


Összegyûjtöttünk 7+1
érvet, ami a csapvíz mel-
lett szól.

1. A legbiztonságosabb élelmiszerünk. A
laboratóriumok több mint 60 szempont
szerint vizsgálják a vízmintákat. A szol-
gáltatott ivóvíz minõsége minden szem-
pontból megfelel a szigorú egészségügyi
normának, a magyar szabványnak és az
Európai Unió elõírásainak egyaránt.
2. Fogyasztása egészséges. A szervezet
számára nélkülözhetetlen ásványi
anyagokat optimális összetételben tar-
talmazza. Napi 2-2,5 liter folyadékra van
szüksége szervezetünknek! A víz szállít-
ja a sejtekhez a tápanyagokat, szabá-
lyozza a vérnyomást, rugalmassá teszi
az ízületeket.

3. A nap 24 órájában rendelkezésre áll. 
4. Környezetbarát. Vezetéken érkezik,
nem mûanyag palackban, aminek
lebomlási ideje a természetben 300 év.
5. Kényelmes. Nem kell palackokban,
vödrökben hazaszállítani.
6. Olcsó. 2 liter üdítõital áráért
átlagosan 1000 liter tiszta, egészséges
csapvíz áll rendelkezésünkre.
7. Üdít, frissít.
+1. Nem hizlal!

A Duna Menti Regionális Vízmûvek
fokozott figyelmet fordít arra, hogy az
általa szolgáltatott ivóvíz kiváló
minõségû legyen, és biztosítsa azokat az
ásványi anyagokat, amelyek elenged-
hetetlenek a nyári kánikulában.

VÁROS

SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. JÚNIUS 22.2

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.szent-
endre.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

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

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
tel/fax: (26) 310 442
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Kiemelten fontos a vízfogyasztás a nyári melegben

Egyik napról a másikra érkezett meg az idei nyár. Ilyenkor fokozottan figyelni
kell a folyadékbevitelre. Szervezetünkbõl a nagy meleg hatására a vízzel együtt
ásványi sók is távoznak, ezért pótolni kell a folyadékot, amit legjobb csapvíz
formájában megtenni.

Vállalkozók figyelmébe!

A VOSZ-KVBSZ az 1990-ben alakult Kereskedõk Vállalkozók Budapesti Szervezetének általános érdekképviseleti
jogutódja. 2009-ben a szervezet – jogi önállóságát megtartva – szorosabbra fûzte kapcsolatát Magyarország leg-
nagyobb munkáltatói szervezetével, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ), és nevüket
VOSZ KVBSZ-re módosították. A szervezet célja az egyéni és társas vállalkozások szakmai érdekvédelme. Tardos
Jánost, a VOSZ-KVBSZ elnökét kérdeztük arról, hogy tagjaik milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

– Nagy sikerrel mûködtetjük a Széchenyi-kártya irodánkat: az elmúlt évben több mint 600 vállalkozás kapott hitelt
mintegy hatmilliárd Ft értékben. Beindítottuk a kombinált mikrohitel szolgáltatást, amely szinkronban mûködik a
Széchenyi kártyával. Felépítettük információs és tanácsadó szolgálatunkat a vállalkozásokat érintõ jogi, adóügyi,
munkaügyi kérdésekben. 
Nemrégiben írtunk alá a VOSZ-szal egy kedvezményes beszerzési rendszert, ami azt jelenti, hogy ezentúl olcsóbban
vásárolhatnak tagjaink autót, telefont, áramot, üzemanyagot stb. Idén májustól a hazai kis- és középvállalkozások
beszerzéseik során olyan árkedvezményhez juthatnak, amely eddig csak a nagyvállalatok számára volt elérhetõ. A
VOSZ-BESZ Zrt. indulásként öt nagyvállalattal írt alá együttmûködési szerzõdést. A cégek azt vállalták, hogy a
néhány fõs (akár egyszemélyes) vállalkozásoknak is komoly kedvezményeket biztosítanak. A beszerzési rendszer-
hez ingyenesen lehet csatlakozni, az egyetlen feltétele a VOSZ-tagság. 
Ezen kívül tagjaink részére foglalkozás- üzemorvosi szolgáltatást biztosítunk, kedvezõ díjakkal, illetve pályázati
tanácsadást mûködtetünk. Irodánk, ami egyben Széchenyi Kártya Program regisztrációs iroda is: Budapest, Teréz
krt. 38. I. em. 118. szám alatt található. Tel. 06-1-302-4706, www.vosz-kvbsz.hu

- MI -

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy technikai okok
miatt 06. 27-én (szerdán) és 06. 28-án
(csütörtökön) az ügyfélfogadás rendje 
változik!

Az ügyfélfogadás idõpontja
06. 27. (szerda):
06. 28. (csütörtök)

A többi napon az ügyfélfogadás rendje 
változatlan!
Megértésüket elõre is köszönjük!

13.00 – 16.30 óráig
8.00 – 12.00 óráig

Dr. Molnár Ildikó
címzetes fõjegyzõ



Városházi munkálatok
Az elmúlt hét folyamán kivágták a Városháza elõtti fákat, amelyre
azért volt szükség, mert a növények kiszáradtak, és szakértõi vélemény
alapján javasolt volt azok eltávolítása. A kivágott fák helyére õsszel
ültetnek újakat, addig leándereket tesznek ki a helyükre.
Nemrég felállványozták a Polgármesteri Hivatal homlokzatát: a tavalyi
év során megkezdett munkálatokat zárják le a bejárat feletti párkány
cserépfedésének javításával.

Szerzõdésmódosítás

A Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbõvítõ rehabilitációja
címû projekttel kapcsolatosan a képviselõk jóváhagyták, hogy a
beruházás fizikai megvalósulásának tervezett napja 2012. július 31.
legyen, és ennek alapján módosítsák a támogatási szerzõdést.

Újabb felfestés lakossági kérésre

Sok esetben okoztak közlekedési problémát a Vasvári patikánál rossz
helyen parkoló autók, ezért a lakossági kéréseknek eleget téve az
önkormányzat sárga felfestéssel kijelölte azt a területet, ahol a patika
környezetében nem engedélyezett az autósoknak a parkolás.

Dumtsa sírja felújításra
szorul
Kedves Szentendreiek!

Ez év tavaszán lakossági civil
kezdeményezésben elindult a régi
szerb temetõben található Dumtsa-
sír felújítása. Mint ismert, Dumtsa
Jenõ Szentendre újkori történel-
mének talán legjelentõsebb pol-
gármestere volt. Mûködésének ha-
tása a mai napig érzékelhetõ. Eh-
hez képest sírja Dumtsa nagysá-
gához méltatlan állapotba került.
Nem emberi hanyagság miatt,
hanem az elmúlt közel egy év-
század alatt megsüllyedt a sír,
megdõlt az obeliszk és szétfagyott a
mûkõbõl készült sírfedés. A sír
kovácsoltvas kerítése szintén fel-
újításra szorul. A munkálatokat
szentendrei lokálpatrióta vállal-
kozók végzik. A munkálatok költ-
ségei egyházi és civil adományok-
ból tevõdnek össze, de sajnos a
szükséges pénz nehezen gyûlik. 

Kérjük Szentendre lakosait, hogy
tehetségükhöz mérten támogassák
a fenti kezdeményezést, úgy, ahogy
azt annak idején Dumtsa Jenõ is
tette, ha Szentendrének vagy a
térségnek támogatásra volt szük-
sége. Az adományozás a Görög-
keleti Szerb Egyházközség OTP
Szentendrei Fióknál vezetett,
„Dumtsa” elnevezésû 11784009-
20202929 számú számlaszámra
átutalással, vagy az ügy szerve-
zõinél: Margaritovits Ivánnál (06-
20-9551-214) vagy Pistyur Imrénél
(06-20-9138-589) készpénz-át-
adással lehetséges.

Segítségüket elõre is köszönjük!

A SZERVEZÕK

Fogjunk össze
Kézdivásárhelyért!
Szentendre tizenkét éve ápol
testvérvárosi kapcsolatot Kézdi-
vásárhellyel, amely település
rendkívül fontos szerepet játszik
a magyar kultúra megõrzésében
és továbbörökítésében. A kézdi-
vásárhelyi önkormányzat Beder
Imre lelkipásztorral összefogva
egy helyi, mûemléki református
templom felújítására gyûjt, amely
Erdély egyik legnagyobb és

legszebb épülete. A rekonstrukció
megvalósítása miatt széles körû
összefogást kívánnak elérni, ezért
vették fel a kapcsolatot a szent-
endrei önkormányzattal, 1 millió

forint anyagi támogatást kérve
tõle. 
A képviselõ-testület a szûkös
pénzügyi lehetõségek ellenére
100 000 forintot szavazott meg
segítségként a várható munkála-
tokhoz, hiszen a testület tagjai
kiemelten fontosnak tartják a
határon túli magyar kapcsolatok
ápolását, erõsítését. Ahhoz, hogy
az erdélyi testvérvárosunk által
kért támogatás összegyûljön,
szélesebb összefogásra van szük-
ség, helyi szinten is. 
Szentendre lakossága számtalan-
szor bizonyított már együttmû-
ködés terén, így ezúton kérek
minden szentendrei lakost, hogy,
mint korábban is, most is fogjunk
össze egy nemes cél érdekében!
Kérem, hogy anyagi lehetõségei-
hez mérten támogassa Erdély
egyik legnagyobb és legfontosabb
templomának felújítását. Felaján-
lásait a Szentendréért Közalapít-
vány számlaszámára fizetheti be:
11742087-20073857. 
A közleményben kérjük, legyen
szíves feltüntetni: „Kézdivásár-
hely templomfelújítás”. 
Bízom városunk polgáraiban,
településünk összefogásában!

DR. DIETZ FERENC
polgármester
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A polgármester
programja

Június 22.
EU Parlamentben 2014-2020. tervezési
idoszakról megbeszélés 

Június 23.
15.00 Szentendrei Múzeumok és

Galériák Éjszakája program
megnyitása a Szentendrei
Képtárban

15.30 IVAN DAN program megny-
itása a Fõ téren

17.00 Turisztikai és Információs
Központ és új kommunikációs
rendszer átadó ünnepsége

Június 25.
13.30 Kaponya Judit mûvész

születésnapi köszöntése
15.00 Reorganizációs megbeszélés
17.00 „Csodálatos állatvilág”

hivatali fotókiállítás megnyitó-
ja a Polgármesteri Galérián

Június 26.
09.00 Vezetõi értekezlet

Június 27.
10.00 Országos konferencia a járá-

sok mûködésérõl
15.00 DMRV új vezérigazgatójával

egyeztetés városi ügyekben
17.00 Vöröskereszt képviselõivel

megbeszélés 

Június 28.
09.00 Városstratégiai menedzser

pályázók meghallgatása
13.00 Polgármesteri fogadóóra

Június 29.
10.00 TV Szentendre interjú

testületi témában
15.00 Fõtér 12. sz. alatti vendégház

átadása

Július 2.
16.00 Amerikai baptista delegáció

fogadása

Július 3.
15.00 Reorganizációs megbeszélés

Július 4.
10.00 Vezetõi értekezlet

Július 5.
09.00 Állampolgársági eskütétel
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HÍREK

Szentendre is jelen
volt a XII. Finn-Magyar
Testvérvárosi
Találkozón
Szentendre finn testvérvárosa
Uusikaupunki, amelynek képvi-
selõivel a távolság miatt ritkán
van lehetõség a személyes ta-
lálkozásra. A XII. Finn-Magyar
Testvérvárosi Találkozó jó alkal-
mat kínált arra, hogy a két
település közötti kapcsolat új
erõre kapjon.
A június 5-7. közötti rendezvény
Espoo-ban volt, és közel 60-60
település vett részt rajta – Ma-
gyarországról pl. Balatonfüred,
Siófok, Esztergom –, valamint a
Települési Önkormányzatok Szö-
vetsége és a Belügyminisztérium
is képviseltette magát. Az ese-
mény kiváló alkalmat nyújtott a
polgármesterek, politikusok talál-
kozására is, az aktuális kérdé-
sekrõl való egyeztetésre az
önkormányzati reformok és
mûemlékvédelem témakörében.
Szentendrérõl dr. Dietz Ferenc
polgármester, Kun Csaba
képviselõ és Jolanda Willemse
volt jelen az eseményen.

Új intézményvezetõk

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 2012.
augusztus 1-tõl 2017. július 31-
ig terjedõ idõszakra a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gim-
názium vezetõi feladatainak el-
látásával Molnárné Reskovits
Zsuzsannát, a Templomdombi
Általános Iskola vezetõi
feladatainak ellátásával pedig a

korábbi igazgatót, dr. Beregnyei
Józsefnét bízta meg. Hajdu
Gábornak, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium
volt igazgatójának 23 éves igaz-
gatói munkájának elismeréseként
címzetes igazgatói címet
adományozott. 

*
A Városi Szolgáltató Zrt. vezér-
igazgatójának 2012. július 1.
napjától határozatlan idõtartam-
ra, 3 hónapos próbaidõvel Kroó
Józsefet választották meg. A
vezérigazgató felett a munkál-
tatói jogokat a polgármester
gyakorolja a megválasztás és 
visszahívás kivételével, mely jog
a képviselõ-testületet illeti meg.

Új aljegyzõ

A képviselõk dr. Gerendás Gábort
választották meg aljegyzõnek a
június 14-i testületi ülésen, aki
új megbízatása mellett ellátja
korábbi feladatát is, a
Közigazgatási és Népjóléti Iroda
vezetését.

