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

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

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

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

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

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

PÁLYÁZATOK

Júniusban 6 kislány és 9 kisfiú
született 

20 házasságkötés volt ebben 
a hónapban

Júniusban temetett elhunytak

Korcsok Pál 05. 20. élt 47 évet
Perczel Zoltánné 06. 03. élt 76 évet
Lindenmayer Kálmán 05. 29. élt 77
évet
Sáfrány Zsigmond 06. 08. élt 79 évet
Soós János 06. 02. élt 71 évet
Vrhovina Lajos 05. 24.élt 75 évet
Miksolczi István 05. 31. élt 73 évet
Kis Pálné 06. 02. élt 89 évet
Kanda Csaba 06. 10. élt 50 évet
Bajnóczi György 06. 10. élt 77 évet
Börzsei Antalné 06. 09. élt 94 évet
Tóth Béla 06. 23. élt 49 évet
Galló Imréné 06. 30. élt 90 évet
Cziffer János 05. 24. élt 88 évet
Elsik Tivadarné élt 85 évet
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Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az alábbi (tulajdonában lévõ) garázsok
értékesítésére.

Cím (Szentendre) Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Dózsa György út 65. 16 m2 1 500 000 Ft 100 000 Ft

Károly utca 2
14 4 alagsor 6/G 36 m2 4 510 000 Ft 100 000 Ft

Károly utca 2-14 12 alagsor 18/G 18 m2 2 050 000 Ft 100 000 Ft.

Széchenyi István tér 19- 21. 
alagsor 1 (volt videotéka) 41 m2 4 910 000 Ft. 100 000 Ft.

Fehérvíz utca 20-30. 2 3.em/2 17,68 m2 1 610 000 Ft 100 000 Ft.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalon tekinthetõ meg. A pályázatokat a hivatal
iktatójába július 10. 10 óra 30 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/503-377

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

Cím Övezeti besorolás Alapterület Telekalakítás utáni Induló (licit) ár Induló (licit) ár Pályázati 
(Szentendre) m2 várható alapterület Ft/m2 biztosíték

Barackos út üdülõövezeti ingatlan (beépítetlen terület) 5430 10.400 ,- 56.470.000,- 100.000,-
Hrsz.: 7211/5
Tegez u.-Táltos u. üdülõövezeti ingatlan (beépítetlen terület) 1158 9.300,- 10.770.000,- 100.000,-
Hrsz: 6754
Tegez u.-Táltos u. üdülõövezeti ingatlan (beépítetlen terület) 1464 10.800,- 15.810.000,- 100.000,-
Hrsz: 6756/1
Tegez u.-Táltos u. üdülõövezeti ingatlan (beépítetlen terület) 1105 10.800,- 11.930.000,- 100.000,-
Hrsz: 6756/2
Tegez u.-Táltos u. üdülõövezeti ingatlan (beépítetlen terület) 1105 9.300,- 10.280.000,- 100.000.-
Hrsz: 6756/3
Tegez u.-Táltos u. üdülõövezeti ingatlan (beépítetlen terület) 1749 9.300,- 16.270.000,- 100.000,-
Hrsz: 6757/1
Tegez u.-Táltos u. üdülõövezeti ingatlan (beépítetlen terület) 1738 9.300,- 16.160.000,- 100.000,-
Hrsz: 6757/2
Tegez u.-Táltos u. üdülõövezeti ingatlan (beépítetlen terület) 1483 9.300,- 13.790.000,- 100.000,-

A pályázati kiírást Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu/ingatlanportal lehet megtekinteni. További információt személye-
sen a Vagyongazdálkodási Csoportnál,  telefonon  a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak. A pályázat bontás és licittárgyalás
következõ idõpontja: 2012. július 10.

„Szentendre a mûvészetek
városa, Szebeton a beton
mûvésze”
SZOBORPÁLYÁZAT
Vállalatunk, a SzeBeton Zrt. (Szentendrei Betonárugyár)
idén ünnepli alapításának 90 éves évfordulóját. Az elmúlt
évtizedekben nagyot változott a világ és vele együtt cégünk
is, de a „beton” ugyanolyan erõt és stabilitást jelent ma is,
mint 100 éve. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak használati
értékeket, hanem mûvészi értékeket is át tudjunk adni az
utánunk következõ generációnak szakmánk, és annak 
hordozóanyaga, a beton révén. E gondolat jegyében hirde-
tünk pályázatot a Magyarországon élõ mûvészeknek.
Szeptember 4-én születésnapi ünnepséget és partner-
találkozót rendezünk, amelyen bemutatjuk a pályázatra
beérkezõ pályamûveket, illetve kihirdetjük a pályázat
nyertesét.

A részletes pályázati kiírás honlapunkon olvasható:
www.szevi.hu

Pályázat leadásának határideje: augusztus 27., a SzeBeton
Zrt. irodaházában (Dózsa György út 20.). A pályázat
díjazása: 1. díj: 200 000 Ft, 2. díj: 100 000 Ft, 3. díj: 50.000
Ft. Különdíj: 50 000 Ft, amelyet azon vendégeink szavazatai
alapján ítélünk oda, akik a szeptember 4-i „Szebeton 90
éves” ünnepségen részt vesznek. További információ: 
Ott Krisztina, 06-20-555-0274, ott.krisztina@szebeton.hu
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A polgármester
programja

Július 6.
10.00 TV Szentendre interjú

Július 7. 
11.00 II. Szobrász Biennálé a

Mûvészet Malomban
14.00 Árpád vezér szobor avatása

Pomázon

Július 11.
14.00 Iskolaigazgatók kinevezése
14.30 Hajdu Gábor címzetes igaz-

gatói kitüntetésének átadása

Július 12.
15.00 Rendkívüli képviselõ-testületi

ülés

Július 16.
18.00 Nagyváradi Partium kiállítás
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Deim Pál 80 éves
Ez év június 29én pénteken a Vajda Lajos Stúdió mûvészei zártkörû
fogadáson köszöntötték a Mestert, Deim Pál Kossuth-díjas festõ-
mûvészt, városunk díszpolgárát 80. születésnapja alkalmából a Korona
Étteremben. Az immáron négy évtizede Szentendre mûvészeti arculatát
nagyban meghatározó, veretes mûvészeti csoport ezúton kívánta kife-
jezni tiszteletét a mindannyiuk számára emberi és szakmai példát
mutató mesternek.

A köszöntés méltó megrendezését Eckensberger Attila, az étterem
vezetõje biztosította.

Fények • Esték • Ragyogás
MEGNYITOTTA KAPUIT A SZENTENDREI TEÁTRUM ÉS NYÁR

Június 29-én, pénteken a Szentendre Táncegyüttes világszínvonalú
mûsorával nyílt meg a Szentendrei Teátrum és Nyár idei program-
sorozata. Az elõadás elõtt Kolti Helga, a Szentendrei Kulturális
Központ igazgatója és Zakar Ágnes, az önkormányzat kulturális
bizottságának elnöke köszöntötte a közönséget és a fellépõ tánc-
mûvészeket. Kocsis Enikõ és Fitos Dezsõ EuroPas- és Harangozó
Gyula-díjas mûvészek koreográfiájában mezõségi táncokat láthatott a
közönség. A forró nyár estét pezsgõs koccintás zárta, s az elõadás
vendégei még sokáig beszélgettek a Városháza udvarán. 
A Teátrum fellépõ mûvészeivel készített interjúinkat megtalálja lapunk
15-16. oldalán. Az aktuális programokról bõvebben olvashat a 14.
oldalon. Szeretettel várjuk további színházi elõadásainkra, koncert-
jeinkre! Nálunk Ön a díszvendég!

SZ. N.

Kulináris és Kulturális Korzó
a Dumtsa utcában minden pénteken és szombaton 17 órától 22 óráig

GASZTRONÓMIA – KULTÚRA – JÁTÉK – MÛVÉSZET

Aktuális program a Facebookon, a Dumtsa Korzó oldalon található.
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Június 27-én Szentendrén került
sor a már elfogadott járási tör-
vényrõl szóló konferenciára dr.
Szabó Erika területi közigaz-
gatásért és választásokért felelõs
államtitkár vezetõ elõadása,
valamint dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott és közel 250 pol-
gármester és jegyzõ aktív rész-
vétele mellett.
Szentendre polgármestere, dr.
Dietz Ferenc köszöntõ beszédében
hangsúlyozta, hogy az elõttünk
álló változások történelmi lehe-
tõséget jelentenek az önkor-
mányzatok számára, mert a ha-
tósági feladatok jelentõs részének
járási hivatalokhoz történõ át-
adásával és a közigazgatási rend-
szer átalakításával alkalom nyílik
az önkormányzati menedzser-
szemlélet kialakítására, az önkor-
mányzás céljainak és költség-
vetésének, valamint szerveze-
tének újragondolásával együtt. A
„Jó Állam” program megvaló-
sulásához és a járási kormányhi-
vatalok mûködésének sikeres-
ségéhez elengedhetetlen a fo-
lyamatos kommunikáció és
együttmûködés az önkormányza-
tok és a kormányhivatalok között.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
kiemelte, hogy az önkormányzati
szövetségek már eddig is konfe-
renciákkal és a TÖOSZ Polgár-
mesteri Akadémia képzéseivel
segítették az új szerepekre történõ
felkészülést. 
Dr. Szabó Erika területi közigaz-
gatásért és választásokért felelõs
államtitkár ismertette a járások
kialakításával kapcsolatos fõbb
változásokat, ennek során felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a járások
államigazgatási és nem közigaz-
gatási szintnek számítanak. Az új
rendszer életre hívásával a jegy-

zõk válláról lekerül az államigaz-
gatási feladatok jelentõs része, és
a jövõben elsõsorban a helyi
adózás, a birtokvédelem, a szo-
ciális ellátások, a hagyatéki leltá-
rozás, a távhõszolgáltatás, az
anyakönyvi, valamint az építés-
ügyi igazgatás marad náluk.
Az önkormányzatoknak 2012
októberében kell megállapodniuk
a kormányhivatalok biztosaival
az ingatlanok használatáról és
ingóságok tulajdonba adásáról.
Amennyiben ez nem jár sikerrel, a
megyei Kormányhivatal határoza-
ta létrehozza a megállapodást,
amellyel szemben bírósági felül-
vizsgálatnak van helye. 
A körülbelül 170 járás kialakí-
tásánál több szempontot is figye-
lembe vettek, a járási székhelyek
kérdésében még egyes helyeken
viták vannak. A hamarosan elfo-
gadásra kerülõ kormányrendelet
fogja tartalmazni a végsõ döntést,
azonban a településeknek a ké-
sõbbiekben is lesz lehetõségük
módosítást kérni. 
Az okmányirodák rendszere nem
szûnik meg, azok lesznek a
kiépülõ kormányablakok bázisai,
amelyek több ezer ügyet ölelnek
fel. Bõvíteni tervezik azon szol-
gáltatások körét is, amelyek az
országban bárhol intézhetõek.
Ennek, valamint az ezek hátterét
biztosító informatikai rendszer
egységesítésének érdekében jelen-
leg nyolc uniós forrás összehan-
golása folyik. A kormányhivatal-
ban dolgozók reggel 8-tól este 8-
ig, megosztott munkabeosztással
állnak a lakosság rendelkezésére.
A polgármesteri hivatalból a
járási hivatalokba a státusz a
feladattal együtt kerül át, így
elsõsorban a jelenlegi állomány
átvételében gondolkodnak, mely

a köztisztviselõk 30%-át jelent-
heti. Meghatározott életkort elérõ
személyeket már nem fognak
kötelezni felsõfokú végzettség
megszerzésére, azonban a szak-
mai továbbképzések mindenki
számára kötelezõek lesznek. 
(Kapcsolódó írásunk a 12. oldalon.)

