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KULTÚRA
Összeállításunk  
a 12-13. oldalon

arcok
Boros Iván lett a Szentendrei Sportcélú Kft. új ügyvezetõje (3. oldal). Július 3-4-5-én rendezik
meg a SZAFT kulturális fesztivált, melynek fõ szervezõje Szondy Andrea (12. oldal). Az Országos
Patika Napon dr. Szigetvári Iván egyetemi tanár, szülész-nõgyógyász, természetgyógyász tartott
elõadást a Szentendrei Városi Gyógyszertárban (5. oldal). Dedukció címmel rendezték meg az I.
Szobrász biennálét a MûvészetMalomban. A résztvevõ mûvészek közül Németh Ágnes Szentendre
Város Önkormányzatának díját kapta (13. oldal). Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter tett
látogatást Szentendrén, a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisán június 5-én.

Boros Iván Szondy Andrea Dr. Szigetvári Iván Németh Ágnes Szekeres Imre

A szabadság napja
Városi megemlékezés a Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ

Egyesület és a Szentendrei Közmûvelõdési Kht. rendezésében

június 26-án pénteken 18 órakor 
a Pest Megyei Könyvtár olvasótermében (Pátriárka u. 7.).

Köszöntõt mond: KUN CSABA alpolgármester
Ünnepi beszédet mond: DR. KAJDI JÓZSEF ügyvéd

A mûsorban közremûködik a Szentendrei Gyermekszínház
Kreatív Színház Stúdiója

Bõvül a Malom
Bemutatták a konkrét terveket

Helyszíni bejárást tartottak a képviselõk június
11-én, a testületi ülést megelõzõen a Mûvé-
szetMalomban, hogy élõben is megtekintsék a
létesítmény bõvítésének terveit. Az eseményen
Szalay Fruzsina, a Kulturális Kht. munkatársa
kalauzolta az érdeklõdõket. Mint elmondta, a
malom meglévõ két szárnyához egy harmadikat
építenek hozzá a Malom utcai oldalon lévõ üres
telekre, ahol régen is állt egy épület. Itt egy
90 nm-es kiállítóterem, valamint egy 50 nm-es
raktár kap helyet, a félemeleten szociális helyi-
ségekkel. Lesz egy további 200 nm-es kiál-
lítótér, amely háromméteres átjáróval csat-
lakozik a meglévõ szárnyhoz. Az új épületrész
tetején terasz lesz, amelyen rendezvények kap-
nak majd helyet, és minden szintjén lesznek
mellékhelyiségek. Mivel a mostani lépcsõház
nem felel meg a mûszaki elõírásoknak, újat

építenek, amely szélesebb lesz, és lift is jár
majd benne, hogy a nehezen mozgó vendégek
közlekedése mellett a mûalkotások szállítása
is egyszerûbbé váljon. Az új részt – hasonlóan
a jobb oldali szárnyhoz – kívülrõl is „befejezik“,
azaz csak a középsõ traktus marad csupasz,
mint eddig.
Bõvül ugyanakkor a Bogdányi utcai szárny is.
Az itt lévõ épületet is bõvítik, kávézó és irodák
kapnak majd helyet benne. A bejárat zártabb
lesz, de a mostani rácsos kapukat üvegfalakra
cserélik, így szellõs hatást kelt majd az épület
és az utca közötti térrészlet. A malom udvara
az épületbõvítés miatt 15,5 méterre keske-
nyedik, az északi oldalon egy tizenkét méter
széles színpad kap helyet benne, a Malom utca
felõli rész pedig nézõtérként lesz majd használ-
ható.
A MûvészetMalom bõvítése a belváros-rehabi-
litáció vezérprojektje, s a szentendrei mûvésze-
ti élet résztvevõinek régi álma. Úgy tûnik, a
beteljesülés már nincs messze.               - bt -

Forgalmirend-változás
a belvárosban!

A Szentendre Art Fest (SZAFT) szervezõi értesítik 
– elsõsorban a belvárosban élõ – lakókat, hogy 

július 3-4-5-én, a rendezvény ideje alatt 
forgalmirend-változás (útlezárás, más parkolási rend) 

lesz a belvárosban. 
Az érintett lakókat szórólapon tájékoztatják, illetve 

a város honlapján – www.szentendre.hu – megtekinthetik
térképen is a változásokat.

A szervezõk kérik a lakók megértését és türelmét.



Szentendre képviselõ-testü-
lete a városi kitüntetõ díjak
alapításáról szóló rendeleté-
vel a helyi közügyek valamely
területén elért kimagasló tel-
jesítmény, vagy huzamosabb
idõn át folytatott kiemelkedõ
munkálkodás, életmû elisme-
résére kitüntetõ díjakat alapí-
tott. A rendelet értelmében a
kitüntetõ díjak minden évben
egy személynek vagy csoport-
nak adományozható a kép-
viselõ-testület határozata
alapján. Szentendre Város
Önkormányzata nevében a ki-
tüntetéseket a dr. Dietz Ferenc
polgármester az október 23-i
városi ünnepség keretében
adja át. 

Az alábbi kitüntetésekre le-
het javaslatot tenni

SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁ-
LATÁÉRT DÍJ adományozható
azon személyeknek és csopor-
toknak, akik a város közéle-
tében köztisztviselõi vagy
közalkalmazotti szolgálatban
hosszú idõn át kiemelkedõ
munkát végeztek, vagy vala-
mely jelentõs szellemi alkotás-
sal járultak hozzá a közszol-
gálat színvonalának emelé-
séhez, ezzel általános elis-
merést vívtak ki az ügyfelek és
a szolgáltatást igénybevevõk
körében. 

SZENTENDRE VÁROS KÖZMÛ-
VELÕDÉSI DÍJ adományoz-
ható azoknak a személyeknek,
közösségeknek, akik kiemel-
kedõ eredményeket értek el a
közmûvelõdési tevékenysé-
gükkel, az ifjúság mûvelõdé-
séért végzett munkában, a
közmûvelõdés korszerû for-
máinak és módszerének kidol-
gozásában és meghonosítá-
sában, s mindezek mellett
kitûnnek a közéletben való
részvételükkel.

SZENTENDRE VÁROS KÖZ-
EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adomány-
ozható a város egészségügyi
és szociális ellátása érdekében
kiemelkedõ tevékenységet ki-
fejtõ orvosnak, gyógysze-

résznek, ápolónak, asszisz-
tensnek, valamint egészség-
ügyi vagy szociális területen
dolgozónak.

SZENTENDRE VÁROS TEST-
NEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ ado-
mányozható a város érdekében
kifejtett magas színvonalú
sportmunkáért, országos vagy
nemzetközi sportteljesítmé-
nyért annak a személynek,
csoportnak vagy csapatnak,
aki a mérhetõ teljesítmény
mellett magatartásával és
életmódjával is példaként
állítható a város közössége
elé.

SZENTENDRE VÁROS TISZTES
IPAROSA DÍJ adományozható
annak a személynek és cso-
portnak, aki, illetve amely a
gazdasági élet különbözõ
területén kiemelkedõ ered-
ményeket ért el, és ezzel hoz-
zájárult Szentendre város jó
hírnevének öregbítéséhez,
értékeinek növeléséhez.

SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZ-
TONSÁGÁÉRT DÍJ adomá-
nyozható azon személyeknek
és csoportoknak, akik a város
közbiztonsága érdekében
hosszú idõn át kiemelkedõ
munkát végeztek, vagy va-
lamely tevékenységükkel hoz-
zájárultak a város közbizton-
ságának színvonalas eme-
léséhez.

„SZENTENDRE 1956 EMLÉK-
ÉREM“ 

Szentendre Város Önkormány-
zata 2008-tól „Szentendre
1956 emlékérem“ kitüntetõ
díjat hozott létre. A rendelet
értelmében a díj minden évben
egy szentendrei polgárnak –
halála esetén hozzátartozói-
nak – adományozható, aki
1956-ban részt vett a for-
radalom és szabadságharc
eseményeiben, illetve akit
meghurcoltak, megaláztak,
valamilyen megtorlás érte õt
a forradalom leverését kö-
vetõen. 

„SZENTENDRE VÁROS CIVIL
SZERVEZETE“

A képviselõ-testület 2009-ben
„SZENTENDRE VÁROS CIVIL
SZERVEZETE“ elnevezéssel új
díjat alapított. A díj adomány-
ozható azon közösségeknek,
akik aktív résztvevõi a város
civil életének, tevékenysé-
gükkel, a várost segítõ kez-
deményezéseikkel, javasla-
taikkal elindítják a közös gon-
dolkodást, és hozzájárulnak a
fejlesztések megvalósításá-
hoz, tanácsaikkal, vélemé-
nyükkel elõsegítik az innová-
ció, a kulturális- és sport élet
színvonalának emelését, a
hagyományok ápolását, más
civil szervezeteket is bevon-
nak a város életébe, megerõ-
sítve ezzel a társadalmi meg-
újulás folyamatát. 

A díjra javaslatot tehet:

a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk
mellett mûködõ bizottságok
tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek, in-
tézmények

d) legalább 10 állandó szent-
endrei lakhellyel rendelkezõ
polgár.
A díjakból minden évben csak
egy adományozható, ezért
fontosnak tartjuk a város pol-
gárainak véleményét, javas-
latát. 

A javaslatok beérkezési ha-
tárideje: július 31. péntek
12 óra

A javaslat beadásának hely-
színe: Polgármesteri Hivatal
(Városház tér 3.) iktatója 

Kérjük a javaslattevõket, hogy
a méltatások szövegét 10-15
gépelt sorban fogalmazzák
meg, a hivatal ügyfélszolgá-
latán átvehetõ, vagy a honla-
punkról letölthetõ adatlapon. 

A javaslatokat az adatlap
kitöltése után e-mailben is el
lehet küldeni a fent megadott
határidõre: 
nyolczas@ph.szentendre.hu

További felvilágosítás:
Nyolczas Csabáné,
Polgármesteri Hivatal jegyzõi
titkárság, 503-365
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Mondja el a véleményét!
Kedves Városlakó!

Sorozatunkban Önnek lehetõsége van heti kérdésünkkel kap-
csolatos észrevételeit megtenni, elmondani véleményét, va-
lamint javaslatot tenni. Minden héten új kérdéssel keressük
meg Önt. Bízunk abban, hogy kezdeményezésünket támogat-
ja, és javaslataival hozzájárul városunk minõségi fejlesz-
téséhez. 
A kérdéseket minden héten a Szentendre és Vidékében,
valamint Szentendre város hivatalos honlapján (www.szent-
endre.hu) olvashatja. Levelét kizárólag elektronikus formában
várjuk a kammerer@ph.szentendre.hu e-mail címre névvel
ellátva. 

Elõzõ heti kérdések: Melyik a kedvenc helye Szentendrén?
Szentendrén 2009. a beruházások éve. Ön melyik beruházást
tartja a legfontosabbnak Szentendrén? 