Dömörkapui 
bérlakások

A képviselõk meghosszabbították
a Dömörkapunál található szo-
ciális bérlakások bérlakásál-
lományból történõ törlésének
határidejét, amelyrõl a decemberi
testületi ülésen újra tárgyalnak.
Addig is megvizsgálják a lakók
más helyen történõ lakhatásának
lehetõségeit, és alternatívákat
dolgoznak ki Dömörkapu hasz-
nosítására.

Karbantartási munkák
a szentendrei 
HÉV vonalán
Karbantartási munkákat végzünk 
a szentendrei HÉV vonalán
• június 16-ától, szombattól
június 29-én, pénteken
üzemzárásig,
• július 2-án, hétfõn
üzemkezdettõl július 6-án, pén-
teken üzemzárásig,
• július 9-én, hétfõn üzemkezdet-
tõl július 15-én, vasárnap
üzemzárásig
a Batthyány tér és a Szentlélek
tér között. 
Ezekben az idõszakokban a
szerelvények a Szentlélek tér és
Békásmegyer, illetve a Szentlélek
tér és Szentendre között járnak, a
menetrendjükben feltüntetett
indulási idõpontoknak
megfelelõen. A Szentlélek tér és a
Batthyány tér között a H5 jelzésû
HÉV-pótló autóbuszokkal
közlekedhetnek az utasaink. 

A fentiek mellett
• június 30-án, szombaton
üzemkezdettõl július 1-jén,
vasárnap üzemzárásig
• július 7-én, szombaton
üzemkezdettõl július 8-án, vasár-
nap üzemzárásig
ugyanezen a HÉV-vonalon a
Batthyány tér és Békásmegyer
között végzünk karbantartási
munkákat. Ezen a két hétvégén a
vonatok csak Békásmegyer és
Szentendre között közlekednek –
a menetrendjükben feltüntetett
indulási idõpontoknak
megfelelõen. Békásmegyer és
Batthyány tér között a H5 jelzésû
HÉV-pótló autóbuszokkal lehet

utazni. Emellett – a 3-as metró
könnyebb elérése és az átszállá-
sok csökkentése érdekében az
Árpád híd M csomóponthoz is
közlekedtetünk HÉV-pótló
autóbuszokat H5A jelzéssel.

A Budapesti Közlekedési Központ
célja, hogy a karbantartási mun-
kák idején is a lehetõségekhez
mérten zavartalan legyen a for-
galom. A korlátozások miatti
kellemetlenségek miatt ezúton
kérjük és köszönjük a közlekedõk
türelmét és megértését!

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Termelõi piac

Várja vásárlóit szombat 
délelõttönként a helyi termelõi
piac, mely az önkormányzat 
támogatásával valósult meg a
Tahi hídfõ nagyparkolója mellett. 
A piaci látogatók füstölt áruból,
házi sajtból, szörpbõl, mézbõl,
gyümölcsökbõl-zöldségekbõl,
különleges savanyúságokból,
házi tojásokból válogathatnak. 
A kínálat folyamatosan bõvül, és
örömmel fogadják a környékbeli
termelõket, akik szívesen
értékesítenék portékáikat.
A piac pontos helyszíne az állat-
orvosi rendelõ mögötti, a Tahi
nagyparkoló melletti murvás
terület. Nyitvatartási ideje: 
minden szombaton 7-12 óráig.
A piac üzemeltetõje a Mezõntúli
Bt., képviselõje Rokob Orsolya,
érdeklõdését, kérdését várjuk a
mezontuli@gmail.com mail
címen vagy a 70/5 984345 tele-
fonszámon.

ÉRETTSÉGI UTÁNI 
INGYENES SZAKKÉPZÉS!

Még nem tudod, hogyan tovább? Nem sikerült a felvételid?
Tanulj szakmát helyben, tandíjmentesen!

a Szakkay József Szakközépiskola újra indítja UTAZÁSÜGYINTÉZÕ 

ÉS IDEGENVEZETÕ képzését Szentendrén a 2012/2013. tanévben 

• tanulói jogviszony, diákigazolvány

• intenzív nyelvoktatás, „C” típusú állami nyelvvizsgára felkészítés

A képzés helye: Szentendrei Református Gimnázium

Jelentkezés: személyesen az alábbi címen: Szakkay J. Szakközépiskola Szentendrei

Tagozata, 2000 Szentendre, Áprily tér 5.

vagy a  www.szakkay.hu honlapról letölthetõ jelentkezési lap kitöltésével és

elküldésével

Jelentkezési határidõ: 2012. augusztus 25.

Bõvebb információ: 06-20-575-2875 vagy 06-26-302-595, honlap: www.szakkay.hu 



Gátépítés

Tisztelt lakosság, 
tisztelt érintettek!

Örömmel értesítjük Önöket,
hogy megszületett a
Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata, mely lényegét 
tekintve a következõt 
mondja ki:
A jogorvoslati döntés
értelmében mód van a
határozatban foglaltak
figyelembe vételével a korábbi
hiányosságok kiküszöbölésére,
így a hiánypótlás és korrigálás
után lehetõség van a nyertessel
szerzõdést kötni, és elindulhat-
nak a munkálatok.

A tervek szerint a
szerzõdéskötés várható idõpon-
tja július vége.
A munkálatok megkezdése
elõtt az érintetteket személye-
sen, valamint e-mailen is
tájékoztatni fogjuk a várható
ütemezésrõl, a munkálatok és
a forgalom rendjérõl, a
közterület-használati díjak vál-
tozásáról, 
a kedvezmények, illetve az
együttmûködés lehetõségeirõl,
feltételeirõl. A lakosság online-
, nyomtatott sajtó, valamint 
elektronikus média (tv, rádió)
útján informálódhat a
beruházásról, ezen kívül
idõszakos kiadványaink,
tájékoztatóink segítségével
juthatnak megfelelõ informá-
ciókhoz.
Igyekszünk mindenki számára
elérhetõ, releváns tájékoztatás-
sal szolgálni a jövõben is.

Bízunk szíves 
együttmûködésükben!
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A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg
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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!

Ebtulajdonosok figyelmébe
A 2010. december 31. nap-
ját követõen született ebet
kizárólag – az egyedi azo-
nosítást szolgáló – mikro-
chipes megjelölést és re-
gisztrációt követõen lehet
közterületen sétáltatni.
Az állat felügyeletét ellátó

állatorvos véleménye alapján harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan
természetû ebek esetében meghatározott területeken, illetve helyisé-
gekben a rövid póráz mellett a szájkosár alkalmazása is kötelezõ,
illetve az eb támadását követõ hatósági eljárás eredményeként
elõírható!

Az ebtartó vagy az eb felügyeletével megbízott személy 
az ebet a közterületen kizárólag pórázon vezetheti, köteles
gondoskodni az eb által közterületen okozott szennyezõdés

(ürülék, hányadék, stb.) haladéktalan eltávolításáról,
valamint köteles az ehhez szükséges eszközöket 

magánál tartani.

Az eb tartója köteles az ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni
és széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelésérõl gondoskodni, és
az eb oltását és féregtelenítését bizonyító igazolást vagy oltási könyvet
az azt ellenõrzõ kerületi fõ-állatorvos, közterület-felügyelõ vagy rendõr
felszólítására bemutatni. 
Aki természetellenesen viselkedõ kóbor ebet, macskát vagy egyéb álla-
tot észlel, köteles azt a hatósági állatorvosnak bejelenteni. A gazdátlan
vagy gazda nélkül kóborló ebek befogásáról a gyepmester gondoskodik
a bejelentéstõl számított 48 órán belül. A befogott ebek megõrzése 14
napig a gyepmesteri telepen történik, melyek a felmerült befogási,
állatorvosi és tartási költségek térítése ellenében kiválthatóak. Az
elhullott állat tetemét tilos szeméttárolóba, vízfolyásba, csatornába,
közterületre kitenni.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy szabálysértésnek minõsül:
• a település belterületén felügyelet nélkül az eb közterületre bocsátása

vagy kóborolni hagyása
• természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen – a

vadászkutya kivételével – a kutya póráz nélkül elengedése vagy
kóborolni hagyása,

• a kutya szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön
– vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével –
szállítása

• aki harapós kutyáját nem zárt területen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelõ
figyelmeztetõ táblát,

• az eb élelmiszer-árusító üzletbe, közfürdõ területére, játszótérre való
bevitele vagy beengedése vagy bevitele.

A szabálysértési tényállás bizonyított megvalósulása esetén az eb
tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy 150 000
Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés elkövetõjével
szemben 5 000 – 50 000 forintig terjedõ helyszíni bírság is kiszabható,
melyre a rendõr és a közterület-felügyelõ is jogosult.

Kedves kutyatartók! Kérjük Önöket, hogy legyenek egy kicsit tekintet-
tel azokra is, akik nem „kutyagumikat” kerülgetve szeretnék élvezni
városunkat sétáik során, vagy gondoljanak azokra, akik kicsi gyer-
mekükkel szeretnének a játszótéren eltölteni egy délutánt. Egymás
mellett is lehet békében élni a „kutyásoknak” a „nem kutyásokkal”,
csak egy kis odafigyelés szükséges: egy póráz, amellyel megakadá-
lyozható az eb támadása, és a félelem kialakulása a járókelõkben, egy
zacskó, amivel összeszedhetõ a kutya közterületen keletkezett ürüléke.
Csekély a kötelezettség, amelynek betartásával elkerülhetjük a konflik-
tusokat.

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZENTENDRE

Parlagfû elleni védekezés
A parlagfû leggyakrabban utak és vasúti sínek mentén, parlagon ha-
gyott területeken, nem használt telkeken, nem megfelelõen gyomirtott
és bolygatott földeken fordul elõ. A parlagfû zárt növénytakaró mellett
nem fejlõdik, ezért kiszorítható jól fejlõdõ növényzet telepítésével,
fûmagvetéssel vagy gyep telepítésével.
A parlagfû jelenleg a küzdelmek ellenére szinte akadálytalanul terjed.
A talajban évtizedekig csíraképes mag nagy számban képes várakozni
a csírázásra, ami nagyon megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka
annak, hogy ahol az irtás befejezõdik, a parlagfû hamarosan ismét
elfoglalja a megtisztított területet. A parlagfû irtását folyamatosan kell
végezni: a növényt a virágzása elõtt kell elpusztítani, hogy ne szórhas-
son virágport, és ne érlelhessen termést.

GYOMLÁLÁS, KASZÁLÁS

A parlagfû irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az erõs pollenkoncentrá-
ció kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell a növény közvetlen
érintését, mert az is allergiás reakciót válthat ki. A kaszálás a
környezetet és a költségeket is leginkább kímélõ eljárás. A fiatal
növényeket tömeges megjelenésük után, minél elõbb tanácsos kaszál-
ni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni.
Egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelõzõ idõszakban a
leghatékonyabb, de általában három kaszálás biztosít megfelelõ ered-
ményt. 

A parlagfû irtása állampolgári kötelesség, a 2008. évi XLVI.,
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl szóló törvény
17. § (4) szerint: „A földhasználó köteles az adott év június

30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot

a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A törvény betartása érdekében Szentendre önkormányzata minden
évben megteszi a megelõzõ intézkedéseket. A parlagfû tavasszal kezd
növekedni, így a fejlõdését már az elsõ kaszálás visszaszorítja, majd a
folyamatos fenntartási munkálatokkal vannak karbantartva a
területek. Mindezek mellett a Polgármesteri Hivatalhoz rendszeresen
érkeznek lakossági bejelentések parlagfûvel és egyéb allergén
gyomnövénnyel szennyezett területekrõl, melyeket az azonnali
helyszíni bejárás során megvizsgálnak, majd ennek megfelelõen
születik döntés a további intézkedésekrõl. 

Amennyiben bárki észrevesz parlagfûvel szennyezett területet, illetve
egyéb kérdés merül fel, Perneczky Sára városi fõkertészt lehet keresni
a 26/503-353 számon.