Pest megyei munka-
erõpiac és gazdaság
A megye gazdasági fejlõdése
mindig is szoros kapcsolatban
volt lakónépességének változásá-
val, a migrációs trendekkel. A
bevándorlás azt jelenti, hogy
folyamatosan munkaképes korú
népesség jelenik meg a munka-
erõpiacon (tavaly újabb 10 ezer
fõ), ami kis mértékben felülmúlja
a munkanélküliek számának
növekedését (9 ezer fõ). A migrá-
ció ad magyarázatot arra, hogy a
foglalkoztatottak növekvõ száma
miért párosul emelkedõ munka-
nélküliséggel.
Az összkép ellentmondásos – a
munkanélküliség alulmúlja az
országos átlagot (8,6% vs. 11,7%),
és a fõváros munkanélküliség
szintjét is. A gazdasági aktivitás
és foglalkoztatás szintjében meg-
haladja az országos átlagot, illet-
ve kismértékben elmarad Buda-
pesthez képest (gazdasági aktiv-
itás: 58,7 vs. 61,6%, foglalkoz-
tatás: 53,6 vs. 55,6%). E mutatók
alapján kijelenthetõ, hogy a pers-
pektíva, amit Pest megye kínál az
itt élõ és az idetelepülõ emberek
számára, továbbra is vonzó. 
A KSH területi negyedéves össze-
foglalója megállapítja: Pest me-
gyében az átlagos havi munka-
jövedelem 211 000 forint volt, ez
5,3%-kal haladta meg az egy évvel
korábbit. A szellemi munkakör-

ben foglalkoztatottak átlagosan
276 300 forintot, a fizikaiak pedig
144 000 forintot kerestek. A szel-
lemi foglalkozásúak bruttó kere-
sete 2011. I. negyedévéhez képest
3,2%-kal, a fizikaiaké 10%-kal
emelkedett. 
Az ipar teljesítménye az elõzõ év
azonos idõszakához mérten 4,4%-
kal csökkent. A legjelentõsebb
gépipari ágazat, a számítógép,
elektronikai, optikai termék gyár-
tása csaknem negyedével csök-
kent, ahogy jelentõsen csökkent a
fafeldolgozás, papírtermék gyár-
tása, nyomdai tevékenység 
(-12%); és a jármûgyártás is 
(-6,4%). Emelkedett viszont az
élelmiszeripar (+7%), és külö-
nösen a gyógyszergyártás (+30%),
valamint az energiaipar termelése
(+65%), továbbá a villamos be-
rendezés gyártása, gép és gépi
berendezések gyártása, és az
egyéb feldolgozóipar termelési
értéke (12%, 24% és 32%). 
A munkahelyteremtést nem segíti
továbbra sem az építõipar, amely-
nek folytatódott a zsugorodása. A
lakásépítések száma 30%-kal
csökkent, negyedéves összeha-
sonlításban. A Pest megyei építõ-
ipar még így is az országos ter-
melési érték 11%-át adja. Gyors
kilábalás nem várható, a szerzõ-
dések állományára vonatkozó
megfigyelések alapján az egyéb
építmények építése ad majd tá-
maszt a termelésnek az elkövet-
kezõ évben, s munkát az építõi-
parban alkalmazott mintegy 13
ezer embernek. 
Összehasonlíthatatlanul kedve-
zõbb a Pest megyei turizmus
helyzete: a kereskedelmi szállás-
helyek szolgáltatásait 2012 elsõ
három hónapjában 77 ezer vendég
vette igénybe, 11%-kal több mint az
elõzõ év azonos idõszakában. (A
vendégszám bõvülése országosan
csak 1,9% volt.) 5,4%-kal nõtt a
négycsillagos szállodák vendégfor-
galma, 36,7%-kal a háromcsillagos
szállodáké, megduplázódott a well-
ness-szállodákba érkezõ külföldi
vendégek száma. A garniszállók és
panziók külföldi vendégforgalma
viszont jelentõsen csökkent. A
belföldi vendégek ezzel szemben
különösen felülreprezentáltak a
kastélyszállók vendégforgalmá-
ban, sõt, 85%-kal növekedett a szá-
muk. Legnagyobb arányban azon-
ban õk is a wellness-szállodákat
látogatják. 

(FORRÁS: KSH NEGYEDÉVES TERÜLETI
TÁJÉKOZTATÓ)

Járási konferencia Szentendrén



Szentendrei fiatal
énekesek, zenekarok
figyelem!

A kérdés: „Hang vagy?”

Téma: A Szentendrei Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. felhívást tesz közzé
a „Szentendrei mobil árvízvédelmi fal”
és az ahhoz kapcsolódó beruházás
hivatalos dalának megalkotására. Ne
félj pengetõt, mikrofont vagy épp zon-
goraszéket ragadni! Jöhet minden, ami
Duna, víz, Szentendre, gát, biztonság,
közelség, egyszóval a Ti fantáziátokra
van bízva, hogy a témában milyen
alkotások születnek.
Jelentkezz: bármilyen korosztályból 7
és 35 év között egyénileg, duóban vagy
zenekaroddal, a fõ, hogy szeresd a
zenét, szeresd Szentendrét, és ez érzõd-
jön a dalból is.
Nyereményed: • A legjobbnak ítéld dal
a Szentendrei mobil-árvízvédelmi fal
építése és az ahhoz kapcsolódó be-
ruházás hivatalos dalává válik, ezáltal
a legtöbb médiaanyagban felcsendülhet
majd helyi és országos szinten egyaránt
• Az elsõ helyezett nóta készítõi élõben
adhatják elõ azt a projekt hivatalos
nyitó-, illetve záró rendezvényén •
Szintén a legjobb dal készítõi 50 000 Ft
értékû hangszervásárlási utalván-
nyal lesznek gazdagabbak • A
„Facebook”-ra feltöltött dalok közül a
legtöbb „like”-ot szerzõ személy vagy
zenekar közönségdíjban részesül, mely
egy egész szezonra vonatkozó ingye-
nes belépés a Pap-szigeti strand és
termálfürdõbe.
Mit kell tenned? Jelentkezned kell az
info@szentendreezerev.hu e-mail cí-
men, majd július 20-ig feltöltened
dalodat a www.youtube.com szerve-
rére, a linket pedig bemásolnod a
www.facebook.com/szentendre1000ev
oldalra! Az e-mailes jelentkezésbe
feltétlenül írd be: Tárgy: „hang
vagyok”, a nevedet és az adataidat 
(e-mail, telefon).
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A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

„Égessük retinánkba utoljára a Dunakorzó jelenlegi képét! Üljünk fel együtt a gátra, és lógassuk a
lábunkat a Duna felé június 24-én 10 órakor fél órán át!” – szólította fel a szentendreieket az akciót
szervezõ SZENTENDREIFOTOK.HU csapata. A felhívásra sokan sereglettek a korzóra ezen a vasárnap
délelõttön. S a meghitt, öreg mellvédre ülve, lábukat a víz felé lógatva búcsúztatták a gátat. Amely
annyi kedves, vidám vagy önfeledt pillanatot hozott mindannyiuk életébe.
Reménykedve abban, hogy az új is hamar a szívükhöz nõ.

R. ZS.

Shang-hai-i küldöttség a megújult rendelõintézetben
Orvosokból, közigazgatási szakemberekbõl álló
magas rangú kínai küldöttség érkezett június 3-
án a szentendrei rendelõintézetbe. A külföldi
delegáció látogatásának célja, hogy megis-
merkedjenek a magyar egészségügyi rendszer
folyamatban lévõ átalakításával. Vendégeink
elmondták, hogy a Nemzeti Erõforrás Minisz-
térium javaslatára látogattak el Szentendrére,
ugyanis azt a tájékoztatást kapták, hogy az új
rendelõintézet az egyik legkorszerûbb, széles
körû, majd minden szakrendelésre kiterjedõ
ellátást képes biztosítani betegeinek. 
Csupán két helyre látogattak az országban,
melyek közül az egyik városunk megújult járó-
beteg szakellátó központja volt. Dr. Pázmány
Annamária fõorvos asszony fogadta a vendége-

ket, majd dr. Dietz Ferenc polgármester beszél-
getett velük az felújításokról, a modernizációról,
a szentendrei egészségügyi rendszer átala-
kításáról. Kína óriási technológiai fejlõdésen
ment keresztül az elmúlt években, mely az orvos-
tudományra is kiterjedt. 
A találkozón dr. Dietz Ferenc felvetette a szakmai
együttmûködés lehetõségét, melyre a delegáció
vezetõje nyitott volt, partnerségérõl biztosította a
polgármestert. Így jó esély van olyan, hosszú
távú együttmûködést és kapcsolatot kialakítani,
melynek köszönhetõen Szentendrére is érkezhet-
nek korszerû, modern orvosi eszközök, mód-
szerek tesztelés, fejlesztés céljából, beleértve a
hagyományos kínai orvoslást is.
(Kapcsolódó írásunk a 9. oldalon.)
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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!

Vendégház a Fõ téren
Június 29-én a „Szentendre1000év+” program fejleszté-
seinek utolsó állomásaként adták át a Fõ tér 12. szám alatt
a város reprezentatív vendégházát. Az egykori Dimsics-ház
gyönyörûen felújított vendégszobái a Szentendrére látogató
külföldi delegációk, testvérvárosi küldöttek, hivatalos,
kiemelt vendégek elszállásolását teszi lehetõvé magas szín-
vonalon.
Az ünnepélyes megnyitón dr. Dietz Ferenc polgármester
nagy örömmel adta át a megújult mûemléképületet, s egy-
ben összefoglalta a város 2012-ben megvalósult, belvárosi
óriásprojektjeit. Idén újult meg a Fõ tér, a Dumtsa Jenõ utca,
a Bükkös-patak környéke, átadták a kibõvített, átalakított
Szentendrei Rendelõintézetet és a Turisztikai Információs
Központot.
Az európai uniós projekt keretén belül, közel 80 millió
forintból megszépült épület korábban szociális bérlakások-
nak adott otthont, s most ismét régi pompájában látható. A
kivitelezés a legapróbb részletekig átgondolt. A nyílászárók
világos olajzöld színe, a homlokzat árnyalatai, az udvar
téglaborítása, a szobák-fürdõszobák burkolata, csempéi
tökéletesen harmonizálnak. Az otthonos eleganciájú ente-
riõrök pasztell színei a tapétától a díszpárnákig összehan-
goltak. A falakat szentendrei, illetve testvérvárosi alkotók
festményei díszítik. Az utcai homlokzat vakolatdíszeit fény-
képek, tervtári anyagok alapján rekonstruálták. A boltíves
bejárati kapu patinás kõkeretét szakrestaurátor állította
helyre. A kétszintes, 18. századi Dimsics-ház méltó helyszín
a Szentendrére érkezõk vendégül látására.                 SZ. N.

A kapubejáró gondosan felújított 
mennyezetstukkói

Az átadást Borbély Mihály jazzmûvész 
szaxofonjátéka nyitotta-zárta

Dr. Dietz Ferenc polgármester a városban lezárult
beruházásokat is ismertette az épület átadásán

Korhûen helyreállított lépcsõforduló az eredeti pinceajtóval Elegáns enteriõrök
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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 



Az uniós elvárásoknak megfele-
lõen akadálymentesített épület
Szuromi Imre és a Kocsisok Épí-
tészstúdió tervei alapján a bel-
városi rehabilitációs projekt ré-
szeként újult meg. Ahogy dr. Dietz
Ferenc polgármester fogalmazott
a megnyitón, új közösségi tér jött
létre a beruházással, amely mo-
dern információs városkapuként
fogadja a Szentendrére érkezõket.
A város polgármestere kiemelte
még, hogy a kivitelezésnél nem-
csak a megújuló belsõ terek
kialakítására helyeztek nagy
hangsúlyt, de az udvar kertjére is, ahová õsszel a környékre jellemzõ,
õshonos növényeket – szõlõt, piszkét – ültetnek majd. Az egyedülálló
szentendrei rózsából is kerül ide néhány tõ. 
A turisztikai centrum ünnepélyes megnyitóján Horváth Gergely, a
Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója a városi rendezvények, attrak-
ciók fontosságát hangsúlyozta, hiszen, mint mondta, az elégedett
turisták teszik népszerûvé a várost. A megnyitó napján két vendégváró
esemény is zajlott, a dalmátok hagyományos Iván napi ünnepsége és a
Szentendrei Múzeumok és Galériák Éjszakájának programsora.
„Tudjátok, merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján
fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között... Gyönyörû táj! A városka
elõtt a Kis-Duna, szemünk elõtt termékeny falvakkal teleszórt sziget:
azon túl a Nagy-Duna, amott egy római kõhíd maradványai. A városka
mögött és bal oldalán csupa szõlõskert, meg gyönyörû hegyek... Aztán az
a szép völgy Szentendre, Pomáz és Buda között, mint valami óriás
amfiteátrum... Gyönyörû táj, gazdagság, jó bor, pompás víz. Akarsz
ennél többet?” – idézte Panyi Zsolt, a Szentendre és Térsége TDM
ügyvezetõje a szerb író, Ignjatovics Jakov több mint száz éve papírra
vetett sorait. Szentendre és térsége a harmadik leglátogatottabb hely
hazánkban Budapest és a Balaton után. A rangos helyezés azonban –
hívta fel a figyelmet Panyi Zsolt – nemcsak dicsõség, de egyben-
felelõsség: mert a kivívott presztízst meg is kell tartani. Ezt a nehéz

feladatot pedig az új turisztikai
centrum és a most kiépült városi
infokommunikációs rendszer egy-
aránt támogatja.
Bár az információs központ irodá-
ja bõséggel kínálja többnyelvû,
idegenforgalmi prospektusait, a
mai korhoz igazodva modern
információs és technikai eszközök
is segítik szentendrei barango-
lásuk idején a turistákat a tájé-
kozódásban. Az Irány Szentendre
honlaphoz kapcsolódó kommu-
nikációs fejlesztés az iOS vagy
Android rendszerû okostelefo-

nokkal rendelkezõket szolgálja ki. A város frekventált pontjaira kihe-
lyezett térképekrõl, illetve az új utcatáblákról leolvasható QR-kódok
segítségével hasznos információkhoz juthatnak a turisták és a helyiek.
Szentendre nevezetességei, a látnivalók, természeti kincsek is-
mertetése mellett naprakész információkat kapnak a felhasználók a
szálláshelyekrõl, éttermekrõl, kulturális programokról. Az ingyenesen
letölthetõ applikáció többnyelvû idegenvezetõ funkciót és ehhez
kapcsolódó navigációs szolgáltatást tartalmaz. Az alkalmazás legér-
dekesebb funkcióját, a kincskeresõ játékot a megnyitón résztvevõk
azonnal kipróbálhatták. Tizenegy állomáson navigál át a szórakoztató
idegenvezetõ program. A csapat tagjai a helyszínekhez kapcsolódó
kérdésekre válaszolnak, miközben a játék végigvezeti õket a város
legnevezetesebb látványosságain, Szentendre kincsein.
Az új szolgáltatás mottója: „Legyen mobiltelefonja az idegenvezetõje!”
Van okostelefonja? Akkor próbálja ki itt és most:

SZÉLES NÓRA
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„Tudjátok, merre van Szentendre?”
MEGNYÍLT A TURISZTIKAI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A BELVÁROSBAN

A turistákat nemcsak a színes porspektusok, de 
a legújabb mobiltechnológia is segíti a tájékozódásban

A felújított Dumtsa Jenõ utcai épület újra megnyitotta 
kapuit

Panyi Zsolt, a Szentendre és Térsége TDM ügyvezetõje
az ünnepélyes megnyitón

Kincskeresõk a templomdombon. Városismereti játék mobilnavigátorral
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Elõször is köszönjük a vissza-
jelzéseket, melyeket elõzõ cikkeink-
re kaptunk. Kiválasztottunk néhány
olvasói levelet, melynek tartalmából
megpróbáljuk a véleményalkotók,
az itt élõk érzéseit tükrözni, felveté-
seikre válaszolni.