A 25. hét kérdése: 
• Milyen típusú rendezvény hiányzik Szentendrén?

Polgármesteri Hivatal

Szentendrei 
Családok Szentendre

1000 évében

Szentendre 1000 éves évfor-
dulója alkalmából számos 
rendezvény megszervezése
mellett egy családi fotó-
kiállítást szervez Szentendre
Város Önkormányzata, amely-
re ezúton is várjuk minden
szentendrei család és város-
lakó részvételét.

A kiállítás címe: Szentendrei
Családok Pillanatfelvételei.
Idõpont: augusztus 3-31.
Helyszín: Városházi Galéria

A fotókiállításhoz szentendrei
családokat ábrázoló fényké-
peket várunk, amelyek 1989.
augusztus 20. elõtti idõszak-
ban készültek. Örömmel fo-
gadjuk a minél régebbi évek-
bõl származó fényképeket. 
A fotók hátoldalán vagy kísé-
rõlevélben szíveskedjenek ne-
vet, elérhetõséget és a fotó
elkészültének dátumát meg-
adni.

Fotók beküldése: dr. Dietz
Ferenc polgármester, Szent-
endre Város Önkormányzata,
2000 Szentendre, Városház
tér 3.

Bízom abban, hogy ez a kiál-
lítás az Önök támogatásával
megvalósulhat. Várom meg-
tisztelõ jelentkezésüket:

Dr. Dietz Ferenc 
polgármester

Tisztelt Betegeink!

A Szakorvosi Rendelõintézet
minden szakrendelésén a
pályázattal kapcsolatos

minõségbiztosítás
elõkészítésére 
június 24-én, 

szerdán 12-15 óráig
kötelezõ továbbképzést

tartunk dolgozóink 
számára. Ezen idõ alatt 

a rendelések szünetelnek, 
a sürgõs eseteket 

természetesen ellátjuk.

Dr. Pázmány Annamária
intézményvezetõ

Felhívás városi kitüntetõ díjak javaslattételére
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ÜLÉSTERMI

HÍREK
Ovibõvítésre is pályáznak
Új csoportszoba létrehozását
tûzte ki célul az önkormányzat
a Pannónia utca 3. szám alat-
ti óvodában, amikor pályáza-
tot nyújtott be a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanácshoz (KMRFT). A
szükséges 12 millió forintból
a város 4,2 millió forint ön-
részt vállalt. Szintén e szer-
vezettõl remél pályázati támo-
gatást a Rákóczi iskola, amely-
nek vizesblokkjához 3,5 millió
forint önrész mellett összesen
10 millió forintra lenne szük-
ség. Ugyancsak a KMRFT-tõl
igényel a város 20 millió forint
támogatást a Liliom utca, az
Irányi Dániel utca és a Rózsa
utca felújításához, korszerû-
sítéséhez.

Telek a baptistáknak
Egy hektárnyi területet kap a
Szentendrei Baptista Gyüle-
kezet az önkormányzattól,
hogy a Radnóti Miklós út mel-
lett háromcsoportos óvodát és
közösségi házat építhessen,
ha a tárgyalások sikerre ve-
zetnek.

Induló elsõsök, bõvülõ
státuszok
Szeptemberben tizenegy álta-
lános iskolai elsõ osztály indul
a városi fenntartású iskolák-
ban – döntött a képviselõ-tes-
tület. A legnagyobb feladatot
a legnépesebb iskola, a Bar-
csay vállalja magára öt osz-
tállyal. Izbégen három, a
Rákócziban kettõ, a Temp-
lomdombi Általános Iskolában
pedig egy elsõ osztály indul.

A Barcsay és az Izbégi Ál-
talános Iskola a tervezetthez
képest így plusz osztályokat
indít, amelyhez négy évre 2,5
álláshelyet és iskolánként a
2009. évre esõ négy hónapra
1 891 588 forintnyi támo-
gatást kap. Szentendre Város
Óvodai Intézménye is bõvül:
két óvodapedagógus, egy
dajka és egy félállású takarítói
státusz létrehozásáról döntött
a fenntartó önkormányzat,
amelyhez biztosítja az össze-
sen több mint 3,5 millió forint-
nyi támogatást.

Összeállt az építész-
csapat
Építésziroda állt fel a Pro
Szentendre Kft. keretein belül,
hogy a belváros funkcióbõvítõ
rehabilitációjáról szóló pro-
jektet hatékonyan tudják meg-
valósítani. Az iroda tagjai:
Szuromi Imre irodavezetõ,
Kocsis Gáspár, Kertesy Bálint,
Oroszlány Miklós, Hende István
és Dobay István. Az önkor-
mányzat biztosítja a mûkö-
déshez szükséges bruttó 51,6
millió forintot.

Jobbágy utca: forgalmi
felülvizsgálat
A képviselõ-testület felfüg-
gesztette a Városüzemelte-
tési, Környezet- és Mûem-
lékvédelmi Bizottságnak a
János utca, a Jobbágy utca és
a György utca forgalmi rend-
jérõl szóló döntését, és fel-
kérte a szakbizottságot, hogy
végezze el az érintett terület
forgalmi rendjének felülvizs-
gálatát. Vizsgálják ugyanakkor
a Festõ utca folytatásában a
Bükköspart felé esõ ingatlan
önkormányzati kisajátításá-
nak lehetõségét is, errõl elõre-
láthatóan a júniusi ülésen
dönt majd a testület.

Boros Ivánt nevezték ki
Boros Iván lett a Szentendrei
Sportcélú Kft. új ügyvezetõje
a lemondott dr. Szieben László
székében. A kinevezés május

19-én lépett életbe, és egy-
éves idõtartamra szól. Ezzel
párhuzamosan az önkor-
mányzat négymillió forintra
emelte a társaság jegyzett
tõkéjét, és további hárommil-
lió forintot eredménytartalék-
ba helyezett.

Harkály utca
Egyirányú marad a Harkály
utca a Pomázi úttól a Vasúti
villasor irányába – döntött
május közepén a képviselõ-
testület. Az egyirányúsítást
annak idején a helyi lakosok
egy része kérte, s ugyancsak
helyiek indítványozták a dön-
tés megmásítását.

Kritika a szigeti
településrendezési 
tervnek
Szigetmonostor település-
szerkezeti tervének vélemé-
nyezése kapcsán a szentendrei
képviselõ-testület sokadik
alkalommal is megerõsítette:
csak akkor tudja elfogadni a
Strand utcától 300 méterre
délre építeni kívánt hídhelyet,
ha a forgalom levezetése déli

irányban legalább a Dera
patakig történõ elhúzással
valósul meg, valamint ha a
hídlétesítés és forgalomle-
vezetés vizsgálata és meg-
határozása (valamennyi meg-
alapozó tanulmány és ter-
vezés) a Szentendre-Sziget-
monostor közötti kishíd lé-
tesítéséért felelõs szerv költ-
ségviselésében készül el. Mivel
Szigetmonostor közúti meg-
közelítése túlnyomóan Szent-
endrén keresztül történik, a
tervezett beépítésre szánt
területnöveléseket Szentend-
re aggályosnak tartja, különös
tekintettel a Szentendrét ter-
helõ közúti közlekedés for-
galmának várható növeke-
désére – áll a határozatban.

Kútfúrás: folytatás
Az eddigi kivitelezõ, a VIKUV
Zrt. fúrja tovább a termálku-
tat a Pap-sziget mellett. A
munkálatok 2007 nyarán kez-
dõdtek, technikai problémák
miatt azonban még azon a
nyáron le is álltak. A szerzõdés
jelenlegi, módosított változa-
ta szerint legfeljebb 2150
méteres mélységig kell fúrni.

Strandnyitás 21-én
Június 21-én kezdi meg teljes
üzemét a Pap-szigeti Strand-
fürdõ. Az idei évben ismét
Mészáros János vállalkozó
nyerte el az üzemeltetés fela-
datát. Az önkormányzat a
2010. évi költségvetés terhére
2 758 000 forintot biztosít a
feladat végrehajtásához. A
szerzõdés legfeljebb 2010
májusának végéig lesz érvény-
ben.

Még nincs kivitelezõ
Eredménytelennek nyilvání-
totta az önkormányzat a
szentendrei óvodák felújítá-

sára kiírt közbeszerzési eljá-
rást, mert az egyetlen ajánlat-
tevõ, egy martfûi cég a ren-
delkezésre álló összegnél
drágábban kínálta a szolgál-
tatásait. Az ügyben új köz-
beszerzési eljárást indítanak.

Sakktámogatás
A város képviselõ-testüle-
tének döntése értelmében az
önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetésében az egyéb sport-
tevékenységek terhére száz-
ezer forinttal támogatja Simo-
nyi Dórát, hogy a korosztályos
Sakk EB-n részt vegyen.

Új járda a PMK elõtt

Az Egészséges Városért Közalapítvány felhívására június 15-én a Gyökerek Baráti Társaságából 15, 
a lakótelepi nyugdíjas klubból 3 fõnyi kicsiny, de lelkes csapat irtotta a parlagfüvet, a fekete- és fehér-

ürmöt és a gazt. A képek is bizonyítják: megérte.

Megújult a Pátriárka utcai járda burkolata. A régi, kidõlt-bedõlt
betonlapokat aszfaltra cserélték, így a könyvtár elõtt csaknem a

szerb egyházmûvészeti gyûjteményig könnyebb lett a közlekedés.

