta el ezt a feladatot, az
önkormányzattal szemben fennálló
tartozását rendezi, akkor megvizs-
gálják egy másik helyszínen történõ
fiáker-üzemeltetés lehetõségét. 
A beadványt – saját kifejezésük-
kel – lótartó és lovakat szeretõ
szentendreiek írták alá, akik azt
kérték, a döntéshozatalnál a leg-
fontosabb szempont a szolgál-
tatás minõsége legyen. Javasol-
ták, hogy mielõtt a város vezetése

kiadja a mûködési engedélyt,
tegyenek városnézõ sétát, hogy
meggyõzõdjenek arról, a fiákeres
mennyire felkészült, ismeri-e a
város történetét.

UTÁNAJÁRTUNK

Gázömlés Pismányban
Egy pismányi lakó írta meg la-
punknak, hogy május 11-én Pis-
mányban gázömlés volt, amely
begyulladt, és az így kiterjedt tûz
több házat is veszélyeztetett. A
rendõrség kb. harminc lakót ki-
telepített. A tûzoltók, a rendõrök
és a Tigáz emberei több órás meg-
feszített munkával tudták meg-
szüntetni a veszélyhelyzetet. 
A levélíró a lakók nevében két
kérdésre szeretne választ kapni.
Miért Budapestrõl érkeznek tûz-
oltók egy olyan esethez, ahol a
gyorsaság igen fontos? Mi az oka,
hogy a Cseresznyés út és Lepke
utca sarkán található tûzcsapban
nincs víz? Az eset olyan területen
történt, ahol állandó lakosok
élnek, akik szeretnének abban a
tudatban élni, hogy egy esetleges
nagyobb tûz esetén a tûzoltók
hamar kiérnek és a tûzcsapok pe-
dig megfelelõen mûködnek.

A levél kapcsán megkerestük a
DMRV Zrt.-t és a szentendrei
tûzoltóságot.

A DMRV Zrt. arról tájékoztatta la-
punkat, hogy a Vízmû szakem-
berei az Országos Tûzvédelmi
Szabályzat (28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet) elõírásainak megfele-
lõen végzik vagy elvégeztetik el
az üzemeltetésükben lévõ tûzcsa-
pok ellenõrzését. Az elõírt idõsza-
kos ellenõrzés megtörtént a Cse-
resznyés út és Lepke utca sarkán

lévõ tûzcsapnál is, amelyet a
szerzõdés értelmében 2011-ben a
Szentendre Város Önkormányzat
Hivatásos Tûzoltósága szakem-
berei végeztek el. Az általuk kiál-
lított jegyzõkönyv szerint hibát
nem találtak, a tûzcsap vízszál-
lítása megfelelõ volt. Lakossági
megkeresésre május 16-án a
DMRV szakemberei is ellenõrizték
a tûzcsap állapotát, és megállapí-
tották, hogy a tûzcsap mûködõ-
képes, mûszaki állapota megfe-
lelõ, vízszállítása 2325 liter/perc.
Az ellenõrzés eredményét fotók-
kal dokumentálták, melyeket
lapunkhoz is eljuttattak.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szentendre Hivatá-
sos Tûzoltóságtól azt a  tájékozta-
tást kaptuk, hogy a május 11-i
tûzeset idõpontjában a szentend-
rei tûzoltóság egységei más hely-
színen keletkezett káresetek fel-
számolását végezték, ezért a leg-
közelebbi állomáshellyel rendel-
kezõ hivatásos tûzoltóság egysé-
geit riasztották – a Mûveleti Terv
alapján, amely éppen az ilyen
helyzetek lehetõ leggyorsabb fel-
számolásának érdekében készült.
A tûzcsappal kapcsolatban arról
tájékoztatták lapunkat, hogy azt
2011-ben Szentendre Város Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület vizsgál-
ta felül, melynek során megállapí-
tották, hogy üzemképes. A hatá-
lyos jogszabályok szerint a tûzi
vízhálózat létesítés és ellenõrzése
nem a tûzoltóság feladata (1996.
évi XXXI. törvény és a 28/2011.
(IX. 6.) BM rendelet). 
A tûzeset adatai: 5 gépjármû fecs-
kendõvel és egy vízszállítóval 35
tûzoltó vett részt a beavatkozás-
ban. A helyszínen a tûzoltó gép-
jármûvek tartályában 21 köbméter
víz volt bevetésre készen, amelybõl
6 köbmétert használtak fel.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármû
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

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

SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu
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2012. január 1-
jével a tûzoltás és
a mûszaki mentés
megszûnt önkor-
mányzati köte-
lezõ közszolgál-
tatási feladat len-
ni, az állam vette
át a tûzoltósági

feladatköröket. Az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság
(OKF) szerint több fontos szempont
miatt is indokolt volt kivenni a
települések irányítása alól a
tûzoltóságokat. Egyfelõl az elmúlt
másfél-két évben bekövetkezett
események (például a kolontári
iszapömlés, a Mûszaki Egyetem
pincéjében tomboló tûz, a West
Balkan tragédia, a borsodi árvizek,
a miskolci panelháztûz) nagy
tanulsága volt, hogy hatékonyabbá
kell tenni a beavatkozást és egyút-
tal a megelõzést is. A hivatásos
tûzoltóságok érvényesülése nem
minden esetben volt megfelelõ, az
irányítási rendszerben sok esetben

lehetett zavarokat tapasztalni. A
helyzetet súlyosbították a tûzol-
tóság szervezetén belül tapasztal-
ható szerkezeti problémák, a magas
fokú fluktuáció, illetve a karrierív
hiánya, s az egészet tetézték a költ-
séghatékonysági problémák. Pócsik
Attila tûzoltó alezredest, a Váci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetõjét kérdeztük a szentendrei
tûzoltóság aktuális ügyeirõl és
jövõjérõl.

Több önkormányzat támogatásá-
val a szentendrei tûzoltó-paran-
csnokság mûködési területén,
Tahitótfaluban új hivatásos ka-
tasztrófavédelmi õrs építését
tervezik, ahol egy váltásban
minimum négy fõ és egy gépjár-
mûfecskendõ lát majd el szol-
gálatot. Az õrs megalakulásáig
ezek a tûzoltók Szentendrén
dolgoznak, tehát ott nõ a lét-
szám – ígérte márciusban az
OKF. Az évek óta tervezett õrs
építése idõközben eredményte-

len közbeszerzés miatt akado-
zik. Ennek ellenére dolgozik-e
jelenleg ez a négyfõs plusz
egység Szentendrén?
Szentendre Hivatásos Tûzoltósá-
gán az eddig is szolgálatban lévõ
állományt kiegészítve 2012. áp-
rilis 1-jétõl naponta, napi szolgá-
latvezénylés alapján fél rajjal,
azaz négy fõvel, Tahi/1 hívó-
névvel még egy gépjármûfecs-
kendõ teljesít szolgálatot. A hi-
vatásos tûzoltóság mûködési te-
rületérõl 2008. január 1-jén elvet-
tek, majd idén április 1-jén vissza-
adtak egy gépjármûfecskendõt.
Ezzel a gépjármûvel együtt másfél
raj teljesít szolgálatot, így a napi
szolgálati létszám 11-rõl 15 fõre
növekedett. Ezzel a létszámmal
egy hivatásos tûzoltóság és egy
õrs személyzete és technikai
eszközállománya megnyugtatóan
biztosított.

Mi várható a fent említett tahi-
tótfalui õrs ügyében? Mikorra
épülhet meg, ha egyáltalán
napirenden van még?
Az õrs létesítését a társult hét
önkormányzat magára vállalta. A
tervek szerint idén elkezdõdik a
beruházás.

Jelenleg milyen mûszaki men-
tõszerek, fecskendõk és egyéb
gépjármûvek állnak rendelke-
zésre a szentendrei tûzoltóknál?
Az állománytáblában két nehéz
kategóriájú Mercedes gépjármû-
fecskendõ, egy Renault vízszállító
gépjármû, egy Mercedes gyors-
beavatkozó, egy Mitsubishi erdõ-
szer, egy 37 méter magas Iveco
Magirus magasból mentõ jármû,
egy Zodiac rohamcsónak, vala-
mint egy Suzuki típusú ügyintézõ
gépjármû szerepel. A korábbi jár-
mûparkból egy Mitsubishi L-200
típusú bevetésirányítási gépjármû
került át a Váci Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség technikai ál-
lománytáblájába, a feladat-átcso-
portosításokkal párhuzamosan.

Januártól mostanáig csökkent-e
az átlagos beavatkozási idõ a
Szentendre Hivatásos Tûzoltópa-
rancsnokságra érkezõ riasztások
helyszínére? Nõtt-e a beavat-
kozás hatékonysága?
A beavatkozási idõ nem csökkent,
a hatékonyság a Tahi/1 raj rend-
szerbeállításával viszont jelen-
tõsen nõtt.

„Mûveleti terveink lehetõvé
teszik, hogy adott területen egy
idõben több eseményt tudjunk
kezelni, biztosítjuk tehát a
települések folyamatos és teljes
védelmét” – nyilatkozta az OKF
szóvivõje nemrégiben. Az ön-
kéntes tûzoltóságok illetékessé-
gi területérõl érkezõ riasztá-
sokhoz immár a hivatásos tûz-
oltók is kötelezõen vonulnak –
térségünkben például egy pomá-
zi tûzesethez Szentendre fecs-
kendõi is ki kell, hogy men-
jenek. Mi vár ennek fényében az
önkéntes tûzoltóságokra? Nem
válik-e így okafogyottá a fenn-
tartásuk?
Az önkormányzati és az önkéntes
tûzoltóságok a tûzvédelem fontos
helyi pillérei. Munkájukra tovább-
ra is számítunk, a számukra áta-
dott mentési feladatot így foly-
tatólagosan ellátják. A hivatásos
egységeknek nem kell minden
káresethez vonulniuk, a hivatá-
sos tûzoltóság döntése alapján az
önkormányzati tûzoltóságok ön-
állóan is el tudják végezni a fela-
datukat, de az önkéntes tûzol-
tóságok is képességeiknek megfe-
lelõ szerephez juthatnak a be-
avatkozások során.