Az egyik levélíró azzal kezdi, hogy
szerinte a kitûnõség-fejlesztés nem
lehet könnyû mûvelet. Azt gondol-
juk, hogy a kitûnõséget megélni se
nem könnyû, se nem nehéz, inkább
az összetett szó a legjobb kifejezés
erre. A kitûnõség megélése idõnként
sebeket ejt. Mind azon, aki megéli,
mind azon, aki a másikon észleli.
Aki megéli, azért, mert bizonyos
értelemben mélyre kell menni ah-
hoz, hogy feltárjuk saját kitûnõsé-
günket, kilépjünk komfortzónánk-
ból és felvállaljuk egy tágabb világ,
elsõsorban az érzelmeink megélését.
Aki a másikon látja, annak azért fáj,
mert szembesül saját kitûnõségének
fel- vagy fel nem vállalásával. 
Egy másik építõ jellegû vélemény
szerint: „Egy várost lélekben is épí-
teni kell! Ha az itt élõ Szentendrén
jól érzi magát, úgy feltehetõen a
kiránduló is így fog érezni. Mi kell a
jó közérzethez? Nem címke, hanem
átélhetõ tartalom. Legyenek olyan
közösségi terek, programok, ame-
lyeket a helybeli szívesen látogat...
Ez a vidék, a helyiek városa. Sokan
abba a hibába esnek, hogy Szent-
endrét összemossák a belvárossal,
pedig a városlakó nem ott él, hanem
pl. Izbégen, Pannónián, Püspök-
majoron stb., és a „kitûnõ” város-
képet bizony ezek a helyszínek is
befolyásolják. Mert mi van Izbégen?
Mi történik egyáltalán ott? … Talán
Szentendrén 4-5 házaspár él, akik
rendszeresen sétálni feljárnak a
belvárosba.” Mi pont ebben vál-
lalunk szerepet, a helybeliek öt-
leteire, igényeire épülõ városi életet
és programokat kezdeményezni,
ajánlani és megvalósítani. Fejlesz-
tési tevékenységünk alapján, az elsõ
lépések egyikeként, pár hete meg-
alakult a Ragyogó Nõk Szalon,
melynek célja az itt élõ nõk kö-
zösségét építeni. Hogy az urak se
maradjanak le, hamarosan indul a
férfivonalon is egy hasonló kezde-
ményezés. Megjelentek a nyári prog-
ramsorozat mûsorfüzetében a helyi
éttermek kínálatai. A vízi élet, a
napközbeni programok is terítéken
vannak. 

Aztán egy elemzõ a kitûnõség
fogalmát fejtegeti, melyben a végére
össze is áll a tökéletes kép: 
1. „a körülöttünk érzékelt világ
kitûnõsége belõlünk indul ki”, 2.
„Szentendre kitûnõsége valójában
abból indul ki, hogy ki, mitõl érzi
kitûnõen magát Szentendrén!” 3. „A
kitûnõség megélésének alapja, hogy
jól érezzük magunkat a bõrünkben.”
Tehát ha kitûnõnek tartjuk ma-
gunkat, és megtaláljuk vagy meg-
teremtjük Szentendrén azt, ami szá-
munkra kitûnõ, akkor megélhetjük
kitûnõségünket és jól fogjuk érezni
magunkat a bõrünkben.
És végül megosztjuk egy városban
élõ mûvész önvallomását saját
kitûnõségérõl: „Az Önök ötlete
kitûnõ!, de egyben személytelen is. A
szentendreiek várnak ilyen gondola-
tokra, összetartó, csapatépítõ
erõkre, mint Önök is, de szeretik, ha
megszólítják õket. … Értem, mit
akarnak, de jobban örülnék, és gon-
dolom, sokan vannak így, ha azt is
tudnák, én ki vagyok és milyenek
vagyunk mi szentendreiek: úgy
igazán! … Én már  rájöttem, nem
elég a jóindulat, jóakarat. Sokkal
több kell. … Én mûvész vagyok.
Nagyon jó mûvész. Szeretném, ha
éreznék, hogy mi szentendreiek,
sokan: kitûnõek vagyunk. Kitûnõk
és felkészültek, segítõkészek. Örül-
nék, ha folytathatnánk az eszme-
cserét!” A kedves Olvasó még ír arról
is, hogy az alkotás mellett a fenn-
tartáshoz mennyire fontos a mû-
vészeti marketing, amit õ tudatosan
épít, így nincsenek értékesítési
gondjai. Ez egy kitûnõ példa lehet
mások számára is! És azt az ötletet
és igényt, hogy tananyag legyen a
mûvészet, fõleg a magyar népi
mûvészet, a többi fenti elképzelés
mellett, mi támogatni fogjuk. Az
eszmecserére pedig ki vagyunk
éhezve!

A kitûnõség-fejlesztés és így Szent-
endre kitûnõségének fejlesztése is
csak a személyes tapasztalatok és
visszajelzések alapján valósulhat
meg. Ezek tolmácsolásához és meg-
valósításának támogatásához min-
den Tõlünk telhetõt megteszünk!
Köszönjük, hogy megosztják véle-
ményüket és meglátásaikat a
jövõben is!

BUCHOLCZ ESZTER ÉS KOVÁCS OTTÓ

kitûnõség-fejlesztõk
www.kituno.hu

Ki címkézi KITÛNÕ-re Szentendrét?
Pávai Patak Márta

Ki vállalja majd
Vaksin kibotorkálok az ismeretlen
személyt vagy történést jelzõ kutya-
ugatásra, a teraszról csak annyit lá-
tok, hogy valami villog, elõször azt
hiszem, riasztó, aztán látom, hogy kék
fény, rögtön a rendõrségre gondoltam,
hogy valami történt, betörtek vagy va-
lami más lehetett a szomszédban,
visszamegyek a szemüvegemért, hát
nem, mentõk, mentõk, ezúttal mentõk!
Ott kezdõdött, hogy tíz évvel ezelõtt
felháborodottan mesélte megboldo-
gult szomszédunk, faháztulajdonos
(vegyes beépítésû övezet, ahol lakom,
de egyre több az állandó lakója), hogy
egy fél délelõttöt ült a hivatalban,
mert már elege van belõle, hogy foly-
ton nála keresik az idõsek otthonát.
Tízes szám az õ kis faháza is, meg a
hajdan SZOT üdülõként mûködõ
öregotthon is, közben elég nagy szü-
net, megtévesztõen nagy távolság, az
öregotthonon ráadásul feltûnõ tábla
sem hirdeti, hogy ez itt a tízes. Teg-
napelõtt egy tanácstalan teherautó
vesztegelt a kis faházas telek elõtt, de
rendszeresen keresnek ott általam
ismeretlen személyeket, ma éjjel meg
a mentõautó forgolódott tanácstala-
nul a sarkon, merthogy ráadásul sa-
roktelek.
Szegény szomszédom, ha látná, hogy
tíz év alatt még mindig nem sikerült
elérni a hivatalnál, hogy számozzák

meg normálisan az utcát, ha már
egyszer ilyen elképesztõ rendszertelen-
ségben mértek errefelé telkeket, és ez a
folyamat jelen idõben is zajlik, zseb-
kendõnyi telken építenek hatalmas
házakat, embermagasságú beton-
falakat húznak veszélyes kanyarban,
s mindezt büntetlenül tehetik, még
mindig, nem is értem, hogy lehet ezt.
De a mentõ, ma éjjel a mentõautó lát-
tán nagyon kijöttem a sodromból, hát
nem lehet igaz, ilyesmire nem futja a
hivatal kapacitásából, miért nem jut
végre eszébe valakinek, hogy rendet
kéne tenni már ebben a káoszban, el
kéne kezdeni egyszer, mert csak gör-
getjük magunk elõtt a sok marad-
ványt, hiszen, mondanom is kár, nem
egyedi eset a számozás, ennél cifrább
dolgot is hallottam még a számozást
illetõen, de most emberéletrõl van szó,
a mentõ megkülönböztetett fény-
jelzéssel állt az éjszakában, mintha
kétségbeesetten kerestetné vele a tízes
számot. 
Nem tudom azt sem, ha már egyszer
ennyire hanyag a hatóság, akkor az
otthon miért nem fordít nagyobb gon-
dot rá, miért nem teszi ki végre öles
számokkal a kerítésére, hogy tíz, ez itt
a tíz, hiszen ha látszana, kinek jutna
eszébe följebb menni még kétszáz
métert a hegyen? És ki vállalja majd a
felelõsséget, ha ez a hanyagság em-
beréletbe kerül? Négy vagy akár két
percen is múlhat egy ember élete, és
annyit bõven vesztegelt itt az az eseti
kocsi!
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Hét évvel ezelõtt heteken át
annak próbáltam utána-
járni, milyen is a város

betegellátása – egészséges-e a
szentendrei egészségügy? Hiszen
gyakorta lehetett akkoriban hal-
lani méltatlankodó hangokat a
rendelõintézetbeli hosszú vára-
kozásról, a kevés orvosról, meg
fontos gépek és berendezések
hiányáról, amely miatt vizsgála-
tok egész sora nem volt elvé-
gezhetõ itt helyben, hanem Buda-
pestre, Vácra vagy Kiskovácsiba
kellett az adófizetõ állampolgár-
nak mennie. A sok pozitív tapasz-
talat mellett gyakran elszomorító
körülményekkel is találkoztam.
Ha ma belépek a vadonatúj szak-
orvosi rendelõbe, úgy tûnik, egy
más világba kerültem. Nemcsak a
kedves, udvarias fogadtatás, a
szépen kialakított, virágokkal,
képekkel teli, barátságos kör-
nyezet, a legmodernebb gépek és
mûszerek, hanem a gomba módra
szaporodó új szakrendelések és
számtalan egyéb újdonság is
fogad. Ezekrõl tájékoztat dr. Páz-
mány Annamária orvosigazgató,
aki 2006 óta vezeti a Szakorvosi
Rendelõintézetet.

Június elsejétõl a SZEI megkapta
az ÁNTSZ és az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár engedélyét
az új szakrendelések mûködte-
téséhez. Annak idején csak az
alapszakmákban léteztek ren-
delések – ma már ezeket bõvítve
hoztak létre újakat. Például a bel-
gyógyászaton belül diabetológiai
és gasztroenterológiai szakren-
delés is indult. A rendelõintézet
napjainkra 16 új szakrendeléssel
bõvült. Kiváló, szakmailag elis-
mert, gyakorlott szakembereket
sikerült idehívni. Az ideggyó-
gyászaton már EEG-vizsgálatokat
is tudnak végezni, amelyen orszá-
gosan elismert orvosprofesszor
végzi a távleletezést. Az EMG
vizsgálatokat pedig az Amerikai
úti Idegsebészeti Klinika labo-
ratóriumának vezetõje végzi. Fo-
lyamatban van, s augusztus köze-
péig elhelyezésre kerül az a kor-
szerû csontritkulás-mérõ gép,
amellyel ez a sokakat érintõ be-
tegség is kiszûrhetõ. A sebészeten
a jövõben megváltozik a ren-
delések összetétele, mivel a ta-
pasztalatok szerint a betegforga-
lom 80–90%-át a balesetek adják.