Az alpolgármester

naplója
Június 19. (péntek)
08.00 Tervtanács ülése
17.00 II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium
tanévzáró ünnepsége
17.00 Templomdombi Általános
Iskola tanévzáró ünnepsége

Június 20. (szombat)
16.00 Ivan Dan, a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat Iván
napi rendezvénye
18.00 Szentendre Gyökerei
Hagyományõrzõ Baráti Társaság
11. éves születésnapja

Június 23. (kedd)
15.00 Szabályozási terv
egyeztetése

Június 24. (szerda)
09.00 Részvételi demokrácia
egyeztetés
13.00 Alpolgármesteri
fogadóóra

Június 25. (csütörtök)
16.00 Sportpálya fejlesztés
egyeztetés
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Kálváriánk kezdete a Vá-
rosi Szolgáltató Zrt. te-
lepengedély kérelmével

kezdõdött 2006-ban. Az en-
gedélyezési eljárás megkezdé-
se elõtt, a közvetlen szomszé-
dok értesítést kaptak az en-
gedélyezési eljárás megindítá-
sáról és helyszíni szemle meg-
tartásáról, melyhez mellékel-
ten megküldtek minden érin-
tett lakónak egy földhivatali
vázrajzot, melyen bejelölték,
hogy hol végzik a különbözõ
tevékenységet, milyen tech-
nológiai elõírásoknak felelnek
meg. Erre a tevékenységre

ingatlanjainktól távol lévõ
terület lett megjelölve, mely
betonozásra is került. A te-
vékenységgel kapcsolatos ag-
gályainknak adtunk hangot,
és így a határozatban a telep-
hely jogosultját az alábbi
elõírás betartására kötelezi:
„A tevékenység a telep kör-
nyezetében élõk nyugalmát
nem zavarhatja.“ 2008
augusztusában azt tapasztal-
tuk, hogy ingatlanjaink köz-
vetlen közelében nagy meny-
nyiségû lakossági hulladékot
és különbözõ lomot, szemetet
halmoztak fel pár hét leforgása
alatt, mely tevékenység nagy
zajjal, bûzzel, porral járt, és
hamarosan megjelentek a
patkányok is. 2008. szeptem-
ber 3-i iktatással lakossági
panaszt jelentettem be a jegy-
zõhöz a környék összes la-
kójának aláírásával, melyre a
mai napig nem kaptam választ. 
A szomszédságunkban felhal-
mozott „Tûzoltóság jelentése
szerint: 1450 m3“ hulladék,
szemét kigyulladt, és veszé-
lyeztette lakóépületeinket,
valamint jelentõs anyagi kárt
okozott a füstszennyezés. A
kártérítés viszont elmaradt,
kártérítési kérelmünkre azt a
választ kaptuk, hogy minden-
ki forduljon a saját biztosí-

tójához, csakhogy köztudot-
tan a füstszennyezés nem biz-
tosítási káresemény. A tûzeset
után létrejött egy találkozó a
lakók és a VSZ. Zrt vezetõje
között az alpolgármester je-
lenlétében, ahol írásos ígé-
retet tett, hogy „az elkövet-
kezõkben a lakókkal határos
területen lomot még ideiglene-
sen sem fognak lerakni kezel-
ni.“ Ez az ígéret egy szép álom
maradt, mivel továbbra is
megkeserítik az itt lakók éle-
tét. Ingatlanaink közelébe
továbbra is hozzák a lakossági
hulladékot, lomot, szemetet.
A közelség miatt a lerakás és
az átrakás során a kukásautók,
konténerek ürítése, markoló-
géppel való rakodása iszo-
nyatos zajjal, porral jár, a hul-
ladékból esetenként áradó bûz
embertelen életkörülmények
közé kényszerít bennünket,
nem lehet huzamosabb ideig
az udvaron tartózkodni, ab-
lakokat kinyitni. A VSZ Zrt. ezt
a tevékenységet hétfõ reggel
kb. 6.30-tól vasárnap este 18
óráig esetenként még tovább
végzi kisebb megszakítással.
Kérdezem az illetékeseket: Az
1989 évi XXXI. törvény I.
fejezet 18. §, amely kimondja
„A Magyar Köztársaság elismeri
és érvényesíti mindenki jogát

az egészséges környezethez“ ez
a Római temetõ úton lakókra
nem érvényes? Az önkormány-
zat tulajdonában lévõ terü-
leten tevékenykedõ VSZ Zrt-
nek nem kötelezõ a telep-
engedélyben meghatározott
elõírás betartása, amely kö-
telezi, hogy a telep környe-
zetében élõk nyugalmát nem
zavarhatja?
Szentendre Város polgármes-
tere a Föld napjának üzene-
tében az alábbiakat mondta:
„A Föld napját nem csak ünne-
pelni kell, hanem sokat tenni
azért, hogy szûkebb és tágabb
környezetünkben megóvjuk a
levegõt, a vizeket, a növény és
az állatvilágot. A környezet-
védelem kiemelt és központi
feladat…“
Vagy itt is érvényesül: Kivéve
a gyevi bírót?
Ezt az állapotot nem tudjuk és
nem is akarjuk elfogadni: ezért
birtokvédelmi eljárást kezde-
ményezek a közvetlen szom-
szédságban élõk családok és a
magam nevében, ha kell, akkor
polgári bíróságon is ki állunk
alapvetõ emberi jogaink vé-
delméért. Nem szeretnénk
semmi különös dolgot, csak
emberhez méltó körülmények
között élni. 

Pivarnyik István

Pivarnyik István levelét eljut-
tatuk a VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójának, Horváth Józsefnek,
aki az alábbi választ küldte
szerkesztõségünknek.

Tisztelt Pivarnyik István!

A 2008 szeptemberében tör-
tént tûzeset után az alábbi le-
velet küldtem a panaszosnak:
A Városi Szolgálgató Zrt.-nél
történt megbeszélésen el-
hangzottakat – melyen részt
vett Kun Csaba alpolgármester

is –, az alábbiakban foglalom
össze: A tûzeset kapcsán az
ahhoz kapcsolódó körülmé-
nyekrõl tájékoztattam Önöket,
továbbá közösen megtekintet-
tük a Római temetõ út felõli
telephelyrészt. Tapasztalhat-
ták, hogy a 3-5 éve ott össze-
gyûlt lom, elszáradt fenyõfa
és lomb, a teljesen rendezetlen
állapot felszámolás alá került,
illetve annak befejezõ mun-
kálatai zajlanak.
Az elégett 1540 m3 háztartási
lom darálása megtörtént, és
annak elszállítása folyama-
tosan zajlik, az elõzetes fu-
varkapacitás felmérés alapján
elõreláthatólag szeptember
25-ig megtörténik. A több év
óta a mûhely mellé lerakott
nyesedék, fenyõfa hulladék
aprítása és elszállítása is
folyamatban van. Mint a Városi
Szolgálgató Zrt. vezérigaz-
gatója nyilatkozatot teszek
továbbá arról, hogy az Önökkel
határos területünkön az el-
következõkben háztartási lo-
mot nem fogunk még ideigle-
nesen sem lerakni és kezelni.
A fentiek alapján a Római
temetõ út felõli 2 méter magas
betonkerítéstõl a nyárfasorig
semmilyen hulladékkezelés és
lerakás nem történik. Ezt az
önkéntes védõtávolságot be-
tartjuk, a területet az önkéntes
vállalásnak megfelelõen 2008
szeptemberében a rendbe
rakattam. 
A fasortól az önkéntes vé-
dõtávolsággal mintegy azonos
távolságra május 1-jétõl 14-ig
az átrakó-tömörítõ állomás
karbantartása miatt a beszál-
lított települési szilárd hul-
ladékot, valamint az azt kö-
vetõ öt hétvégén folyó lomta-
lanítás során a lomot a gyûjtõ
jármûvek lerakják a betono-
zott területre, ahol azt azon-

nal 40 lábas konténerekbe
rakjuk homlokrakodóval, és
speciális emelõkaros teher-
gépjármûvel folyamatosan
elszállíttatjuk a hulladékle-
rakóba, illetve a feldolgozó
céghez, ahol darálás után az
egyik erõmûben elektromos
áramot termelnek belõle. (Ez
látható a panaszos által te-
leobjektív funkcióval készített
és beküldött képeken, melyek
a fentieket igazolják.)
Ezen a területen semmilyen
kommunális hulladékot, te-
lepülési szilárd hulladékot
nem rakunk le, nem rakunk át,
mert ezt a hulladékfajtát a
telep másik végében lévõ tö-
mörítõ-átrakóba ürítik a gyûj-
tõjármûvek, ahonnan zárt tar-
tályokban viszik a lerakóba.
A Városi Szolgáltató Zrt. telep-
helye ipari övezet, így itt a
telephely engedély birtokában
végezzük a tevékenységünket,
és az ide vonatkozó jogszabá-
lyokat betartjuk. Azonban
figyelve a szomszédos Római
temetõ út lakóira, az önként
tett vállalásunkat a 2008.
szeptemberi levél és helyszíni
bejárás után fokozottan betar-
tatom.
Megjegyezni kívánom, hogy
cégünk telephelyén rend-
szeresen, szerzõdés szerint
történik egy külsõ vállalkozó
által a rágcsálóirtás. A 2005
decemberében a Poti Bt.
részére bérbe adott terület
bérleti szerzõdése 2009. de-
cember 31. után megszûnik,
így az általuk jelenleg használt
terület fog a lomtalanítás
átrakására szolgálni.
Mellékelem az általunk ké-
szített képet, mely igazolja a
fent leírtakat.

Tisztelettel:
Horváth József

Így élünk a XXI. században a Római temetõ úton!
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EGY NYOMOZÁS
TÖRTÉNETE
Bakóczy Péter r.hadnagy és
Molnár Csaba r. zászlós nyo-
mozók áldozatos, kitartó mun-
kájának köszönhetõen rácsok
mögé került annak a rablásnak
az elkövetõje, aki idén február-
ban Budakalászon, a késõ
délutáni órákban támadott
meg egy 52 éves, a munkából
hazafelé tartó nõt. A sértett a
HÉV-rõl leszállva gyalogosan
indult el, amikor a rabló az
utca egyik sötétebb részén
hátulról többször is fejbe
ütötte, és kitépte a kezébõl
táskát, amelyben személyes
iratok, készpénz, bankkártya,
mobiltelefon volt. A nyomozás
– információ hiányában –
eleinte lassan haladt, hiszen
a tanúkutatás nem járt ered-
ménnyel, a HÉV-állomáson fel-
szerelt térfigyelõ kamera által
készített felvétel pedig tör-
lésre került. A sértett iratai a
budakalászi HÉV-megállóban

hiánytalanul meglettek. A
bûncselekmény során eltulaj-
donított bankkártyával Sze-
rencsen egy ATM-nél sikerte-
len tranzakciót hajtottak vég-
re, de ebben az esetben sem
állt rendelkezésre videofelvé-
tel az elkövetõrõl. Ezt kö-
vetõen az illetékes telefontár-
saság híváslistájából kiderült,
hogy az eltulajdonított mobil-
telefont egy hatvani lakos
tulajdonában lévõ SIM-kártyá-
val használták a bûncselek-
ményt követõen. A nyomozók
Hatvanban megkeresték a
fenti személyt, aki elmondta,
hogy a kérdéses hívószámú
SIM-kártyát egyik ismerõse
használja Budapesten, aki egy
játékteremben dolgozik. Az
illetõt hamarosan kihallgatták
tanúként, melynek során kö-
zölte, hogy a telefont egy
ismeretlen férfitõl kapta né-
hány ezer forintért a játék-
teremben. Az elkövetõrõl pon-
tos személyleírást adott,
amely alapján a nyomozók fel-
vették a kapcsolatot a BRFK
rablási osztályának munkatár-
saival, akik eljárást folytatnak

H. Z., 24 éves szlovák állam-
polgár ellen több rendbeli
rablás bûntettének elkövetése
miatt, amelyekben az elkö-
vetés módszere, és az elkövetõ
személyleírása is hasonlósá-
got mutatott a budakalászi
bûncselekménnyel. Ezt kö-
vetõen a sértett és az eltulaj-
donított mobiltelefont meg-
vásárló férfi is felismerte fény-
képrõl a gyanúsítottat, akit
elõzetes letartóztatásba he-
lyeztek.