BOKOR TAMÁS

Fél rajjal több
VÁLTOZÁSOK A SZENTENDREI HIVATÁSOS TÛZOLTÓSÁG
HÁZA TÁJÁN

Nem katasztrófa a védelem
Január-február hónapban több tûzhalál történt az
országban, mint korábban egy-egy év alatt össze-
sen. Mindez azért történt, mert elbizonytalanítot-
ták a tûzoltóságok korábban jól mûködõ rendsz-
erét – állította a Lánglovagok portálon márciusban
megjelent nyílt levelében Leidinger István, a
pomázi önkormányzati önkéntes tûzoltók parancs-
noka. Leidinger nem vitatja, hogy az állami rend-
szerben szervezett tûzvédelemnek is lehetnek po-
zitív elemei, de a rövid mûködés eddigi tapaszta-
latai a szentendrei kistérségben levele szerint elég-
gé ellentmondásosak. Az elõzõ kormányzati ciklus
alatt a szentendrei tûzoltóságtól elvontak egy fél
rajt, az államosítás után pedig egy gépjármûfecs-
kendõt és egy bevetésirányító gépjármûvet – írta a
parancsnok. Az egyetlen vonulni tudó, „lelakott”
gépjármûfecskendõ azonban meghibásodott, így a
Dunakanyar Leidinger szerint február 24-én
délután védelem nélkül maradt. Végül a pomázi
önkéntes tûzoltóságtól kértek segítséget. Az új
mûveletirányítási rendszerben a pomázi vonulási
területre szóló riasztás esetén is vonulniuk kell a
szentendrei tûzoltóknak, most gödöllõi feliratú
gépjármûfecskendõvel. Ez a parancsnok szerint az
adóforintok elpocsékolása. A szentendrei tûzoltó-
ság mûködési területe ugyanakkor 120 négyzetk-
ilométerrel nõtt, s itt 37 ezerrel többen élnek.
Leidinger állítja, hogy évi 200-400 esemény miatt
is ki kell vonulni a Pomáz környéki hegyes-dombos
területre, ami azt jelenti, hogy a Dunakanyar 200-
400 esetben ismét védelem nélkül marad, ha-

csak Esztergom vagy Budapest nem segít be.
A Dunakanyar védelmérõl szóló fejtegetéssel kap-
csolatban a fõigazgatóság szakmai álláspontja az,
hogy a mûveletirányítási terv alapján a legközeleb-
bi hivatásos tûzoltó-parancsnokság gépjár-
mûfecskendõje gondoskodik a lakosság bizton-
ságáról. Ez az adott esetben a békásmegyeri
hivatásos tûzoltó-parancsnokság, amely négy-öt
kilométerre van Szentendrétõl. A békásmegyeri
egység gépjármûve látta el a védelmet abban a
február 24-i háromnegyed órában is, amíg Gödöl-
lõrõl megérkezett a kirendelt szer. A békásmegyeri
parancsnokság gépkocsiját egészítette ki akkor a
pomázi önkéntes tûzoltó-parancsnokság a szent-
endrei hivatásos tûzoltósággal kötött külön
együttmûködési megállapodásban foglaltak alap-
ján. „Mûveleti terveink lehetõvé teszik, hogy adott
területen egy idõben több eseményt tudjunk kezel-
ni, biztosítjuk tehát a települések folyamatos és
teljes védelmét” – szögezte le Petróczi Tímea, az
OKF szóvivõje. (A területünkön illetékes váci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõjének reak-
cióját ld. a fenti interjúban – a szerk.) Nyílt levél-
ben reagált a pomázi parancsnok felvetéseire a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetõje. Benkovics Zoltán szerint Leidinger át-
szervezéssel kapcsolatos állításai és egyéb kijelen-
tései „nem felelnek meg a valóságnak, de alkal-
masak a közvélemény félrevezetésére”. Ezért fel-
szólította a parancsnokot, hogy „a továbbiakban
tartózkodjon a lakosság felé irányuló rémhír-
keltéstõl, valamint a tûzoltóság jó hírnevének
alaptalan vádakkal történõ lejáratásától”.
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Idõs emberekkel beszélgettek,
várost szépítettek, fogyatékkal
élõket segítettek vagy a kutya-
menhelyet szépítették. Reformá-
tusok mozdultak meg a szeretet
jegyében szerte a Kárpát-meden-
cében május harmadik hétvé-
géjén. A Református Szeretetszol-
gálat hívta el õket, hogy híd épül-
hessen szeretetbõl rászorulók és
segítõk között. A Szeretethíd –
Kárpát-medencei református ön-
kéntes napokon (május 18.–19.)
ezrek mozdultak meg abban a
reményben, hogy elmélyíthetik a
gondolatot: a rászorulókon se-
gíteni nem csak lehetõség, hanem
kötelesség is egyben. A program-
ban többek közt református
gyülekezetek és iskolák vettek
részt; a Szentendrei Református
Gimnázium hívására több mint
százötven diák bizonyította, hogy
a közös szolgálat olyan szeretet-
megnyilvánulás, ami örömforrás
önkéntes és rászoruló számára is.
Segítségük mindenhol jól jött: a
Bárczi Gusztáv Általános Isko-
lában, a Szentendrei Református

Óvodában, a Pannónia-telepen, a
Skanzenben, Leányfalun az Idõ-
sek Református Szeretetottho-
nában, és Budapesten, a IX.
Református Zenei Fesztiválon.

Tavalyelõtt nyolcezren, tavaly az
Önkéntesség Európai Évében
összesen több mint tízezren vet-

tek részt a programon. A negyed-
szer megrendezett Kárpát-meden-
cei református önkéntes napok az
idén mintegy kétszáznyolcvan
helyszínen zajlottak, és az elsõ
összesítések szerint tíz és fél

ezren vállaltak aktív részvételt
benne. – A szeretet összehozza a
legkülönbözõbb embereket – val-
lották azok a szentendrei gim-
nazisták, akik a Bárcziban segí-
tettek 2–6 órában május 18-án
különbözõ sportprogramok lebo-
nyolításában. Mások, Leány-
faluról hazatérve az idõs emberek
nyitottságáról, kedvességérõl be-
széltek, tanulságként pedig a
következõket fogalmazták meg:

„A szeretet türelmes.” „Önzetlenül
segíteni öröm.” „Mindenkinek
szüksége van rá, még azoknak is,
akik ezt nem vallják be nyíltan,
nem mutatják ki egyértelmûen.”
„Nagyon jó szeretetet adni, fõleg,

ha viszonozzák.” „A szeretet
határtalan.” A Református Óvo-
dában a legkisebbek kaptak segít-
séget: óvodai ballagásukra ké-
szülve a gimnazisták a kezük alá
dolgoztak: gyurmáztak, szél-
forgókat hajtogattak, díszleteket
festettek. A Református Egység
napját ünneplõ IX. Református
Zenei Fesztiválon is nagy volt a
sürgés-forgás; fellépõk és segítõk
egyaránt kivették a részüket a
hagyományõrzésbõl és a kapcso-
latépítésbõl. Az Árvácska Állat-
menhelyen hetven kutya tár-
saságában töltötték a szombat
délelõttöt az SZRG önkéntesei:
falfestéssel szépítették a men-
helyet, illetve kutyákat sétáltat-
tak. A Skanzenban kérdõíves
közvélemény-kutatás zajlott, a
Pannónia-telepen városszépítés,
az SZRG épülete elõtt pedig kor-
látfestés. 
Azt mondják, aki egyszer részt
vett a Szeretethídon, azt legkö-
zelebb már nem kell hívni. Talán
azért, mert nem nehéz felismerni,
hogy az önkéntes munka jó szol-
gálat egy jó ügyért: embertár-
sainkért és környezetünkért. 

WIEDEMANN KRISZTINA

Jó szolgálat egy jó ügyért
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Májusünnep 
– Izbégi Gála 5.
Lassan véget ér ez a változékony
tavasz, az iskolákban peregnek az
utolsó napok, gyerekek és pe-
dagógusok a végsõ energiatarta-
lékaikat használják fel, hogy min-
den a lehetõ legjobban fejezõdjék
be, hogy mindenki számára jól
záruljon az év, és valóban édes
legyen a pihenés.
Mégis maradt az izbégi iskola
diákjaiban és tanáraiban annyi
erõ, hogy egy nagyszabású gála
keretében felidézzék az év legjobb
produkcióit, egyként mozgósítva
tanulókat és felnõtteket. Az isko-
la ötödször vállalta ezt a töménte-
len mennyiségû szervezõ munká-
val járó nagyrendezvényt, hogy
azután óriási élményt nyújtson
mindenkinek, aki csak részt ve-
hetett rajta.
Jelen írás szûkös keretei nem ele-
gendõk arra, hogy név szerint
megemlítsünk minden szervezõt,
segítõt, szereplõt, de még tán arra
sem, hogy nevük kezdõbetûit fel-
soroljuk – pedig elhagyni akár
egyet is fõbenjáró vétség lenne.
Valójában, azt hiszem, nincs is

erre szükség – érjük be azzal,
hogy rengetegen tették ezt a
napot emlékezetessé a produkciók
színes szõttesével, a páratlan
bõséggel és változatossággal,
szeretettel és mosollyal. 
Ritka alkalom, hogy a városi szín-
házterem zsúfolásig megteljék. Az
is megdöbbentõ, hogy a gyerekek
mennyire elfogulatlanul, nyugod-
tan, vidáman, látható élvezettel
tették a dolgukat. A szépséges,
lebegõ nyitó valcer után egy
törékeny versmondó kislány
(igaz, több nagy verseny gyõzte-
se) majd egy szép hangú fiú
egyedül állt ki négyszáz ember
elé, olyan biztonsággal, mintha
csak otthon mondaná el a verset,
magának. Az csak természetes,
hogy a népzenei-néptáncos blok-
kot nagyhírû népzenészek kí-
sérték az iskola tanulóin kívül, és

az is természetes, hogy az iskola
igazgatója, tanárai autentikus
viseletbe öltözve együtt járták a
kicsikkel, a koreográfia szerint
mintegy átölelve õket. Érezzék:
soha, sehol nem kell egyedül
lenniük. A piciktõl a nagyokig
mindenki bátran, átéléssel mon-
dott verset, gyönyörûen és pon-
tosan, méltósággal táncolt,
legyen az keringõ, néptánc vagy a
modern kor táncai. 
Hihetetlenül színes paletta az
izbégieké: bábosok, zenészek,
táncosok, versmondók, énekesek,
színjátszók, mazsorettek, a rit-
mikus gimnasztika bravúros
mûvelõi léptek fel a kétrészes
mûsorban; a meditatív jógából is
ízelítõt kaphattunk, az aulában
rendezett fantasztikus kiállításon
számtalan kicsi, kreatív képzõ-
mûvész alkotásaiban gyönyör-

ködhettünk. No és a várva várt
meglepetéstánc, felhõtlen vidám-
sággal, kasszasikerrel (aki nem
lehetett ott, feltétlenül tudja meg,
mi is volt ez…).
Néhány hevenyészett adat mégis:
száznál jóval több szereplõ, a
fõszervezõkön és a mûsorszámok
gondozóin kívül az iskola teljes
testülete – egy mindenkiért, min-
denki egyért –, szülõk, segítõk,
mindenki, aki azt vallja, hogy ez a
fajta megmérettetés elsõsorban
azért fontos, mert erõsíti az
együvé tartozás tudatát, növeli a
gyerekek önbizalmát, mélyíti az
oly az emberi kapcsolatokat,
fejleszti a toleranciát, az egymás-
ra értõen figyelést. Óriási kincsek
ezek a mai világban…
Olajozottan, gördülékenyen, min-
den-pontosan-úgy-zajlott-ahogy-
kell ünnep volt ez. Mondják, a
legjobb artistamûsorok fõ ismérve
a könnyedség, az az élmény,
mintha a produkciót nem nehéz
és fáradságos munka, hanem a
pillanat szülte volna. Nos, ilyen
volt ez a gála is.
Amely, mint tudjuk, pont az
ötödik. Izbég (ismét) jelest ér-
demel.