A heti 30 óra általános sebészet
mellett 30 órás traumatológiai
rendelést is szerveztek. 
Új mozgásszervi rehabilitációs
szakrendelést is létrehoztak a
mûtétek és balesetek utáni keze-
lésekre, valamint a segédesz-
közök felírására – itt a Visegrádi
Rehabilitációs intézet szakembere
rendel majd. Az ortopédiai és a
reumatológiai rendeléssel, és az
ezeket kiegészítõ fizikoterápiával
együtt megvalósul egy komplex
mozgásszervi ellátás. A most
beszerzésre került térdmozgató-
gép is hatékony hozzájárulást
jelent a baleset utáni utókeze-
léshez. 
Június elsejétõl a nappali kórház
is megkezdte mûködését, ahol
jelenleg elsõsorban infúziós keze-
léseket végeznek, de hamarosan
komplex rehabilitációs ellátás is
indul.
Ezzel egyidejûleg beindul az egy-
napos sebészet is, amely lehetõvé

teszi, hogy a modern mûtéti tech-
nika és a személyre szabott szak-
ápolás eredményeként a beteg
már a mûtét napján hazatérhet
otthonába. Biztonságot ad szá-
mára a 48 órán keresztül, éjjel-
nappal elérhetõ orvosi segítség,
és a megfelelõ háttérkórház biz-
tosítása. A mûtéteket nagy gyakor-
lattal rendelkezõ orvosok végzik.
Az egynapos sebészeten az ál-

talános sebészet keretébe tartozó
kisebb mûtéteket: sérvmûtétet, a
bõr alatti elváltozások (például
zsírcsomók) eltávolítását, visszér-
mûtéteket, kalapácsujj és bütyök
eltávolítását, urológiai, fül-, orr-,
gégészeti, valamint nõgyógyá-
szati kismûtéteket végeznek – ter-
hességmegszakításra azonban
nem kerülhet itt sor. Szemészeti
mûtétek is lesznek itt, elsõsorban
szürkehályogmûtétek, amelyet
máshol hosszú elõjegyzéssel vál-
lalnak. A kerepestarcsai Flór
Ferenc Kórház ide telepíti az
ehhez szükséges mûszereket, s
szemészorvosuk végzi el Szent-
endrén a mûtéteket. Andrológiai
rendelés indul hétfõ délutánként,
ahol férfi meddõségi vizsgála-
tokat folytatnak. Kivizsgálják a
probléma okait, a kezeléseket
azonban a szakintézményekben
folytatják le. A fogászati ellátás
végre beköltözött az intézménybe,
itt digitális és panorámaröntgen
szolgálja a gyógyítást. Rövidesen
beindul a gyermek- és ifjúsági
pszichiátriai rendelés, amelyet az
tesz szükségessé, hogy igen sok a
problematikus, magatartászava-
ros gyermek. 
Az egészségügyi szakdolgozók és az
orvosok számára megígért vissza-
menõleges fizetésemelés is vár-
hatólag segítséget jelent az elván-
dorlás és a pályaelhagyás terén. 

Szentendre egészségügye – mond-
ható immár – meggyógyult. Váro-
sunk és a vonzáskörébe tartozó
több mint nyolcvanezres kistérség
az ország egyik legszínvonala-
sabb, leginkább prosperáló intéz-
ményével büszkélkedhet. 

RAPPAI ZSUZSA

Modern, korszerû szentendrei egészségügy

Az egynapos sebészet kórtermét mutatja dr. Pázmány Annamária

A legkorszerûbb röntgenkészülék 
mûködik itt 



Szent Iván éjjelén Szentendre a múzeumokat is ünnepelte. Ezen a napon került megrendezésre a Múzeumok Éjszakája – szent-
endreiesen szólva a MUZEJSZENTENDRE. A tikkasztóan meleg szombat délután és este 33 helyszínen 55 rendezvény várta az
érdeklõdõket. Akikbõl, szerencsére, nem volt hiány. A legnagyobb nehézséget számukra csak az jelentette, hogyan tudnak
egyszerre több helyen is lenni, és hogy az érdekesebbnél érdekesebb programok közül melyiket válasszák. 
Egy kis ízelítõ ebbõl a nagyszerû programsorozatból.
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Egyéjszakás kaland a szentendrei mûvészettel

Barcsay és növendékei
Június 22-én, a dunaszerdahelyi Vermes villában, az
ottani Magyar Képtárban nyílt meg a Barcsay mester
és növendékei címû kiállítás, amelyet a Barcsay Jenõ
Képzõmûvészeti Alapítvány szervezett, Kónya
Ferenc és Kónya Márta, Barcsay Jenõ jogörökösei
vezetésével. A szervezés elve az volt, hogy olyan
vándorkiállítási anyag jöjjön létre, amely az isko-
lateremtõ mester és legjelentõsebb növendékei mun-
káiból egy szitanyomat kollekciót foglal magába.
Így, Barcsay több, mint húsz eredeti szitanyomata
mellé Balogh László, Deim Pál és Konok Tamás
munkái kerültek, s a négy jeles mester együttes
anyaga jelentõs mûvészeti értéket képvisel. A
Barcsay Alapítvány tervei szerint ez a kollekció egy
kiállítási sorozat keretében „végigjárja” Felvidék,
Partium, Erdély és Délvidék, elsõsorban magyarok
lakta területeit, városait, fontos ismeretek adva e
négy kiemelkedõ mûvész munkásságáról. A duna-
szerdahelyi kiállítást jelentõs közönség érdeklõdés
mellett Feledy Balázs mûvészeti író nyitotta meg. Ez
a nap egyben ott a Múzeumok Éjszakáját is jelen-
tette, így a sok és fontos kulturális program között
válhatott fontossá ez a kiállítás.

A kiállítás megtekinthetõ július 20-ig, hétfõtõl pén-
tekig 9-tõl 17 óráig.

„Minden csak jelenés”
Szabó Verona képzõmûvész Pillanat – „Minden csak
jelenés, minden az ég alatt” címû kiállítása július 6-
án, pénteken 18 órakor nyílik a Péter-Pál Ga-
lériában (Péter-Pál u. 1.). Megtekinthetõ július 15-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig.

Ivan Dan 2012

A szentendrei dalmátok hagyományos, Szent Iván
napi ünnepségét június 23-án rendezte meg a helyi
Horvát Kisebbségi Önkormányzat.

Idén is 
Éjjel-Nappal
Fesztivál!

Jelentkezés
a Szentendre Éjjel-nappal nyitva

programsorozatra civilszerve-
zetek és vállalkozók számára

Augusztus utolsó hétvégéjén, 
24-25-26-án immár hetedik alkalommal

rendezzük meg a fesztivált. 
Várjuk civilszervezetek és vállalkozók

jelentkezését, akik szívesen bekapcso-
lódnak a rendezvény programsorozatá-
ba. A fesztivál fõ helyszíne idén a Fõ

tér és a Dumtsa utca lesz – az itt felál-
lított színpadokon képzõ- és ipar-
mûvészek bemutatója és vására, 

koncertek, gyermekprogramok, szín-
darabok,, divatbemutatók lesznek.

Jelentkezni július 23-ig (hétfõ)
lehet a Szentendrei Kulturális

Központ Nonprofit Kft.-nél 
a dmh@dunakanyar.net címen, 

vagy a (26) 312-657 telefonszámon. 

A fesztivál programfüzetében a
határidõig beérkezett 

programokat tudjuk megjelentetni.

Szentendrei Kulturális Központ

Élõ Múzeum Café – vitákat is kiváltó kerekasztalbeszélgetés szentendrei
képzõmûvészekkel a szentendrei képzõmûvészetrõl

„Textil hat fõre” címû
izgalmas textilkiállítás a
Barcsay Múzeumban hat
ismert iparmûvész
részvételével.

Finta józsef és Vadász György építészek grafikáinak kiál-
lítása az Art Kamionban.

Bihon Gyõzõ festõ- és grafikusmûvész, és vele együtt 
vállalkozó kedvû nézõk karikatúrát készítenek efZámbó
István képzõmûvészrõl és Kozmosz nevû kutyájáról a
Czóbel Múzeumban.

Textilmozaik képet készítenek a gyerekek a Barcsay
Múzeumban. 

Hangulatos interaktív iparmûvészeti ruha- és ékszerbemu-
tató zenei kísérettel az Ámos Imre–Anna Margit
Múzeumban.
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ADumtsa Jenõ utcai Charlotte
papírbolt-divatáru üzlet ter-
rakotta vörös homlokzata

ihlette emlékek sorakoznak Ma-
darász Sarolta aprócska irodá-
jában. Az egyik falon díszes oklevél
1985-bõl. A Kiskereskedõk Or-
szágos Szervezete a szakma kiváló
kereskedõje címet adományozta
Sárikának, aki az elismerést
„hosszú idõn keresztül tisztes-
séggel végzett szakmai munká-
jával, a fogyasztói igények fokozot-
tabb kielégítésével, a lakosság jobb
ellátásával és eredményes szerve-
zeti tevékenységével kiérdemelte” –
áll az oklevélen. Ennél azonban
jóval nagyobb elismerés, hogy
többféle rendszer idõszakát át-
ívelve, negyven éven át talpon
tudott maradni üzlete. Mi a titka a
jó kereskedõnek? Miközben a
választ keressük, a beszélgetésbõl
nemcsak egy szép pályafutás, de
egy letûnt kor lenyomata is kiraj-
zolódik.

Sárika azt vallja, egész életét a
véletlenek sorozata határozta meg.
Nem tõsgyökeres szentendrei,
Bánhidán született, s azután került
ide, hogy férjével egyszer erre
kirándultak. A „KISZ II-es lakó-
telepen” leltek új otthonra. Elsõ
lányuk megszületése után a kis-
testvér még váratott magára, s
addig Sárika munka után nézett
Szentendrén. Két lehetõség is adó-
dott: a tanács pénzügyi osztályán
helyezkedhetett volna el, vagy a
rendõrségnél, de igazán egyik sem
vonzotta. Sárika már kislányko-
rában felfedezte, hogy van érzéke a
varráshoz, érdekelte a szabászat, a
modellezés is, amit a külkeres-
kedelmi iskola elvégzése után ki-
tanult egy szabásznõtõl. A gyerek-
nevelés, háztartás vezetése mellett
gyakran vállalt bedolgozást „ma-
szek” kötödékbe. Aztán gondolt
egyet, s ’71 telén beadta kérelmét a
tanácshoz iparengedélyért. A kérel-
met azonban elutasították, mert a
hatályos kvóta szerint többet nem
adhattak ki. Egy véletlen folytán
megtudta, hogy nyithatna egy kis
ajándéküzletet a városban, s
közben az iparengedély is meg-
érkezett. Az ötletet a bolthoz Gyön-
gyi virágboltos adta, aki Sárikának
elmondta, hogy Puppán János bá-
csitól bérbe lehet venni a régóta
üresen álló üzletet. Puppán bácsi
azonban csak három nap múlva
mondott igent, pedig az elõzõ bérlõ
80 forintért vette ki, Sárika pedig
egy pesti albérlet árához viszonyít-
va, kereken ezer forintot ajánlott. 

A mai Barcsay Múzeum oldalában,
’72. május 15-én (a dátumra pon-
tosan emlékezik) nyílt meg a
Dumtsa Jenõ utcai rövidáru-divat-
áru-ajándékbolt. Ez az idõszak
hamar tovatûnt, mert a Kéziszer-
számgyár fél év múlva megvá-
sárolta a helyiséget, s az üzletnek
költöznie kellett. 
A véletlen – de nevezhetjük más-
ként is –, ismét új lehetõséget
kínált. Az utca túloldalán állt egy
régi ház, az utcafrontra nyíló üzlet-
tel. Korábban itt szemfelszedõ
mûködött, de lehetett bérelni tá-
nyérokat is, esküvõre. Sárika férje
leutazott Kiskerekesig, hogy a
tulajdonosnál leelõlegezze a házat.
Szerencséjük volt, mert hamar
elkelt volna, ha hezitálnak. Sárika
azonban akkor úgy érezte, õ a vilá-
gon a legszerencsétlenebb, mert az
épületet lakottan vásárolták, és
rengeteg munka várt rájuk. Dolgos
évek következtek, állandó épít-
kezéssel, és az üzlet hamarosan
virágzani kezdett. A legszebb
hõskorban volt vevõ bõven, az
árukészlet beszerzése viszont
komoly gondot okozott. A bolt
kínálata igen vegyes volt, sokféle

ízlésnek megfelelt: cipzár, gomb,
óraszíj, csiszolt „vetkõzõs” pohár,
kacsintós pénztárca egyaránt ott
sorakozott a polcokon. Nagyon
népszerû volt a Hosszú forró nyár
címû tévésorozat hõse, Ben Quick,
azaz Paul Newman, akinek arcképe
ott mosolygott a rövid ujjú póló-
kon. „Ebbõl rengeteget eladtunk” –
nevet Sárika, ahogy visszaem-
lékezik erre az idõre. 
Késõbb lassan eltolódott a divatáru
felé a kínálat. A korszak egyik leg-
divatosabb felsõjét Sárika kreálta:
a Száda-blúzhoz a bordûrt az
akkoriban nehezen beszerezhetõ,
drága és igen mutatós függöny-
anyagból készítette. Bár az üzlet
profilja megkívánta volna, a Mode
felirat nem kerülhetett a cégérre.
Nem illeszkedett a szocialista
érához a „nyugatias” hangzás.
Furcsamód nyugati hangzású fan-
tázianevet azonban lehetett vá-
lasztani, így végül tulajdonosának
nevét kapta az üzlet, a mára már
levédett Charlotte-ot. A cégér
betûtípusát férje, Sándor rajzolta,
aki az építkezések során, az üzlet
körüli munkákból mindig kivette
részét. 