(Az elõzõ számunkban megjelent cikk folytatása)
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Hol tart ma az építkezés?
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató szerint
jelentõs állomásához ért a projekt
– a pincerendszer kitisztításával
lezárult az építkezés elsõ sza-
kasza. Itt helyezik el a Duna-
kanyar körúton található Római
Kõtár értékes kõanyagát, amely a
nagy forgalom okozta szennye-
zõdés, az esõ, a hó miatt jelentõs
mértékben károsodik. Az új mú-
zeum pincéjében a nagyközönség
elõl eddig elzárt római kõem-
lékeket is kiállítják. A pilisszent-
kereszti ciszterci apátságból is ide
kerülnek a templom gótikus fa-
ragványai, valamint Gertrudis
királyné síremléke, aki az apát-
ságban volt eltemetve. Ez az
értékes emlékanyag, amelyet ma
egy barakkban tárolnak, végre
láthatóvá válik. Az építkezés
második ütemében megépül a

múzeum új egyszintes épülete a
belsõ udvari térben, a harmadik
ütemben pedig a belsõ munkála-
tokat fogják elvégezni. Az  utcai
homlokzatot a tervek szerint ere-
deti szépségében helyreállítják.
Az épület déli udvari homlokzata
üveg függönyfalat kap, a keleti
szárnyon falbontással visszaál-
lítják a földszint eredeti, tornácos
homlokzatát. A tetõtéren szobor-
kertet alakítanak ki. A belsõ
udvaron közösségi, szabadtéri
rendezvényeket fognak tartani. 
A múzeum több mint tízezer dara-
bos gyûjteménye végre méltó
helyre kerül. Az anyagból ren-
dezett állandó kiállításon végre
együtt látható  Szentendre képzõ-
mûvészete a mûvésztelep meg-
alapításától egészen napjainkig.
A kiállítótér színes falain kerül-
nek elhelyezésre a Ferenczy
család mûvei, amelyek Ferenczy

Béni hagyatékából kerültek a
múzeum birtokába. A Szentendrei
Régi Mûvésztelep alapító tag-
jainak állandó kiállítása is itt
lesz. Terveznek itt idõszakos tár-
latokat is. Az új épületben kerül
elhelyezésre a látványraktár, az
adattár és a nyilvános könyvtár.
A kávézó és a múzeumi üzlet a
látogatók pihenését szolgálja. 
Mindez egy nyolcszázmilliós pro-
jekt keretében valósul meg. Ilyen
léptékû fejlesztés még nem volt a
közép-magyarországi régióban. A
szakemberek a látogatottság erõ-
teljes emelkedését várják az új
Ferenczy Múzeumtól – az eddigi
tízezer látogató megnégyszere-
zõdését. 
Az új múzeumépület egy éven
belül elkészül. A remények szerint
2013 nyarán megnyitásra kerül a
Ferenczy Múzeum. A huszonegye-
dik századi követelményeknek

megfelelõ látogatóbarát intéz-
mény megszületésével új sza-
kaszához érkezik a szentendrei
múzeumok története.
Sokszor megkongatták már a
vészharangot a város kis múzeu-
mai felett, de szerencsére a vég-
rendeletek kötelezik a fenntartót.
Az életmûveket bemutató múzeu-
mok is felújításra és átrendezésre
kerülnek a jövõben. A Mûvészet-
Malom kortárs mûvészeti cent-
rumként immáron megújítva és
kibõvítve várja a látogatókat. A
Grafikai Mûhely, amely itt nyert
elhelyezést,  a közeljövõben lát-
ványmûhelyként fog mûködni. 
Új – a Ferenczy Múzeumnak ott-
hont adó Pajor-kúria, a kis mú-
zeumok és a MûvészetMalom
alkotta – múzeumi negyed szüle-
tik most Szentendrén. Amely a
város turizmusát is hivatott erõ-
síteni.                     RAPPAI ZSUZSA

A Pajor-kúriától a MûvészetMalomig
Hónapok óta kíváncsian figyelem a Kossuth Lajos utcában a Szentendrei Járási Földhivatalnak egykor helyet adó Pajor-kúria
alakulását. Itt épül ugyanis a várva-várt új Ferenczy Múzeum. A Szerb Ortodox Egyház visszakérte egykori tanítóképzõjét,
amelyben 1951 óta mûködött a múzeum, s ezt az egykor szebb napokat látott, ma már romos épületet jelölték ki új helyszín-
nek. A Pajor-kúria helyreállításának, újjáépítésének és bõvítésének terveit Szuromi Imre építész és a Kocsisok Építész Stúdió
készítette. 

A pince A bejárat

Az udvar A kiállítótér
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Elõzõ cikkeink után kaptunk olyan
visszajelzést, amely ötletekkel teli,
és emellett kaptunk olyat is, ame-
lyek alapján fontosnak tartjuk a
mostani címben megfogalmazott
kérdéseket tisztázni, mielõtt tovább-
lépünk.
Amikor bemutatjuk valakinek a
KITÛNÕSÉG-FEJLESZTÉST, vannak
olyanok közöttük, akik megijednek
a kitûnõ szó hallatán – elõjönnek
korábbi élményeik, mint pl.: a szü-
lõknek való állandó megfelelési
kényszer vagy a saját kitûnõségük
miatt õket ért sérelmek, kiközösí-
tések. Õk értik, mi a kitûnõ, csak az
elõzõek miatt nem merik azt megél-
ni. Azonban sokan vannak, akik
egyszerûen nem értik, miért is
fontos, hogy kitûnõ eredményre
törekedjenek, hisz így is elvannak
valahogy. Megjegyzik, hogy ez biz-
tos megint valami amerikai mar-
ketinges hókusz-pókusz.
Annak érdekében, hogy ezt tisztáz-
zuk, elsõ lépésként kérjük, válaszol-
ja meg magában az alábbi kér-
déseket: 
Ön melyik ételt fogyasztja el szí-
vesebben: a KITÛNÕEN elkészíttet-
tet vagy az ízetlent? 
Ön kivel dolgozik szívesen: azzal,
aki KITÛNÕEN végzi a munkáját,
vagy aki csak összecsapja?
Ön milyen városban akar élni:
melyrõl mindenki azt mondja, hogy
itt rosszul mennek a dolgok, vagy
ahol KITÛNÕEN érzi magát?
És végül: Ön milyen ember akar
lenni: akit értéktelennek tartanak,
vagy akinek elismerik a KITÛNÕ-
SÉGÉT?
Mi a maga nemében KITÛNÕT és
annak FEJLESZTÉSÉT választottuk.
És Ön?
Hogyan is definiálható, hogy valami
kitûnõ-e vagy sem? Ez mindig csak
az adott ember által támasztott,
illetve egy adott feladat vagy termék
irányában megfogalmazott elvárá-
sok alapján értelmezhetõ. A kitûnõ
szubjektív jelzõ, amely mindig az
adott tudásunknak, tapasztala-
tunknak megfelelõ legmagasabb
minõséget jelenti. 
Számunkra az alábbiakat jelenti ez
a minõség: KITÛNÕ = észreveszik,
emlékeznek rá, elégedettséggel tölt
el, eredményes, fejlõdésre ösztönöz.
Amit biztos, hogy nem jelent:
KITÛNÕ =/ különc, kirívó, drága,

sznob és semmi esetre sem gyanús
dolog.
MIÉRT KITÛNÕSÉG-FEJLESZTÉS?
Már Ön is biztosan észrevette, hogy
sokszor milyen könnyen mondjuk
azt valamire, hogy nem jó, rossz –
általában szerencse, ha ilyen enyhe
jelzõkkel illetjük. Mikor azonban fel-
teszik a kérdést, hogy mit akarunk,
hogy mitõl lenne az a valami szá-
munkra akárcsak jó, igen csak
sokáig kell rajta törnünk a fejünket,
és lehet, hogy nem is tudjuk igazán
megmondani. A nem és a rossz 
visszajelzések önmagukban üres
szavak. Semmilyen fejlõdést nem
hoznak az életünkbe, csupán korlá-
tokat és félelmet képeznek. Fejlõdést
csak akkor jelentenek, hogyha mellé
tudjuk tenni azt is, hogy legközelebb
hogyan és mit szeretnénk másképp.
És ennél a pontnál lép be a
FEJLESZTÉS…
Gondoljon bele, ha egy sportoló
készül az olimpiára, akkor mit tesz
az elõtte álló idõszakban? Ha van
kedve, idõnként elmegy edzeni?
Ugye, nem? A lehetõ legnagyobb erõ-
bedobással edz. Kielemzi a korábbi
versenyeit, tanul a hibáiból, újabb
és újabb eszközöket keres edzõje
segítségével, annak érdekében, hogy
fejlessze kitûnõségét – akár fiziká-
lisan, akár mentálisan –, hogy a
legjobb teljesítményét hozza ki
magából az olimpián. Ezt mi szur-
kolóként természetesnek vesszük. A
saját életünkben mi vagyunk ez a
sportoló. Az olimpia a magán- és az
üzleti életünk. Ahol nem mások
legyõzése a cél, hanem az, hogy
megéljük saját kitûnõségünket.
A KITÛNÕSÉG-FEJLESZTÉS olyan
szemléletmód és rendszer, mely
egyéni és csoportos kitûnõségünkre
és az általunk elvégzett feladatok
eredményességének folyamatos fej-
lesztésére alapozva visz el célja-
inkhoz.

Ha továbbra is kérdéses Ön szá-
mára, hogy miért fontos a KITÛNÕ
és a KITÛNÕSÉG-FEJLESZTÉS, ak-
kor írja meg nekünk kérdéseit a
kituno@kituno.hu email címre!

Üdvözlettel:

BUCHOLCZ ESZTER ÉS KOVÁCS OTTÓ

kitûnõség-fejlesztõk
www.kituno.hu

Miért a kitûnõ? 
Miért kitûnõség-fejlesztés?

Szentendre kitûnõ  
Kedvem néhány rongyos fillér. Álmaim szertefoszlottak, vágyaim ella-
posodtak, lehetõségeim beszûkültek. Miért? Számtalan oka van, meg
egy nagyon nyomós érv: a bugyellárisom lapos! De nagyon!! A
kultúrára szomjazom, az igényességet szeretem, az ingyencirkuszt
nem csípem.

Szomszédünnep másodszor

A június 9-én, szombatra meghirdetett II. Szentendrei Szomszédünnepen
mintegy 400 érdeklõdõ vett részt, akik nyolc helyszínen gyûltek össze
közös fõzésre, beszélgetésre, ismerkedésre. Az önkormányzat jóvoltából
idén 200 000 Ft-ot sorsolnak ki azok között, akik beküldték az eseményrõl
készült fényképet. A nyílt sorsolást – melyre minden szervezõt meghívnak
– július elsõ hetében tartják. A megnyert összeget a nyertesek környezetük,
lakóházuk szépítésére fordíthatják.

PU TU

SZAMBA 12+ városszépítõ tábor – 
már 5. alkalommal

Az elmúlt évekhez hasonlóan fiatalok vállalják, hogy öt napon
keresztül a város tisztaságán és szebbé tételén munkálkodnak. Idén
már ötödik alkalommal szervezzük meg a SZAMBA 12+ tábor, ame-
lyen most 18 amerikai önkéntessel dolgozhatnak együtt a helyi fia-
talok. Az amerikai önkéntesek Pennsylvania állam Bethlehem nevû
városából érkeznek, az ottani baptista gyülekezet tagjai, és jó kapcso-
latot ápolnak a helyi baptistákkal.
A táborozók évrõl évre vállalják a regisztrációs költségüket, ami idén
5000 Ft/fõ/hét lesz. Ezért napi háromszori étkezést és a szabadidõs
programok teljes költségét biztosítják a szervezõk. Ez alkalommal a
buszmegállók javítása, lefestése, karbantartása a célunk. Délelõttön-
ként 8-tól 12 óráig az amerikai önkéntesekkel dolgozunk együtt. Ez
nagyon jó lehetõség a fiataloknak, hogy gyakorolják az angol a nyel-
vet, és közösen, jó hangulatban tegyenek valamit a városért és az itt
lakókért. Ebéd után közös szabadidõs programokat tervezünk a fia-
talokkal, ahol egy kicsit feltöltõdhetünk és kikapcsolódhatunk.
Várjuk azokat a fiatalokat, aki szabadidejük egy részében szívesen
dolgoznak Szentendre városáért. A tábor idõpontja július 2-6.
Jelentkezés: Halász Attila, 06/20-886-4792. Jelentkezési lap letölt-
hetõ: www.szentendreibaptista.hu. 
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Egyedi menüsorral várja a
Teátrum látogatóit a nyár fo-
lyamán több szentendrei ét-
terem. A város kulturális cége
és a Szentendrei Kistérségi
Ipartestület (SZKIT) segít-
ségével megvalósuló együtt-
mûködésrõl, valamint más ak-
tuális témákról Szalai Pétert, a
SZKIT elnökét kérdeztük.

Hogyan segítette az ipartestület
a teátrum sikeres megvalósí-
tását?
A Szentendrei Kulturális Kft. igaz-
gatója, Kolti Helga keresett meg
engem, mint a helyi ipartestület
vezetõjét azzal a kéréssel, hogy
segítsek minél több helyi éttermet
keresni, amelyek részt vennének
egy, a Szentendrei Teátrummal
közös együttmûködésben. Az
ötlet lényege, hogy aki bemutatja
a Teátrum valamely programjára
szóló jegyét, aznap este igényesen
összeállított, egyedi árú menüt
fogyaszthat a csatlakozó étter-
mekben. Minden étterem és ven-
déglõ, amely a kezdeményezés
mellé állt, a saját meglátásainak
és preferenciáinak megfelelõen
dolgozta ki az együttmûködés
pontos részleteit. Nálunk, a Görög
Kancsóban például a válogatott
alapanyagokból készült három-
fogásos menü mellé a cég aján-
dékaként görög borkóstolás jár.

Tavaly év elején választották önt
rendkívüli voksoláson a SZKIT
elnöki tisztségébe, s akkor nagy
tervekkel indult neki a feladat-
nak. Mennyit sikerült ezekbõl
megvalósítani a súlyosbodó gaz-
dasági feltételek közepette?
A Szentendrei Kistérségi Ipar-
testület, mondhatni, küzd a fenn-
maradásért. Persze ez nem egyedi
jelenség, hiszen csak nagyon
kevés helyi iparos szervezõdés
tud olyan jól prosperálni, mint a
gyõri vagy a vecsési. Nekünk az a
szerencsénk, hogy saját székhá-
zunk van a Bercsényi utcában,
amelynek a helyiségeit bérbe
adjuk, így szert tudunk tenni a
tagdíjon felüli bevételekre is. A
titkárság átalakításán, egyszerû-
sítésén most gondolkodunk, aho-
gyan a székház hatékonyabb
hasznosításán is. Hagyományos

május 1-jei ünnepünket nagy
sikerrel zártuk, az Almacsutka
díjátadó megrendezését pedig
ismét õszre tervezzük. A napok-
ban készül el az új honlapunk,
valamikor õsszel pedig újraindul
a JogPont szolgáltatás, amely a
leállása elõtt jó ideig pályázati
támogatásból mûködött, ingyenes
jogi tanácsadást biztosítva a vál-
lalkozásoknak.