HORVÁTH JUDIT

Szentendrei Teátrum és Nyár  
2012. június 29. – augusztus 26.

www.szentendreprogram.hu • www.facebook.com/pages/Szentendrei-Teátrum-és-Nyár
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ANYANYELVÜNK
ÉRDEKESSÉGEI

Ismerem 
a dürgést
Újságot olvasok, míg odakünn
„gyors záporok sötéten | szalad-
nak át a réten” – ahogy Weöres
Sándor írta –, és távolról menny-
dörgés hallatszik. Iskolás korom-
ban fizikatanárunk tanítása
alapján a villámlás és a menny-
dörgés közötti másodpercek alap-
ján igyekeztem kiszámítani, mi-
lyen messze keletkezhetett tõlem
az istennyila; 330 m/s-nak véve a
hangsebességet, a fényével nem
kell számolni, így egyszerû szor-
zás csupán a mûvelet. A ziva-
targóc most Izbégtõl nyugatra
lehet valahol. 
Hanem elakadok az olvasásban
éppen ott, ahol az országos napi-
lap zsurnalisztája ekként ír az
egyik párt képviselõirõl: „Értenek
õk a politikához, tudják, mi a
dörgés. Hogyne tudnák. különö-
sen, ha a miniszterelnök végzi a
dörgés strapás munkáját.” Ho-
gyan van ez? Fizikából úgy tanul-
tam, a dörgés hangjelenség: nagy
erejû, a levegõt megreszkettetõ,
huzamosabb ideig tartó mély,
tompa hang – így írja A magyar
nyelv értelmezõ szótára is –,
éppen a képviselõk miért ne
tudnák ezt. S hogy a miniszterel-
nök az oka mindennek, ez
legalább annyira megdöbbentõ,
mint a mennydörgés, amely egyre
közeledik a zivatarral együtt. Még
a görög istenek világa is eszembe

villan (nemcsak szemembe a vil-
lámfény): Zeusz, a fellegtorlaszo-
ló és mennydörgõ fõisten szórta a
villámokat, kezében mindig ott
volt a villámköteg, amelyet a kük-
lopszoktól kapott. Arról nem szól
a mitológia, hogy fáradságos,
strapás lett volna Kronosz és
Rhea fiának az istenkedés efféle
tevékenysége…
A siketfajd (tudományos nevén
Tetrao urogallus) tavaszi páro-
sodási játéka a dürgés, ilyenkor a
termetes fajdkakas csattogó han-
got ad, és annyira el van foglalva
a tyúkokat elbûvölõ dalolással,
hogy alig-alig figyel a környeze-
tére. Ezért aztán a vadászok, ha
ismerték, tudták a dürgést, köny-
nyen megközelíthették és elejthet-
ték a kakast. Jókai Mórtól idézi A
magyar nyelv értelmezõ szótára:
„Se lát, se hall, mint a süketfajd-
kakas dürgéskor”. A tyúkalkatú-

akhoz tartozó 60–85 cm nagysá-
gú madár sajnos már bõ fél év-
százada nem él hazánkban, még
1960 táján elõ-elõfordult a Kõ-
szegi- és a Soproni-hegységben,
ahová néha most is betéved egy-
egy. Nyáron a madár a fenyvesek-
ben a földön él, fészkét is fenyõ-
fák tövébe, az erdei aljnövényzet
közé rakja; telente jobbára a
fákon tartózkodik.
A fajddal együtt nemcsak vadá-
szata, dürgésének ismerete is
megszûnt, feledésbe merült, így
azután sokan az égzengésre gon-
dolnak az „ismeri a dürgést” kap-
csán. S azt gondolják, hogy a
„dürgés” valamilyen kerülendõ
nyelvjárási ejtésû szó, amelyet nyil-
ván „dörgés”-re kell javítani.
Míg a lapot olvasgatom a somfa
mellett a kertben, egyre jobban
dörög, majd megsüketülök, nem
kell számolgatni, hol a zivatar. Azt
még elmondom, hogy a „siket” és a
„süket” szavunk ugyanaz, csak a
honfoglalást követõ századokban
(körülbelül a mohácsi vészig) az
„i”-k helyett „ü”-ket kezdtek mon-
dani õseink: fist > füst, fil > fül,
pispek > püspök, siket > süket stb.
A „siket” még a XX. század elején is
váltakozott a „süket” szóalakkal,
manapság megoszlott a használat,
aki nem hall, az inkább „siket”, aki
érzéketlen vagy bosszankodást,
lenézést keltõ módon ügyetlen,
érzéketlen, ostoba, az „süket”.
Mielõtt az olvasóban bosszan-
kodást keltenék, abbahagyom, az
olvasást úgyszintén, bemegyek a
kertbõl a házba, mert „– hopp – egy
csöpp már a kezemre hullt” (József
Attila: Hangya).

BÜKY LÁSZLÓ

Szépséges rémség 
– avagy „kell egy csapat” 
a sikerhez

Intézményvezetõnk, Kecskésné
Sipos Andrea aktív rábeszélésére
a Gondozási központ (Dunaka-
nyari Kistérségi Szociális Intéz-
mény) csapata jelentkezett a tahi-
tótfalui Vasárnapi vásárnap kere-
tében meghirdetett Madárijesztõk
versenyére, mondván jó móka lesz
és intézményünknek is egy új
arcát mutathatjuk a világ felé.
Gombhoz kerekedett a kabát: egy
csinos türkiz színû bikini felsõ
adta az ötletet, hogy hastáncosnõ
formájú madárriogatót készít-
sünk. Innen is, onnan is érkeztek
a jobbnál jobb javaslatok, Leilánk
hajasodott, gömbölyödött, egyéni-

séggé vált, és – ahogy a képen is
látható – igazi szépséges rémség
lett belõle (hiszen a kiírás szerint
a környék legmadárrettentõbb
madárijesztõjét keresték). Már
csak az volt hátra, hogy a meg-
felelõ támogatottságot biztosítsuk
számára a gyõzelemhez.
Beindult a gépezet: szóban, írás-
ban, telefonon és elektronikus
úton hívtuk fel ismerõseink fi-
gyelmét, hogy álljanak április 22-
én „leánykánk” mellé, mert azé
lesz a fõdíj – aminek egy része a
manapság igen kurrens cikknek
számító tojásban került kiadásra
–, amelyik madárijesztõ a legtöbb
támogatót tudja szó szerint felso-
rakoztatni maga mögött a vásár-
téren, pontban 11 órakor.
Gyülekeztünk a megadott idõben
szép számmal: klubtagok, hozzá-
tartozóik, részleg- és intézmény-
vezetõk, adminisztrációs és tech-
nikai dolgozók, gondozónõk, csa-
ládtagjaik, ismerõsök jöttek el a
nemes cél érdekében, éppen
ötvenhárman.
Egyedül a helyi iskola elsõ osztá-
lyosainak és lelkes támogatóinak
számát nem tudtuk felülmúlni,
így az elõkelõ második helyezést
sikerült elérnünk.
Köszönjük a résztvevõknek!

CSIZMADIA ZOLTÁNNÉ, ILDIKÓ
mentálhigiénikus

A nagyváradi születésû Szûk Ödön
hétévesen a trianoni békediktátum
miatt családjával Debrecenbe me-
nekült. Itt volt kisdiák, majd a gim-
náziumi érettségi után jogot végzett. A
magyar királyi posta központjában, a
Budai Postapalotában postafõtiszt
volt, 1940-ben az EMKE (Erdélyi
Magyar Közmûvelõdési Egyesület)
delegálta a miniszterelnökségbe, a
visszacsatolt erdélyi terület lakos-
ságának a megsegítésére, segélye-
zésére.
1854-tõl Szentendrére, Pismányba költözött a
családjával, melynek hegyes-erdõs területe Erdélyre
emlékeztette. Pismány szeretete késztette a
Szentendrei Járási Hivatal fõelõadói teendõi mellett
a pismányiak tanácstagjaként a terület életfelté-

teleinek javításáért való küzdelemre.
Neki köszönhetõ a vízvezeték, az 
elektromos rendszer és az úthálózat
korszerû megteremtése. Ma is sokan
emlékezünk a szervezõ munkájára, a
Szentendre újságban írt cikkére: „Mi,
pismányiak a szarvasok csapásain
közlekedünk, emberhez méltóan aka-
runk élni!”
Szûk Ödönre mint jó barátra, de mint
Szentendre város politikájáért, az ide-
genforgalom kialakításában segéd-
kezõre is szeretettel és tisztelettel

emlékezem. Ma is tanulhat mindenki életpéldájából:
„Tett az elsõ, a szó a második!”

Tisztelõ szeretettel
VITÉZ KISS IMRE

Emlékezzünk dr. Szûk Ödönre, aki 100 éve született!

(1912. június 17.
– 1995. március 18.)
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Local Colour
SZENTENDREI KORTÁRS
FESTÉSZETI TÁRLAT, 2012

Szentendrén a legkülönbözõbb
stílusirányzatokat követõ, szíve-
sen kísérletezõ képzõmûvészek és
iparmûvészek sok évtizedes jelen-
létükkel jól kitapintható hatást
gyakorolnak és egyben bátorítást,
ösztönzést nyújtanak a fiatalok
mellett a már érettebb korú auto-
didaktáknak és azoknak a „vasár-
napi festõknek” is, akik csak a
maguk örömére vesznek ecsetet a
kezükbe.
A Szentendrén élõ, illetve a hozzá
kötõdõ mûvészek – kezdetben
csak a festõk, késõbb a szobrá-
szok és iparmûvészek – közös
kiállítása, a Szentendrei Tárlat
néven intézményesült mûvészeti
esemény „virágkorában”, az
1970/1980-as években vette fel a
kétéves ritmust, váltakozva a Pest
Megyei Tárlatokkal. A meghívók
eleinte a Ferenczy Múzeumba,
majd 1979-tõl új kiállítóhelyre, a
Szentendrei Képtárba invitálták
az érdeklõdõket. 
„A hetvenes években a Szent-
endrei Tárlatok eseményszámba
mentek. Voltaképpen eszenciáját
adták a teljes magyar kortárs
mûvészetnek. Ismeretes, hogy
Szentendre (a kezdeti periódust
leszámítva) soha nem jelentett
egységes stílust, soha nem jelen-
tett iskolát, viszont a lassan száz
esztendõ alatt szinte valamennyi
stílusmozzanatra születtek kitû-
nõ példák. A nyolcvanas években
még ott függtek a Szentendrei
Képtár falain Barcsay Jenõ, Pirk
János, Korniss Dezsõ vagy Vaszkó
Erzsébet festményei, s minden
megnyitón megjelent elegánsan,
élesre vasalt nadrágban Bá-
novszky Miklós, a Szentendrei
Festõk Társaságának (1928)
alapító tagja. Hangulata, aurája
volt ezeknek a kiállításoknak.
1987-ben azonban a hatalom
erõszakos beavatkozása ellen
tiltakozva a Vajda Lajos Stúdió
mûvészei kivonultak a Képtárból,
s ellenkiállítást rendeztek a VLS
pincemûhelyében. Ez az esemény
a Szentendrei Tárlatok végét
jelentette.” (Hann Ferenc)
A vajdások demonstratív kivonu-
lásáról elhíresült 1987-es Szent-
endrei Tárlatot csak tizenkét év
elteltével, 1999-ben követte egy
újabb, de már másik helyszínen,

az abban az évben átadott Mû-
vészetMalomban. A hiány szülte
„éhség”, továbbá az új kiállító-
hely feletti öröm és a távlati ter-
vekkel átszõtt jövõkép egyaránt
hozzájárult a felfokozott érdek-
lõdéshez. Ennek ellenére 2002-tõl
egy újabb évtizeden át ismét
szüneteltek a tárlatok.
A „Local colour” cím alatt meg-
rendezett 2012-es Szentendrei
Tárlat abban tér el elõdeitõl, hogy
csak festészeti anyagot mutat be,
ugyanis vele párhuzamosan a
MûvészetMalom többi részét
egész nyáron a Szobrászati
Biennálé tölti ki. 
A tárlaton közel száz mûtárgy
látható hetvenhét alkotótól, akik-
nek mintegy fele valamelyik helyi
mûvészeti közösséghez tartozik
(Szentendrei Régi Mûvésztelep,
Vajda Lajos Stúdió, OMKAMRA,
IKON Csoport, Forgács Társaság).
Mint a korábbi tárlatokon, most is
a neves festõk, a „kortárs
klasszikusok” mellett a pályájuk
elején álló, szárnybontogató vagy
már a tehetség biztos elõjeleit
mutató fiatalok és a rendszeresen
kiállító, középgenerációhoz tar-
tozó autodidakták legfrissebb al-
kotásai töltik meg a kiállítóteret.