Sárika remekül beszéli a német
nyelvet, ezt annak köszönheti, hogy
fél évig egy tanár házaspárnál
vendégeskedett Nyugat-Németor-
szágban. Ez abban az idõben nagy
szó volt, még a rendõrség is kijött
családjához, hogy eldönthessék,
mehet, mert valószínûleg vissza is
tér majd. Pedig édesapja miatt, aki a
II. világháborúban pilóta volt, a
„politikailag megbízhatatlan” kate-
góriába került. A késõbbiekben a
megszerzett nyelvtudás sokban se-
gítette munkáját. A családban nem
volt kereskedõ, édesanyja jó darabig
nem tudott napirendre térni afölött,
hogy a bizonytalan kereskedõ
pályát választotta. 
Ismét a véletlen lépett közbe 1998-
ban, amikor a szentendrei Komár-
lányok szép csomagolópapírokat
hoztak Németországból. A papír
hamarosan visszakerült Németor-
szágba, mert Sárika dekoratív
dobozt készített egy ajándékhoz. A
megajándékozott szomszédja tör-
ténetesen egy német dobozgyártó
cég mérnöke volt, aki Sárika ottjár-
takor éppen füvet nyírt, s a megis-
merkedést hamar megállapodás
követte: itthon elindítanak egy
dobozkészítõ üzemet. Adtak volna
gépeket, a teljes technológiát, de
akkoriban ezt még nagyon bo-
nyolult volt honosítani, így Sárika
végigjárta az összes magyarországi
üzemet, céget, s végül a Gyömrõi
Papíripari Szövetkezet kezdte el a
gyártást. Ahogy a piac liberali-
zálódni kezdett, Sárika importálni
kezdte a papírárut. Közben háza
pincéjében megnyitotta papírbolt-
ját. A háború elõtt egyébként éppen
ugyanilyen üzlet mûködött itt:
Leitovitz néni papírboltja. Amikor a
papíráruért, nyomtatványért már
az utcán kígyózott a sor, úgy dön-
tött, a divatárubolt felét a papír-
félékkel tölti fel. ’97-ben kiárusí-
totta a divatárut és az üzlet forgal-
mát megduplázta. A nagy multik
elterjedésével sajnos megcsappant
a vevõkör, s két éve újra beköl-
töztek a nõi divatcikkek a boltba.

Sárika büszke az eltelt negyven év-
re, arra, hogy mindig sikerült tal-
pon maradni, hogy sosem bonyoló-
dott kétes ügyletekbe, és nem
vesztette el hitét-kedvét, pedig elõ-
fordult, hogy feljelentették „jó-
akarók”, például, hogy nyugati
farmert árul, vagy hasonló, mega-
lapozatlan és nevetséges bûnvá-
dakkal. „Az üzletek, rendszerek
jönnek-mennek, én maradok!” –
mondja vidáman. A stafétát azon-
ban már szívesen átadná lányai-
nak, bár ahogy elnézem életvidám
tekintetét, biztosan vannak még
tervei, amelyeket majd egy újabb
„véletlennel” valósít meg. 

SZÉLES NÓRA

Egy belvárosi üzlet négy évtizede
SÁRIKA ÉS A VÉLETLENEK

Az elsõ üzlet az 1970-es évek elején nyílt a mai Barcsay Múzeum oldalában

A Dumtsa Jenõ utcai divatáru-papírbolt
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Miután a magyarok a Kárpát-medencében meg-
telepedtek, elsõ királyunk, (Szent) István (992-
1038), megkezdte az államrend kialakítását, a
közigazgatás megszervezését. Elsõként a létreho-
zott püspökségek, templomok, plébániák mûköd-
tetésére bevezette az egyházi tizedet. Ezek
beszedésére pedig megalakította az egyházmegyé-
ket. Számuk tíz volt, ezek: bihari, csanádi, egri,
erdélyi, esztergomi, gyõri, kalocsai, váci, veszpré-
mi püspökség és a Pannonhalmi apátság.
Az ország területének nagyobb része azonban
királyi birtok maradt. Majd a hatalom, az országot
védõ várak fenntartására, az adószedésre, az
igazságszolgáltatás biztosítására megalakultak a
királyi vármegyék. Ezek száma az induláskor 45
volt, majd a történelmi Magyarország kialakulása
során 65-re nõtt.
Elõször a reformkor indulása hozott változást a
közigazgatásban. 1867, a kiegyezés után átala-
kult a közigazgatás is. Az újonnan alakult polgári
vármegyékben már elválasztották egymástól a
közigazgatást és a bíráskodást. A megyék
„letéteményesei”, irányítói a fõispánok lettek. A
törvénykezésben (sedria) õket az alispán és négy
szolgabíró, valamint néhány elõkelõ nemes, mint
bírótárs segítette.
A nagy területû vármegyéket már a 15. században
kisebb közigazgatási egységekre, járásokra bon-
tották. Ennek élén a fõszolgabíró (judex nobilium)
állt. Az általa vezetett intézmény fõ feladata a
lakossági összeírások lebonyolítása, a közösségi
kötelezettségek (adófizetés), a települési közmun-
ka szervezése, valamint a vármegyei utasítások
végrehajtása volt.
A fõváros, Pestbuda körül kialakított Pest megye
(1009-1569) késõbb több megye összevonásával
többször bõvült. Elõbb Pest-Pilis-Solt (1569-
1859), majd Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
(1859-1949) lett. A vármegyék munkáját, in-
tézkedéseit rögzítõ iratokat a levéltárakban
helyezték el.
A megyérõl, az itt zajló munkáról a közönség
elõször Bél Mátyás (1648-1749) polihisztor,
evangélikus lelkész könyvébõl kapott hírt. Az õ
1728-as felmérésein alapuló, Pest megyét bemu-
tató munkájából tudjuk, hogy a megye legna-
gyobb járási központja a váci járás volt, ahová 53
község tartozott. A fõvároshoz közeli, a Pilis
hegység körül kialakított Pilisi járásban mind-
össze 24 települést soroltak be. Ezek: Budaörs,
Tétén, Turbal (Törökbálint), Bia, Tök, Torbágy,
Páty, Tinnye, Budakeszi, Hidegkút, Solymár,
Vörösvár, Kovácsi, Csaba (Piliscsaba), Szentlászló,
Visegrád, Bogdány, Tót-Falu, Pócsmegyer, Mo-
nostor, Csobánka, Pomáz, Kalász községek és
Szentendre város.
A következõ adatokat dr. Borovszky Samu 1910-
ben megjelent Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
címû könyvébõl tudhatjuk meg. Ekkor az itt
kialakított járás központja Pomáz lett. A pomázi

járáshoz  a statisztika szerint 21 község és egy
város, Szentendre tartozott. A járás települései a
következõk voltak: Békásmegyer, Budakalász,
Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Nagykovácsi,
Pesthidegkút, Pilisborosjenõ, Piliscsaba, Pilis-
szántó, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilis-
szentlászló, Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz,
Solymár, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Üröm,
Visegrád. A könyvbõl azt is megtudhattuk, hogy a
járás területe 88 857 kat. hold, a lakóházak
száma 6895 és az összes lakosság 38 831 lélek.
Ebbõl magyar 10 819, német 21 793, tót (szlovák)
4 318, oláh 9, kisorosz 3, horvát 31, szerb 1569,
egyéb 299. A pomázi járás székhelyét késõbb,
1940-ben áthelyezték Szentendrére. Ettõl kezdve
a környéket szentendrei járás néven ismerik. 
A „felszabadulás,” 1945 után nemcsak az állam-
forma, de a közigazgatás is megváltozott. 1949-
tõl kialakították az egységes tanácsrendszert, de a
járások továbbra is megmaradtak. Ám mint
intézmény, ez is politikai irányítás alá került, de
változó hatáskörrel, bizonyos önálló közigaz-
gatási joggal mûködött tovább. Közben az egyre
nagyobb várossá kiépített Budapest része lett 34,
korábban Pest megyei önálló település, köztük
Békásmegyer és Pesthidegkút. Így kisebb lett a
szentendrei járás. Ekkor igazgatása alá tartoztak
13 település: Budakalász, Csobánka, Duna-
bogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt,
Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre,
Szigetmonostor, Tahitótfalu és Visegrád. 1971-tõl
azonban a kétszintû helyi közigazgatási koncep-
ció alapján fokozatosan csökkent a járások
szerepe. Egyre több feladatot adtak át a tele-
pülések önkormányzatának, majd meg is szûntek.
Azonban a járások végleg csak 1984-ben tûntek
el.  
Ha a közösséget helyben tájékoztató. kiszolgáló
járások a régi formájukban meg is szûntek, kis
átalakítással, kisebb feladatokkal a rendszer-
váltás, 1989 után más néven újra indultak. A régi
Szentendrei járás települései a Dunakanyar-Pilis
Kistérség néven kezdték meg mûködésüket. Az
itteni kistérséghez a következõ, eddig járási
települések tartoztak: Budakalász, Csobánka,
Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszent-
kereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz,
Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Vi-
segrád. 
Úgy tûnik, hiába változik a politika, az államigaz-
gatásban, a lakosság tájékoztatására, a tele-
pülések mûködésére máig szükség van egy kisebb
közigazgatási egységre. Így a járások maradnak.
Mai munkájuk, jogkörük ugyan feltehetõen vál-
toznak, de a cél, hogy egy-egy közösség életét
segítsék. könnyebbé tegyék, talán megmarad. 

PETHÕ NÉMETH ERIKA

(Szentendrén az elmúlt héten rendeztek konferenciát az újra
kialakuló járásokról. Kapcsolódó írásunk a 4. oldalon.)

HELYTÖRTÉNETIli néni emlékére

Horváth Csabáné Ilike 1968-
ban végezte el a Védõnõképzõt.
Egy évig dolgozott Szobon,
majd 1969-óta védte, óvta,
gondozta a szentendrei
kismamákat, csecsemõket,
gyermekeket, és iskolásokat.
A „Kontyos védõnéni”-t min-
denki ismerte, az egész város
Ili nénije volt. 43 éven
keresztül sokan látták, amint
korán reggel kerékpárjával
útra kelt. Munkájára mindig 
a segítõkészség, az emberek
iránti szeretet, a hivatása
iránti alázat volt jellemzõ. Jó
szavára, mosolyára, tanácsai-
ra mindig számíthattunk.
Súlyos betegségében az utolsó
pillanatig dolgozott, hihetetlen
szellemi frissességgel, élni
akarással. Váratlanul távozott
közülünk. Hiánya nagyon fájó
számunkra, de emléke tovább
él mindannyiunkban!

SZENTENDREI VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

SZENT ÁGOSTON:

Ne sírj, mert szeretsz
engem!

A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és te is
önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, 
azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, 
ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig 
szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes,
szomorú arccal,
folytasd kacagásod,
nevessünk együtt, mint 
mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám,
szólíts.
(...)
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, 
lásd, jól van minden.
Meg is fogod találni a lelkemet,
és benne egész letisztult szép,
gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légyszives... ha lehet,
töröld le könnyeidet
és ne sírj azért, mert annyira
szeretsz engem.

Járások pedig voltak és lesznek
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Alkotótábor erdélyi diákoknak
Immár negyedik alkalommal jönnek városunkba a nagyváradi
Partium Keresztény Egyetem képzõmûvész-reklámgrafika sza-
kos másod- és harmadéves hallgatói, hogy alkotótábor
keretében megismerkedjenek Szentendre mûvészeti életével
és bemutassák alkotásaikat. Idén három magyarországi
mûvészeti iskolából még hat diák csatlakozik hozzájuk, így
18 diák mûveibõl rendeznek kiállítást a tábor zárásaként a
Városházán.