Bõ egy évvel ezelõtt tervezte a
taglétszám növelését, de úgy
hírlik, még mindig nincsenek
elég sokan a hatékony össz-
munkához. Mit terveznek tenni,
hogy minél többen csatlakoz-
zanak a helyi iparosokat tö-
mörítõ szervezethez?
Tagságunk létszáma sajnos még
mindig elenyészõ a helyi vál-
lalkozások összlétszámához ké-

pest. Ennek növelésére olyan ked-
vezménykártya kibocsátását ter-
vezzük a nagyon közeli jövõre,
amelynek birtokában az Ipartes-
tület tagjai egymás számára kü-
lönféle kedvezményeket biztosí-
tanak a termékeik, szolgáltatá-
saik árából. Ugyancsak a taglét-
szám emelését szolgálná, ha
csökkentenénk a tagdíjat, s ezzel
talán szélesebb bázisú pártolói
tagság jelenhetne meg a SZKIT
körül.

Aktuális, és a helyi vendéglõsök
számára zsebbe vágó kérdés a
gátépítés ügye. Folyik a köz-
beszerzés, nyár vége felé jó esél-
lyel elindulnak a tényleges
munkálatok. Hogyan tudják majd
kezelni a „rendkívüli állapotot”,
ami az építkezéssel együttjár?
A dunaparti vállalkozókat arról

tájékoztatta az önkormányzat,
hogy a gátépítést szakaszolva
végzi majd a kivitelezõ. Ez okot
ad némi reménykedésre, hogy
nem kell hosszú hónapokig elle-
hetetlenítõ körülmények között
küzdenünk a túlélésért. A többi
érintett vendéglõssel együtt
bízom benne, hogy a munkálatok
ideje alatt is nyitva tudunk tar-
tani legalább az esti és a hétvégi
idõsávokban. Egy dologban azon-
ban biztosak vagyunk: ha a
korzót a gátépítés befejeztével tel-
jesen lezárnák a forgalom elõl,
akkor az itt mûködõ vendéglátóe-
gységek garantáltan tönkremen-
nek. Véleményünket tapasztalat
is alátámasztja, hiszen már a
korzó egyirányúsításakor is
érezhetõ volt a vendégszám gyors
csökkenése. Ha a mostaninál több
étterem kényszerülne bezárni, az
további jelentõs bevételkiesést
okozna az önkormányzatnak,
amit bizonyára a Városháza sem
engedhet meg magának.

BOKOR TAMÁS

Ajándékitaltól a fejlõdõ Ipartestületig
TEÁTRUM-AKCIÓ ÉS ÚJRAINDULÓ JOGPONT SZOLGÁLTATÁS

Megint Rotary
A Rotary Club Szentendre újabb pihenõpadokkal
ajándékozta meg a város lakóit. A szakorvosi ren-
delõ elõtt felállított ülõalkalmatosságok márciusi
átadásuk óta változatlanul közkedveltek. Elfáradt
vagy kezelésre váró emberek pihenik ki rajtuk
magukat. Emiatt döntött úgy a klub tagsága, hogy
mindkét helyen felállítanak még egyet. Az új
padokat június 14-én adták át ünnepélyesen. Így
vált teljessé az ajándék.
Ezzel a szép gesztussal zárult le Pap Lajos elnöksége
– a Rotary szabályzata szerint ugyanis az elnök csak
egy évig tölti be ezt a funkciót. Milyen évet zártak a
Rotary klubban? – kérdezzük tõle. Elmondása szerint
sikeresnek tekinti az elmúlt idõszakot. Megtartó
évnek tervezte elnökségét, egyben akarta tartani a
kissé fáradt tagságot. Ennek érdekében izgalmas elõ-

adásokat, jó programokat, együttléteket szerveztek,
amelyek során sokat beszélgettek örömökrõl és gon-
dokról egyaránt. Ezek révén szorosabbá kovácsoló-
dott a húszfõs közösség. Amely idõközben két taggal
gyarapodott. Mindeközben Szentendréhez is egyre
szorosabban kapcsolódtak. Ebben az évben számos
akciójukról adtunk mi is hírt –  mosó- és szárítógép
ajándékozása a hajléktalan szállónak, a Baba-Mama
klub támogatása játékvásárlásban, pihenõpadok
felállítása a rendelõ elõtt, a látássérülteknek szánt
Tapintható Láthatatlan dombormû felavatása a
Dumtsa Jenõ utcában. Ezeknek a jótékony célú
akcióknak az anyagi hátterét a tagok befizetései mel-
lett a tavaly augusztusi, a Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva fesztivál keretében nagy sikerrel megrendezett
gumikacsaúsztató verseny és az adventi vásár
bevételei adták. Mindkettõt megismétlik ebben az
évben is.                                               RAPPAI ZSUZSA

Újabb padok a rendelõintézet elõtt a Rotary Club Szentendre jóvoltából. A képen középen Pap Lajos, aki az elmúlt évben a Club elnöke volt. 
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Szentendrei Teátrum és Nyár  
2012. június 29. – augusztus 26.

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

SZENTENDREI TEÁTRUM

Június 29. péntek | 20:30 |
Városháza udvara (Esõnap: július
1. vasárnap) 

EMLÉKEINK – 
A SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES 
fesztiválnyitó elõadása  

Mûvészeti vezetõ, koreográfus: 
Kocsis Enikõ, Harangozó Gyula-
díjas, EuroPas-díjas; 
Fitos Dezsõ, Harangozó Gyula-
díjas, EuroPas-díjas

I. rész: Igaz történetek
nõkrõl és férfiakról (35’)
Kendõk 
Nagyapám emlékére
II. rész: Emlékeink... (45’)
Táncok, nyelvek, hangulatok 
a Mezõségrõl

| Belépõjegy: 2000 Ft

Mûsorváltozás:
A június 30-ára meghirdetett

Merlin, avagy a puszta ország c.
elõadás  elmarad! 

A megváltott jegyek 
visszaválthatók vagy cserélhetõk

jegyirodáinkban.

Július 6. péntek | 20:30 |
Városháza udvara (Esõnap: július
9. hétfõ)

Avery Corman
KRAMER KONTRA
KRAMER
Fordította: Zöldi Gergely 
Szereplõk: 
Kovács Patrícia
Nagy Ervin
Házi Zsombor / Házi Zajzon /
Lukács Marcell / Gerõ Soma
Cseh Judit
Egri Márta
Mertz Tibor
Ficzere Béla
Dramaturg: Zöldi Gergely
Díszlet: Sebõ Rózsa
Jelmez: Cselényi Nóra
Videó: Mészáros Katalin
Rendezõasszisztens: Kis-Kádi
Judit
Rendezõ: Rába Roland
Producer: Orlai Tibor 

Július 7. szombat | 20:30 |
Városháza udvara (Esõnap: július
8. vasárnap)

ÚR ÉS KUTYA
Bálint András estje
Bajusszal, a labradorral

Megható és
vidám
történetek az
ember legõsz-
intébb
barátjáról, a
kutyáról, egy 5 éves labrador
közremûködésével
Bajusz (Schneider Zoltán)
Dramaturg: Hárs Anna
Zene: Darvas Ferenc
Kutyakiképzõ: Lakatos Krisztina
és Paróczai József
Rendezõ: Deák Krisztina

| Belépõjegy: 2500 Ft

Július 13. péntek | 20:30 |
Városháza udvara (Esõnap: július
16. hétfõ)

EZ A HELY 
Kulka János estje  
Közremûködik: 
Demkó Gergely – billentyûs
hangszerek, 
Sipeki Zoltán – gitár

| Belépõjegy: 3000 Ft

Július 14. szombat | 20:30
| Városháza udvara (Esõnap:
július 15.)

William Shakespeare
A VIHAR – bemutató
Fordította: Babits Mihály

Elõadásunkban más
Shakespeare-darabok 
részletei is szerepelnek Arany
János, Vörösmarty Mihály, Szász
Károly, Szigligeti Ede,
Kosztolányi Dezsõ fordításaiban

Prospera, Milánó hercegnõje |
Szûcs Nelli
Caliban, barbár | Trill Zsolt

Antonio, Prospera bátyja |
Kristán Attila
Stephano, részeg komornyik,
Juno, szellem

Sebastian, Alonso bátyja |
Ivaskovics Viktor
Trinculo, udvari bolond, Iris,
szellem
Miranda, Prospera lánya | Tarpai
Viktória
Ferdinánd, Alonso fia | Rácz
József
Gonzalo, idõs tanácsadó | Varga
József
Alonso, Nápoly királya | Sõtér
István

Arielek, légies szellemek | Tóth
László, Kacsur András, Szabó
Imre 

| Belépõjegy: 2500 Ft

Mûsorváltozás:
Az étkezés ártalmasságáról c.
elõadás elmarad! A megváltott

jegyek érvényesek Jordán tamás
stand up estjére vagy vissza-

válthatók jegyirodáinkban.

Július 19. csütörtök |
19:00 | DMH udvara (Esõ
esetén: DMH Barlang) 

SZÉLLEL SZEMBE –
POÉNOK ÉS POÉMÁK
Jordán Tamás stand up
estje

Jordán Tamás beszél színházról,
életrõl, saját magáról – erõs
öniróniával.

| Belépõjegy: 1500 Ft

Július 20. péntek, 
21. szombat | 20:30 | 
Városháza udvara (Esõnap: július
22. vasárnap)

MÉGIS SZÉP – bemutató

Udvaros Dorottya
régi és új dalokat énekel 

többek között: Brechttõl,
Zsütitõl, Bereményitõl, Cohentõl,
Kurt Weilltõl, Kamondy Ágnestõl,
Hrutka Róberttõl
prózát mond többek között:
Nádastól, Téreytõl, Závadától,
Bartistól, Lõrinczytõl

Vendég: Makranczi Zalán
Zongorán kísér: Silló István
Tér: Menczel Róbert
Ruha: Szakács Györgyi
Dramaturg: Csepi Alexandra
Zenei vezetõ: Silló István, 
Károly Kati
Rendezõ: Vörös Róbert

| Belépõjegy: 3000 Ft

Július 27. péntek | 20:30 |
Városháza udvara
(Esõ esetén: Pest Megyei
Könyvtár színházterme)

CSEPPET SEM KOMOLYAN  
A Gruppo Amarcord (Modena)
elõadása

Claudio Mattioli ötlete alapján  

Játsszák: 
Mojca Milic – szoprán 
Barbara Zanasi – színmûvész 
Andrea Giovannini – tenor 
Claudio Mattioli – basszus / 
harmonika 
Giorgio Fasciolo – zongora 
Rendezõ: Claudio Mattioli

| Belépõjegy: 2500 Ft
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Július 28. szombat | 20:30
| Városháza udvara (Esõnap:
július 29. vasárnap)

Ronald Harwood 
A NAGY NÉGYES
Fordította: Zöldi Gergely 

Cecily Robson | Molnár Piroska
Jean Horton | Vári Éva
Reginald Paget | Szacsvay
László
Wilfred Bond | Benedek Miklós

Jelmez: Tordai Hajnal
Díszlet: Khell Zsolt
Világítás: Bányai Tamás
Grafika: Szöllõsi Géza
Video, animáció: Magic Hand
Film
Rendezõ asszisztens: Jánoska
Zsuzsa
Rendezõ: Gálffi László
Producer: Orlai Tibor

| Belépõjegy: 3000 Ft

Augusztus 3. péntek |
20:30 | Városháza udvara
(Esõnap: augusztus 5. vasárnap)

Molière 
A MIZANTRÓP – bemutató
Zenés színmû két részben 

Fordította: Petri György
Zene: Quimby  – Kiss Tibor
dalainak 
felhasználásával 
Szereplõk: 
Alceste | Makranczi Zalán
Céliméne, Alceste szerelmese |
Szinetár Dóra
Philinte, Alceste barátja |
Jászberényi Gábor
Oronte, Céliméne szerelmese |
Perjés János 
Arsinoé, Céliméne barátnõje |
Kolti Helga
Éliante, Céliméne unokakúga |
Szendy Szilvi
Acaste | Szabó Ádám
Clitandre | Szabó J. Viktor
Du Bois, tiszt | Széplaky Géza
Baszk | Kutik Rezsõ

| Belépõjegy: 3000 Ft

Az elõadás zenei anyaga a
helyszínen megvásárolható és
dedikáltatható. Dedikálás az
elõadást követõen.

Augusztus 4. szombat |
20:30 | Városháza udvara
(Esõnap: augusztus 6. hétfõ)

LEPSÉNYNÉL MÉG 
MEGVOLT          
Nóti Károly klasszikus kabaréje-
leneteitõl inspirálva

Elõadják: 
Bach Kata e.h.
Bán Bálint e.h.
Király Dániel e.h.
Kovács Ádám
Kurta Niké e.h.