LOPÁS
Májusban a nyárias idõ kö-
vetkeztében a bányatavak és
kirándulóhelyek környékén
tovább emelkedett a gépko-
csi-feltörések és alkalmi lopá-
sok száma. Ezek azok a bûn-
cselekmények, melyeknek fel-
derítése a legnehezebb, hiszen
sokszor olyan gyorsan és ügye-
sen „dolgoznak“ az elkövetõk,
hogy még szemtanú sincsen.
A rendõrség több figyelõ
akciót is szervez az ilyen jel-
legû bûncselekmények felderí-
tésére, de nagyon nehéz meg-

felelõ idõben a megfelelõ
helyen lenni. Ezért a lakossá-
got kérik arra, hogy vigyáz-
zanak jobban az értékeikre,
hiszen az okok között elsõ
helyen szerepel az érintettek
könnyelmûsége. Az õrizetle-
nül hagyott gépjármûvekben
szinte minden esetben szem-
mel látható helyen hagytak
értéktárgyakat a sértettek,
nem egyszer laptopot, táskát,
drága elektronikai eszközöket.
Az áruházak környékén leg-
gyakrabban elõforduló lopási
formák egyike, amikor a be-
vásárlókocsin hagyott táskát
egy pillanat alatt eltulajdo-
nítják a tolvajok. Ezenkívül
gyakori, hogy a vásárlást
követõen – a gépkocsijuknál
pakolók figyelmetlenségét
kihasználva – a nyitott gép-
kocsiból vagy még a bevásárló
kocsiból tulajdonítják el a
táskát. Nyár lévén elõfordul,
hogy a gépkocsi lehúzott
ablakán benyúlva, a vezetõ
melletti ülésen lévõ táskát is
egy pillanat alatt kikapja a
szemfüles tolvaj. Az éttermek-
ben szintén kiváló lehetõség

adódik a bûnözõknek a lopás-
ra oly módon, hogy a sértett
székre akasztott kabátjából,
táskájából tulajdonítanak el
készpénzt és egyéb értékeket.  

KÖZLEKEDÉS
A Szentendrei Rendõrkapi-
tányság területén májusban
három halálos kimenetelû
közlekedési baleset történt.
Május 24-én, a délelõtti órák-
ban Pomázon, lakott területen
kívül egy, az úttesten átha-
ladó, 70 éves férfit gázolt
halálra egy gépkocsi. Pilis-
szentkereszten május 22-én,
a kora esti órákban egy 25 éves
férfi veszítette életét, amikor
motorkerékpárjával a megen-
gedett sebességet átlépve egy
útkanyarulatban kicsúszva
kerítésnek csapódott. Május
10-én, Leányfalun egy 36 éves,
motorkerékpárral közlekedõ
férfi ütközött össze a szemben
szabályosan közlekedõ Suzuki
típusú gépkocsival. A motor-
kerékpár a baleset követ-
keztében teljesen kiégett.

-kb-

Miniszteri vizit 
a bázison

Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter
és Tömböl László mérnök vezérezredes,
a Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkarának fõnöke tett látogatást
Szentendrén, a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázisán június 5-én,
pénteken. A két honvédelmi vezetõ a
három hónapos alapkiképzést befejezõ
szerzõdéses legénységi állományú
katonákat búcsúztatta el. Még március
3-án vonult be a bázisra 105 civil fiatal,
hogy elsajátítsa a katonai alapis-
mereteket. 
A vizsgakövetelmények teljesítését
követõen 87-en folytatják felkészü-
lésüket választott alakulatuknál, köz-
tük 13 hölgy is. Június 3-án a vezérkari
fõnök is megtekintette az izbégi
gyakorlótéren forgószínpadszerûen
megszervezett harcászati, lõkiképzési,
híradós, egészségügyi, katonai terep-
tani, mûszaki és vegyvédelmi vizs-
gákat. 
Néhány nappal korábban, május 27-én
az Európai Biztonsági és Együttmû-
ködési Szervezet (EBESZ) 32 tagál-
lamának 67 ellenõre látogatta meg a
katonai létesítményeket, valamint
megtekintette a fõbb fegyver- és harci
technikai rendszerek új típusainak
bemutatóját. Dr. Isaszegi János mérnök
vezérõrnagy, bázisparancsnok az ese-
mény alkalmával kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó állományt dicséretben
és jutalomban részesítette a június 5-
i szemle alkalmával.

Dr. Szekeres Imre a megjelentekhez
szólván hangsúlyozta a kiképzés, és
ebben a szentendrei kiképzõk tevé-
kenységének jelentõségét, majd így
folytatta: – A Honvédelmi Minisztérium
és a Magyar Honvédség vezetõi nagyra
értékelik azt a munkát, amit a két szent-
endrei katonai szervezet, a kiképzõ bázis
és a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Intézet állománya végez a honvédség
kiképzése érdekében. A nemzetközi
békefenntartás, a válságkezelés a Ma-
gyar Honvédség nemzeti feladata lett.
Profi, sikeres lett a Magyar Honvédség
a nemzetközi válságkezelésben. Érett,
felkészült, a veszélyeket is vállaló, több
külszolgálatot is megjárt állománnyal
rendelkezünk. Ahhoz azonban, hogy
minél több gyakorlati tapasztalattal
rendelkezõ katonánk legyen, elenged-
hetetlen a jó alapok lerakása. Márpedig
a Magyar Honvédségben ezeket az
alapokat itt, Szentendrén, a Központi
Kiképzõ Bázison rakják le.
A honvédelmi miniszter, majd a vezér-
kari fõnök személyesen adta át az érin-
tetteknek a kiképzésért, illetve az
EBESZ látogatás elõkészítéséért az elis-
meréseket.

- t -

Új diagnosztikus eljárás
A VI. Országos Patika Nap alkalmából az egészségi állapot felmérésének leg-
újabb módszerérõl tartott elõadást prof. dr. Szigetvári Iván egyetemi tanár,
szülész-nõgyógyász, természetgyógyász június elején a Szentendrei Városi
Gyógyszertárban. A doktor úr közel kétórás beszédében az úgynevezett NES
csepp-rendszer hatékonyságáról és a primer prevenció (azaz a káros dolgokról
való leszokás, áttérés az egészséges életvitelre) jelentõségérõl, és általánosság-
ban a magyar egészségügy helyzetérõl beszélt.
A professzor úr szerint az orvostudomány hiába öli bele a rengeteg pénzt az
újabbnál újabb gépekbe, eszközökbe, az egészségi állapotunk nem javul sem-
mit, ha a hangsúlyt nem az egészségmegõrzésre fektetjük. Magyarország az
európai országok közül a „legbetegebb“ országnak számít – rákhalálozásban
például világelsõk vagyunk –, megelõztük már a korábban rosszabb adatokkal
rendelkezõ Finnországot is, ahol most már hatalmas erõfeszítéseket tesznek az
emberek egészséges életmódra neveléséért.

A doktor úr elmondta, hogy az
orvostudomány csak 10%-ban tud
segíteni az emberek egészségének
megõrzésében, 20%  a genetika,
20%  a környezet és 50%  az élet-
mód. Az emberbe több mint 100
év van belekódolva, de ezt ked-
vezõtlenül befolyásolja az ártal-
mas életvitel, mint a dohányzás,
alkohol, elhízás, rossz levegõ. Az
életünkben sok minden mást sza-
bályoznak, de azt, hogy miként

éljünk, milyen ételek ártalmasak szervezetünknek, azt nem.
A NES-rendszer forradalmian új diagnosztikus és terápiás tudományág,
Amerikában fejlesztették ki hat éve, kb. egy éve mûködik Magyarországon. A
modern kvantumfizika megállapította, hogy az atomok kvantumenergia infor-
mációval kombinálódnak egymással, a biológiai szervezetekben ez hozza létre,
szabályozza és ellenõrzi az élet létfontosságú összetevõit. A NES diagnosztika
és terápia az egészséghez nélkülözhetetlen életfontos elõfeltételek helyreál-
lítását segíti elõ, hogy beindulhassanak az önreparáló mechanizmusaink. A leg-
mélyebb testi-lelki szinteket is képes feltárni, kortól, nemtõl függetlenül.
Csecsemõkorban, fiatalkorúaknál kimondottan ajánlott, hogy még a betegségek
megjelenése elõtt tudják megelõzni, kezelni a késõbb elõfordulható prob-
lémákat.                                                                                                      P.
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Hagyományok és emlékek
nyomában az Õrségben

A Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság
egy csoportja május 22. és 24. között Zala és Vas
megyében, kiemelt úti célként az Õrségben járt. Az
utazáshoz Szentendre város Önkormányzata anyagi
támogatást nyújtott. 

Elsõ nap. Zalaegerszegen megtekintették a Göcseji falumúzeu-
mot. Láttak egykori vízimalmot, 50 lakóépületbõl konstruált
skanzeni falut, amely még az 1900-as évek elején felfedezhetõ
falvakhoz mindenben hasonló. Érdekességként elmondható,
hogy a Szentendrei Skanzenben is létesülnek majd göcseji táj-
egységi épületek. A falumúzeum mellett található a Magyar
Olajipari Múzeum, ahol a múlt században még szorgalmasan
dolgozó fúrótornyok, gépek, szivattyúk mesélnek a látogató-
nak az olajkutatásról és -bányászatról. Rendkívül érdekes és
látványos volt az ásványkiállítás.

Zalalövõn a helyi tájházat látogatta meg a társaság, ahol a még
ilyen házban felcseperedett idõs, de mégis fiatalosan, lelkesen
magyarázó nénike elbûvölt mindenkit, amikor a ma már alig
ismert eszközöket mutatta be.
A társaságot további útján idegenvezetõ kísérte, aki vidéken
élõ emberként nagy szeretettel beszélt a környék természeti
értékeirõl, ismertette a történelmi tudnivalókat. Körmenden, a
Batthyány kastélyban a család emlékeit, állandó és idõszakos
kiállításokat látogattak meg, majd sétát tettek a rendezett kis
városban, ahol mindenkinek feltûnt a tisztaság, a várost díszítõ
virágok, és bizony irigykedve szemlélték, miért nem lehet ilyen
tiszta és virágos az õ szeretett Szentendréjük is.
Második nap. Elõször az Õrség egyik nevezetességét, legked-
veltebb horgászati- és üdülõközpontját, a Vadása tavat nézték
meg. Pankaszon régi szerszámokkal berendezett kovácsmû-
helyt, majd a szoknyás haranglábat nézték meg, mint az Õrség
egyik jelképét, hiszen majd minden õrségi településen látható
hasonló.
Továbbutazva Szalafõre érkezett a társaság, ahol az eredeti
mivoltában megmaradt épületegyüttest, a Pityerszert nézték
meg. A falumúzeum idegenvezetõje lebilincselõen ismertette
az egykor a szer épületeiben élõ önellátó családok életét. Az
épületegyüttes belülrõl körbejárható, a termények, jószágok és
emberek biztonságban, az idõjárás viszontagságaitól is védve
élhették a mai ember számára alig elképzelhetõ kényelmi ellá-
tottság nélküli, mégis tartalmas, egészséges életét.
Magyarszombatfán fazekasmûhelyt tekintettek meg, majd
Veleméren a Cipó vendéglõben az õrségi tökös-mákos rétest is
megízlelték.
Szentgyörgyvölgyön az Árpád kori templomot néztek meg, és
elcsodálkoztak az egykori tervezõk és építõk csillagászati
ismeretein, ugyanis derült idõ esetén a Nap a fal bizonyos pont-
jaira csak jeles napokon világít.
Harmadik nap. A társaság Lentibe utazott, ahol az erdészeti és
vadászati múzeumot megtekintése és a termálfürdõben való
kikapcsolódás után kora délután indult haza, Szentendrére,
emlékezetes élményekkel gazdagodva.
Jelen sorok írója is részt vett az utazáson, és ezúton is köszönetet
mond az utazás elõkészítõjének és szervezõjének, Szente
Jánosnénak, a társaság elnökének.                         Fábián Pál