A Pap-szigeten július 7-tõl 17-ig tartó tábort a Partiumi Egyetem
Alapítvány szervezi. Az alapítvány titkára, Tõkés József – Tõkés László
testvére – lapunknak elmondta, hogy a nagyváradi hallgatók körében
egyre nagyobb az érdeklõdés a alkotótábor iránt, melynek célja, hogy a
képzõmûvésznek készülõ diákok kapcsolatot teremhessenek az itteni
mûvészekkel, és szakmai továbbképzést kapjanak. Olyan új lehetõséget
kívántak teremteni számukra, amelyben kiléphetnek az iskolai mûter-
mek falai közül és lehetõségük nyílik saját grafikai világuk, látásmód-
juk bõvítésére. A program minden évben változik egy kicsit, új ele-
mekkel gazdagodik. A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a tábor
végén nem a magukkal hozott alkotásaikból rendeznek kiállítást,
hanem az itt készített mûveiket mutatják be. Az alkotótábort támogat-
ja a Régi Mûvésztelepi Egyesület – a tavalyi kiállítást is a Mûvésztelepi
Galériában mutatták be –, illetve a Pest Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága. A múzeum munkatársai tárlatvezetéssel egybekötött
múzeumlátogatást szerveznek számukra, három diák pedig lehe-
tõséget kap arra, hogy a Grafika Mûhelyben szakmai gyakorlatot
végezzen.

TÉR-PONTOK
ORSZÁGOS SZOBRÁSZATI BIENNÁLÉ

A MûvészetMalom Modern és Kortársa Mûvészeti Központ, a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága – Ferenczy Múzeum, a Magyar
Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége és a Magyar Szobrász
Társaság tisztelettel meghív mindenkit július 7-én, szombaton 11
órára a II. Szobrász Biennálé Tér-Pontok címû kiállítás megnyitására.
Köszöntõt mond dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigaz-
gató, dr. Dietz Ferenc polgármester. Üdvözlõ beszédet mond Balog
Zoltán miniszter (Emberi Erõforrások Minisztériuma). A kiállítást meg-
nyitja dr. Fabényi Júlia mûvészettörténész, megyei múzeumigazgató
(Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága)..
A kiállítás kurátora Simonffy Márta, a Magyar Képzõmûvészek és
Iparmûvészek Szövetségének elnöke. Közremûködnek Holló Judit és
Gyermán Júlia hegedûmûvészek.

A kiállítás megtekinthetõ szeptember 2-ig, hétfõ kivételével 10-tõl 18 óráig a Szentendre,
Bogdányi u. 32. szám alatt.

Családi nap a MûvészetMalomban

Július 8-án, vasárnap 15-tõl 18 óráig a MûvészetMalomban elõzõ nap
megnyíló Országos Szobrászati Biennáléhoz kapcsolódik a Családi Nap
programja. A felnõtteknek díjtalan tárlatvezetés. A gyerekek Szeivolt
Katival nézik a meg a tárlatot, majd kreatív alkotómunka következik.
A foglalkozások díja 500 Ft/fõ.

Mûvészek a mûvészetrõl

Szeretettel várnak mindenkit július 10-én, kedden
19 órakor a Malom Caféba (Bogdányi u. 32.), ahol
Kemény Zoltán grafikusmûvész és Regõs István festõmûvész beszélget
a mûvészetrõl. Utána a Halper trió zenél: Halper László – gitár, Román
Péter – basszusgitár, Hajas László – dob. A belépés díjtalan.

A MûvészetMalom keddtõl vasárnapig 10-tõl 18 óráig látogatható. Belépõdíj: 1000 Ft,
diákoknak, nyugdíjasoknak 500 Ft. 

„SZÓLÓ SZÕLÕ, CSENGÕ BARACK…”

Népmûvészetek Háza – június – július – augusztus
A kiállítás témája a Szentendre környéki gyümölcskultúra. A szõlõ és
gyümölcstermesztés munkaeszközeit, valamint a piacozás tárgyi
anyagát képek és archív fotók segítenek értelmezni. Megismerhetõk a
gyümölcsök nevezetes tájfajtái – a marosi málnától a szentendrei
piszkéig – a speciális szállító eszközök. A cipekedés tájanként eltérõ
formáit bábuk illusztrálják.   
A Népmûvészetek Háza szerdától vasárnapig 10-tõl 14 óráig látogatható. Belépõ 600 Ft,
diákoknak, nyugdíjasoknak 300 Ft.
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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

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

Avery Corman
KRAMER KONTRA
KRAMER
Szereplõk: 
Kovács Patrícia
Nagy Ervin
Házi Zsombor / Házi Zajzon /
Lukács Marcell / Gerõ Soma
Cseh Judit
Egri Márta
Mertz Tibor
Ficzere Béla
Rendezõ: Rába Roland

| Belépõjegy: 3000 Ft

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 legõszintébb barátjáról, a
kutyáról, egy 5 éves labrador
közremûködésével
Bajusz (Schneider Zoltán)
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

| 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
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

Mojca Milic – szoprán 
Barbara Zanasi – színmûvész 
Andrea Giovannini – tenor 
Claudio Mattioli – basszus / 

harmonika 
Giorgio Fasciolo – zongora 
Rendezõ: Claudio Mattioli

| Belépõjegy: 2500 Ft

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

Rendezõ: Gálffi László

| 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

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.
Rendezõ: Radnai Márk

| Belépõjegy: 2000 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
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 

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

| A belépés ingyenes

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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„Mi az, amit egy férfi soha nem
mondana el egy nõnek?”
MÉGIS SZÉP – UDVAROS DOROTTYA ESTJE A SZENTENDREI
TEÁTRUM MÛSORÁN

A Szentendrei Teátrum és Nyár
színpadán lép fel július 20-án,
pénteken és 21-én, szombaton
Udvaros Dorottya. A bemutató
mûsorán többek között Brecht,
Bereményi, Kurt Weill dalok
mellett prózai részletek hang-
zanak el Lõrinczytõl, Téreytõl,
Nádastól, Bartistól, Závadától.

• Talán udvariatlanság Udvaros
Dorottyának ezt mondani, de több
nemzedék nõtt föl a híres Beremé-

nyi-Dés dalokon. Magam is egy vagyok azok közül, akik recsegõsre
koptatták a lemezjátszón az Átutazó címû albumodat. Mit szim-
bolizál az áthallás a régi dallal az este címében? 
Amikor bemutattuk az Átutazót, akkor született a fiam, Máté, aki ma
már felnõtt férfi, és valóban, azóta ezek a dalok is szinte klasszikussá
lettek. Ma is szeretem énekelni mindegyiket, mert jók, mert életem-
életünk lenyomatai. A Mégis szép cím játékos „elhallása” a Hiába szép
dal címének, mert azt gondoltam, azt gondoltuk, hogy a mostani
nehéz, gondokkal teli világban élni: Mégis szép.

• A Szentendrei Nyárra a régi dalokon kívül újakat is hozol. Milyen
szerzemények szerepelnek a mûsorban? 
Nagyszerû mûvek születtek Hrutka Róberttõl, Bereményi Gézától,
Kamondy Ágnestõl, Karafiáth Orsolyától, fiatal zeneszerzõktõl, Nyitrai
Lászlótól, Bella Mátétól, de még a táncmûvész-koreográfus Gergye
Krisztián is írt dalszöveget. Fordított dalokat Forgách András író, Ács
János színházrendezõ és Vörös Robi is, aki egyben az est rendezõje. A
dalok között kortárs magyar írók friss, kifejezetten ehhez az estemhez
szánt írásait, leveleit olvasom fel. Nagyon köszönöm Nádas Péternek,
Térey Jánosnak, Lõrinczy Attilának, Hamvai Kornélnak, Bartis
Attilának és nem utolsósorban Závada Pálnak, hogy válaszoltak
nekem egy igazán nem szokványos kérdésre... 

• Az elõadás prózai anyagában egyetlen kérdésre várod a kiváló
íróktól a választ: „Mi az, amit egy férfi soha nem mondana el egy
nõnek?” Kiderül számunkra az este végén? 
Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a  nézõk megkapják-e a kérdésre a
megfelelõ választ... Ez persze csak egy játék volt, író barátaimnak
szerettem volna olyan „feladványt” adni, amelyre humorral, férfi
arzenáljuk teljes pompájával válaszolhatnak. Én minden alkalommal
újra és újra jót mulatok remek leveleiken, válaszaikon. Még egyszer
köszönöm mindannyiuknak.

• Ha Szentendrére érkezel, mennyire vagy „Átutazó”? Mi jut
eszedbe a mi városunkról?
Szentendre csodálatos, a város vendége egyszerre érzi magát otthon,
de egyben úgy is, mintha külföldön járna. A város nagyszerû múzeu-
maival, hangulatos utcáival különleges atmoszférájú hely. A Szent-
endrei Nyár színpadán többször felléptem már, itt mutattuk be szín-
házammal, a Nemzeti Színházzal legutóbb Molière – Parti Nagy Lajos:
Tartuffe-jét. Izgalommal várom, hogy Szentendre nézõi hogyan fogad-
ják dalokból és rövid prózákból álló estemet. Külön öröm, hogy ezen az
estén meglepetésként kedves kollégám, Makranczi Zalán is fellép ve-
lem. Bízom abban, hogy csodálatos szép esténk lesz, és sokan eljönnek.

SZ. N.

A Vihar Szentendrén

A Gyulai Várszínház, a Szentendrei Teátrum, a debreceni Cso-
konai Színház és a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti
Színház közös produkciójaként kerül színre a nyáron két
helyszínen A vihar címû Shakespeare-dráma. A darab bemu-
tatója Gyulán július 6-án, a  szentendrei bemutató pedig jú-
lius 14-én lesz a Városháza udvarán. Rendezõje Szergej Masz-
lobojscsikov, aki film- és színházi rendezõként, forgató-
könyvíróként, televíziós rendezõként, díszlet- és jelmez-
tervezõként, grafikusként és festõként dolgozik. 

• A vihar címû mûvet megrendezte már 2010-ben, a kijevi Iván
Frankó Színházban. Azonban a mostani elõadás jócskán eltér majd
az ukrántól.
A rendezés újdonsága, hogy a fõhõs, Prospero szerepét Szûcs Nelli
játssza, azaz a sziget varázslója helyett ezúttal egy varázslónõt láthat
a közönség. Hogy mi volt ezzel a szándékom? Talán a szüzsébõl
magából nõtt ki, az érzésbõl, hogy ebben a történetben egy gyenge és
törékeny világ meg akarja védeni a maga elsõszülött jogát a durva és
kegyetlen világgal szemben.

• Mennyiben tér el ez az elõadás az eredeti mûtõl?
Shakespeare darabjai roppant tág világot tárnak elénk, és mindegyik
rengeteg lehetõséget nyújt a legkülönfélébb témák kibogozásához.
Vagyis ezek a témák valóságosak, olyasmik, ami eleve benne vannak a
darabban. S ebben az értelemben vélhetjük úgy, hogy egyáltalán nem
térünk el az eredeti mûtõl, pusztán meglátjuk benne azt, ami meg-
adatik nekünk.

Szûcs Nelli és Trill Zsolt a
Beregszászi Illyés Gyula
Magyar Színház alapítói
közé tartoznak. Pályafu-
tásuk a kezdetektõl össze-
fonódik a színházalapító-
rendezõ Vidnyánszky Atti-
lával. Számos, a beregszá-
szi társulatnak nemzetközi

elismerést is hozó darabban alakítottak fontos szerepeket. Mindketten
követték Vidnyánszkyt a debreceni Csokonai Színházba, amelynek
2006 óta, a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház mellett, mindket-
ten a tagjai. Õket kérdeztük a szerepeikrõl.

• Mennyire volt nehéz belehelyezkedni a Prospera szerepébe, aki
tulajdonképpen Prospero, tehát Shakespeare férfinak írta meg? 
Szûcs Nelli: A hír, hogy én leszek Prospera, úgy érintett, mint amikor
Miranda elõször láthatott vihart. Valahol úgy érzem, hogy túl fiatal
vagyok erre a szerepre. Véleményem szerint ez a mû Shakespeare egyik
legnehezebb darabja, mert rengeteg kérdést tesz föl, amelyekkel na-
gyon sokáig lehetne foglalkozni. A szerep azt kívánja meg, hogy ugyan-
úgy, mint magában Prosperóban, legyen benne egyszerre Ariel és
Calibán ellentéte, hogy dúljanak benne a viharok és ezek a kérdések.
Valamint Prospera anyaként talán valamivel többet képes átadni a
lányának, Mirandának a világról.

• A darabban Ön formálja meg a vad Calibánt. Milyen kihívásokat
rejt ez a szerep?
Trill Zsolt: Nemcsak maga a szerep komoly kihívás, hanem az egész
darab az. Ugyanis olyan többrétegû szereplõi vannak, mint például
Calibán, aki egyrészrõl a természet vadságában élõ, az ösztönvilágot
megjelenítõ, lázadó vadember, másrészrõl fontos szerepet játszik a
magára hagyott gyermek lelkivilága is, aki tele van félelemmel.