Ostorházy Bernadett e.h.
Simon Zoltán
Zoltán Áron e.h.
Produkciós vezetõ: Ságodi Ildikó
Díszlet: Cseh Renátó
Dramaturg: Lõkös Ildikó
Munkatárs: Fekete Tamás e.h. 
Rendezõ: Radnai Márk

| Belépõjegy: 2000 Ft 

Augusztus 11. szombat |
20:30 | Városháza udvara 
Nyilv. fõpróba: augusztus 10.
péntek | 20:30 (Esõnap: augusz-
tus 12. vasárnap)

Giorgio Pianosa 
MERT A MAMÁNAK 
ÍGY JÓ – bemutató
– komédia két részben     
Az Új Színház vendégjátéka

Mária | Bánsági Ildikó
Monte Christo | Dörner György
Giacomo Giannutri | Lux Ádám
Beatrice | Tóth Auguszta
Luigi | Vass György
Livia | Gregor Bernadett
Iren | Georgina Hermina
Kleopátra
Salvatore | Papp Attila m.v.
Fabriozio | Nagy Zoltán 

Díszlet-jelmez: Húros Annamária 
Zenei szerkesztõ: Gulyás Levente
Rendezõ: Pozsgai Zsolt

| Belépõjegy: 3000 Ft 
| Fõpróba: 2500 Ft

Augusztus 18. szombat |
20:30 | Városháza udvara (esõ-
nap: augusztus 19. vasárnap) 

Mihail Bulgakov
KÉPMUTATÓK
CSELSZÖVÉSE
Fordította: Elbert János   

Személyek:
Jean-Baptiste Poqueline Molière, 
neves drámaíró és színész |
Fodor Tamás
Madeleine Béjart, színésznõ |
Kerekes Éva
Armande Béjart Molière,
színésznõ | Sárközi Nagy Ilona
Mariette Rivaille, színésznõ |
Bercsényi Péter
Charles de La Grange, színész |
Király Attila
Zacharie Moirron, neves hõs-
szerelmes | Kovács Krisztián
Philibert Du Croisy, színész |

Nagypál Gábor
Antoine De Sette, színész |
Tamási Zoltán
Piere Vaillant, színész | Némedi
Árpád
Jean-Jaques Bouton, színházi
koppantó | Tóth József
Nagy Lajos, Franciaország királya
| Nagypál Gábor
Marquis D’Orsigni, a „Félszemû”,
a királyi testõrség parancsnoka |
Király Attila
Marquis De Charron, Párizs
érseke | Tamási Zoltán
Marquis De Lessaque, kártyás |
Némedi Árpád
Igazságos varga, udvari bolond |
Tóth József
Bûvész, csembalóval | Némedi
Árpád
Ismeretlen álarcos hölgy |
Sárközi Nagy Ilona
Bartholomé atya, vándorprédiká-
tor | Bercsényi Péter
Erõ Testvér, az Oltáriszentség
Társaság tagja | Némedi Árpád
Hûség Testvér, az Oltáriszentség
Társaság tagja | Bercsényi Péter
valamint Huszár Zsolt

| Belépõjegy: 2500 Ft

PAPÍRBÓL…
FELOLVASÓ SZÍNHÁZI   
ESTEK 

Augusztus 2., 9., 16., 23.
csütörtök | 19:00 
Helyszín: Dunaparti Mûvelõdési
Ház udvara | Dunakorzó 11/a
(Esõ esetén: DMH Barlang)

Augusztus 2. csütörtök |
19:00 | DMH udvara 
Molière 
– Dunajcsik Mátyás
T@RTUFFE.HU  
ÉLÕ VIDEÓKAPCSOLAT!
Egy elõadás két helyszínen!
Szereplõk: Fazakas Júlia, Felhõfi-
Kiss László, Horváth Kristóf,
Sipos Eszter, Valcz Péter
Rendezte: Vékes Csaba

| Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 9. csütörtök |
19:00 | DMH udvara
Karafiáth Orsolya – Bella Máté
A MACSKADÉMON
Horror-vígmusical. A Madách
Színház musicalpályázatának 3.
helyezettje
Szereplõk: Almási Sándor, Földes
Eszter, Hegedûs D. Géza,
Karafiáth Orsolya, 
Kolti Helga, Szemenyei János
Rendezõ: Hegedûs D. Géza

| Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 16. csütörtök |
19:00 | DMH udvara
Garaczi László
BÉKEHARC ÉS KARAOKE
Szereplõk: Cseke Katinka,
Gerner Csaba, Kara Tünde, Nagy
Erika, Szabó Lajos, Tege Antal
Rendezte: Csiszár Imre

| Belépõjegy: 1500 Ft

Augusztus 23. csütörtök |
19:00 | DMH udvara
Székely Csaba
BÁNYAVAKSÁG 
Szereplõk: Bozó Andrea, Eke
Angéla e.h., Kaszás Gergõ,
Széles László, Szikszai Rémusz
Rendezõ: Csizmadia Tibor

| Belépõjegy: 1500 Ft

GYEREKTEÁTRUM

Vasárnap délelõttönként 10
órakor a Dunaparti Mûvelõdési
Ház udvarán, Dunakorzó 11/a
(Esõ esetén: DMH Barlang) 

Július 8. vasárnap | 10:00
| DMH udvara
AZ ARANYSZÕRÛ BÁRÁNY
magyar népmese   
A Holle Anyó Színház elõadása 

| Belépõjegy: 1000 Ft

Július 15. vasárnap |
10:00 | DMH udvara
AZ ARANYHAL MESÉJE
zenés mesejáték tele tanulsággal 
A Trambulin Színház elõadása 

| Belépõjegy: 1000 Ft

Július 22. vasárnap | 10:00
| DMH udvara
AZ ÁLLATOK FARSANGJA
babaszínházi elõadás  
A Kabóca Bábszínház elõadása 

| Belépõjegy: 1000 Ft

Július 29. vasárnap | 10:00
| DMH udvara
MOCSÁRMESE 
Élõzene, tánc, játék
Az Apró Színház elõadása

| Belépõjegy: 1000 Ft

Augusztus 5. vasárnap |
10:00 | DMH udvara
CSILLAGVÁRÓ 
A Makám Együttes koncertje 

| Belépõjegy: 1000 Ft

Augusztus 12. vasárnap |
10:00 | DMH udvara
MÁTYÁS KIRÁLY 
BOLONDOS BOLONDJA
A Maszk Bábszínpad elõadása  

| Belépõjegy: 1000 Ft

KOMOLYZENEI
KONCERTEK 

Június 28, csütörtök |
16:00 | Fõ tér
VESTVAGOY JANITSJAR
FÚVÓSEGYÜTTES
Vezényel: Nabil Mohamed
A 38 tagú együttes Norvégiából.
Mûsorukon többek között Grieg,
Johann Strauss, Gershwin, Duke
Ellington szerzeményei, valamint
skandináv táncok és indulók
szerepelnek. 

Július 12. csütörtök |
11.00 | MûvészetMalom udvara
ODENSE SKOLE-OG
UNGDOMSORKESTER
– DÁN FÚVÓSZENEKAR
KONCERTJE

| A belépés ingyenes

Augusztus 20. hétfõ |
20:00 | Református templom
kertje (Rákóczi u. 14.)
A SZENTENDREI 
KAMARAZENEKAR ÜNNEPI
KONCERTJE
Mûsor:
G. F. Händel: Vízizene                   
Farkas Ferenc: Partita
all’Ungaresca             
Mozart: Kis éji zene                      
Mozart: A-dúr szimfónia K. 201      
Vezényel: Fenyõ Gábor

| Belépõjegy: 1500 Ft

JAZZ ÉS FOLK ESTEK 

a MûvészetMalom udvarán 
(Esõ esetén: MûvészetMalom
középsõ szárnyában) 

Július 7. szombat | 19:00 |
MûvészetMalom udvara
VUJICSICS EGYÜTTES

| Belépõjegy: 2500 Ft 

Július 14. szombat | 19:00
| MûvészetMalom udvara
NAPRA zenekar  

| Belépõjegy: 2500 Ft

Július 21. szombat | 19:00
| MûvészetMalom udvara
SZALÓKI ÁGI

| Belépõjegy: 2500 Ft 

Július 28. szombat | 19:00
| MûvészetMalom udvara
JAZZFESZTIVÁL
Fellépõk: 
BORBÉLY MÛHELY
BIN-JIP
DRESCH QUARTET

| Belépõjegy: 4000 Ft

Augusztus 4. szombat |
19:00 | MûvészetMalom udvara
KEREKES BAND

| Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 11. szombat |
19:00 | MûvészetMalom udvara
HOLDVIOLA zenekar 

| Belépõjegy: 2500 Ft

Augusztus 18. szombat |
19:00 | MûvészetMalom udvara 
SZVORÁK KATALIN: 
A CAPELLA

| Belépõjegy: 2500 Ft 

Augusztus 17. péntek |
20:30 | Városháza udvara  
FERENCZI GYÖRGY 
ÉS A RACKAJAM 

| Belépõjegy: 3500 Ft 

JEGYÁRUSÍTÁS

TEÁTRUM JEGYIRODA 
Szentendre, Dunakorzó 11/A. 

Telefon: 26/301-088
Nyitva: kedd-csütörtök 14–18 óráig, 

péntek-szombat: 11–19 óráig

TOURINFORM SZENTENDRE 
Dumtsa Jenõ u. 22. 

Telefon: 26/317-965; 26/317-966; 
e-mail: szentendre@tourinform.hu 

Nyitva: hétköznap: 9–16:30-ig,  
hétvégén: 10–14 óráig  

V8 USZODA 
ÉS SZABADIDÕKÖZPONT

Kálvária u. 16/C.
Jegyárusítás: hétfõtõl szombatig

10–18 óráig

HELYSZÍNEKEN
A program kezdése elõtt egy órával. 

A jegymester országos hálózatában
www.jegymester.hu    

AJÁNDÉKOZZON 
NYÁR ESTI ÉLMÉNYT!

A Szentendrei Teátrum és Nyár 
színházi és koncert programjaira

beváltható ajándék utalvány kapható 
a Teátrum Jegyirodában és 

a Szentendrei Tourinform Irodában
5000 és 6000 Ft értékben. 

A megvásárolt utalványokat kérjük
elõvételben beváltani a kiválasztott

elõadásokra a fenti helyeken!  
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

„GYÓGYSZERTÁRI KÉSZLETTÁROLÓ, KIADÓ AUTOMATA
BERENDEZÉS FEJLESZTÉSE, PROTOTÍPUSÁNAK
MEGÉPÍTÉSE” K+F PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A HSM automatika Kft. uniós támogatással sikeresen meg-
valósította a KMOP-1.1.4-09-2009-0156. azonosítószámú,
„Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés
fejlesztése, prototípusának megépítése” megnevezési
fejlesztési projektjét.

A kifejlesztett berendezés felgyorsítja, automatizálja a gyógyszerek
berakásának, kiszedésének folyamatát, minden pillanatban követ-
hetõ a készletek aktuális állapota, automatikus a nagykereskedõ
cégek felé küldött megrendelés. Jelentõsen csökkenthetõ a kész-
letek optimális szintje és a paciensek kiszolgálásának idõtartama.
A gyógyszerek berakásának és kiszedésének automatizálását két-
féle módon is megoldotta a HSM Automatika Kft. X-Y lineáris
tengelyek segítségével és egy képfeldolgozó egységhez illesztett
robot rendszerrel. A projekt eredményeként mindkét megoldásra
ajánl berendezést. Egy olcsóbb, lineáris tengelyekkel épített „fél”
automata és egy drágább, teljesen automatizált konstrukciót. Az
egyszerûbb konstrukciónál a berakási folyamat nem teljesen
automatizált, a beérkezõ gyógyszer tárolási helyének meg-
határozását, kijelölését, paramétereinek rögzítését automatikusan
végezi ez a rendszer is, csak a rendszer által kijelölt, célzófény
segítségével megmutatott helyre a gyógyszereket élõ munkával kell
betenni, nem automatikus, mint a robotizált megoldásnál.
Jelenleg a HSM Automatika Kft-én kívül magyar gyártó nem gyárt
hasonló berendezést. A HSM Automatika Kft. ajánlatai standard
modulokból épített, kedvezõ áru, kis fenntartási költségû gyógy-
szertári készlettároló, és kiadó automata berendezés, amely a
gyógyszertárak többsége részére elérhetõ elsõsorban Magyar-
országon, de külföldön is.
Köszönetet mondunk az Európai Uniónak a Magyar Államnak és a
hazai közremûködõ szervezeteknek, a MAG Zrt-nek és az NFÜ-nek,
akik támogatásukkal elõsegítették a projekt megvalósulását.

WWW.HSMAUTOMATIKA.HU

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósult meg

Ismét magas rangú elismerést
kapott Doszkocs Zsuzsa festõ-
mûvész és költõ. A Mélykúton
született, Szentendrén nevelke-
dett, és izombénulás miatt 1998-
tól a Szent János Korház II. ke-
rületi Baba utcai Légzésreha-
bilitációs Intézetében lélegeztetõ-
gépen élõ alkotó 2007 óta minden
évben indult a Honvédelmi Mi-
nisztérium képzõmûvészeti pályá-
zatán, és pályamûvei minden
évben be is jutottak a kiállításra.
2008-ban az akkori honvédelmi
minisztertõl, Szekeres Imrétõl
megkapta a Honvédelmi Miniszté-
rium (HM) Nívódíját. Ezt az
ötéves gyümölcsözõ kapcsolatot
megünneplendõ ezúttal, június
19-én Simicskó István, a HM par-
lamenti államtitkára látogatott el
a mûvésznõhöz, hogy megkö-
szönje eddigi munkáját, és egyút-
tal további támogatásáról biz-
tosítsa õt.
– Kevesen tudják, hogy a honvéd-
séggel való jó kapcsolatom na-
gyon régre nyúlik vissza, hiszen a
HM Parlamenti Államtitkárság
Társadalmi Kapcsolatok Irodájá-
nak vezetõhelyettese, Kocsi László
alezredes úr már több mint tíz éve
– szinte a kezdetektõl – saját
szabadidejében, önzetlenül szer-
vezi és nyitja meg a kiállítá-
saimat. Remélem, ezt még sokáig
így folytathatjuk – fogalmazott az
ünnepelt, akinek szavaira jól
rímelt kezelõorvosa, prof. Pénzes
István dr. megjegyzése: – Zsuzsa
régóta nálunk él, és mindig vidá-
man, alkotó módon tölti a nap-

jait. Kívánom, hogy még sok
évtizedig lélegeztethessük õt, mert
ez neki és nekünk is egyaránt
nagyon jó – tréfálkozott a pro-
fesszor, aki Zsuzsa mellett olyan
nagy embereket is kezel, mint az
Aranycsapat legendás kapusa,
Grosics Gyula.
Simicskó István emléklapot, virá-
got és festõkellékeket adott át
Doszkocs Zsuzsának, hogy utób-
biakkal bõven legyen alkalma
további képeket festeni. 
– Példaértékû, amilyen intenzitás-
sal Zsuzsa alkot: egészséges em-
bereket megszégyenítõ munka-
tempója és tehetsége példát mutat
mindenkinek, aki nem tudja,
mihez kezdjen a saját életével –
fogalmazott az államtitkár. Az
eseményen megjelent dr. Pintérné
dr. Gönczi Ágnes, a Fõvárosi
Önkormányzat Szent János
Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházai fõigazgatója, valamint
dr. Madarasi Anna, a Légzés-
rehabilitációs Osztály megbízott
vezetõje. Amikor Semes-Bogya
Eszter dalénekes elénekelte
Zsuzsa két versének megzené-
sített változatát, nemcsak a mû-
vésznõ szüleinek szökött könny a
szemébe. A gratulációk azonban
hamar utat mutattak a megha-
tottságból a közeljövõ felé: amint
hallható volt, Zsuzsa alkotásaiból
legközelebb a Szentendre Éjjel-
Nappal Nyitva Fesztivál alkalmá-
val nyílik önálló kiállítás augusz-
tus 26-án, vasárnap délután a
P’Art Moziban.                   