TÖRÖK KATALIN

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága –
Ferenczy Múzeum tisztelettel hív 

mindenkit
június 8-án, pénteken 17 órakor

a Local colour, Szentendre Kortárs 
Festészeti Tárlat 2012 címû kiállítás 

megnyitására. 
Köszöntõt mond: dr. Kálnoki-Gyöngyössy

Márton megyei múzeumigazgató 
és dr. Dietz Ferenc polgármester. 

Üdvözlõ beszédet mond Hammerstein
Judit kultúrpolitikáért felelõs helyettes

államtitkár, Emberi Erõforrások
Minisztériuma. A kiállítást megnyitja 
dr. Keserû Katalin Széchenyi-díjas
mûvészettörténész, egyetemi tanár 

A kiállítás kurátora: dr. Török Katalin
mûvészeti író, társkurátor Farkas Viola

mûvészettörténész 
A kiállítás megtekinthetõ szeptember 2-ig,

hétfõ kivételével 10-tõl 18 óráig a
MûvlészetMalomban (Bogdányi u. 32.,

310-244/112, muveszetmalom@pmmi.hu,
www.pmmi.hu;

facebook.com/muveszetmalom)

Egyéjszakás kaland 
a szentendrei mûvészettel

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeuma június 23-
án immár második alkalommal rendezi meg a Szentendrei Múzeumok
és Galériák Éjszakáját.
Ezen a napon délutántól éjfélig tárlatvezetésekkel, elõadásokkal,
filmvetítésekkel, koncertekkel, kreatív mûvészeti foglalkozásokkal vár-
juk a látogatókat a Ferenczy Múzeum összes kiállítóhelyén. Külön
érdekesség, hogy minden múzeumunkban kapcsolódó tárlatot rende-
zünk a ’kiállítás a kiállításban’ mottóval. Mindemellett kortárs képzõ-
és iparmûvészeti tárlatokat tekinthetnek meg a város galériáiban, ezen
a napon kiállítóhelyként is mûködõ éttermekben, vendéglõkben,
kávézókban.
A program kiemelkedõ eseménye a „Szentendrei Színes Szobrok” címû
kiállítás megnyitója, valamint a „Keramikus Gorkák – válogatás a verõ-
cei Gorka Kerámia Kiállítás anyagából” címû kamionkiállítás. Külön
érdekességekkel várunk minden érdeklõdõt a nemrégiben újra megnyi-
tott Szentendrei MûvészetMalomban.
További információ: www.facebook.com/muzejszentendre,
www.pmmi.hu, www.iranyszentendre.hu

Családi Nap a Malomban 

Június 10. vasárnap 15 óra: tárlatvezetés felnõtteknek és gyere-
keknek a Local colour – Szentendrei Kortárs Festészeti Tárlat 2012
címû kiállításban, utána kreatív alkotómunka. A felnõtt tárlatvezetést
dr. Török Katalin, a kiállítás kurátora tartja. A foglalkozást Szeivolt
Katalin festõmûvész, mûvészetpedagógus vezeti. 
A foglalkozás díja: 500 Ft. Belépõdíj: felnõtteknek 1000 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak 500 Ft, a szentendrei iskolákba járó gyerekeknek a
belépés díjtalan (a diákigazolvány szükséges).

Képzõmûvész táborok

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága képzõmûvész tábort szervez 6-
12 éves korú gyermekeknek június 25-tõl 29-ig (9-tõl 16 óráig). A
résztvevõk minden nap célba vesznek egy híres szentendrei múzeumot:
interaktívan felfedezik a kiállítás legszebb alkotásait, majd újrafogal-
mazzák a látottakat képzõmûvészeti és drámajáték foglalkozásokon.
Jelentkezés: Fõ tér 2-5, e-mail: Edina.Csillag@pmmi.hu, 06-70/230-
4330. További információ: www.szeivoltkati.hu.

*
Középiskolás szobrásztábor indul a MûvészetMalomban július 9-tõl
13-ig (10-tõl 8 óráig) Végh Ildikó szobrászmûvész mûvészeti vezetésé-
vel, a július 7-én nyíló Országos Szobrászati Biennáléhoz kapcsolódva.
Meghívott vendégek, elõadók: Pistyur Imre szobrászmûvész, Herpai
András mûvészettörténész, Hariedy Fanni mûvészetterapeuta, Buday
Enikõ táncmûvész. Jelentkezni lehet június 30-ig (kozmuvelodes
@pmmi.hu, kszeva@pmmi.hu), telefonon (310-244/112-es mellék).

A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ (Visegrád) felvételt
hirdet FÕKÖNYVI KÖNYVELÕ munkakör betöltésére

A munkakör betöltésének feltételei:
• Emelt szintû szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelõi végzettség,
• Emelt szintû MS Office ismeret

Elõnyt jelent:
• Pénzügyi-számviteli fõiskolai végzettség,
• FORRÁS SQL rendszer ismerete,
• Költségvetés területén szerzett tapasztalat,

Érdeklõdni lehet:
Garamszegi Jánosné pénzügyi vezetõnél a 06-30-3637918-as mobilszámon.
Bõvebb információ olvasható az intézet honlapján: 
www.visegradikorhaz.hu

Jelentkezési határidõ: június 18.
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Néha érdemes szûkebb pát-
riánk határain túl is nézni.
Különösen tanulságos le-

het,  ha ezek a határok igencsak
közeliek, megyénken belüliek. De
még az országunk határai sem
öveznek akkora területet, hogy a
régmúlt kutatásainak eredményei
ne tartanának érdeklõdésre szá-
mot, vagy szolgálnának összeha-
sonlítási alapul bárhol Magyar-
országon.
A Pest Megyei Múzeumok Igazga-
tóságának 1972-ben indított ki-
advány sorozata, a Studia Comi-
tatensia ugyancsak alkalmas
látókörünk kiszélesítésére. A so-
rozat most megjelent,  31. köte-
tében régészeti tanulmányokat
gyûjtöttek össze a szerkesztõk. 
Az írások – kissé késeinek tûnõ –
részletes szakmai beszámolók a
Pest megye déli területén 2002 és
2006 között végzett régészeti
feltárások eredményeirõl. A meg-
elõzõ feltárásokat az Abony és
Cegléd határában tervezett  út- és
vasútépítés  tette szükségessé és
lehetõvé. Örvendetes, hogy egy-
egy nagyobb mértékû új létesít-
mény létrehozása, valami meg-
teremtése a jövõ számára, kike-
rülhetetlenné  teszi –  a törvényes
elõírások szerint – a múlt alapo-
sabb  megismerését.
A reprezentatív kötetben az aláb-

bi tanulmányok olvashatók: 
Dinnyés István: Megelõzõ feltárá-
sok Abony és Cegléd térségében
2002-2006 között; Kovács Ágnes:
AVK telep részletek Abony hatá-
rában; Kovács Ágnes: Középsõ
neolit temetkezések Cegléd-Abony
térségében; Rajna András: Kora
rézkori ház Abonyban; Rajna
András: Rézkori temetkezések és
kapcsolataik a 4. sz. fõút Abonyt
elkerülõ szakaszán; Rajna And-
rás: Az Abony 49. lelõhely proto-
boleráz-kori leletei és interpretá-
ciós lehetõségei; Gulyás Gyöngyi:
Szarmata temetkezések Abony és
Cegléd környékén; Gabler Dénes:
Terra sigillaták Cegléd és Abony
határából; Dinnyés István: A

jászkarajenõi késõ szarmata
csontfaragványok; Kalácska Ró-
bert: A vasmûvesség emlékei
Cegléd határában; Zimborán Gá-
bor: Cegléd 4/19. (Fertály-földek)
lelõhely; Török Béla: A Cegléd
4/14., 4/17. és 4/19. számú
Árpád-kori lelõhelyekbõl szár-
mazó vassalakok és vastöredékek
mûszaki vizsgálata. 
Mint laikus olvasó a kötet végérõl
hiányolom a szerzõk bemutatását,
mivel az abonyi-ceglédi ásatásban
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
muzeológosok is részt vettek. 
Mint a beszámolók címébõl is
kiderül,  a régészek neolit kori,
rézkori, szarmata és Árpád-korból
származó leleteket találtak. A
leletek többsége a hunokat köz-
vetlenül megelõzõen a Duna-
Tisza közén törzsszövetségben
élt, a rómaiak által „barbárok-
nak” ítélt szarmata  népcsoport
tagjainak életébe, szokásaiba en-
ged betekintést.
A több éves elõkészítést igénylõ
és négy évig tartó munkában szá-
mos régész, ásatási technikus,
rajzoló, informatikus, restaurátor
és lelettisztító vett részt. A több
mint másfél millió négyzetmé-
teren folyó munkát Dinnyés Ist-
ván, a Pest megyei régészek
doyenje irányította. 
A laikus olvasó talán az õ írását

tartja legérdekesebbnek. Jóval az
abonyi-ceglédi ásatásokat meg-
elõzõen, 1986-87-ben egy helybe-
li lakos bejelentése és útmutatása
révén Jászkarajenõ határában,
összesen több mint 300, több-
ségében ép szarvasmarha csont-
faragványt gyûjtött össze munka-
társa, Tari Edit segítségével. 
A tenyérnyi, féltenyérnyi méretû
csontlapocskák négyzet, téglalap,
ovális és korong alakúak. Emberi
arcokat, nyakra hajló fejû álla-
tokat, kézfejeket, lábfejeket ábrá-
zolnak. De sok közöttük a kar-
colással díszített lapocska is. A
faragványok rendeltetését egyelõ-
re homály fedi. Ha áldozati aján-
déknak készültek, akkor a szar-
maták is hittek segítõ, gyógyító
erejû természetfölötti lényben és
bizonyára voltak kultuszhelyeik
is. Felmerülhet az is, hogy vala-
miféle ókori társasjátékhoz ké-
szültek. Óvatos régészi becslés
szerint ugyanis keltezésük az V.
század elejére tehetõ. 
A ceglédi Kossuth Múzeum
régészeti gyûjteményében talál-
ható jászkarajenõi csontfarag-
ványok sokrétûsége, rendelteté-
sük, az ábrázolások értelmezése,
jelentésük kibontása még felada-
ta a korszakkal foglalkozó kuta-
tásnak – írja Dinnyés István.