Afõkertész beszámolt róla, hogy kis mér-
tékben ugyan, de emelkedik idén a ha-
táskörébe tartozó feladatokra fordított

összeg: a tavalyi 76 millió helyett már 79-80
millióból gazdálkodhatnak. A leglátványosabb
feladat minden bizonnyal a kaszálás és a
virágültetés. A város zöldfelületeit három zó-
nára osztották, amelyekben más-más gyako-
risággal vágják a fûféléket, s városszerte össze-
sen 60 ezer tõ egynyári virágot ültetnek ki két
turnusban. – Tavaly fõleg árvácskával próbálkoz-
tunk, miközben igyekeztünk a tavasztól õszig
tartó szezonban folyamatosan ültetni, hogy
mindig legyen virág a köztereken. Az elgondolás
sikeres volt – tette hozzá Kondacs Krisztián.
Állandó problémát jelent ugyanakkor a  szemét-
szedés. A fõkertész elmondta, hogy a Városi
Szolgáltató Zrt.-hez tartozó szolgáltatás szin-
tén három különbözõ zóna szerint alakul: a
belvárosban naponta, kijjebb csak hetente 2-3
alkalommal, míg a város legkülsõ zónájában
hetente egyszer szedik össze a szemetet a zöld-
felületekrõl. Kevés helyen ugyan, de elõfordul,
hogy a nagyon kiesõ területek egy része kimarad
a közterület-fenntartásból, egyedi megren-
delésre azonban a cég ezekrõl a részekrõl is
gondoskodik. A beszámolóból kiderült továb-
bá, hogy a város rendelkezése szerint a te-
lekhatár és az út közötti területet a tulajdonos-
nak kötelezõ fenntartania, kivéve a lakótelepet.
Itt gondot is okoz a járdák tisztítása és a fák
metszése, mert az érintett szakaszoknak sok-
szor nincs gazdája. A lakótelepen egyébként
sokszor gallyaznak a városi közterület-fenn-
tartók, de a lakók keveslik, mert sok a házak-
hoz közel nõtt nagyméretû fa. Évente 6-7 alka-
lommal kerül sor kaszálásra, a köztéri padok
felújítása folyamatosan zajlik, miközben újakat
is helyeznek ki.
Idén nyáron 36 darab szemetes edényt te-
lepítettek a belvárosban és a Bükkös-part men-
tén. A Duna-korzóról sajnos hétbõl hármat már
másnap elloptak, egyet közülük a Dunában
találtak meg összelapítva. További száz darab
szemetes edényt szereznek még be a közel-
jövõben, ebbõl 50 darab kerül a belvárosba, a
többi a külsõ területekre. Amint megtörténik a
telepítésük, leszerelik azokat a jól ismert házi

készítésû szemeteseket, amelyeket egy isme-
retlen lakó tart fenn és ürít szerte a városban –
ígérte a fõkertész. Ez utóbbi tervet több egye-
sületi tag is aggályosnak tartotta, mondván:
az emberek szívesebben teszik a szemetüket a
jól ismert, udvarias feliratokkal tarkított mû-
anyag rekeszekbe és nejlonzacskókba, mint 
a drága, rongálásra csábító új edényekbe. Bár
a városmarketing szempontjából tényleg
rosszat tesznek és rendeletsértõk is, az „amatõr
kukáknak“ mégis van létjogosultságuk a város-
ban – szólt a konklúzió.
Szóba kerültek még a Duna-korzón lévõ ki-
száradt fák, amelyek közül az egyik egy bele-
dobott csikk miatt néhány hónapja ki is gyul-
ladt. Ezek a korhadt példányok – mivel belenõt-
tek a gát szerkezetébe – csak a korzó felújí-
tásakor távolíthatók majd el. Mint hallható
volt, közmunkások segítségével folyamatosan
zajlik a Duna-parti kerékpárút és a 11-es fõút
melletti járda ûrszelvényének biztosítása, ame-
lyet helyenként jócskán benõtt a növényzet.
Egy szerzõdött vállalkozó ezekben a hetekben
tisztítja ki a Duna és a töltés közötti területet.
Az egyesület tagjai megjegyezték továbbá,
hogy a Fõ tér és a Kossuth Lajos utcai híd közöt-
ti gömbakácok nem kapnak elegendõ vizet,
mert körbebetonozták õket, s megmentésük
érdekében tenni kellene valamit. Dr. Dietz
Ferenc polgármester úgy fogalmazott: a
belváros-rehabilitációs projektért felelõs Szu-
romi Imre építész és csapata ezekben a hetek-
ben is egyeztet a Dumtsa Jenõ utca átépítési
terveirõl, amelyek során kiderül, mi legyen a
meglévõ fákkal.
Pirk Ambrus számos jobbító javaslatot tett,
illusztrációkkal és fotókkal támasztva alá
megállapítását: a Püspökmajor-lakótelepen és
a Radnóti úton volna még hely a fásításhoz.
Megállapította ugyanakkor, hogy gazdaságo-
sabb lenne egynyári virágok helyett évelõket
ültetni a köztéri virágágyásokba, ahol erre mód
van. Kondacs Krisztián ígérete szerint a
városvezetés átgondolja a javaslatokat a jövõ
évi virágültetés elõtt, de addig is folyamatosan
zajlik a takarítás, és telepítik az új köztéri
szemeteseket. 

- t -

Örök-zöld témák
Száz új szemetes kerül a városba

Kondacs Krisztián városi fõkertészt látta vendégül a Városfejlesztõ Egyesület június
4-én délután, hogy együtt vitassák meg a zöldfelületek és a közterületek fenntartásá-
val kapcsolatos aktuális - és sok esetben sajnos örökzöld - problémákat.
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Emberélet Alapítvány megkezdte a térség 
szociális hálójának szervezését. 
Az alapítvány képzett önkéntes segítõi szívesen
vállalják a daganatos emberek számára 
a lelkisegély nyújtást.

Segítünk:
• életmód-tanácsadás
• ingyenes Bachvirág-terápia
• lelkisegély nyújtás – otthonában vagy fogadóóráinkon

az alapítvány központjában,
• egyéni vagy csoportterápia
• sorstársi segítõ szolgálat
• hozzátartozók gyászfeldolgozása,
• életmód könyvtárunkból könyveket bérelhet e témában
• egyéni igények felmérése
• egyénre szabott étrendi tanácsadás
• betegápolási tanácsadás
• ápolási eszközök beszerzésének és kölcsönzésének segítése

Személyes találkozásra – elõzetes megbeszélés alapján – az Ön
otthonában vagy az alapítvány központjában, a Szentendre, Kör u. 
3-ban van lehetõség. Ha szükségét érzi, hívjon vagy írjon e-mailt!

Telefonszámunk: 06-20-434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
emberelet@gmail.com

Bojtár népi alkotó tábor
Évek óta foglalkozunk a régi magyar népi kultúra hagyományainak
ápolásával. Kisorosziban a falu egyik legrégebben álló házában második
éve mûködik „Régi idõk háza“ címû kiállításunk, melyet a falu régi tár-
gyainak összegyûjtésével hoztak létre helybéliek. A nyár folyamán több
alkalommal is lehetõség nyílik az érdeklõdõ gyerekeknek és felnõt-
teknek hosszabb idõt eltölteni a régi idõk tárgyai, eszközei között. A
táborba érkezõ leányok és legények sok-sok játék közepette megis-
merkedhetnek a magyar népi kultúrával. Õshonos háziállatainkkal és
pásztoraik életével: lófajták, kutyafajták, baromfifajták, juhfajták...
Népi mesterségeinkkel, melyeket maguk is kipróbálhatnak: bõr-
mûvesség, nemez készítés, szövés, fonás, fazekasság, gyöngyfûzés,
kosárfonás, népi játék készítés, népi hangszerek. A magyar kultúra
harci eszközeivel: íjászkodás, csillaghajítás, kelevézhajítás, karikásos-
torozás, népdalokkal, népmesékkel, körjátékokkal, népzenével.

2009. év táborai: június 15-20-ig, július  20-25-ig, 
augusztus 3-8-ig 

Gyermek táboraink 9-17 óráig hétfõtõl-szombatig
Felnõtt táborunk 10-19 óráig hétfõtõl-szombatig

Igény szerint óvodás korúaknak, felnõtteknek is indítunk tábort.
Helyszín: Kisoroszi „Régi Idõk háza“

Tábor díja 15 000 Ft/fõ, Kisoroszi gyerekeknek 12 000 Ft/fõ 
ebéddel és uzsonnával 

Örömmel várom érdeklõdését a 06-70-598-4345-ös telefonon, 
a 06-70-314-0268 számon vagy az alábbi 

e-mail címen: mezontuli@gmail.com, Rokob Orsolya

Tisztelt Polgármester Úr!