- BT -

Az államtitkár és a könnyek
Doszkocs Zsuzsa festõmûvészhez és költõhöz Simicskó István
parlamenti államtitkár látogatott el

Pilisi Tekerõ Kerékpáros
kalandtúra
augusztus 25.
Fõvédnök: Czene Attila, sportért felelõs
államtitkár

A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a Szentendrei-sziget lankáin teker-
hetsz négy útvonalon. A legkisebbektõl a legelszántabbakig mindenki
válogathat a 10-25-40-70 kilométeres távok között. A kerékpáros
kalandtúra izgalmas útvonalakkal, változatos sportállomásokkal vár
idén is minden résztvevõt!
Minden információ, tudnivaló a nevezésrõl, a részletes prog-
ramokról megtekinthetõ a www.dunakanyar-pilis.hu és a
www.dunakanyar.org weboldalunkon és a DPÖTKT Kistér-
ségi Iroda facebook oldalán.
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Új vezetés az Izbégi
Baráti kör élén
A Szentendre Izbégi Baráti Kör
Egyesület 2004-ben megválasz-
tott tisztségviselõi – Maholányi
Pál elnök, Jolsvai Arisztidné és
Ritter Lászlóné elnökhelyettesek
– áprilisban lemondtak tisztsé-
gükrõl, egyúttal megválasztották
az új vezetõket is. Az elnök
Schneider Géza lett, elnökhe-
lyettesek pedig dr. Babits Lajosné
és Homolya Sándorné. Az el-
lenõrzõ bizottság elnöke Horváth
Csaba maradt, tagjai Pethõné
Németh Erika és Gazdag Józsefné
lettek.
A vezetõváltás jó alkalom az
elmúlt nyolc év összegzésére is,
melyre Maholányi Pált kértük
meg.

• Folytattuk,
illetve felújí-
tottuk a már
hagyományos
megemléke-
zéseket, mint
pl. az I. és II.
világháborús

emlékmûveknél történõ koszo-
rúzási ünnepségek megszer-
vezését Izbégen és a Kálvária
téren, az önkormányzattal kö-
zösen.
• A kerek évfordulókon megem-
lékeztünk a romániai forradalom-
ról a Csicserkói kopjafáknál. A
2009-ben tartott 20 éves évfor-
dulón részt vettek a szentendrei
Polgármesteri Hivatal delegáltjain
kívül Szentendre testvérváro-
sainak küldöttei, Tõkés László
püspök, a kézdivásárhelyi fafa-
ragók, akik a kopjafákat készítet-
ték 1990-ben, a román nagykövet
asszony. Az ünnepségen fellépett
Szvorák Katalin népdalénekesnõ
és a Filibili Népdalkör.

• Minden évben megszervezzük a
Mária napi ünnepségeket – a
Mária-fülke megközelítése most
már busszal történik. 
• Rendszeresen megrendezzük az
Izbégi Idõsek Karácsonyát. Szinte
állandó fellépõink voltak Déri
György és az Ezüstfény együttes,
Kertész Kata, az izbégi iskolások
Déri Évike jóvoltából, Fajcsák
Tibor plébános, Horváth Csaba
kántor, Fehér Júlia, Szvorák
Katalin és a két éve elhunyt
Losonci Miklós professzor, 
• Az Izbégi esték sorozat keretén
belül beszélgetéseket tartottunk a
Tasi Galériában, melyeket  Jámbor
Ildikó újságíró vezetett.
• 2007-ben szentmisét rendel-
tünk a Péter-Pál templomban
annak örömére, hogy a romániai
RMDSZ három fõvel bejutott az
EU-ba. Az ünnepségen jelen volt a
zilahi RMDSZ 4 fõs delegációja is. 
• A Baráti Kör 20 éves évfor-
dulójára rendezett ünnepségen
több mint 100 fotó örökítette meg
az addigi munkánkat, melyet 
dr. Dietz Ferenc polgármester
díszoklevéllel ismert el. 
• 2005 óta egyre nagyobb akti-
vitással szerveztünk hulladék-
gyûjtési akciókat a Föld napja
tiszteletére. Idén 6-7 nagy kon-
ténert töltöttünk meg a szeméttel
a Kõhegy lábánál. Az akcióba be-
vontunk több civilszervezetet is.
• Újból sikerült az izbégi idõs
emberek állapotát felmérni, akik
közül tizenegyen kértek segít-
ségünkkel támogatást az önkor-
mányzattól.
• 2004-ben kezdtük el a Kisforrás
felújítását több százezer Ft-os
értékben, melyet 2007-ben, a Föld
napján avattak fel. A munkála-
tokban sok izbégi is részt vett.
• A baráti kör a romániai for-
radalom óta folyamatosan tartja a
kapcsolatot a romániai testvér-

városokkal, Kézdivásárhellyel és
Zilahhal. A romániai árvízkáro-
sultak részére közel 100 000 Ft-ot
gyûjtöttünk. A folyamatos könyv-
gyûjtési akció eredményeképpen
2011 õszén Zilahon felavattak
egy kb. 13-14 ezer kötetes könyv-
tárat Ady Könyvtár néven.
• Évtizedek óta részt veszünk a
Zilahi Tavaszi Költészet feszti-
válon, a Zilahi Városnapokon,
Zilahi szüreti napokon. 2011-ben
a Városnapok ünnepségsorozat
keretében adták át Osváth Lajos
posztumusz díszpolgári kitün-
tetését a baráti kör kezdemé-
nyezésére. (Osváth Lajos érdeme
többek között, hogy Zilah test-
vérvárosa lett Szentendre.)
• A Baráti Kör tagjai közül aktív
munkájuk elismeréseképpen töb-
ben is kaptak különbözõ kitün-
tetéseket: Jolsvai Arisztidné Pro
Urbe, prof. Losonci Miklós Pro
Urbe, Maholányi Pál Szentendrei,
Zilahi Díszpolgári és Életmû
kitüntetést.

Végezetül Maholányi Pál még
hozzátette, hogy a jelenleg 36
tagú egyesület igyekezett mindig
Izbég lakosságáért, Szentendréért

és a határon túli magyarság
érdekében cselekedni. Minden
évben kaptak munkájukhoz
támogatást, melyet ezúton is
hálásan köszön a mindenkori pol-
gármestereknek: Kállay Péternek,
Miakich Gábornak és dr. Dietz
Ferencnek, valamint a mindenko-
ri Oktatási és Kulturális bizott-
ságnak. 

Az új elnök,
Schneider
Géza la-
p u n k n a k
e lmond ta ,
hogy szüle-
tése óta Iz-
bégen él: ide

járt általános iskolába, itt foci-
zott, az izbégi edzõteremben edz
és a helyi boltosoknál vásárol.
2006-ban érettségizett Móricz
gimnáziumban, majd szociológus
szakon végzett a Pázmány egyete-
men. A buszon utazva vagy
gyaloglás közben sokat lát e
városrész életébõl, és úgy gondol-
ja, ez nagy mértékben hozzájárult
ahhoz, hogy eltökéltséget érez a
helyi civil szervezetben való
ténykedésre. 

Megemlékezés a romániai forradalom 20. évfordulójáról a Csicserkói kopjafáknál
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TÉR-PONTOK
Országos Szobrászati Biennálé MûvészetMalom, július 7.  szombat 11 óra

A Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége, a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága, Szentendre Város Önkormányzata és a
Magyar Szobrász Társaság együttmûködésével rendezi meg II. Szob-
rász Biennálét Szentendrén. Az országos esemény – melynek az MKISZ
elnöke, Simonffy Márta a szakmai kurátora – a TÉR-PONTOK foga-
lomkörébe helyezi a kiállításra kiválasztott mûvek sorát.
A biennáléra beérkezett alkotásokat az idén újra megnyílt Mûvészet-
Malom északi szárnyában, a rusztikusabb és egyben izgalmasabb
középsõ szárnyban és a malom zárt udvarában helyezték el, így a kiál-
lítás kézzelfogható közelségbe hozza a kortárs magyar szobrászatot a
látogatók számára. A kiállítás megtekinthetõ szeptember 2-ig.

Plakátok a múltból
Mindannyian gyûjtögetünk – az
ember már csak ilyen. Szalvétát,
bélyeget, dísztárgyat, könyvet, régi-
séget – mindent. Egy idõ után ugyan
a tárgyak elborítanak minket, csak
nincs szívünk megválni tõlük. Deim
Pál is gyûjtögetõ ember. Mûterme
mára szinte megtelt az évtizedek
alatt felhalmozott ritkaságokkal. S
amikor unokája meghívta hozzá az
egész osztályt egy mûteremláto-
gatásra, nagy rendcsinálásra kény-

szerült. Szerencsére segítségére sietett Velekei Fanni, aki kincseket
fedezett fel a mûteremben. Például azt a fantasztikus mûvészplakát-
gyûjteményt, amelyet Pali bácsi a hatvanas-hetvenes években szedett
össze. A kor kiemelkedõ festõinek, szobrászainak kiállítását hirdették
ezek a plakátok, jeles grafikusok – nemritkán maguk az alkotók
készítették ezeket. Akik a megnyitó után a barátoknak, kollégáknak
gyakran alá is írták ezeket. Bálint Endre, Országh Lili, Korniss Dezsõ,
Kondor Béla, Barcsay Jenõ, Czimra Gyula, Farkas Ádám, a Vajda Lajos
Stúdió tagjainak plakátjai – több mint száz – porosodtak Deim Pál
mûtermében. Egy közelmúlt korszak leletei és egy feledésbe merült
mûfaj, a mûvészplakát remek példányai. Ekkor született az ötlet, hogy
ha már ilyen szépen megõrzõdtek az utókornak, ki kellene állítani
ezeket. A néhány hónapja mûködõ kedves kis galéria, a Malom Galéria
vállalta a plakátok megmutatását. A kiállítást Tóth Antal mûvé-
szettörténész nyitotta meg. Hatvan, mûalkotásnak is beillõ mûvész-
plakátot láthat az, aki ellátogat – kissé rendhagyó idõpontban: 16 és
22 óra között – július 18-ig a Malom Galériába.
Érdemes – mûélvezet és nosztalgia egyaránt garantált.

RAPPAI ZSUZSA

Várkonyi emlékkõ-avatás és emlékest
Május 24-én délután kis csoport gyülekezett a pismányi Várkonyi
utcában. Fõként a helybeliek, de hamarosan megérkezett a Vígszínház
kisbusza is vendégeinkkel. A megjelenteket Széles Katalin, a Pismány
Egyesület elnöke köszöntötte, Kõszegi Ábel alenök pedig az emlékmû
születésének történetét mesélte el. Elmondta, hogy hosszú ideje
kezdeményezték a kultuszhely kialakítását, tudva azt, hogy a mûvész
életében milyen fontos szerepet játszott a 7. szám alatti nádfedeles
„parasztház”, és a Vígszínház milyen lelkesedéssel fogadta az ötletet.
2012-ben, a mûvész születésének centenáriumán fordulópont kö-
vetkezett be, a korábbi engedélyek már elavultak, és a Mûvészeti
Tanácshoz kellett fordulni támogatásért. Pistyur Imre javaslatára a
kalászi kõbányában találtak egy emlékkõnek alkalmas kõdarabot,
Mészáros János segített az elhozatalában, Páljános Ervin elkészítette az
emléktábla tervét, Pajzs Béla kiöntötte és elkészítette a táblát, Ungváry
Krisztián ismét kitisztította és rendbe tette az emlékoszlop környezetét
– vagyis hihetetlen összefogással és önzetlen munkával kb. egy hónap
alatt elkészült az emlékmû. Megköszönte Alföldiné Petényi Zsuzsa
fõépítész, Pintér Ádám képviselõ és Dukay Igor tájvédelmi mérnök
segítõ munkáját, és külön kiemelte a Vígszínház aktív együttmûködését
és támogatását. Majd a színház mûvészei mondták el köszöntõiket, a
színház és a mester tanítványainak üzenetét. 