MÁTÉ GYÖRGY

Régészeti kutatások Pest megyében 

Szarmata csontfaragványok
Jászkarajenõrõl

Horváth Márton szeretetre méltó üvegei
Szentendrén
A nyári fesztivál idén 53. alkalommal kerül megrendezésre. A város
színházi, mûvészeti élete ilyenkor felpezsdül. A rendezvények, színházi
elõadások helyszínei, udvarok, kiállítótermek, kávéházak, éttermek
benépesülnek. Az Erdész Galéria Design szekciója erre az idõszakra
idõzítette Horváth Márton üvegmûvész, akadémikus, egyetemi tanár
42 tárgyból álló kiállítását. 

Horváth Márton: Magamról
„Üveg nélkül az életem már elképzelhetetlen. A világ gyönyörûségei, a
virágok ígéretszépségei, a bor íze, a bogarak csodái, egy domb, egy nõ
hajlatai, a megértés melegítõ érzése mind-mind üveggel kapcsolatban
léteznek számomra. Lehet könyvbe, filmbe feledkezni, versekbe, fák,
kutyák, gyönyörû nõk szemlélésébe, viszonyokba bonyolódni
lenyûgözötten szép szemektõl szerelembe, ki tárgyaim címzettje-ihletõ-
je, de ha nyugtalan, türelmetlen kezdek lenni vagy sok a bajom, tudom:
rég csináltam üveget! Benne levés, fertõzöttség, szerelem, akár a tangó
– szenvedés és szenvedély az üveg!”

Horváth Mártonról Hefter László üvegmûvész
„Horváth Márton üvegei nagyon egyszerûen is jellemezhetõk.
Szeretetre méltóak, szépek, a szó klasszikus értelmében. Örömtárgyak,
amelyeket leginkább ajándékozunk, vagy ajándékba kapunk. Sugárzó

energiájú üvegek ezek, az óvatos simogató szemeket és kezeket
szeretik. Cserébe a szívünkig érnek, megtölti, azt melegséggel, szeretet-
tel, álmokkal és reménységgel.” 

Reméljük, látogatóinkat is legalább annyira elvarázsolja az üveg, mint
az alkotót, vagy Hefter László üvegmûvészt, aki Horváth Márton 
LAZ-UL-ÁSOK címû könyvének elõszavát írta. Horváth Márton kiál-
lítása megtekinthetõ az Erdész Galériában (Bercsényi u. 4., 302 736,
www.galleryerdesz.hu) június 5-tõl augusztus 5-ig, hétfõ kivételével
mindennap 10-tõl 18 óráig.                                       ILOSVAI MAGDOLNA
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Szentendrei helyi termékek 
a wertheimi vásáron

Május 16-20. között rendezték meg német
testvérvárosunkban, Wertheimben a 7. Wert-
heimer Wirtschaftswoche-t, (7. Wertheim-i
Gazdasági Hét), melyen 21 000 nm-es terü-
leten összesen 160 kiállító vett részt. Váro-
sunk részvételét Szentendre Nemzetközi Kap-
csolatainak Egyesülete szervezte, melyhez
Wertheim városa térítésmentesen biztosította
a 12 nm-es megépített standot. A vásáron
testvérvárosaink közül Huntingdon-God-
manchester vett részt.

A Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete és a
Vinczemill Papírmerítõ Mûhely közös standot
kapott. Vincze Máté és Vincze Lõrinc
képviselte a Mûhelyt, gyönyörû merített papír-
ra nyomtatott német nyelvû intelmeket és
bölcsességeket, antik térképeket, nyomatokat
és bõrbe kötött noteszeket mutattak be és
árusítottak. Mi (Gálos Anna, Gálos Jenõ és
Nyitrai Zsuzsa) helyi és kistérségi ipar-
mûvészek (KOMP) és kézmûvesek termékeit,
valamint lekvárt, mézet és szörpöket vittünk.
Mind a Vinczemill, mind az általunk bemuta-
tott portékákat élénk érdeklõdés fogadta. 
Wertheim város vezetõi és testvérvárosi
egyesülete képviselõi, barátaink, vendéglá-
tóink nagy-nagy szeretettel fogadták kis csa-
patunkat. A Vincze testvérek szállodában lak-
tak, Gálos Anna és Jenõ, és Nyitrai Zsuzsa
vendéglátó családoknál. A vásár minden nap
11-tõl 19 óráig tartott nyitva, így az idõnk
nagy részét a Vásárközpontban a standon,
áruink bemutatásával, termékismertetéssel,
kóstoltatással töltöttük, de természetesen sza-
kítottunk idõt arra is, hogy az angol és a
német testvérvárosi barátainkkal beszél-
gessünk az elmúlt hónapokban történt
eseményekrõl. Huntingdon-Godmanchester
különleges meglepetése volt, hogy a sok-sok
kedves áru mellett fõ attrakcióként elhozták a
Huntingdon-i Big Nine Jazzband veterán
dzsessz együttest, melynek tagjai már mind
elmúltak hatvanévesek. A formációt 30 évvel
ezelõtt a ma 79 éves Malcolm Talbot alapítot-
ta. Az idõs koruk ellenére különlegesen aktív
és láthatóan fáradhatatlan zenekar minden
nap több alkalommal, nagy sikerrel lépett fel a
vásár központi színpadán és esténként a város
több vendéglõjében, ahova természetesen mi
is elkísértük õket. 
Május 16-án, a vásár megnyitója után Stefan
Mikulicz úr, Wertheim Város fõpolgármestere

meglátogatta standunkat, és Hermann János
bácsinak, a Wertheimi Testvérvárosi Egye-
sület örökös tiszteletbeli elnökének átadta a
Fõ tér 12.-be, Szentendre Vendégházba szánt
ajándékokat. A csomagot – Szentendre kéré-
sére – Wertheim Polgármesteri Hivatala és az
Alfi (különleges minõségû termoszokat,
edényeket, késeket, gyártó és forgalmazó cég)
állították össze, tartalma: festmények és
konyhai eszközök. Az ajándékokat haza-
érkezésünk után haladéktalanul átadtuk a
hivatal képviselõjének.
Vendéglátóink figyelmességére jellemzõ, hogy
amikor véletlenül megtudták, hogy Vincze
Máténak születésnapja van, Stefan Mikulicz
úr a közös ünnepi vacsorán felköszöntötte
Mátét.
Jó volt együtt lenni testvérvárosi barátainkkal,
és ismét megtapasztalhattuk, hogy a civilség
és a jól mûködõ közösségek hogyan teszik
hatékonyabbá és fõleg kellemesebbé – mai
szóval „élhetõbbé” – egy város mindennapjait.
Köszönet érte!

Lejegyezte: NYITRAI ZSUZSA

20 éves a European
Peoples’ Festival
Húsz évvel ezelõtt a belgiumi Libramont-ban
indították útjára az európai kisvárosokban
élõk együttmûködését. Az egymás megis-
merését, a kölcsönös bizalmat kialakítani
akaró fesztiválsorozat immár komoly múltra
tekint vissza. Tavaly egyesületünket érte a
megtiszteltetés, hogy megrendezhettük a
mintegy hatszáz fõ külföldi részvételével zajló
fesztivált. Ma is hálás szívvel gondolunk min-
denkire, aki segítette eme rendezvény meg-
valósulását. A kezdeményezést és az eddigi
sikereket megünneplendõ, meghívás érkezett
a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesületéhez, hogy öt fõvel vegyünk részt a
közös ünnepen. A kiutazó csapat tagjai
voltak: Jolanda Willemse és Bõnisch Orsolya
elnökségi tagok, Víghné Bozó Katalin és Peidl
Regina az egyesület tagjai valamint e sorok
írója az egyesület elnöke.
Az elsõ nap, május 17-én közös vacsorával
kezdõdtek a közös programok. A második
napon ellátogattunk az Európai Ûrközpontba
(ESA), ahol szigorú beléptetés után tájékoz-
tatást kaptunk az ott folyó munkáról. Még a
hazai iszapkatasztrófáról is láttunk ûrbõl
készült fotókat. Majd meglátogattunk egy
szép kis falut, amelyben sok-sok könyvesbolt
várta a régi és új kiadású könyvek szerelme-
seit. Este 20 fõre kellett minden országnak
hidegtálat készítenie és aperitif italt kínálni a
városkából érkezõknek és egymásnak.
Büszkén írhatom le, hogy Orsi és Regi szíves
kínálásának és persze a finom falatoknak
köszönhetõen a magyar étkek fogytak a leg-
gyorsabban. Sokan megdicsérték asztalunk
míves terítését (Jolanda kellékeivel), mond-
ván: „Ha ez verseny lenne, a magyarok
nyernék.” Ízlett a mákos kalács (Kati készí-

tette), az édes sütemény (Jolanda mûve), a
mandulás-csokis kifli (Cili alkotása), a hagyo-
mányos húsvéti tál, a kolbászos és a szalámis
falatkák (közös munkánk), a padlizsán-
krémes (Regi készítette) kenyérkék, a kétféle
Unicum, a szilvapálinka és a borpárlat is. A
mellékelt képen a terített asztalunk és kis
csapatunk látható. Általában is elmondható,
hogy a rendezvény motorjai voltunk. Sokat
nevettünk és nevettettünk.

A harmadik nap újra sok élménnyel várt ben-
nünket. Reggel nem találtuk a bejárati ajtó
kulcsát, mikor már azt készítettem elõ, hogy az
ablakon kimászva kérjünk segítséget a
kijutáshoz, hogy ne hátráltassuk a közös prog-
ramot, végre meglett. Sokáig ugrattuk a kul-
csot „jól” elrakó Regit. Aznap meglátogattunk
egy sörüzemet, megkóstoltunk egy helyi
fûszerbor-specialitást. Ám a legnagyobb él-
mény a „Trappiste” szerzetesek kolostorának
meglátogatása volt. Hét ilyen kolostorban
készítenek sört, az általunk megtekintettben a
híres Orval sör és sajt készül. Az 1132-ben
alapított Orval apátság kolostora hányatott
sorsú volt. Az újabb kori élete 1926-ban
kezdõdött. Az épületegyüttes egy gyönyörû ro-
mos és egy ma is használt részbõl áll. Sajnos
kevés idõt volt bebarangolni az egész épületet.
Visszaérkezve Libramontba a városházán a
polgármester és a testület tagjai fogadást
adtak az európai kisvárosok küldötteinek
tiszteletére. Itt a beszélgetések során bete-
kinthettünk a testület és a hivatal mûkö-
désébe. A napot egy jótékonysági est zárta. A
fizetõs estén a bevétel a helyi down-kórós
gyerekeket segítõ alapítványé lett. A gyerekek
segítettek a felszolgálásban és mindenben,
amiben tudtak. Megható volt látni igye-
kezetüket és a családok gyermekszeretetét.
Minden esti program ideje alatt az eddigi fesz-
tiválokon készített képek, filmek idézték az
akkori remek hangulatot. Jó volt viszontlátni
régi ismerõsöket, a szentendrei fesztivál
képeit és persze itt-ott önmagunkat is.
És elérkezett az utolsó nap. Rövid séta
Brüsszelben, majd irány a reptér. több új
baráttal, tapasztalattal és élménnyel gazda-
godtunk, amely igazolta jó döntésünket, hogy
Szentendre is tagjává vált az European
Peoples’ Festivál-nak.  Ennek tudatában ven-
déglátóink és a többi ország képviselõinek
véleménye is megerõsített minket abban a
hitünkben, hogy méltóképpen képviseltük az
egyesületet, városunkat és hazánkat.       