A két évvel ezelõtt az Önök jobboldali többsége
által elõterjesztett vagyoni típusú „építmény-
adó“ bevezetését a szocialista frakciónk támo-
gatta, azt Önökkel, a Polgári Koalícióval együtt
meg is szavaztuk. Tettük ezt azért, mert a város
érdekét tartottuk szem elõtt, s nem a kisded poli-
tikai játszmát akartuk gyakorolni. Úgy gondol-
tuk a város érdekében való politizálás elõbb-
revaló, mint az ellenzéki szerepben való tetszel-
gés, a „csakazértis“ ellentmondás. Tudtuk, hogy
ezzel a város bevételét gyarapítjuk, illetve a költ-
ségvetés helyzetét javítjuk, hogy bár a lakosság-
nak nem tetszõ, a „pénztárcába kotorászó“
javaslatot támogatunk. Egyben igazságosabb-
nak is tartottuk az Önök javaslatát, mint az addi-
gi egységes „kommunális“ adót, mert az  ingat-
lanok (ház, üdülõ, ill. mûhely) négyzetmétere
alapján kell az adót kiszámítani. Akinek nagyobb
az ingatlana, az fizessen többet, mint aki kisebb
ingatlannal rendelkezik. Frakciónk tehát támo-
gatta ezt az adófajtát, pedig népszerûbb (popu-
listább) lett volna ellene szavaznunk.
A most kialakulandó helyzet viszont aggaszt egy
kicsit, mégpedig azért, mert jelentõs ellent-
mondást látok az Ön pártvezére kijelentései,
illetve a Szentendre városában meglévõ épít-
ményadóval kapcsolatosan. 
Ön, mint a Fidesz tagja, hogyan értelmezi Orbán
Viktor pártelnök úr kijelentését, miszerint, ha a
jelenlegi szocialista kormány bevezeti a va-
gyonadót, azt a Fidesz hatalomra jutása esetén
azonnal el fogja törölni? Akkor mi lesz a szent-
endrei Polgári Koalíció által beterjesztett és a
szocialista frakció által támogatott és elfogadott
ingatlanadóval?
A költségvetésünkbõl kitûnik a beszedett adó
nagysága, de az még jobban látható, hogy a
város ezt a bevételt nem tudja sehonnan pótol-
ni. A városnak erre a bevételre szüksége van.
De az is kérdés, hogy az Ön pártelnöke – akinek
személyes utasítására kizárták azt a megyei
elnököt a pártból, aki a párt országos tiltása
ellenére részt vett az egészségügy priva-

tizálásában Hevesben – nem záratja-e ki Önt a
Fideszbõl, mert az ingatlanadó kivetésével szem-
bemegy a párt országos politikájával! De ez lenne
a kisebbik baj, a nagyobbik, hogy a város költ-
ségvetése ettõl fel is borulhat.
Számomra, mint frakcióvezetõnek, az is furcsa,
hogy ha a kimagasló értékû (30 millió forint
feletti) ingatlanok megadóztatása országosan
az Önök elnöke szerint igazságtalan, akkor itt,
Szentendrén az összes ingatlan megadóztatása
miért nem az?! Nálunk nem kapnak mentességet
a kiskeresetûek, a nyugdíjasok, a munkanél-
küliek, mindenki a megadott négyzetmétere után
fizeti az adót. Nálunk nincs értékhatár, ugyan-
annyi Ft-ot fizet négyzetméterenként az ala-
csony forgalmi értékû ingatlantulajdonos, mint
a jelentõs forgalmi értéket képviselõ luxus ingat-
lantulajdonos. Szerintem ez sokkal igazságtala-
nabb, mint a kormány által javasolt, sok min-
denre kiterjedõ, sok mindent figyelembevevõ,
kedvezményekkel telitûzdelt ingatlanadó ter-
vezete.
Mégis azt mondom, Szentendre városának szük-
sége van erre az adóbevételre, mint ahogyan az
országnak is a javasolt és igazságosabb ingat-
lanadóra. 2008-as építményadóból származó
bevétel 160 703 000 Ft volt, mely a város mû-
ködéséhez elengedhetetlenül szükségeltetett.
Két év távlatából is látszik, hogy jó döntést
hozott a testület, amikor bevezette ezt az adó-
fajtát, mert a városi mûködés – ennek az adó-
fajtának is köszönhetõen és a 2009-es költ-
ségvetési rendeletünk szerint – egyensúlyba
került.
Kérem Önt Polgármester Úr, hogy nyilatkozzon
errõl a kialakult helyzetrõl! Felvállalja-e, hogy
szembemegy a Fidesz pártelnökének akaratával
és marad Szentendrén a lakosság által – nem
örömmel – de elfogadott ingatlanadó (épít-
ményadó), vagy elõterjeszti a Fidesz országosan
meghirdetett akaratának megfelelõ vagyonadó
eltörlését Szentendrén! Nemcsak a frakciónk, de
a város lakossága is várja az Ön válaszait. 

Tisztelettel: 
Trenka István képviselõ (frakcióvezetõ)

F O L T O S  T Á B O R
A Dunakanyar Foltvarró Kör tábort szervez a Szentendrei-szigeten, az Árnyas Sziget Táborban
(www.arnyassziget.hu) június 29. és július 3. között. Költség: 26.000 Ft (4 éjjel szállás, 5 vacsora, 5
reggeli, 4 ebéd).
Program: babakészítés; a többrekeszes táskavarrás, színházi alkalmi táska változata; egy hagyományos
vagy íves crazyvel készült, bármekkora munka szabályos befejezése; a kezdõknek a tradicionális foltvar-
rás technikái; különbözõ befejezési technikák, módok a tradicionális foltvarrásnak megfelelõen
Aki egyiket sem akarja csinálni, hozza el magával az éppen készítés alatt álló munkáját, Bihari Zsóka
segít annak tökéletes, akár különleges befejezésében.  
Jelentkezés: 10 000 forint befizetésével június 25-ig.  Számlaszám: Szalamandra Egyesület 10700550-
43086300-51100005  Érdeklõdés: Kosztolányi Edit  26/310-525; 30/313-9254; kosztolanyi@naporas-
haz.hu, Bánfalvi Katalin  26/313-377; 30/418-3093; bankati149@freemail.hu, Bihari Zsóka 30/462-
2193; 26/380-930; biharizsoka38@gmail

REFORMÁTUS ÓVODA

A Szentendrei Református
Óvoda (Vasúti villasor 15.)
iránt érdeklõdõ szülõket
szeretettel várjuk hétfõn 
és csütörtökön du. 5-6-ig 
a Rákóczi u. 14. sz. alatti
gyülekezeti termünkben.

(Tel.: Bene Andrásné, 
06-20-216-3987)
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8 választás

KEVESEN SZAVAZTAK...

Az EP-választás ered-
ménye ismeretében egy-
értelmûen az látszik,
hogy a cigányok még
mindig zárkózottak,
nem bíznak a politi-

kában, a cigánypolitikában. Nagyon
kevesen mentek el szavazni, ami csaló-
dottságukat, reménytelenségüket mu-
tatja. Annak örülünk, hogy egyre több
képzett, tanult fiatal kap szerepet, õket
kell elõtérbe helyezni. A kampányunk
sem sikerült jól: elõbb kellett volna
elkezdeni, és több energiát kellett
volna belefektetni, hogy teljes körû
tájékoztatást kaphasson mindenki.

Lakatos Kálmán
MCF

NAGYARÁNYÚ GYÕZELEM
SZENTENDRÉN IS!

A Fidesz szentendrei
tagsága és a pártunkra
szavazó lakosok mind
kitörõ örömmel vették a
nagyarányú gyõzelem
hírét, sõt az elmúlt

napokban a velünk versengõ pártok
részérõl is sok gratulációt kaptunk.
Városunkban 46%-os részvételi arány
mellett, – ami jóval több, mint az orszá-
gos 36% –, gyakorlatilag ugyanúgy
56%-os Fidesz eredménnyel zártunk,
mint országosan, és ez a siker igazi
örömmel tölt el bennünket!
Mi áll az EU-ban is eddig egyedülál-
lóan nagyarányú gyõzelem mögött?
Úgy gondolom, az emberek nagy több-
sége most már világosan látja, hogy a
szocialista-liberális koalíció kormány-
zási módszere csak szavakban szól
róluk, de tettekben és a végeredményt
tekintve nem. 2002 óta a szocialisták
liberális partnerükkel – még a világvál-
ság elõtt – az országot mély pénzügyi,
gazdasági és morális válságba vitték.
Ha ezt nem tették volna, akkor az
általános világgazdasági válság messze
nem érintene minket ilyen mélyen. A
lakosság a válság hatását komolyan
érzi, és az 56% egyértelmûen mutatja,

hogy a Fideszben látják azt az erõt,
amely az országot ebbõl nem csak
kivezeti, de hosszú távon fel is virá-
goztatja. Ezt a bizalmat erõsíti az is,
amit Szentendre város fideszes ve-
zetését látva a lakosság már három éve
tapasztalhat.
A kampány során sok tagtársunk és
szimpatizánsunk dolgozott azon, hogy
felhívják azok figyelmét, akik a fent
leírtakkal azonosan gondolkoznak: ez
az EU választás jó alkalom arra, hogy
véleményüknek hangot adjanak.
Ezúton is köszönöm az õ munkájukat,
a városi Fidesz-szavazóknak pedig
köszönöm a belénk vetett bizalmat!
Végül a Jobbik Szentendrén is tapasz-
talható elõretörésérõl két gondolat:
Egyrészt ha a hét év alatt a szocialista
vezetésû kormányzat nem viszi az
országot csõdhelyzetbe, ha nincs a
2006-os õszi provokáció, akkor nincs
tere a radikalizálódásnak. Másrészt a
Jobbik õszintén kimondja a ma feszítõ
kérdéseket (amúgy a Fidesz is ezeket a
kérdéseket teszi fel), és az emberek
ezekkel a kérdésekkel könnyen azono-
sulnak. Azonban a válaszok, a javasolt
megoldások, amiket a Jobbik ad, már
nem fogadhatóak el, és reméljük, ezt
egyre többen belátják majd orszá-
gunkban.

Perneczky Zoltán
Fidesz 

LEHET MÁS...
A Lehet Más a Politika
és a Humanista Párt EP-
választási eredményé-
vel alaposan meglepte
az országot. A választási
szövetség résztvevõin

és támogatóin kívül nem sokan gondol-
ták, hogy egy pár hónapja még nem is
létezõ formáció lazán elhúz egy pár
hónapja még kormányzó parlamenti
párt mellett, és 2,6%-kal ötödikként
fordul a jövõ évi parlamenti választá-
sok célegyenesébe. Tény, hogy az EP-
kampány idején a pártszövetség csak a
több ezer szimpatizáns által összead-
ott mintegy 17 millió forintnyi magá-
nadományból gazdálkodhatott. Az is
tény, hogy korábban a szavazók alig
egyharmada hallott az LMP-rõl vagy a
Humanista Pártról. Mindezek fényében
komoly sikerként kell elkönyvelni a
mostani eredményt, amit a Nézõpont
Intézet választás utáni, az LMP továb-
bi 2%-os népszerûség-növekedését
regisztráló telefonos felmérése csak
még inkább megerõsít.
A magyarországi települések többségét
képezõ pár tucat vagy pár száz lelkes
falvakból hatvanban az 5%-ot is elérte
az LMP-HP a választáson, az élme-
zõnybe tartozó Remeteszõlõs pedig a
legjobb közép-magyarországi ered-
ménnyel (7,81%) büszkélkedhet. Az

ezer fõnél népesebb községek, városok
és fõvárosi kerületek közül ország-
szerte harmincban támogatták 5%
feletti arányban a pártszövetséget.
Ebben a sávban különösen kiemel-
kedõek a pilis-budavidéki terület ered-
ményei: 1. Telki (7,8%), 2. Pilis-szent-
lászló (7,76%), 4. Nagykovácsi
(7,65%), 6. Csobánka (7,19%), 12.
Pilisborosjenõ (5,99%), 20. Budakeszi
(5,43%), 21. Szentendre (5,33%).
A Dunakanyar-Pilis kistérséget az LMP-
HP népszerûsége (4,58%) tekintetében
csak a Budaörsi kistérség és Budapest
elõzte meg, ugyanakkor hiba lenne az
LMP-vel mint fõvárosi vagy agglo-
merációs párttal számolni. A politika-
csinálást alapvetõ állampolgári jognak
tekintõ LMP-s és humanista önkénte-
sek áldozatos munkája árán sikerült
lerakni egy stabil országos hálózat
alapjait. A leadott szavazatok tanúsá-
ga szerint minden négy magyar te-
lepülés közül háromban már biztosan
hallottak az LMP korrupcióellenes-
séget, környezeti fenntarthatóságot,
társadalmi igazságosságot és részvé-
teli demokráciát hirdetõ programjáról.