B. N.
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Ezekkel a szavakkal jellemezhet-
nénk a modenai Amarcord Tár-
sulat legnépszerûbb operaáriák-
ból és az olasz „belcanto” ele-
meibõl egységes történetté fûzött
zenei válogatását. 
Az Amarcord Társulat 2000-ben
alakult, Modenában. Tagjai fiatal,
nemzetközi elismerést kivívott,
tehetséges mûvészek, muzsiku-
sok. Rövid idõ alatt csaknem húsz
országban – köztük Spanyol-
országban, Franciaországban, Né-
metországban, USA-ban, Angliá-
ban, Brazíliában, Japánban, Kíná-
ban is – fergeteges sikert arattak.
Megteremtették az „Opera Buffa”,
azaz a tréfás opera mûfaját, ame-
lyet egyedi felfogású színpadra
alakításban, rendezésben, vala-
mint a Fellini-filmek hangulatát
idézõ (innen a társulat elneve-
zése), szokatlan díszletezéssel,
igényes élõzenei elõadásban kí-
nálnak a publikumnak. Ezekben a
produkciókban nagy szerepet kap
a humor, amely abban a meg-
hökkentõ hatásban rejlik, ahogy a
különbözõ darabok egymásra
reflektálnak. A kitûnõ színészi
játék, a gegek, a burleszkelemek
fergeteges hatást gyakorolnak az
opera világában nem járatos
nézõkre is. A történetet – mint
Chaplin némafilmjeiben – nem a
szöveg, hanem a játék meséli. 
Széleskörû elõadásaikban mo-
dern felfogású, különleges zenei
nyelvezettel idõtlenné tesznek egy

klasszikus világot, amelynek
célja, hogy megérintsék az em-
berek lelkét, zenével szólva hoz-
zájuk. A mûsor igazi ínyencség
tehát az operakedvelõk számára,
ugyanakkor könnyed szórakozás
azoknak, akik még csak ízlelgetik
a mûfajt, vagy egyszerûen csak
szeretnek stílusosan zenét hall-
gatni. 
Kellemes nyáresti produkcióra
invitáljuk Önöket július 27-én,
pénteken, 20.30 órai kezdettel a
Városháza udvarába. Hallhatnak
részleteket például Rossini Sevil-
lai borbély, Puccini Bohémélet,
Verdi Rigoletto, vagy akár Do-
nizetti Szerelmi bájital címû
operáiból, magukba szívhatják
Ennio Morricone csodálatos film-
zenéinek, vagy Astor Piazzola
Libertangojának dübörgõ hangu-
latát. Legyenek részesei Önök is
az Amarcord Társulat „Cseppet
sem komolyan” címû elõadásá-
nak!                      JUSZTUSZ NOÉMI

Mágia, õrület, édes báj, bûvölet…

Nyáron is van Csevej

Júliusban Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmren-
dezõ, grafikus, kultúrtörténész, író látogat el Kellár F. János Immá-
nuelhez a Csevej címû mûvészeti-kulturális-értékobjektív-karitatív
beszélgetõs estre. A belépés ezúttal is ingyenes, a szervezõk mindenkit
nagy szeretettel várnak egy kis üdítõvel, pogácsával.
Helyszín: Szentendre, Pátriárka u. 7., július 24. kedd 19 óra. További
információ: www.csevej.eu.

Kiváló minõségû beltéri falfestékek a kert színeiben

Árainkra és választékunkra 
mindig építhet!



Fotómesék – Jazz meg
más
Huszonnegyedik kiállítását nyi-
totta meg a leányfalui Aba-Novák
Galéria. S ezúttal új mûfajt is ava-
tott, a fotográfiát. A mai magyar
fotómûvészet egyik legismertebb
képviselõje, Díner Tamás állította
most ki jazz- és „más” fotóit. 
Az a tény, hogy az ezerkilenc-
százhetvenes évek elején a jazz
világsztárjai elkezdtek Budapest-
re látogatni, Díner Tamás egész
pályáját meghatározta. A hatal-
mas érdeklõdést kiváltó kon-
certeken ragyogó felvételeket
készített a mûfaj óriásairól – Ella
Fitzgeraldról, Oscar Petersonról,
Keith Jarrettrõl, Jiri Stivinrõl, Ray
Charlesról, Duke Ellingtonról és
Dizzy Gillespierõl. Ezek a fekete-
fehér fotográfiák a híres zené-
szek mindmáig emblematikus-
nak tekinthetõ ragyogó portréi.
Általában elmondható, hogy a
Díner által megörökített pillana-
tok más kontextusba helyezik a

közhelyeket. Bármit fotózik is a
világot járva – legyen az egy
épület részlete, vagy egy kávéház-
ban üldögélõ nõ, akár egy szép
régi szék a mállott fal elõtt. 
Díner Tamás különleges képes-
sége az – amely csak keveseknek
adatik meg –, hogy képes létezni
az élet napos oldalán, és el is
tudja hitetni velünk, hogy az élet
ilyen. Érzékeny, lírai képei mindig
kirángatnak minket mindennap-
jaink szürke pillanataiból. 
A fotográfus mostani tárlata nem-
csak mûfaja miatt volt rendhagyó.
Nem volt megnyitó beszéd, mél-
tatás, helyette régi barátja,
Kemény Zoltán grafikus-tipográ-
fus kérte fel õt, hogy mondja el
„képmeséit”. Fotói születésének
történetét hallhattuk tehát tõle
ezen a megnyitón. Igazi „Díner
Tomis” meséket, humorral, ked-
vességgel, melegséggel teli tör-
téneteket. Szabó Lõrinc íróasz-
taláról készített híres képét pél-
dául akkor készítette, amikor egy
lakberendezési újságnak fény-
képezte az író lakását, és be-
kukkantott a dolgozószobába is.
Így sikerült megörökítenie az
érintetlen íróasztalt, a szemüveg-
gel, írógéppel, gyógyszeresdoboz-
zal – ahonnan mintha csak most
állt volna fel a költõ. Ez a kép töb-
bet mesél Szabó Lõrincrõl, mint
egy monográfia.
Július 17-ig látható ez a remek
kiállítás. Kár kihagyni.

RAPPAI ZSUZSA
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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 

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

július 7. szombat
15.15 ARANYHAJ ÉS A NAGY GUBANC 2D

(91) (kn)
17.00 SEBAJ TÓBIÁS (86’) (kn)
18.30 TEGNAP ÉJJEL 2D (93’) (12) – fsz.:

Keira Knightley és Éva Mendes romantikus
filmje

20.05 VÁRANDÓSOK AZ A BIZONYOS
KILENC HÓNAP 2D (110’) (16) –
vígjáték 5 párról

július 8. vasárnap
15.30 KALÓZOK – A KÉTBALLÁBAS

BANDA 2D (87’) (6)
17.00 SEBAJ TÓBIÁS (86’) (kn)
18.30 TEGNAP ÉJJEL 2D (93’) (12) ) f: Keira

Knightley és Éva Mendes romantikus filmje
20.05 VÁRANDÓSOK AZ A BIZONYOS

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

NYÁRI SZÜNET
A P’Art Mozi 

július 9-tõl augusztus 6-ig zárva
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Napi menü 
(bõséges leves fogyasztással) 890 Ft

• házhoz szállítás 
• hazai ízek 
• hidegtál rendelés 
• rendezvények lebonyolítása 
• ingyenes parkolás

2000 Szentendre, 
Stromfeld Aurél u. 1/A
Tel.: 06-20-9271 113
pannoniaetteremkavezo@gmail.com
pannoniasarokhaz.hu

A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 1100%%
KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT!

PPAANNNNÓÓNNIIAA
ÉÉTTTTEERREEMM  
ÉÉSS  KKÁÁVVÉÉZZÓÓ

ELEVENKERT JÚLIUSI PROGRAMJA
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A.

6. péntek 20.30: 
KAMPEC DOLORES KONCERT
11. szerda 20 óra: 
HOGYAN LEGYÜNK ÖNGYILKOSOK?
Szórakoztató sit-down tragedy egy felvonásban
12. csütörtök 19 óra: 
SLAMBALLET-KONCERT 
ÉS DOLBYROLL LIVE ACT
13. péntek 20.30 óra: 
MOHA-KONCERT
18. szerda 18 óra: 
ÚJRA CSERE – BOLHAPIAC, VALAMINT
GÓ-KLUB ÉS TÁRSASJTÉK-NAP
19. csütörtök 21 óra: 
ELEVENKERT MOZI (nyitás 21-kor)
20. péntek 20 óra: 
EDISON-KONCERT
21 óra: 
RÍCSÁRDGÍR KONCERT
25. szerda 18 óra: 
XBOX ELEVENKUPA I., VALAMINT
FOOTBAG, DJ-K, MC-K, FREESTYLE
26. csütörtök 18 óra: 
BATIKOLÁS
20.30: 
ILHAAM PROJECT KONCERT
27. péntek 20 óra: 
INDEED KONCERT
21 óra: 
SPACEVAN KONCERT
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ADÁSVÉTEL

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.

ÁLLAT

Berni pásztor kiskutyák elvihetõk.
Dr. Schumicky Gábor, 06-30-
415-9060.

ÁLLÁST KERES

Takarítást, vasalást, gyermek-
felügyeletet vállalok. Tel. 06-30-
328-0211.

Nehézgépkezelõ, õrzõvédõ
munkát keres. Tel. 06-20-450-
1652.

EGÉSZSÉG

Pedikûr-körömgomba-bõrgom-
bakezelés-tanácsadás. Tel. 06-
30-949-6456.

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

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

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

Kiadó Szentendrén, a
Füzesparkban 2 szobás, konvek-
toros lakás. 40 ezer
Ft+rezsi/hó+1 havi kaució. Tel.
06-20-236-4926, 06-20-236-
4993.

Kiadó Szentendrén, a Szélkerék
utcában kerttel és közmûvekkel
is szeparált 110 nm-es lakás.
1000 Ft/nm+rezsi. Tel. 06-20-
935-4287.

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

Családi házban lakások bérel-
hetõk. Tel. 06-30-949-6456.

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

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.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, Kálvária és János
út sarkán eladó bõvítés-felújítás
alatt álló családi ház. Az épület
jelenleg 95 nm, telek 1060 nm.
Tel. 06-30-455-9976.

Szentendre Óvárosában családi
ház eladó. A ház 120 nm-es, a
telek 533 nm-es, 30% beépí-
thetõség. Tel. 06-20-450-1652.

Tulajdonostól eladó vagy kiadó
napfényes, 2 szobás, 57 nm-es, I.
emeleti lakás, nagy terasszal,

tárolóval csúsztatott zsalus tech-
nológiával készült házban.
Budapesti lakáscsere is érdekel.
Tel. 06-70-604-4882.

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

Szentendre belvárosában 3 laká-
sos 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, Pismányban jó
helyen régi kúria felújítást
igénylõ állapotban, 500 nöl-
es, hatalmas telekkel, 36 mil-
lió Ft irányáron eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

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

Szentendrén, a Rózsakertben
kétszobás, erkélyes, II. emeleti
lakás eladó vagy kiadó. Egyedi,
gázkonvektoros fûtés. Gondozott,
parkjellegû, kellemes környezet a
HÉV, Volánbusz, üzletközpont és
a Duna közvetlen közelében. Tel.
06-30-357-8405.

Szentendrén, a Püspökmajorban
eladó 3 szintes, 140 nm-es, elöl,
hátul kertkapcsolatos, jó állapotú
ház. Irányár: 39 millió Ft. Tel. 06-
20-338-5738.

Lakások: garzonok és másfél
szobásak 5,5 és 7,5 millió Ft-
ért eladók. Nem lakótelepen!
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.

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

OKTATÁS

Tapasztalt angol nyelvtanár
felkészítést vállal kezdõtõl felsõ-
fokig a Rózsakertben. Tel. 06-70-
258-5712.

Matematikából, fizikából
javítóvizsgára korrepetálást,
középiskolába felvett nyol-
cadikosoknak szintre hozó
felkészítést vállalok. Tel. 06-30-
855-3543.

Matematika, angol, német, fizika.
Pótvizsgára, nyelvvizsgára
felkészítek. Házhoz megyek. Tel.
06-20-973-6467.

Matematika-pótvizsgára
felkészítést vállalok. Szuromi
Márta, 06-70-580-0209.

SZOLGÁLTATÁS

Költöztetés! Tel. 06-30-966-
4305.

Lakástól az irodaházig minden,
ami villanyszerelés. Templomi
padfûtés, szerviz, érin-
tésvédelem, EPH, tûzjelzõ és biz-
tonságtechnikai rendszerek
szerelése lakásokba is.
Szabványossági felülvizsgálat
stb. Korrekt árak. Tel. 06-30-962-
2629.

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

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

TÁRSKERESÕ

Nyugdíjas, egyedülálló nõ keres
hasonló barátnõt. Tel. 06-20-324-
0752.

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

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

ÜZLET

Ingatlaniroda kiadó: 45 nm-es,
fõút mellett kitûnõ helyen,
parkolóval. Esetleg az iroda
fele is. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén eladó 800 nm-es,
összközmûves csarnokrész.
Csarnokhoz tartozik 3000 nm-es
külsõ terület. Kis családi házat
beszámítok. Tel. 06-30-455-9976.

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

Autóbontó mellett. Egyéb infor-
máció: www.japker.hu oldalon az
autószerviz menüben. Tel. 06-30-
950-2476.