MIAKICH GÁBOR
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Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

Június 8. péntek 18 óra
BOSZNIAI PIRAMISOK
Szakács Gábor kutató elõadása

Június 15. péntek 18 óra
TÖRÖKÖT FOGTAM NEM ENGED –
TÖRÖK-MAGYAR ZENEI 
ROKONSÁG
Kobzos Kiss Tamás énekmondó hangján

Június 22. péntek 18 óra
ELPUSZTÍTOTT EMLÉKEINK
NYOMÁBAN – Szoborsorsok a Kárpát-
medencében
Csallóközi Zoltán tanár filmbemutató
elõadása

ELÕADÁS Honfoglalástól 
napjainkig

Losonci Lilla életmûdíjas festõ-
mûvész Honfoglalástól napjain-
kig címû kiállítása június 11-én,
hétfõn 16 órakor nyílik a kis-
kunlacházi Petõfi Mûvelõdési
Központban. A kiállítást dr.
Szûcs Lajos országgyûlési kép-
viselõ, Pest Megye Közgyûlésé-
nek elnöke nyitja meg. Köszöntõt
mond dr. Répás József, Kiskun-
lacháza polgármestere. A kiál-
lítás megtekinthetõ június 22-ig,
a mûvelõdési ház nyitvatartási
idejében.

Nyáresti kóruskoncert

Szeretettel hívnak mindenkit
június 10-én vasárnap 19 órakor
évadzáró nyáresti kóruskoncertre a
Szentendrei Református Gim-
názium díszudvarára (rossz idõ
esetén a gimnázium kápolnájába).
Közremûködnek: a Musicantus
Gyermekkar (Vujicsics Tihamér
Zeneiskola), a Szentendrei
Református Kórus és a Musica
Beata Kórus. Vezényel: Wolfné
Kovács Zsuzsanna és Bokorné
Forró Ágnes. A belépés díjtalan.

Nyári zeneház
Június 18-tól 22-ig (hétfõtõl
péntekig) a Vujicsics zeneiskola
nagytermében naponta 9-10
óráig óvodás gyerekek részére,
10-11 óráig félévestõl 4 éves
korig, csecsemõk, kisdedek
részére szülõvel, kísérõvel együtt
komplex zenei képesség- és
személyiségfejlesztõ foglalkozás
tartanak. Éneklés, ritmusjátékok,
népi játékok, tánc, báb, zenehall-
gatás, a többi meglepetés...
Elõjelentkezés szükséges. 
Tel. 06-70-977-5930, 
sziazenehaz@freemail.hu,
Bokorné Forró Ágnes,
www.zenebolcsi.hupont.hu.

Fúvósok a Fõ téren

Június 28-án, csütörtökön 16
órakor a Fõ téren a Vestvagoy
Janitsjar Fúvósegyüttes ad kon-
certet. Vezényel: Nabil Mohamed.
A 38 tagú együttes a norvég
Lofoten városából érkezik.
Mûsorukon Grieg, Johann
Strauss, Gershwin, Duke Elling-
ton szerzeményei, valamint
skandináv  táncok és indulók
szerepelnek. 

Szentendre Szalon

Június 14-én, csütörtökön 18
órától Scheuring István Miért
van két nem címmel tart elõadást
a Szentendre Szalonban, a Pest
Megyei Könyvtár Szántó Piroska-
termében. Az est háziasszonya
szalonteával várja a vendégeket.

ElevenKert a DMH
udvarán
Szeretettel várnak minden érdek-
lõdõt a Dunaparti Mûvelõdési
Házba (Dunakorzó 11/A.) az
ElevenKert programjaira. 
Június 8. péntek 20 óra:
Csakugyan koncert
Június 14. csütörtök 20 óra: DJ
Közért
Június 15. péntek 19 óra:
Moldvai táncház
Június 20. szerda 20.30: Juhász
Kristóf–Mészáros Péter Moha:
Képmutogatók (kocsmai elõadás)
Június 21. csütörtök 19 óra:
Jazz este – Várvölgyi  Szabolcs
Trió
Június 22. péntek 17 óra:
Hennafestés, 20 óra: DJ Lois JR.
Június 23. szombat Szentendrei
Múzeumok és Galériák Éjszakája
keretében Eleven Tárlat.

Válogatás a szentendrei Forgács
Társaság képzõ-és ipar-
mûvészeinek munkáiból
Június 29. péntek 20 óra:
Bréma koncert, Puszi koncert.

Szent Iván éj a
Kõhegyi Turistaháznál
Szeretettel vár mindenkit – 
családokat, barátokat – a Tesz
(Társaság az Élhetõ
Szentendréért) június 23-án,
szombaton 18 órakor a Kõhegyi
Turistaháznál a Szent Iván éji
mulatságra. 19 órakor a Corelli
Kamarazenekar ingyenes barokk
zenei konceret ad. Lesz vörös-
boros pörkölt, este tûzugrás. A
menedékházban üdítõ, sör, bor
kapható, és aludni is lehet (2800
Ft/fõ/éj).

Ámor és Psziché 
a Kõhegyen
Július 2-tõl 8-ig színházi tábor-
ba várják a 15-20 éves fiatalokat.
A kurzust Juhász Kristóf író,
színész, Vörös Ágota pszicholó-
gus és Schramkó Péter vezeti. A
tábort szállással és teljes ellátás-
sal szervezik, ára 42 000 Ft.
Témák: színészmesterség és
önismeret, színházi szövegírás és
megjelenítés, díszlet és mozgás,
végül: Mi közünk mindehhez?
Információ: Juhász Kristóf, 06-
20-570-0506. Jelentkezés írás-
ban: info@kohegyihaz.hu.

Filmzene

Június 23-án szombaton 20
órától Spencer Hill Magic Band
Filmzenei koncert lesz az Erms
Étteremben (Kossuth L. u. 22.).
Belépõ 2500 Ft.

Napi menü (bõséges leves fogyasztással) 890 Ft

• házhoz szállítás 

• hazai ízek 

• hidegtál rendelés 

• rendezvények lebonyolítása 

• ingyenes parkolás

2000 Szentendre, Stromfeld Aurél u . 1/A  
Tel.: 06-20-9271 113

pannoniaetteremkavezo@gmail.com
pannoniasarokhaz.hu

A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 
1100%%

KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT!

PPAANNNNÓÓNNIIAA
ÉÉTTTTEERREEMM  
ÉÉSS  KKÁÁVVÉÉZZÓÓ

Csodálatos állatvilág

A Polgármester Hivatal dolgozói-
nak fotókiállítása június 18-án,
hétfõn 17 órakor nyílik a
Városháza Polgármesteri
Galériáján, melyre szeretettel vár-
ják az érdeklõdõket. A kiállítást
megnyitja dr. Dietz Ferenc 
polgármester, a kiállítást méltat-
ja dr. Molnár Ildikó címzetes 
fõjegyzõ.

2000 Szentendre, Kõzúzó út 26.
Tel./fax: 26/310-882, fax: 26/301-272
e-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu
Nyitva tartás: H-Cs: 7.00-16.30 , P: 7.00-16.00
Szo.: 8.00-12.00

Legyen végre VELUX árnyékoló
tetõtéri ablakán!

További részletekért látogassa meg telephelyünket!

www.iso-thermo.hu

Most minden

25
rolóvásárló 

nyer

•
* * Az akció idõtartama: 2012. június 4–augusztus 5.

Akciós feltételek: www.iso-thermo.hu
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P'ART MOZI
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár hagyományos filmeknél: 800 Ft,
nyugdíjas, diák: 700 Ft 
Jegyár digitális (2D) filmeknél: 900 Ft
nyugdíjas, diák: 800 Ft 

június 8. péntek
16.00 KALÓZOK - A KÉTBALLÁBAS

BANDA 2D (87’) (6)
17.30 PITYKE ÕRMESTER (70’) (kn) - rajzfilm
18.45 TENGERRE, FRANCIÁK! (77’) (16)
20.00 2 NAP NEW YORKBAN 2D (96’) (16) -

Julie Delpy új multikulti vígjátéka
21.50 EGYÜTT AZ ÉG ALATT 2D (88’) (16) -

Tudja-e Mártha hogy kivel élt eddig?

június 9. szombat
15.30 KALÓZOK - A KÉTBALLÁBAS

BANDA 2D (87’) (6)
17.00 AZ AJTÓ 2D (98’) (12)-Szabó Magda

regényébõl, rendezte: Szabó István
18.45 NATHALIE MÁSODIK ÉLETE 2D (108’)

(12) fsz.: Audrey Tautou
20.35 2 NAP NEW YORKBAN 2D (96’) (16) -

Julie Delpy új multikulti vígjátéka

június 10. vasárnap
15.30 KALÓZOK- A KÉTBALLÁBAS BANDA

2D (87’) (6)
17.00 ÉLETREVALÓK 2D (112’) (12’) - 
19.00 A KÉT MESTERLÖVÉSZ 2D (109’) (18)

- francia szkeccsfilm a hûtlenségrõl
20.50 EGYÜTT AZ ÉG ALATT 2D (88’) (16) -

Tudja-e Mártha hogy kivel élt eddig?

június 11. hétfõ
17.00 KUKORI ÉS KOTKODA (70’) (kn)
18.30 2 NAP NEW YORKBAN 2D (96’) (16) 
20.15 A KÉT MESTERLÖVÉSZ 2D (109’) (18)

június 12. kedd
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.30 SZÜLETETT FELESÉG (103’) (12) fsz.:

Catherine Deneuve és Gérard Depardieu
20.20 2 NAP NEW YORKBAN 2D (96’) (16) -

Julie Delpy új multikulti vígjátéka

június 13. szerda
17.00 KUKORI ÉS KOTKODA (70’) (kn)
19.00 ÉLETREVALÓK 2D (112’) (12’) - 
21.00 SZÜLETETT FELESÉG (103’) (12) fsz.:

Catherine Deneuve és Gérard Depardieu

június 14. csütörtök
17.30 ÉLETREVALÓK 2D (112’) (12) 
19.30 SZÜLETETT FELESÉG (103’) (12)
21.20 A HOLLÓ 2D (111’) (16) - XIX.sz-i

történet John Cusack fõszereplésével

június 15. péntek
17.00 MISI MÓKUS KALANDJAI (90’) (kn)
18.30 A DIKTÁTOR 2D (83’) (16) - Sacha Baron

Cohen új filmje
20.00 A HOLLÓ 2D (111’) (16) - XIX.sz-i

történet John Cusack fõszereplésével
21.55 TENGERRE, FRANCIÁK! (77’) (16) -

sztorikollázs szavak nélkül

június 16. szombat
17.00 AZ AJTÓ 2D (98’) (12) 
18.45 A HOLLÓ 2D (111’) (16) - XIX.sz-i

történet John Cusack fõszereplésével
20.40 A DIKTÁTOR 2D (83’) (16) - Sacha Baron