A közönség ezután átment a Szamos Cukrászdába, ahol elindult a
beszélgetés a „Várkonyi-jelenség” címmel. Az est moderátora Verebes
István volt. Halász Judit, Lukács Sándor, Tahi Tóth László és Venczel
Vera színmûvészek személyes emlékeiket idézték fel tanárukról, ren-
dezõjükrõl, igazgatójukról. Olyan élményben volt része a közönségnek,
amely megismételhetetlen – igazán sajnálhatja, aki nem volt ott.
Köszönjük az élményt a  vendégmûvészeknek és  Lázár Egon igazgató-
nak, hogy elhozták hozzánk a nagy mûvész emlékét. 
A kultuszhely létrehozásának elõkészületeirõl  riportok is láthatók 
a Szentendre tv-ben:
http://www.tvszentendre.hu/index.php/musorok/szentendre-ma?start=14
http://www.tvszentendre.hu/index.php/szentendre-ma/317-szentendre-ma-20120509
http://tvszentendre.hu/index.php/szentendre-ma/329-szentendre-ma-20120525

Ivan dan
Június 23. szombat

A szentendrei dalmátok 
hagyományos Szent Iván napi
ünnepének programja

15.30-kor dalmát mise a Szent
János Plébániatemplomban
(Templomdomb), melyen
közremûködik a Szent Cecília-
kórus

16.30-kor levonulás a Fõ térre,
ahol Szentendre legidõsebb
dalmát lakója köszönti az 
egybegyûlteket és meghívja 
a város polgármesterét és a
vendégeket az ünnepségre

18.30-kor ünnepélyes meg-
nyitó a Daru piacon

20 órakor vacsora

23 órakor tûzgyújtás

24 órakor éjféli tûzugrás

Egész este zene, ének, tánc
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Kulináris-Kulturális 
Korzó a Dumtsa utcában 

Novák Gábor, a Dumtsa utcai Mûvész étterem
vezetõjének ötlete volt, hogy – a Szentendre
éjjel-nappal nyitva fesztiválhoz hasonlóan – a
nyári idõszak alatt, a péntek-szombat estéken
is színes, sokrétegû programokat kínáljanak a
helyi és a környéken élõ lakosoknak, és ezzel
a megújult Dumtsa Jenõ utca kapcsán oly sok-
szor elhangzott funkcióbõvítés kifejezés el-
nyerje igazi értelmét. 

Mi a célja a június 23-tól augusztus végéig
tartó rendezvénynek?
Szeretnénk elérni, hogy a Dumtsa utca közös-
ségteremtõ események helyszínéül szolgáljon,
és közelebb hozza az itt élõket egymáshoz.
Ennek érdekében elsõsorban Szentendréhez és
környékéhez közvetlenül kapcsolódó prog-
ramokat szervezünk. Minden hétvégén lehe-
tõséget kínálunk a helyi és környékbeli
minõségi termelõknek, hogy bemutathassák
portékájukat, az utcai látványkonyhába egy-
egy szentendrei éttermet látunk vendégül,
amelyek különbözõ fogásokat kóstoltatnak
majd az érdeklõdõkkel. Minden hétvégén más-
más helyi mûvész alkotásait mutatjuk be utcai
tárlatunkon, de rendszeresen megjelennek a
fõutcán profi szentendrei táncosok is, hogy
elkápráztassák a járókelõket.
Egy játékforgalmazó cég logikai fejlesztõ
játékai mind a gyerekek, mind a felnõttek

számára szórakoztatónak ígérkeznek, és nagy
várakozással tekintünk a cserebere börzére is,
ahol megunt játékok és mesekönyvek találhat-
nak új gazdára. A legszínesebb foltot a prog-
ramok kavalkádjában talán azok az „alkalmi
utcazenészek” jelentik majd, akik mind
köztünk élõ tehetséges emberek, azonban nem
a zenélés jelenti számukra a megélhetést, és
most lehetõségük lesz tudásukat bemutatni. 

Kik vesznek részt a szervezésben?
A szentendrei TDM teljes mellszélességgel
kiállt a rendezvénysorozat mellett, ezért
megkaptuk a város támogatását, amit ezúton
is köszönünk. A szervezésben a TDM mar-
ketinges kolléganõjén kívül részt vállal Nyitrai
Zsuzsa is, aki a helyi termékek árusítását
szervezi, Kendeffi Judit pedig a zenei prog-
ramokat állítja össze. A csapat tagja még
Szalay Fruzsina, aki a helyi mûvészek
közremûködésével szervezi az utcamûterem
kiállításait, Sárfi Gabi pedig ötleteivel és
munkájával segíti a rendezvényt. Támogatóra
találtunk a Szentendrei Kulturális Kft.-ben is,
amely technikai oldalról igyekszik minden
segítséget megadni számunkra. Természe-
tesen nem gondoljuk, hogy itt be kellene zár-
nunk a kört: örülnénk, ha a szervezésben,
ötletelésben a résztvevõk száma bõvülne, ha
minél többen magukénak éreznék a ren-
dezvényt és segítenének a színvonalas,
hosszú távú mûködése érdekében.

H.

Éjszaka is kultúra
A június 23-án, szombat
délutántól éjfélig tartó
Szentendrei Múzeumok és
Galériák Éjszakája program-
jaira hívta fel a figyelmet a
Kovács Margit Múzeumban

tartott sajtótájékoztatón Kálnoki-Gyöngyössy
Mártom múzeumigazgató a szervezõ Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága részérõl és 
dr. Dietz Ferenc polgármester. 
A múzeumigazgató
elmondta, hogy tu-
datos az egyhetes
csúszás a fõvárosi
rendezvényhez ké-
pest, a cél az volt,
hogy ez a színvona-
las és egyedi ren-
dezvény nagyobb
figyelmet kapjon. A
tavalyi sikert – 60
helyszínen 40 prog-
ram telt ház mellett – szeretnék ebben az évben
is megismételni. Idén külön érdekesség lesz,
hogy a múzeumokban ’kiállítás a kiállításban’
mottóval kapcsolódó tárlatokat rendeznek,
amelyek alkalmasak egy-egy kérdéskör körbe-
járásra, kifejtésére. A rendezvény új helyszíne
a MûvészetMalom lesz, és hozzátette, hogy
jövõre talán a most felújítás alatt álló Ferenczy
Múzeum is bekapcsolódhat új helyszínként.
Végül megköszönte a város támogatását a
programfüzet megjelentetésében, és a több
éves együttmûködést. 
Dr. Dietz Ferenc polgármester hangsúlyozta,
hogy a városvezetés elkötelezett a helyi
mûvészet iránt, és minél többet szeretnének
megmutatni sokszínûségébõl a helyieknek és a
turistáknak is. Számokban összegezve: a
szombati programsorozaton 13 kiállításmeg-
nyitó, 9 tárlatvezetés, 3 koncert, 4 kerekasztal-
beszélgetés, perfomance, tánc és – a gyerme-
kekre gondolva – múzeumpedagógiai fog-
lalkozás várja az érdeklõdõket. Hozzátette,
hogy nagyon várják a távolabbi városrészek,
mint Pismány, Szarvashegy, Izbég lakóit is
ezekre a színvonalas programokra.
Felhívta a figyelmet néhány további városi ren-
dezvényre: június 23-án adják át a turisztikai
központot és az infokommunikációs rendszert,
29-én a Fõ tér 12. számú épületet, és ezen a
napon kezdõdik a Szentendrei Teátrum és Nyár
programsorozata is, amely a 7. Szentendre
éjjel-nappal nyitva fesztivállal fejezõdik be
augusztus utolsó hétvégéjén. 

Szentendrei Múzeumok és Galériák Éjszakája 
rendezvényrõl további információk: 
www.facebook.com/muzejszentendre
www.pmmi.hu, www.iranyszentendre.hu 

Szekko IV.
Szentendrei színes szobrok címû kiállítása június 23-án, szombaton 15 órakor nyílik a
Szentendrei Képtárban (Fõ tér 2-5.). A vendégeket köszönti dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató és dr. Dietz Ferenc polgármester, megnyitja Szeifert Judit
mûvészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Szoborosztályának vezetõje. A kiállítás
megtekinthetõ augusztus 26-ig, hétfõ és kedd kivételével naponta 14-18 óráig.
A SZEKKO (Szentendrei Képzõmûvész Kortársaink) sorozatot 2009-ben indította útjára a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeuma. Az idei kiállítás tematikai és technikai
megkötések nélkül a színek különbözõ szobrászati alkalmazásának lehetõségeit állítja a közép-
pontba.
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Bõvülõ nemzetközi
kapcsolatok

A Szentendrei Régi Mûvésztelep
Kulturális Egyesület meghívására
és az önkormányzat hathatós
támogatásával két indiai
mûvész, Seema Moghe és Pushpa
Dravid dolgozott a Régi Mûvész-
telepen. A különleges esemény
elõzményeként az év elején a
Régi Mûvészteleprõl három mû-
vész – Buhály József, Kiss Zoltán
László és Szakács Imre – kapott
meghívást Indiába, a Delhiben
lévõ Magyar Kulturális Intézet
szervezésében és az Art Indulge
alapítvány közremûködésével. A
komoly sajtóvisszhangot kiváltó
mûvésztelep záró kiállítását
Natesh Ranamurthy igazgató
nyitotta meg a Goai Nemzetközi
Kulturális Központban. Ezt
követõen került sor az alkotások
bemutatására a Bombey-i World
Trade Centerben, ahol indiai
részrõl a WTC igazgatója, Vijayg
Kalantri, magyar oldalról pedig

Kovács Tibor, a Magyar Kultu-
rális Intézet igazgatója nyitotta
meg a tárlatot. Köszöntõt Seema
Moghe és Szakács Imre mondott.
Az Indiában készült mûveket
jelenleg a Magyar Kulturális
Intézet galériájában tekinthetik
meg a látogatók. 

Fotómesék – Jazz meg
más

Az Aba-Novák Galériában
(Leányfalu-Ház) Díner Tamás
fotómûvész kiállítása június 30-
án, szombaton 18 órakor nyílik
meg. Díner Tamás hosszú pálya-
futása kezdetén sok jazzkon-
certet fényképezett, abban az
idõben, amikor világsztárok
kezdtek Budapestre látogatni, és
egész pályáján sikeres portrék
kötõdnek nevéhez. A
vernisszázsra a szervezõk
Kemény Zoltán grafikus-tipográ-
fust kérték föl, aki sajátos stílusú
megnyitóra készül, Bálinth
Szabolcs pedig Kosztolányi vers-

sel próbál a képekhez lírai
hangulatot társítani. A kiállítás
július 21-ig tekinthetõ meg.

Fotókiállítás
a Városházán
Csodálatos állatvilág címmel nyí-
lik kiállítás a Városháza Polgár-
mesteri Galériáján az elõzõleg
közölt idõponttól eltérõen június
25-én, hétfõn 17 órakor. A kiál-
lítást megnyitja dr. Dietz Ferenc
polgármester, méltatja dr. Molnár
Ildikó címzetes fõjegyzõ.

Szent Iván éj a
Kõhegyi Turistaháznál
Szeretettel vár mindenkit a Tesz
(Társaság az Élhetõ Szent-
endréért) és a Telehold Túra Klub
június 23-án, szombaton 18
órakor a Kõhegyi Turistaháznál
a Szent Iván éji mulatságra. Lesz
vörösboros pörkölt, este tûzu-
grás. A menedékházban üdítõ,
sör, bor kapható, és aludni is
lehet. (Ár: 2800 Ft/fõ/éj, jelent-
kezni Fülöp Zsoltnál lehet a
flpzslt@gmail.com e-mailen vagy
a 06-20-548-5738 számon.) 
Program:
19-20.30 óra: Corelli
Kamarazenekar (barokk zene)
21-22 óra: Rét zenekar
(akusztikus rock)
22-23 óra: Hangerdõ zenekar
(népzene, táncház, népi játékok)
23-23.30 óra: irodalmi felolvasás

Örkény István és Rejtõ Jenõ
mûveibõl
23.30-23.50 óra: taizé-i és öku-
menikus énekek
Éjfélkor tûzugrás, népszokások
felelevenítése

Kirajzolás

Somogyi Laura, Szíj Kamilla és
Torma Éva közös kiállítása
június 23-án, szombaton 18
órakor nyílik a Vajda Lajos
Stúdióban (Péter-Pál u. 6/A.).
Megnyitja Beke László
mûvészettörténész. Megte-
kinthetõ július 15-ig, pénteken
14-18 óráig, szombaton és vasár-
nap 11-18 óráig. Június 30-án,
szombaton Rajzolj velem work-
shop Szíj Kamillával.

Szentendre Szalon

Június 28-án, csütörtökön 18
órakor Závodszky Géza történész
tart elõadást a reformkor szalon-
jai címmel a Pest Megyei Könyv-
tár Szántó Piroska termében
(Pátriárka u. 7.). Az est házi-
asszonya szalonteával várja a
vendégeket.
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Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

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

Június 29. péntek 18 óra
II. ANDRÁS ÉS SZENT ERZSÉBET
Varga Tibor elõadása

ELÕADÁS

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

A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 
1100%%

KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT!