Sepsei Gergely
Pilis-Budavidék területi koordinátor

LMP

TELJES VOLT AZ EUFÓRIA
Az elsõ és legfontosabb,
hogy köszönetet mond-
jak mindenkinek, aki
szavazatával, szimpá-
tiájával, vagy bármilyen
más módon hozzájárult

a Jobbik sikeréhez.
Amit viszont nem hagyhatok ki, külön
öröm számomra, hogy a szélsõségesen
magyargyûlölõ SZDSZ elindult azon az
úton, ahová való, a politika szemét-
dombjára. 
A sikerünk értékét növeli, hogy Szent-
endrén a második politikai erõvé vál-
tunk, megelõztük az MSZP-t. Feb-
ruárban szerveztük újjá a Jobbik szent-
endrei szervezetét, és egyre nõ a jelent-
kezõk száma, de a szimpatizánsok,
„plakátragasztók“ is folyamatosan ko-
pogtatnak. Nem véletlen, hogy Szent-
endre mind a 28 szavazóhelyiségébe
tudtunk számlálóbiztost delegálni úgy,
hogy emellett „mi adtuk“ Leányfalu,
Tahitótfalu, Kisoroszi és Pilisszent-
lászló jobbikos megbízottjait is. 
Vasárnap este a Jobbik választási
központjában vártuk a híreket. Személy
szerint 10% körül vártam magunkat, 2
befutóval, azonban amikor megérkez-
tek az elsõ telefonok, és 11-18%-ról
szóltak Szentendrén, már tudtam, hogy
jobb lesz az eredmény. Abban ter-
mészetesen mindannyian biztosak vol-
tunk, hogy átlépjük az 5%-ot, hiszen
már 2006-ban is meghaladtuk azt. Úgy

gondoltam, hogy a szentendrei 15%-
ot nem lehet felülmúlni, de tévedtem,
mert elkezdtek érkezni a 33 és 42%-os
hírek. Teljes volt az eufória.
A végeredményt még a központban vár-
tam meg, de ünnepelni siettem haza a
mieinkhez. Feledhetetlen éjszaka volt.
Szebb Jövõt!

Dr.Filó András
Jobbik 

NAGY MEGLEPETÉSEK
Június 7-én nagy meg-
lepetésekkel véget ért a
2009. évi EU-kampány:
a Fidesz 14, az  MSZP 4,
a Jobbik 3, az MDF 1
mandátumot szerzett. 

Még a Fidesz eredménye várható volt,
addig az MSZP negatív, a Jobbik pedig
pozitív eredményt ért el. Legnagyobb
meglepetés számomra az, hogy az
SZDSZ-nek nem sikerült mandátumot
szerezni. Természetesen eredménynek
tartom az MDF megszerzett mandá-
tumát, de sokakkal együtt többet vár-
tam, azt reméltem, hogy a listavezetõ
Bokros Lajos mellett EU-képviselõ lesz
Habsburg György is. Mindkét politikus
szaktudása alapján megérdemelte vol-
na a választok bizalmát. Bokros Lajos
szakmai tanácsait Európában, de a
világ számos országában kikérik és
értékelik. Így a szomszédos Szlová-
kiában az õ aktív közremûködésével
vezették be az eurót. Habsburg György
édesapja mellett 1979-tõl ismeri és
szolgálja Európát, óriási érdekérvé-
nyesítõ gyakorlatra tett szert, amit
Magyarország javára kíván hasznosí-
tani. A szentendrei és a dunakanyari
MDF-szervezetek több sikeres gyûlést
szerveztek. Jelöltjeinkkel Budakalász-
tól Pomázon át Szentendrén és Tahi-
tótfalun programismertetõ kampányt
folytattunk. A média segítségével
igyekeztünk képviselõ-jelöltjeinket a
lehetõ legszélesebb körben bemutat-
ni. Kampányunkra jellemzõ volt, hogy
a jelöltjeink nem belpolitikai kérdé-
sekrõl beszéltek, hanem az európai
helyzetet értékelték, és abban hatá-
rozták meg saját és az ország felada-
tait. Bokros Lajos elmondta: Európában
ugyanolyan gazdasági válság van, mint
Magyarországon, amit szintén kezelni
kell. Ha Európát kitudjuk vezetni a vál-
ságból, akkor az Magyarországnak is
nagy és biztos elõrelépést jelent. A
választási eredmények és képviselõnk,
valamint a vele Brüsszelbe tartó szak-
értõi gárdával mi, a dunakanyari MDF-
esek együtt kívánunk mûködni. Brüsz-
szeli csapatunk tájékoztatni fog ben-
nünket a közvetlenül is megpályázható
európai uniós forrásokról – mondta
Habsburg György a szentendrei Vá-
rosházán Kun Csaba alpolgármester és
több képviselõ társaságában. A kam-
pány mérlegéhez tartozik még, hogy
ismételten jobb eredményt értünk el,
mint az országos átlag. 

Dr. Dragon Pál 
MDF

Mérlegen az EP-választás

Összeállításunkban az EP-válasz-
táson részt vevõ pártok, szerve-
zetek helyi vezetõinek véleményét
közöljük változtatás nélkül.
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ERÕSÖDÕ SZÉLSÕSÉGEK
A június 7-i európai
parlamenti választás
végeredménye – az
MSZP szereplését il-
letõen – nem okozott
nagy meglepetést. A

közvélemény-kutatók elõrejelzései az
elért eredményhez közeli száza-
lékokat jósoltak. Az is „hagyomány-
nak“ tekinthetõ, hogy a kormánypár-
tok mindig rosszabbul szerepelnek
ezen a választáson, mint az ellenzéki
pártok.
Ami meglepetést okozott, az a szél-
sõjobboldal ilyen mérvû elõretörése
volt. Sajnos a szélsõségek megerõ-
södése nemcsak Magyarországon ta-
pasztalható. Az európai országokban
meglévõ belpolitikai feszültségek is
azt mutatják, hogy az állampolgárok a
válságkezelõ kormányokon akarnak
elégtételt venni a nehezebb élet-
körülményeik miatt. Tudomásul kell
venni, hogy a kormányon lévõ pártok
kénytelenek a megszorító intézkedések
megtételére. Az ideiglenes megszorítá-
sokkal mindannyiunk érdeke, a gaz-
daság stabilizálása a cél. Az emberek a
jelenlegi gazdasági helyzet, a nehe-
zebb megélhetés miatt elfordultak a
kormánypártoktól, és olyan szerveze-
tek mellé álltak, amelyek hangzatos
szavakkal, de a realitást mellõzve, meg-
oldást nem nyújtva azt hitetik el velük,
amit hallani akarnak. Talán sokan félre
is értették a Jobbik uniós kampányában
elhangzottakat. A kirekesztõ, irreális,
felelõtlen politizálástól elhatárolódik
a Magyar Szocialista Párt, és erre kéri

a mai magyar politikai élet felelõsen
gondolkodó szereplõit.

Sass Szabolcs
MSZP

ROSSZABB A VÁRTNÁL
Talán kiderült a vá-
lasztások elõtti meg-
szólalásomból, hogy a
mostani tevékenysé-
günk mellett nem vár-
tam jó eredményt az EP-

választáson. De ennyire rosszat sem.
Miért? A jelenlegi gazdasági hely-
zetben nem lehet liberális szloge-
nekkel választókat nyerni. Egyúttal
ebben a ciklusban mi is kormányon
voltunk, bár nem csak rajtunk múlott,
romlottak hazai körülményeink. Nem
tett jót az ellenzék politikai „frocli-
ja“, erõpróbája sem. Türelmetlen-
ségük néhol a szélsõséges nézeteknek
kedvezett. Ugyanakkor azt sem szabad
elfelejteni, hogy most nem országos
parlamenti választások voltak, re-
mélem, más is így gondolja. A mostani
népszavazás sem a kiért, hanem ki
ellen szólt. Sajnos a szavazók nem
látják át (talán nem is az õ dolguk),
hogy kire, mire szavaznak. Van-e, 
lesz-e megfelelõ válasz a mostani
többségnek a napi kérdésekre? Szerin-
tem nem. A korrupció ellen, akkor,
amikor a korrupció pártfüggetlen? Új
munkahelyek? Mibõl? Ki mit fog ter-
melni? Ki mit fog eladni/megvenni?
Multiellenesség? Érdekes, most éppen
a többség Európába szavazta be az
„Európát“ ellenzõ pártokat!? Vagy EP-
képviselõnek lenni nem rossz üzlet?

USA-ellenességünk, amikor sokan sze-
retnek ott turistáskodni, tanulni, él-
ni? Kiszavazták a liberálisokat, ami-
kor éppen mi volnánk a leg-„európaibb“
párt. Fidesznek pedig vigyáznia kell
az emberek utcára vitelével, nehogy
megégessék a ke züket, ugyanis nem
nagyon lehet mást csinálni, mint amit
most megpróbál a Bajnai-kormány.
Kevesebb adónak persze én is örülnék,
de ez közgazdaságilag nem megalapo-
zott. Az önkormányzatok sem mûköd-
nek jól, kevés a forrás (több adóbevé-
tel kellene itt is), vagy talán felelõtlen
a gazdálkodás? Pedig ma a városok
70%-ban jobboldali irányítás alatt áll-
nak, mégsem mûködnek túl jól.
Még rengeteg a megválaszolatlan kér-
dés. Nem mellékes, hogy jelen „nyug-
talan“ állapotok vezetõ politikusaink
szándékos zavarkeltésének, egyet nem
értésének következménye is. A XXI.
században el kell jönnie egy olyan

idõnek, amikor a nézetkülönbségek
nem hisztériába, gyûlölködésbe torkol-
lanak, hanem a másik megértésébe,
netán elfogadásába. A nézeteltérések
mellett még lehetne békésen, nyugod-
tan egymás mellett élni. Most kicsit
tartok tõle, hogy látszólagos nyugal-
munknak vége. Bár ne így lenne! 
Valahogy mintha szocializmusra sza-
vaztak volna az emberek: kevesebb
adó, több juttatás, több munka, önel-
látóbb Magyarország, központibb
elosztás, központibb irányítás. Ezt már
egyszer meguntuk, nem lenne j, ha
ismét megmondanák, hogy mi a jó
nekünk. Vagy megint ezt akarjuk?
Egyébként meggyõzõdésem, hogy a
jövõ évi választások a liberálisok
számára kedvezõbben fognak alakulni,
és az erõviszonyok kiegyensúlyozot-
tabbak lesznek.