Cohen új filmje

június 17. vasárnap
17.00 EGYÜTT AZ ÉG ALATT 2D (88’) (16) -

az angoltanárnõ Martha, marseille-i
története

18.30 MALOM ÉS KERESZT 2D (92’) ( 12 ) - a
festészet és a mozgókép zseniális
egyesítése

20.00 ÉLETEM SZERELME (87’) (18) - francia
vígjáték egy házassági tanácsadóról

június 18. hétfõ
17.00 KUKORI ÉS KOTKODA (70’) (kn)
18.30 A DIKTÁTOR 2D (83’) (16)
20.00 MALOM ÉS KERESZT 2D (92’) (12)
21.30 TENGERRE, FRANCIÁK! (77’) (16) -

sztorikollázs szavak nélkül

június 19. kedd
17.00 SEBAJ TÓBIÁS (86’) (kn)
18.35 A HOLLÓ 2D (111’) (16) - XIX.sz-i

történet John Cusack fõszereplésével
20.30 A DIKTÁTOR 2D (83’) (16) - Sacha Baron

Cohen új filmje

június 20. szerda
17.00 VACKOR AZ ELSÕ BÉBEN (77’) (kn)
18.30 A PROVANCE-I FÛSZERES (96’) (12)

fsz.: Nicolas Cazalé (Cézár díj)
20.05 CSAK A SZÉL (86’) (16’) - Fliegauf
Bence filmje
21.30 TENGERRE, FRANCIÁK! (77’) (16) -

sztorikollázs szavak nélkül

június 21. csütörtök
15.30 MADAGASZKÁR 3. 2D (92’) (6)
17.00 A PROVANCE-I FÛSZERES (96’) (12)

fsz.: Nicolas Cazalé (Cézár díj)
18.30 BÖRTÖNREGÉNY 2D (95’) (16)
20.05 A HOLLÓ 2D (111’) (16) - XIX.sz-i

történet John Cusack fõszereplésével
21.50 CSAK A SZÉL (86’) (16’) - Fliegauf

Bence filmje

június 22. péntek
15.00 MADAGASZKÁR 3. 2D (92’) (6)
16.35 MADAGASZKÁR 3. 2D (92’) (6)
18.10 KIVÁNCSI FÁNCSI (95’) (kn)
19.40 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK 2D (95’) (16) -

fsz.: William Hurt és Isabella Rossellini
21.15. ÉJSÖTÉT ÁRNYÉK 2D (113’) (16) 

MOZIMÛSOR

Nyári tanfolyamok 2012

ANGOL, NÉMET EURO és ECL NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÕ INTENZÍV TANFOLYAMOK 
Június 18 – július 28.
36-óra 43.200 Ft (4-6 fõ esetén)

Nyári diákkedvezmény, 1000 Ft/óra:
fejlesztõ, felzárkóztató, érettségire 

és felvételire felkészítõ tanfolyamok angol, német, francia, spanyol nyelvbõl
• 

Játékos angol, német nyelvtanfolyam ovisoknak és kisiskolásoknak 1200 Ft óra/4 fõ
• 

Rajz-, festésoktatás általános- és középiskolásoknak

Tel.: 06-26-301-237, 06-30-319-96-34
2000 Szentendre, Kucsera Ferenc 7. 

email: nivoiskola@freemail.hu • www.nivonyelviskola.hu
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ADÁSVÉTEL

Babakocsi eladó 18 ezer Ft-ért. Tel.
06-70-548-5519.

4 személyes rekamié (vörös
aranyszínû) + 2 fotel olcsón eladó.
Tel. 06-20-952-7740.

Világosbarna szekrénysor olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.

Felújítandó antik bútor eladó. Tel. 06-
70-334-4334.

ÁLLÁS

Otthonunk rendben tartása és kedves,
könnyen kezelhetõ, 11 éves gyer-
mekünk délutáni felügyeletére
keresünk lehetõleg autóval rendelkezõ
segítséget, napi 3-4 órás munkára.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet az esti órákban,
illetve hétvégén az alábbi telefon-
számokon: 06-30-382-9082, 06-30-
694-6299.

Kozmetikust keresek leányfalui szép-
ségszalonunkba. Tel. 06-20-327-8596.

Üzleteinkbe kolléganõt keresünk angol
nyelvtudással állandó munkára (lehet
nyugdíjas is). Tel. 06-30-647-9414.

Nyári munkára diákot keresünk. Tel.
(26) 311-175, 06-20-591-4941.

Szentendrei pizzéria-étterembe sza-
kképzett felszolgálót keresünk. Tel.
06-20-311-5389.

ÁLLÁST KERES

Galériába, antikvitásba érettségivel
(1974) eladói állást keresek. Tel. 06-
30-230-9019.

Teljes körû háztartási munkákat +
gyermekfelügyeletet vállalok. Fiatal,
tapasztalattal rendelkezõ hölgy. Tel.
06-30-328-0211.

Megbízható tanítónõ gyermekfelü-
gyeletet vállal. Tel. 06-70-561-4296.

Megbízható, intelligens, 42 éves hölgy
több éves gyakorlattal, referenciákkal
gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-20-
456-2021.

EGÉSZSÉG

Pedikûr- körömgomba- bõrgomba-
kezelés- tanácsadás. Tel 06-30-949-
6456.

ÖNGYÓGYITÓ JÓGA tábor Torockón
augusztus 5-12. között. Fakultatív tan-
folyamok (mandalafestõ, meditációs).
Tel. 06-70-604-4882,
mmibolya@gmail.com.

Arcdiagnosztikai tanfolyam június 2-3-
án a Harmónia Élet Mûhelyben.
Jelentkezés: 06-30-600-1487, 06-70-
604-4882,
www.eletproblemaknelkul.hu.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Családi házban lakások bérelhetõk.
Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrei kertes ház külön bejáratú
lakrésze kiadó. Tel. 06-70-334-8425.

Kõzúzó utcában hagyományos
építésû, földszinti, 50 nm-es, önálló
mérõkkel felszerelt lakás kiadó. Tel.
06-70-944-0859, (26) 318-776.

70 nm-es, félemeletes, teraszos lakás
a Vasvári-lakótelepen augusztus 
1-jétõl hosszú távra kiadó. Tel. (26)
387-011, 385-472.

Garzonlakás kiadó. Tel. 06-30-854-
2277.

Pismány aljában 1,5 szobás panorámás
lakás nagy teraszokkal, külön mérõ-
órákkal, beállási lehetõséggel, kertes
házban kiadó. 70 ezer Ft/hó+kaució.
Tel. 06-20-362-3626.

Szentendre belvárosában új építésû,
Dunára nézõ, 90 nm-es lakás kiadó.
Tel. 06-20-966-3398.

Bérleményeket keresek 40 ezer
Ft/hó és 300 ezer Ft/hó között.
Ház, lakás, nyaraló lehetséges.
Tel. 06-30-299-0376.

Szentendre belvárosában, a Duna-
korzón 120 nm-es, új építésû lakás
kiadó. Tel. 06-30-940-2652.

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

Kiadó Szentendrén, a Füzesparkban 2
szobás, konvektoros lakás június 15-
tõl. 45 ezer Ft+rezsi/hó+1 havi kau-
ció. Tel. 06-20-236-4926, 06-20-236-
4993.

Szentendre, Görög utca 4. szám alatt
lévõ tetõtéri, 130 nm-es lakás/iroda
kiadó. Tel. 06-20-927-0766.

1,5 szobás, bútorozott, I. emeleti
lakás kiadó téglaházban. Tel. 06-30-
651-2612.

Különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30-
830-8812.

Családi ház kiadó Pismányban: 3
szoba-nappali, 2 fürdõszoba, kony-
ha, garázs, rendezett kert. Tel.
(26) 328-413, 06-70-340-7021.

Garázs kiadó. Tel. 06-20-242-8486.

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

45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel. (26)
300-948.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás,
bútorozatlan lakás albérletbe kiadó.
Tel. 06-70-408-1971.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, a Szirom utcában 110
nm-es téglaház eladó 26 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-949-6926.

Szentendrén 56 nm-es, 2 szobás,
felújított, erkélyes lakás eladó 9,5 mil-
lió Ft-ért. Tel. 06-20-599-6988.

Szentendrén, Pismányban jó
helyen régi kúria felújítást igénylõ
állapotban, 500 nöl-es, hatalmas
telekkel, 36 millió Ft irányáron
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Tulajdonostól eladó napfényes, 2
szobás, 57 nm-es, I. emeleti lakás
nagy terasszal, tárolóval csúsztatott
zsalus technológiával készült házban.
Tel. 06-70-604-4882

Sürgõsen eladó Szentendrén, hangu-
latos környezetben, 5 lakásos társas-
házban fölszinti, 3 szobás, teraszos
lakás. Alatta garázs és tároló helyi-
ségek (össz: 112 nm). ABC, gyógy-
szertár, buszmegálló 1 percre. Ára:
20,5 millió Ft. Tel. 06-30-288-6162.

Kondor Béla utcában I. emeleti, 59
nm-es, hõmennyiségmérõs lakás
kiadó-eladó. Tel. 06-20-317-8626.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
III. emeleti lakás körpanorámával,
beépített konyhával, hõmennyiség-
mérõvel, tulajdonostól 10 millió Ft-ért
eladó: Tel. 06-20-314-9080.

Szentendrén, Boldogtanyán, üdülõ-
övezetben 200 nöl-es telken 72 nm-es
alapterületû +tetõtér, szerkezetkész
családi ház eladó tulajdonosától. Ár:
16,5 millió Ft. Tel. 06-30-560-3567.

240 nm-es ház megosztva is eladó.
Tel. 06-30-949-6456.

Pismányban, arborétumszerû
gyönyörû kertben 65 nm-es,
teraszos, szép kis ház olcsón, 24
millió Ft-ért eladó. Megéri! Tel 06-
30-299-0376.

Összközmûves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes
építkezõnek eladó. Irányár: 12 millió
Ft. Tel. 06-30-605-7199.

Lakások: garzonok és másfél
szobásak 5,5 és 7,5 millió Ft-ért
eladók. Nem lakótelepen! Tel. 06-
30-299-0376.

Leányfalun, 300 nöl-es õsfás
telken 85 nm-es alapterületû, 60
nm-es tetõtérrel villajellegû ház 26
millió Ft-ért eladó. Kétgenerációs!
Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS

Matematika pótvizsgára felkészítést
vállalok. Szuromi Márta, 06-70-580-
0209.
Angol nyári intenzív tanfolyamok. 
Tel. 06-70-527-3879,
cserip72@gmail.com.

Egyetemi végzettségû, tapasztalattal
rendelkezõ, számlaképes bölcsész
lány vállalja diákok oktatását, korrepe-
tálását angol nyelvbõl és történelem-
bõl. Nyáron intenzív nyelvoktatási
lehetõséggel, akár csoportokban, pót-
vizsgára való felkészítés! Részletek
egyeztetése a 06-30-434-8674.

Angol nyelvtanfolyamok, magánórák a
Hév-végállomásnál, otthonos, oldott
környezetben vagy az Ön otthonában.
Nyelvvizsgára való felkészítés (Telc,
Euro, Bme, Cambridge stb.), üzleti
angol, fordítás. Angliában diplomázott,
tapasztalt, dinamikus, de türelmes
tanárral. Tel. 06-70-527-3879,
cserip72@gmail.com. 

Olasz nyelvoktatás! Tel. 06-20-452-
6613.

SZOLGÁLTATÁS

Kútfúrás, hõszivattyú-telepítés 500 m
mélységig, bármely kõzetben. Tel:
(26) 319-368.