PPAANNNNÓÓNNIIAA
ÉÉTTTTEERREEMM  
ÉÉSS  KKÁÁVVÉÉZZÓÓ
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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 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) 

június 23. szombat
14.30 MADAGASZKÁR 3. 2D (92’) (6)
15.35 MADAGASZKÁR 3. 2D (92’) (6)
17.15. A PROVANCE-I FÛSZERES (92’) (12)

fsz.: Nicolas Cazalé (Cézár díj)
19.05 ÉJSÖTÉT ÁRNYÉK 2D (113’) (16) fsz.:

Johnny Depp és Michelle Pfeiffer

június 24. vasárnap
14.30 MADAGASZKÁR 3. 2D (92’) (6)
15.35 MADAGASZKÁR 3. 2D (92’) (6)
17.10 SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN 2D

(100’) (12)
18.50 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK 2D (95’) (16) -

fsz.: William Hurt és Isabella Rossellini
20.30 TENGERRE, FRANCIÁK! (77’) (16) -

sztorikollázs szavak nélkül

június 25. hétfõ
17.00 SEBAJ TÓBIÁS (86’) (kn)
18.30 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK 2D (95’) (16) -

fsz.: William Hurt és Isabella Rossellini
20.10 BÖRTÖNREGÉNY 2D ( 95’) (16) - fsz.:

Mel Gibson

június 26. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN... Török Katalin

várostörténeti sorozata
17.00 KUKORI ÉS KOTKODA (70’) (kn)
18.15 CSAK A SZÉL (86’) (16) - Fliegauf Bence

filmje
20.00 ÉJSÖTÉT ÁRNYÉK 2D (113’) (16) - fsz.:

Johnny Depp és Michelle Pfeiffer

június 27. szerda
17.00 KUKORI ÉS KOTKODA (70’) (kn)
18.15 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK 2D (95’) (16) -

fsz.: William Hurt és Isabella Rossellini
20.00 HASTA LA VISTA 2D (108’) (16) -

megrázó komédia
21.50 TENGERRE, FRANCIÁK! (77’) (16) -

sztorikollázs szavak nélkül

június 28. csütörtök
17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL I. (90’) (kn)
18.30 NÕVÉR (100’) (12) - fsz.: Gillian Anderson
20.15 SHAME – A SZÉGYENTELEN 2D (101’)

(18) – Steve McQueen filmje

június 29. péntek
15.00 KALÓZOK – A KÉTBALLÁBAS

BANDA 2D (87’) (6)
17.00 A KOCKÁSFÜLÛ NYÚL II. (90’) (kn)
18.30 ÉN A SÉF 2D (84’) (12) - vígjáték fsz.:

Jean Reno
20.00 SZERELEM NÉLKÜL SOHA (133’) (16 )

június 30. szombat
15.30 MADAGASZKÁR 3. 2D (92’) (6)
17.05 PITYKE ÕRMESTER (70’) (kn) - rajzfilm-

sorozat a mindenre elszánt rendõrrõl
Pitykérõl

18.10 ÉN A SÉF 2D (84’) (12)  - vígjáték fsz.:
Jean Reno

19.45 SZERELEM NÉLKÜL SOHA (133’) (16)
- fsz.: Chiara Mastroianni, Catherine
Deneuve és Milos Forman

július 1. vasárnap
15.00 MADAGASZKÁR 3. 2D (92’)
17.00 MISI MÓKUS (90’) (kn)
18.30 ÉN A SÉF 2D (84’)(12) - vígjáték Jean

Reno fõszereplésével
20.00 SZERELEM NÉLKÜL SOHA (133’) (16)

- fsz.: Chiara Mastroianni, Catherine
Deneuve és Milos Forman

július 2. hétfõ
17.00 SEBAJ TÓBIÁS (86’) (kn)
18.30 NÕVÉR (100’) (12) - fsz.: Gillian Anderson
20.10 ÉN A SÉF 2D (84’) (12)  - vígjáték fsz.:

Jean Reno
21.35 EGYÜTT AZ ÉG ALATT 2D (88’) (16) -

Tudja-e Martha kivel élte eddigi életét?

július 3. kedd
17.00 PITYKE ÕRMESTER (70’) (kn) - rajzfilm-

sorozat a mindenre elszánt rendõrrõl
Pitykérõl

18.10 ÉN A SÉF 2D (84’) (12) - vígjáték fsz.:
Jean Reno

19.35 SZERELEM NÉLKÜL SOHA (133’) (16)
- fsz.: Chiara Mastroianni, Catherine
Deneuve és Milos Forman

21.55 NÕVÉR (100’) (12) - fsz.: Gillian Anderson

július 4. szerda
17.00 NÕVÉR (100’) (12) – fsz.: Gillian Anderson
18.45 ÉN A SÉF 2D (84’) (12) – vígjáték Jean

Reno fõszereplésével
20.15 HASTA LA VISTA 2D (108’) (16). f:

Isabelle Carré

július 5. csütörtök
17.00 MISI MÓKUS (90’) (kn)
18.30 EGYÜTT AZ ÉG ALATT 2D (88’) (16 ) -

tudja-e Martha kivel élte eddigi életét?
20.00 VÁRANDÓSOK AZ A BIZONYOS

KILENC HÓNAP 2D (110’) (16) –
vígjáték 5 párról

21.50 MENEDÉK (88’) (16) f: Isabelle Carré

július 6. péntek
17.00 KIVÁNCSI FÁNCSI (95’) (kn)
18.30 LAZACFOGÁS JEMENBEN 2D (111’)

(12) – f: Ewan McGregor és Emily Blunt
20.30 VÁRANDÓSOK AZ A BIZONYOS

KILENC HÓNAP 2D (110’) (16) - vígjáték
5 párról

MOZIMÛSOR
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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

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.

ÁLLÁST KERES

Lakástakarítás, mosás, vasalás
gyakorlattal, referenciával. Tel.
06-70-354-7053.

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.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Garázs kiadó Szentendrén Attila u. 3.
szám alatt, Hévhez közel. Tel. 06-30-
846-7655.

Szentendrén 1 szobás, összkomfortos
lakás kiadó hosszú távra. Tel. 06-20-
475-6121, este 18 óráig.

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.

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

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

Különálló lakrész kiadó, igényesnek.
Tel. (26) 301-080.

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

Családi ház kiadó Pismányban: 3
szoba, 2 fürdõszoba, garázs, ren-
dezett 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.

LAKÁS, INGATLAN

Károly u. 16., IV. emeleti, 54 nm-es
lakásom eladom, vagy füzesparkira
cserélném ráfizetéssel. Sürgõs. Tel.
06-70-579-9670.

Szentendre belvárosában 3 lakásos
társasházban eladó lakások: 100 nm,
85 nm, 72 nm. Nettó alapterülettel,
átadás 2012 õsz. Irányár: 39 millió, 34
millió, 26 millió Ft. Tel. 06-20-354-
9025.

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.

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

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, kor-
repetálását angol nyelvbõl és
történelembõl. Nyáron intenzív nyel-
voktatási lehetõséggel, akár csopor-
tokban, pótvizsgára 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.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

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

Takarítást vállal negyvenes, gyakorló
családanya. Tel. 06-70-277-9955.

Lakástól az irodaházig minden, ami 
villanyszerelés. 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

60 éves özvegy, lakással rendelkezõ
férfi társat keres. Várom a hívását,
06-20-220-1293.

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

ÜZLET

Autószerelõ és villamossági
tevékenység végzéséhez mûhely kiadó
Szentendrén a Jap-ker Autóbontó

mellett. Egyéb információ: www.jap-
ker.hu oldalon az autószerviz
menüben. Tel. 06-30-950-2476.

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.

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

EGYÉB

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

Nysz.: 13-0323-04
„A használható nyelvtudás”

NYÁRI TANFOLYAMOK:
angol, olasz, spanyol, és német 

tanfolyamok indulnak
július 2-tól és 9-tõl,

• csoportos (max. 5 fõ) és magánórás 
tanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is,
• gyermektanfolyamok, igény szerint 

korrepetálás,
• „Holiday English” – könnyen és gyorsan, 

amit a nyaraláson tudni kell!

További információ, szintfelmérés és jelentkezés
az alábbi elérhetõségeken:

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
Telefon:06-26-/312-943
Mobil: 06-30/231-4632

E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

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



Világbajnokot 
ünnepelt a Welldance
A 10 éve sikeresen mûködõ szen-
tendrei Welldance Sporttánc
Egyesület májusban a tavalyi
eredményeket is felülmúló nem-
zetközi elismerésekkel lett gaz-
dagabb. Az ESDU Európai Tánc-
szövetség idén is megrendezte
Horvátországban a World Dance
Masters 2012 elnevezésû világ-
bajnokságot, melyre a világ min-
den tájáról, több mint 4000 tán-
cos érkezett, hogy összemérje
tudását különbözõ mûfajokban. 

A Welldance a tavalyi három
világbajnoki bronzérem után idén
áprilisban egy junior formációval
és egy szóló táncossal ismét
megszerezte a jogot a magyar-
országi kvalifikáción, és a lányok
ebben az évben is versenybe száll-
tak a legjobb táncosok között a
világbajnoki döntõn. Az utcai tán-
cosok mezõnye a tavalyinál is
felkészültebb és keményebb volt,
melyben az egyesület junior for-
mációja, a Welldance Stars kima-
gasló dinamikával és pontosság-
gal világbajnoki ezüstérmet szer-
zett, a Welldance egyéni verseny-
zõje, a 12 éves Farkas Nóra pedig

lenyûgözõ precizitással és elõ-
adásmóddal világbajnok lett. Az
egyesület ezekkel a kiemelkedõ
eredményekkel igazán méltó
módon ünnepelte fennállásának
10. évfordulóját.
A „Welldance Stars” tagjai: Chor-
nitzer Dóra, Belcsev Evelin, Bogdán
Edina, Dimitrova Veronika, Farkas
Nóra, Harmati Vivien, Marót
Julianna, Pallagi Regina, Széles
Anna, Szekeres Barbara, Szent-
ivánszky Sára, Sztankovics Darina,
Sztopka Beatrix, Tordai Lili.
A világbajnoki eredmények után
most egy kis pihenés, illetve nyári
táborozás vár a táncosokra, szep-
temberben pedig újult erõvel foly-
tatódik a felkészülés, hogy a jövõ
tanévben újabb Welldance sikerek
születhessenek.

SZÉPOLT GABRIELLA
W.S.E. elnök

Ne maradj szárazon

Június 9-én a csillagok
versenyeztek a V8-ban

A játék alapvetõ tevékenysége az
emberiségnek, nélkülözhetetlen a
gyermek és a fiatal növekedésé-
hez és fejlõdéséhez. Mindenki
szeret játszani… Ez a gondolat
motiválta a szervezõket, az ELE-
VENEK SE képviselõit, Mihály
Norbertet és Lakatos Juditot,
amikor kitalálták a Ne maradj
szárazon! játékos vízi vetélkedõt,
melyen a város gyermekei verse-
nyeztek egymással: a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gim-
názium, a Református Gimná-
zium, az Izbégi, a Templomdom-
bi, a Barcsay Jenõ általános
iskolák és az ELVENEK SE gyer-
mekei mérték össze tudásukat. 
Volt váltóverseny, fittball labda
átvitel, kapura dobás Kósz Zoltán
olimpiai bajnoknak, kincskeresés
a vízben, kötélhúzás és evezés a

medencében. A csapatoknak híres
sportolók is szurkoltak. Velünk
volt Madaras Ádám olimpiai baj-
nok öttusázó, Rósa Dénes váloga-
tott focista, Fehérvári Balázs
mesteredzõ és az olimpiára ké-
szülõ úszók: Jakabos Zsuzsanna,
Mutina Ági és Verrasztó Evelyn.
Ott volt még a Csillagok háborúja
baráti kör is, így többek között
Leila hercegnõ, Darth Vader, Obi-
Wan Kenobi is szurkolt a város
gyermekeinek. A cél a vízi sportok
népszerûsítése volt. Öröm volt lát-
ni a sok mosolygós iskolást, akik
játékosan, boldogan küzdöttek
egymással.  Szeptembertõl foly-
tatjuk vetélkedõnket, ekkor már a
Dunakanyarban lévõ általános
iskolák mérik össze erejüket. 
A verseny végeredménye: 1.
Református Gimnázium általános
iskolai csapata 2. II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola 3. Izbégi
Általános Iskola 4. Templom-
dombi Általános Iskola 5. ELE-
VENEK SE 6. Barcsay Jenõ
Általános Iskola.
Köszönet támogatóinknak:  Szent-
endre Város Önkormányzata, Vizes
Nyolcas Uszoda és Szabadidõ-

központ, Mountex Kft., Vidra SE,
English Center, Pannónia Étterem,
Fagor, Új Színház, Korda film-
stúdió, Kósz Zoltán olimpiai baj-
nok és KÓPE ÚVSE.

Az ELEVENEK SE csapta várja sport és
úszótáborába és úszóiskolájába a városi és

környékbeli gyermekeket.  Érdeklõdni:
Mihály Norbert, 06-30-872-6248.

SPORT

XXVI. ÉVFOLYAM  12. SZÁM 2012. JÚNIUS 22. SzeVi 19

Süt a nap 
és itt a nyár

VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR
SZENTENDRÉN

Idõpontok:  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!

Nyári vízi 
kalandsport táborok

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. 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!

DUNAI VÁNDORTÚRA 
Vízi vándortúra, napi 25 - 35 km

evezéssel, könnyen teljesíthetõ, sok
fürdéssel, csorgással, napozással,

4 személyes túrakenukkal Gyõr-
Gõnyû-Komárom-Esztergom-Visegrád-

Dunabogdány-Szentendre. 
Utazás Gyõrbe vonattal, napi három-

szori étkezés.
Idõpontok: július 29-tõl augusz-
tus 3-ig (vasárnaptól péntekig) 
Részvételi díj: tanulóknak 26 000 Ft,

felnõtteknek 28 000 Ft. 

Érdeklõdni, jelentkezni a 
06-30-353-3315, 06-30-448-9015

számon lehet
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ

SPORT EGYESÜLET, 
www.goliategyesulet.hu,
goliatdse@freemail.hu



HIRDETÉS
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