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.

Június utolsó napjaiban a Jókai
utcában, az AGY iskola környé-
kén piros fémkeretes, dioptriás
szemüveget találtak. Tulajdonosa
átveheti a szerkesztõségben
(DMH, Dunakorzó 11/A.)
munkaidõben.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármû
javítás

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

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

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

SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu
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Süt a nap 
és itt a nyár

VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR
SZENTENDRÉN

Idõpontok:  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, bográc-
sozás, pecázás, fürdõzés
• Sporteszköz, speed stacks – sport poharak
oktatás, egyéni technika
• Változatos sportjátékok: foci, röplabda,
kosárlabda, úszás 

Helyszín: Czóbel sétány, a régi hajóállomás
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!

Labdarúgás

A megyebajnok-
ság  második és
harmadik vona-
lában befejezõ-
dött a bajnok-

ság, az elsõ vonalban még
van egy forduló. Körzetünk
csapatai zömmel a közép-
mezõnyben végeztek, végez-
nek. Két találkozóra voltam
kíváncsi ezúttal:

Június 9. szombat
Pomáz–Aszód 3-2 (0-1). Góllövõk:
Sergõ M., Varga P., Bobák M., ill.
Ágh A., Kovács K. Az elsõ félidõ-
ben tartotta magát a vendégcsa-
pat, lõtt is egy gólt, azonban a
második félidei pomázi nyomást
nem bírták, miután a kezdést
követõen azonnal egyenlítettek a
hazaiak. Pomáz gyõzelmével sta-
bilan tartja negyedik helyét.

Június 10. vasárnap
Dunabogdány–Pilisszentiván 2-4
(1-2). Góllövõk: Rózsa L., Bonifert
T., ill. Perger Gy (2), Máté M.,
Géczy T. A tartalékos hazai csapat
nem bírt a rutinos vendégekkel,
bár voltak lehetõségeik, azokat
nem tudták kihasználni. A mér-
kõzés akkor dõlt el, amikor 2-3-
nál a 10 fõre fogyatkozott szent-
ivániak ismét gólt tudtak lõni. Az
utolsó forduló elõtt már biztos,
hogy a bogdányiak a hatodik, a
szentivániak pedig az ötödik
helyen végeznek a bajnokságban.
A játékvezetés a második félidõ-
ben volt elfogadható.

Vidám hangulatú, szurkolók el-
leni mérkõzéssel búcsúzott az
évadtól a PILE (Pilisszentkereszt)
csapata. A PILE Piknik-nek ne-
vezett „örömfocin” a szurkolók
csapata nem játszott alárendelt
szerepet, 3-0-ás félidõ után 5-2
lett a végeredmény. Jót szórakoz-
tunk, a meccset vacsora követte. 

Pilisszentlászlón is vidám évad-
zárót tartott a két testvérfalu
csapata. Itt a Vácszentlászló nyert
3-2-re, az eredmény nem befolyá-
solta egyik csapat helyezését sem.
(Pilisszentlászló 9., Vácszent-
lászló 10. hely).

További eredmények a megye-
bajnokságban
I./B. o.: Vácrátót-Tahitótfalu 3-3
Másodosztály meccsei befe-

jezõdtek: Leányfalu – Üröm 2-3
Szigetmonostor – Kismaros 7-0
Biatorbágy – Visegrád 1-1

Június 15. péntek
Pilisszentlászlón került sor a
Szentendre VSE-Szigetszentmik-
lós öregfiúk barátságos futball-
mérkõzésre, amely mindkét csa-
pat évadzáró meccse volt egyben.
Jó hangulatban zajlott a futball-
párbaj, a játék volt a lényeg, a
trükköket, cseleket mindkét ol-
dalon elismerõen megtapsolták.
Az elején kihagyott helyzetek
után a vendégek kétgólos elõny-
höz jutottak, a második félidõ ele-
jén sikerült szépítenünk. Ettõl
kezdve oda-vissza estek a gólok, a
végeredmény 4-3 lett a szentend-
reiek javára.
A mérkõzést hangulatos bogrács-
vacsora követte, a hazaiak meg-
vendégelték az ellenfelet és ter-
mészetesen önmagukat is. Kel-
lemes nyári szünetet, „öregfiúk”!

Június 17. vasárnap
Tahitótfalu – Dunabogdány 1-1
(0-0). A bajnoki évadot búcsúztat-
ták Tahitótfalu sporttelepén is. A
„két szomszédvár” találkozóján
igazságosnak mondható ered-
mény született. A labdát többet
birtokló bogdányiak nem tudták
fölényüket gólra váltani, mert
igazán nagy helyzeteik nem
voltak, vagy ha igen, a hazaiak
menteni tudtak. Mindkét gól
izgalmas elõzmények végén szü-
letett: a Tahi vezetõ gólja védelmi
hiba után, szabálytalanság miatti
büntetõbõl, az egyenlítõ gól az
ötösön bekövetkezett kavarodás-
ból esett.
Mindkét csapatot dicséret illeti,
mert a tulajdonképpen tét nélküli
meccset a nagy hõségben becsü-
lettel végighajtották. A játékveze-
tõi hármas ezúttal viszonylag jól
dirigált, csak néha került sor mél-
tatlankodásra.

GERLAI

11. Nyári
Focibajnokság

Ha nyár, akkor nyári focibajnok-
ság. Idén is megrendezik a sok
éves múltra visszatekintõ városi
sporteseményt, amelyet a
Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör
Sportegyesület neve fémjelez.
Horváth Gyõzõ, a bajnokság
koordinátora elmondta: az önkor-
mányzat annak ellenére is támo-

gatja a tizenegy éves múltra 
visszatekintõ eseményt, hogy
sportra és civil kezdeményezé-
sekre az ismert okok miatt
mostanában nemigen jut anyagi
erõforrás. Július 13-tól sorozat-
ban augusztus 17-ig összesen hat
pénteki estén, valamint augusz-
tus 20-án délben lesz egy-egy for-
duló, amelyeket követõen a
nemzeti ünnep napján délután
egykor díjátadót tartanak. Pén-
tekenként este hattól kilencig tart
a játék a Barcsay iskola mögötti
bitumenes pályán.  A fiatalok a
szokásos rendben jelentkezhetnek
a bajnokság helyszínén, vagy
elõzetesen Horváth Gyõzõnél.

Úszás

XXXVII. Viharsarok Kupa
nemzetközi úszóverseny
Békéscsaba, június 9.

23 klub (köztük két román: Arad,
Temesvár) 410 versenyzõje vett
részt a hagyományos viharsarki
nemzetközi versenyen, ahol
nemzeti korosztályos bajnoksá-
gokra szintúszási, kvalifikálási
lehetõséget, valamint minõsítési
szinteket lehetett szerezni, elérni.
A szentendrei Kossuth SE úszó-
csapatát öt versenyzõ, Schifferer
András edzõ és Ifj. Szabó László
vezetõedzõ képviselte. A hatal-
mas és nívós mezõnyben (1344
start) versenyzõink egy IV.; egy
VI.; egy VII. és három VIII. pont-
szerzõ helyezést értek el, és két
országos minõsítést szereztek.
Bálint Gergõ (’02) delfin kate-
góriában a 200 m hátúszásban
elért 3:21.10-es idõeredménye
bronzjelvény minõsítést ért, il-
letve Szabó Beatrix (’02) delfin
kategóriában a 100 m-es gyors-
úszásban elért 1:19.90-es idõ-
eredménye ezüstjelvényes minõsí-
tést jelent. Legeredményesebb
versenyzõnk Szabó Beatrix lett,
aki az 50 m-es gyorsúszásban
288 LEN pontot ért el.

Parafa Kupa nemzetközi 
úszóverseny
Gyöngyös, június 23. 

Közel 30 egyesület 500 ver-
senyzõje nevezett a gyöngyösi
nemzetközi versenyre, amely

hivatalos MÚSZ kvalifikációs- és
minõsítõ esemény volt. Az olim-
piai méretû medence a Colorado
amerikai idõmérõ rendszerrel van
ellátva, eredménytájékoztató
fényújsággal kombinálva. 
Szentendrét a Kossuth SE Úszó-
szakosztálya képviselte 11
versenyzõvel Schifferer András
edzõ és Ifj. Szabó László
vezetõedzõ kíséretében. 5 döntõs
helyezést és 22 új egyéni csúcsot
értek el úszóink: 1db bronzérmet
és 4 VI. helyezést. Legeredmé-
nyesebb versenyzõnk Szabó
Teodóra volt, aki a 100 m-es mel-
lúszásban 509 LEN pontot ért el!
Két úszónk újabb minõsítést
szerzett: Szabó Beatrix 100 m pil-
langóúszásban elért 1:41.97-es
ideje, illetve Bálint Gergõ 100 m
hátúszásban elért 1:33.43-as
ideje bronzjelvényes eredménynek
minõsül!
A kossuthos úszók 3 hetes nap-
közis rendszerû edzõtáborba
vonulnak, hogy felkészüljenek a
július 8-án Esztergomban meg-
rendezendõ Szt. István Kupa
úszóversenyre, majd az azt
követõ, július 13-15-én Kecske-
méten rendezendõ DELFIN Orszá-
gos Bajnokságra!
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„Úgy élvezem én a strandot…”

Június utolsó hetében, a megszokottól kicsit késõbb nyitott
ki idén a Pap-szigeti strand. Mészáros Jánost, a létesítmény
üzemeltetõjét a késõi nyitás okáról, az ezzel járó gondokról
kérdeztem.

• Tombol a kánikula, sokan örülnek, hogy végre kinyitott a helyi
strand. De miért ilyen késõn?
A nyitás elõtti utolsó pillanatban, amikor már befejeztük az
elõkészületeket, kitalálta a Vízügyi Hatóság, hogy a negyven év óta
mûködõ strand saját kútjára vízórát kell felszerelni. Furcsállottam
ugyan, de megtettem - ez nem kevés költséget és mintegy 2-3 hetes
csúszást jelentett.
A majdnem négyhektáros terület karbantartása nagy kihívást jelent, a
szinten tartást végezzük el, amennyire tudjuk. Bízom abban, hogy idén
meleg nyár lesz, és nem lesz veszteséges az üzemeltetés. Mindent
önerõbõl, városi támogatás nélkül végzünk, miközben a strandok több-
sége jelentõs központi támogatásra számíthat, hiszen közhasznú
feladatot lát el. Ez nem egy modern, tegnap épült létesítmény, mûsza-
ki szempontból olyan, mintha egy strandmúzeumot kellene üzemeltet-
ni. A teljes felújítás százmilliókra rúgna, a mostani helyzetben arra
törekszünk, hogy a látogatók ne vegyenek észre semmit a gondokból,
hanem önfeledten élvezzék a kellemes körülményeket. 

• Konkrétabban, milyen körülmények várják a látogatókat?
Árnyat adó õsfák, nyugalom, csend, zsúfoltságtól mentes, tágas terek.
A hûsölni, sportolni vágyókat kisgyerek-, ülõ- és úszómedence várja,
valamint tengó-, strandröplabda- és kisméretû focipálya, illetve büfék.
És természetesen a nagyon kedvelt mászófal, amely az én találmá-
nyom, Szentendrén lett elõször felállítva, de élelmes emberek már
szabadalmaztatták. Az esetleges hiányosságokat tisztasággal, renddel
igyekszünk ellensúlyozni. 
Hálával tartozom a helyi lakosoknak, akik a Pap-szigeti strandot
választják, hiszen ezzel elõsegítik a fennmaradását. Jólesõ érzés
tapasztalnom az emberek tiszteletét, megbecsülését, akik értékelik
küzdelmünket a fennmaradásért. És itt meg kell említenem, hogy van-
nak bizonyos érdekkörök, amelyek próbálják ellehetetleníteni a strand
üzemszerû mûködését, nem tudni, milyen hátsó szándéktól vezérelve.
De ez már egy másik írás témája lehetne.

(NE)

Pap-szigeti Strand
Nyitva tartás

Minden nap nyitva, hétköznap 9-tõl, hétvégén 8-tól 19 óráig. 
A belépõjegyek árai a tavalyihoz képest nem változtak: felnõtt 1100 Ft, 

nyugdíjas és diák 700 Ft, családi jegy (3 fõre) 2100 Ft. A parkolás ingyenes.

Nyári vízi kalandsport táborok
Gyerekeknek táborozási lehetõség 7 éves kortól azoknak, akik szeretik a vizet, szeretnének biz-
tonságos 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: 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 uzsonnával) 8.30-tól 16.30-ig 19 000 Ft/fõ/hét
Újdonság: a tábori program mellé fakultatívan választható intenzív úszásoktatás 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 háromszori étkezés.

Idõpontok: július 29-tõl augusztus 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

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

A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a
Szentendrei-sziget lankáin tekerhetsz négy útvonalon. A legkisebbek-
tõl a legelszántabbakig mindenki válogathat a 10-25-40-70 kilo-
méteres 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.

Július 13-án, 
pénteken 

20-23 óráig
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