Családi házak tervezése, kivitelezése,
mûszaki ellenõrzés, felelõs mûvezetés.
Czakó György okleveles építõ mérnõk.
Tel. 06-20-221-1612.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

Kertápolás, zöldhulladék elszállítással,
gépi permetezés, örökzöldeket,
gyümölcsfákat, szúnyog, kullancsirtás.
Tel. 06-30-238-4255.

Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”.
Tel. 06-70-578-1468.

Lakástól az irodaházig minden, ami vil-
lanyszerelés. Templomi padfûtés,
szerviz, érintésvédelem, EPH, tûzjelzõ
és biztonságtechnikai rendszerek
szerelése lakásokba is.
Szabványossági felülvizsgálat, stb.
Korrekt árak. Tel. 06-30-962-2629.

VÍZSZIGETELÉS: vizes-salétro-
mos házak utólagos talajned-
vesség elleni szigetelése garanciá-
val. Tel. 06-20-942-4954.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel. (26)
788-367, 30-950-4187, Mezei
Sándor.

TÁRSKERESÕ

DUNAKANYAR- FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-823-
2025.

ÜDÜLÉS

Balatonfüreden, zsákutcában lévõ,
kétszintes családi ház kerttel, külön
bejárattal, akár egyben is kiadó. A
strand 10 perc sétával az utca végén.
Tel. 06-30-959-1670.

Pihenés és gyógyulás Mátrade-
recskén, a széndioxidos gyógygáz-
fürdõ közelében (érszûkület, ma-
gas vérnyomás, cukorbetegség
mellékhatásai stb. kezelésére ja-
vallott). Szállásfoglalás: 06-20-
587-6625 vagy a barna.i@t-
online.hu e-mail címen.

ÜZLET

Szentendrén, a Bogdányi utcában
júliustól 70 nm-es helyiség lakás-
nak/irodának/rendelõnek kiadó.
Tel. 06-20-665-3685.

Belvárosi kávézó bérleti joggal,
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-244-
3309.

Szentendrén, a Fõ tér közelében
pinceétterem felszereléssel kiadó.
Tel. 06-20-437-1153.

Eladó vagy kiadó Tahiban, a Fõút és a
Tesco mellett 86 nm-es (+terasz), 2

helyiségbõl álló épület, mely jelenleg
vendéglátóhelyként mûködik. Tel. (26)
387-011, 385-472.

Vasúti villasor 3. szám alatt lévõ 40
nm-es helyiség üzletnek, lakásnak
kiadó. Tel. 06-30-949-5581.

Szentendre, Görög utca 4. szám alatt
lévõ 100 nm-es pince/üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-20-927-0766.

TÁBOR

Tenisztáborok Luppa-szigeten. Napi 4-
5 óta tenisz, nagyon igényes és
szórakoztató oktatással. Egyéb
programok: óriáshinta, trapézolás a
Dunán, ügyességi játékok polisztirol
lapokon, dagonyázás, pingpong, foci,
biciklitúrák, vízi sportok és játékok.
www.feristennis.hu. Jelentkezés: 06-
20-438-5022, Makray Ferenc.

EGYÉB

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

Andi Kert Faiskola 
és Kertcentrum

• Pomáz, Mártírok útja 23. •
Nyitva kedd-péntek 9-18 óráig 
Szo.:  9-17 óráig, Vas. 9-13-ig

GONDOZÁSMENTES gyümölcsfák érkeztek!
Alma, sárgabarack, körte, szilva, cseresznye, meggy 
és egyéb fajták. Különleges gyümölcstermõ növények.
(Permetezést nem igényelnek)

06-30-962-8863, 06-70-241-9001



SPORT

XXVI. ÉVFOLYAM  11. SZÁM 2012. JÚNIUS 8. SzeVi 19

Süt a nap 
és itt a nyár

VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR
SZENTENDRÉN

Idõpontok: 06. 18-22; 06. 25-29;
07. 02-06; 07. 09-13; 07. 16-20;
07. 23-27; 07. 30-08. 03; 08. 06-
10; 08. 13-17; 08. 20-24; 08. 27-
31

Programok:
• Kajakozás, kenuzás, vízitúra, 
felszereléssel, motoros hajókísérettel
• Hetente egy egész napos vízitúra,
bográcsozás, pecázás, fürdõzés
• Sporteszköz, speed stacks – sport
poharak oktatás, egyéni technika
• Változatos sportjátékok: foci, röplab-
da, kosárlabda, úszás 

Helyszín: Czóbel sétány, a régi hajó-
állomás mellett (megközelíthetõ a
Sziget utca felõl)
Részvételi díj: 23 500 Ft/fõ/hét.
Testvéreknek: 21 000 Ft/fõ/hét 
(részletfizetési lehetõséggel)
Ellátás: bõséges reggeli, ebéd és
uzsonna
Érkezés: reggel 9-ig, 
távozás 16.30 után

A tábort vezetik:
Hamar Ágnes kajak-kenu edzõ, 
testnevelõ tanár 
Novák Ferenc olimpiai bajnok, kenu
edzõ 

e-mail:  presto@dunakanyar.net
06- 30/ 416-91-59 telefonon

GYERE ÉS EVEZZ VELÜNK!

Baseball

A szentendrei Sleep-
walkers június elsõ

hétvégéjén a tavalyi interliga
gyõztes csapat, az Apollo
Bratislava ellen játszott két 
meccset.
Eredmény
Szentendre Sleepwalkers – Apollo
Bratislava 9:19 és 6-7.

Az egyesület továbbra is várja a 7-
15 éves korosztályba tartozó
lányok és fiúk jelentkezését az
utánpótlás csapatába. Edzések
kedden és csütörtökön vannak
16-tõl 17.30-ig. 
Érdeklõdni lehet: Katona Tünde,
06-30-636-9981.

Labdarúgás

Május 20., 21. Két
labdarúgó mérkõ-

zéssel zártam hétvégi körutamat.
Mindkettõn koncepciózus játék-
vezetés befolyásolta a végered-
ményeket. Az errõl alkotott véle-
ményemet levél formájában fogal-

maztam meg és eljuttattam a Pest
Megyei Labdarúgó Szövetségnek
címezve. Röviden: Miért kell
tönkretenni részrehajló vagy
hozzá nem értõ bíráskodással
több száz nézõ és játékos szóra-
kozását? Tegyenek ellene vala-
mit! Ez a két meccs sokadik volt
ebben a bajnokságban, ahol az
elõbb említett módon fújták a
sípot
Tinnye - PILE (Pilisszentkereszt)
2-2 (0-1), megye III. o. Góllövõ
Payer Cs. (11-esbõl), Pál F., illetve
Mikusik B. és Bagi J. 

*
Szentendre VSE - Pilisvörösvár 1-
2 (0-1) öregfiúk. Góllövõnk: Jelfy
L. Változatos, jó iramú mérkõ-
zésen egyenlõ erõk küzdelme folyt
a pályán. A piros-kékben játszó
Szentendre veszélyesebben szer-
vezte a játékot, de a gólhelyzetek
sorra kimaradtak, illetve a
játékvezetõ lesnek minõsítette a
kiugrásokat. A végén csattant az
ostor: a középen induló, tisztán
kapura törõ Jelfyt rángatta, majd
legázolta egy védõ, a játékvezetõ
pedig tovább-ot intett. A 11-es és
a piros lap elmaradt!
– Miért nem adott 11-est? –  kér-
deztem a pálya irodájának ajta-
jában álló „sporit”. – Mi jogon
kérdezi? (Kitûzõmre mutattam...)
Ja? Sportriporter? Nem láttam. Én
is tévedhetek, nem? – kérdezett
vissza meglehetõsen élesen, majd
hozzátette: – Be fogom tiltatni ezt
a libalegelõt! (Ezzel a pálya ál-
lapotára célzott) – Mi köze ennek
a meg nem ítélt büntetõhöz?
Történt valami, ami miatt be kéne
tiltani? – kérdeztem, de erre már
nem válaszolt, bement az irodába.

A megyei labdarúgó bajnokságok
a hajrájukhoz érkeztek. A Buda-
kalász az elsõ osztályban lesza-

kadni látszik: a középmezõny
végén helyezkedik el újabb itthoni
veresége miatt. Az elsõ B osztály-
ban a Pomáz és a Dunabogdány
egyaránt nyert, tartják magukat
az élcsoportban. Tahitótfalu soro-
zatos vereségeivel sereghajtó. A
másodosztályú csapataink közül
a Szigetmonostor áll a legjobban
(3. hely), középmezõnyben van
egyaránt 25 ponttal Leányfalu és
Visegrád.

Kézilabda

Befejezõdtek a kézi-
labda-bajnokságok,

körzetünk csapatai a következõ
helyezéseket érték el.

Szentendrei KC (férfi NB I./B: 7.
hely, 27 pont. Juniorok 4. hely, 34
pont
Szentendrei NKE nõi NB I./B: 11.
hely, 10 pont. Juniorok 5. hely, 29
pont
Budakalász SC férfi NB II. 6. hely,
25 pont. Juniorok 1. hely, 36 pont:
bajnokok!
Budakalász SC nõi NB II: 4. hely,
33 pont (a bronzérmessel azonos
pontszámmal!). Juniorok 7. hely
24 pont-

GERLAI P.

A Welldance
Egyesület
újabb sikere
A Horvátországban

május közepén megrendezett
világbajnokságon – melyen több
mint 4000 táncos vett részt a
világ minden tájáról – a szent-
endrei sportegyesület junior for-
mációban ezüstérmet, szóló tán-
cosuk pedig aranyérmet nyert.
Részletes beszámoló a következõ
számunkban.

Nyári vízi 
kalandsport táborok
Ha a nyári szünetedet szeretnéd

vízparton, sportolással, jó 
társaságban tölteni, akkor

szeretettel várunk vízi 
és kalandsport táborainkba!

Gyerekeknek táborozási lehetõség
7 éves kortól azoknak, akik szeretik 
a vizet, szeretnének biztonságos
környezetben és feltételek között
megismerkedni a vízi élet, a kajakozás-
kenuzás, a kerékpározás, a túrázás
alapjaival. Naponta változó programok
(úszás, evezés, kerékpározás, méta,
túrázás,asztalitenisz, falmászás) teljes
ellátással.

Idõpontok:
06. 18-22., 06. 25-29.
07. 02–06., 07. 09–13., 07. 23–27.
08. 21–25, 08. 27-31.

Részvételi díj (sátorozással, teljes
ellátással) 27 000 Ft/fõ/hét
Napközi jelleggel (ebéddel és uzsonná-
val) 8.30-tól 16.30-ig 19 000 Ft/fõ/hét
Újdonság: a tábori program mellé
fakultatívan választható intenzív úszá-
soktatás 4x1 órában 8 000 Ft/fõ/hét
áron!

ÉJSZAKAI 
WELLNESS 

a V8-ban
Június 15-én, 

pénteken 
20-tól 23 óráig

a V8 Uszoda és
Szabadidõközpontban

(Kálvária út 16/C.)

OROSZ EST: 
beköszönõ vodka, banya-
szauna, látványmasszázs,

orosz népi falatkák, vetítés

Belépõjegy 2500 Ft

Elõjegyzés: (26) 300-200
Csak 14 éven felülieknek!
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