Simonyi György 
SZDSZ

37. TOKAJI ÍRÓTÁBOR 
Élõ nyelv, élõ irodalom – Hagyomány és kihívások 

Augusztus 12-13-14. szerda, csütörtök, péntek, Tokaj-Széphalom
Várjuk a szakmai érdeklõdõk, a pályatársak, írók, költõk, esszéírók, esztéták,

irodalomtörténészek jelentkezését! 
Szállásunk és étkezésünk hagyományosan a tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium 
kollégiumában lesz, a tanácskozásoknak és a kiállításoknak a gimnázium 

aulája ad helyet kivéve, amikor Széphalmon vendégeskedünk.
A jelentkezési határidõ július 12.

Érdeklõdés és bõvebb tudnivalók: (46) 359-923, 06-20-453-4890
Email: tokaji.irotabor@chello.hu  
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Az 1956-os intézet nyilvános-
ságra hozta a Nagy Imre és már-
tírtársai 1989. június 16-i te-
metésének biztosításában részt
vett ügynökök és „tartótiszt-
jeik“ listáját. Az intézet webol-
dalát két napig nem lehetett
elérni, akkora volt húsz év után
is a besúgók személye iránti ér-
deklõdés. Leleplezõdött egy
közismert sztárügyvéd, egy kül-
politikai megmondóember, a
parlament egykori alelnöke
(Antall József bizalmasa), né-
hány újságíró és ellenzékinek
vélt korabeli aktivista. A töb-
bieket csak kevesen ismerik, azt
pedig a történészek sem mernék
megtippelni, milyen mértékben
alakította az eseményeket a
befolyásolásra és besúgásra be-
vetett közel 300 ember. Külö-
nösen, hogy a 182 „titkos meg-
bízott“ közül 70 ismeretlen, fel-
tehetõen az 1990. januári irat-
megsemmisítések miatt.
Kevesen tudják, hogy 1988.
november 12-én Szentendrén,
Dragon Pál lakásán „támadt
fel“ a Kisgazdapárt. Itt jelen-
tették be az elsõ helyi szer-
vezet létrehozását (miután a
jogfolytonosságot hordozó
idõs politikusok véleménye
megoszlott a párt felújítá-
sáról), s az innen hazatérõ
vidéki ellenzékiek hozták létre
a következõ napokban a továb-
bi szervezeteket. Egy hét múl-
va a Pilvaxban Pártay Tivadar
kihirdette az országos vezetõ-
ség névsorát. (Egyedül Antall

József tiltakozott, mondván,
nincs jelen a még élõ háború
utáni országgyûlési képviselõk
másik fele.)
A szentendrei tanácskozáson
a jelenlévõk elmondása szerint
részt vett a listán szereplõ
Bereczki Vilmos, „Palotás“ fe-
dõnevû tmt. (titkos munka-
társ), aki, miután kiderült,
hogy az öregek nem döntöt-
tek a párttá alakulásról, min-
denáron rá akarta beszélni a
többieket a Nemzeti Radikális
Párt (Bajcsy-Zsilinszky egyko-
ri pártjának elnevezése) azon-
nali megalakítására. Õ volt az,
aki Krassó György Londonban
élõ forradalmár segítségével,
valamint Szabad Európa Rá-
diós kapcsolatán keresztül
még aznap este nyilvános-
ságra hozta a Kisgazdapárt
Szentendrei Szervezetének
megalakulását. Egy véletlen
folytán néhányan megtudták,
hogy már másnap „a párt“
Politikai Bizottsága tagjainak
az asztalán volt a jelentés a
Szentendrén történtekrõl.
Novembertõl februárig a párt-
vezetés egyik felébõl létrejött
„szervezõ bizottság“ Palotás
tmt. lakásán tartotta megbe-
széléseit. Az ügynök úr magára
vállalt szinte minden felada-
tot, és õ volt napi kapcsolat-
ban a jórészt idõs politikusok-
ból álló politikai vezetõ testü-
lettel. Az operatív szervezet
tagjai egy idõ után észrevet-
ték, hogy Pártay Tivadarék gya-

nakodva tekin-
tenek rájuk, há-
zigazdájuk pedig
nem végzi el a
magára vállalt
feladatokat. Egy
másik listán sze-
replõ ügynök,
Héczei Imre tmb.
(titkos megbí-
zott) pedig oda-
járt hozzájuk
mószerolni az
öregeket. Feb-
ruár végén a poli-
tikai testület
négy fõt „bom-
lasztás“ miatt,
meghallgatásuk
nélkül kizárt a
pártból. Az MTI

egész este várta a civilben
rovarirtó gázmester tmt-tõl a
kizárások hírét, amit a Magyar
Rádió perceken belül közre is
adott.
Bereczki Vilmos országgyûlési
képviselõségig jutott a Kis-
gazdapárt színeiben, s ott
egyenesen a Nemzetbiztonsági
Bizottságban landolt. Másfél
év múlva a volt tartótiszteknek
elegük lett álszent nyilat-
kozataiból, s egyikük leleplezte
õt az egyik napilapban. El-
mondta, hogy „Palotás“ volt
évekig a földalatti ellenzékre
telepített elsõ számú ügy-
nökük. Pl. õ hozta át a határon
Londonból a Krassó által kül-
dött stencilgépeket, amelyen
a szamizdatot nyomták. E sorok
írója is emlékszik rá, hogy a
szóban forgó úr szállította és
kezelte a hangosítást(!) '89-
ben az SZDSZ elsõ tisztség-
választó gyûlésén.
S emlékszik egy harmadik –
listán szereplõ – ügynökre,
bizonyos Ruttkay Leventére,
aki '88-ban a Bajcsy-Zsilinszky
Társaság képviseletében vett
részt a Szabad Kezdemé-
nyezések Hálózata szervezõi-
nek a Gellért-hegy lábánál
mûködõ Bukarest étteremben
tartott megbeszélésein. „Ta-
más“ tmb. egyik alkalommal
tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy az MDF Jurta Színházbeli
rendezvényén Csurka István
azt kérdezte tõle: „Mi az Le-
vente, zsidók közé kevered-

tél?“ Megfagyott a levegõ, s
Haraszti Miklós, TGM és Solt
Ottília kifakadt a népi ellen-
zékre, amely nyilvánvalóan
antiszemita és legszívesebben
megfojtaná õket egy kanál
vízben. Kis János önuralma
ugyan visszaterelte medrébe a
beszélgetést, de érezhetõ volt,
hogy a méreg a szívekig hatolt.
A Kisgazdapártban és a Szo-
ciáldemokrata Pártban sze-
rencsét próbált fiatalok utólag
arról számoltak be, hogy be-
nyomásaik szerint hemzsegtek
körülöttük az ügynökgyanús
alakok. Konfliktusok során
rendre elõkerült a szervezet-
ben az ügynökvád, s a vá-
daskodásban a késõbb valóban
ügynöknek bizonyult szemé-
lyek jártak az élen. Megle-
petéssel tapasztalták az idõn-
ként nyílt, de többnyire inkább
suttogó, gyakran teljesen
alaptalan zsidózást is. Végül
az állampárt számára kon-
kurenciát jelentõ, sok fiatal
értelmiségit vonzó szociál-
demokrata párt járt rosszab-
bul: teljesen szétzüllesztették
a látszólag belsõ konfliktusok.
Csak a kipróbált baráti kap-
csolatokra alapozott ellenzéki

politikai szervezõdések (MDF,
SZDSZ, Fidesz) élték túl az ügy-
nökhordák garázdálkodását.
Azonban már a rendszervál-
tozás hajnalán beoltották õket
az egymással szembeni bizal-
matlansággal, amely nagyon
korán hatalmi harcokhoz ve-
zetett (négyigenes népsza-
vazás), s hozzájárult a késõb-
bi taxisblokádhoz, chartázás-
hoz, médiaháborúhoz, végül
pedig az SZDSZ utódpárt kar-
jaiba omlásához és az MDF
önszalámizásához.
Az ügynökökkel és ügynök-
listákkal végrehajtott, máig
tartó politikai manipulációk
megakadályozták, hogy a
rendszerváltozást követõen
szembenézzünk azzal a rejtett
hálózattal, amely családta-
gokat, barátokat, munkatár-
sakat bolondított, zsarolt és
kényszerített arra, hogy meg-
figyeljen bennünket, s je-
lentse a hatalmon lévõknek,
melyikünk mirõl beszél és
hogyan gondolkodik. Az er-
kölcsi kár felmérhetetlen, s
felmérések szerint a fiatalok-
ban egyre nõ a nosztalgia a
Kádár-rendszer iránt.

Teveli

Abszurd történetek Madzsarisztánból

Sötét játszmák
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt eltûnt népek és
kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát
magyarnak nevezõ népcsoport nyomaira bukkant. A megtalált írások segítségével –
Levedi és barátja, Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha
Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.



millennium 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 23. SZÁM • 2009. JÚNIUS 19.

Múlt heti írásomban száz évvel
forgattam vissza Szentendre
történetének idõkerekét. Ez

alkalommal egy újabb, bõ száz évet
átrepülve, a tizennyolcadik század
utolsó harmadába, az akkori szentend-
reiek házaiba invitálom a történelmi
kalandtúrákat kedvelõ olvasót. E vir-
tuális utazásban segítõim a végren-
deletek és hagyatéki leltárak, olyan
történeti források, amelyek egy-egy
személy mindennapi használati tár-
gyairól, munkaeszközeirõl, lakáskultú-
rájáról, ruházkodásáról adnak képet.
A végrendeletek, hagyatéki leltárak,
házassági szerzõdések roppant gazdag
információanyagának kiaknázása a
hetvenes évek elejétõl vett nagy len-
dületet a hazai történettudományi és
néprajzi kutatásokban. A fõ-és közép-
nemesség életmódjának vizsgálatához
már a tizenkilencedik század vége felé
is felhasználták a fent említett forrá-
sok mindegyikét. Radvánszky Béla
kitûnõ, háromkötetes mûve: a Magyar
családélet és háztartás a XVI. és XVII.
században címmel 1895-ben jelent
meg, majd új kiadásban a Helikon
Kiadónál 1986-ban. A városi, mezõ-
városi és falusi népesség körébõl ezer-
számra fennmaradt inventáriumok,
végrendeletek és vagyonjogi szerzõ-
dések egyedülálló kultúr- és mûvelõ-
déstörténeti, gazdaság- és társada-
lomtörténeti értékének átfogó és
összehangolt feltárása csak a huszadik
század utolsó harmadában vette kezde-
tét s tart mind a mai napig.
Gyõr, Sopron, Debrecen, Szekszárd pol-
gárságának életmód és vagyoni ré-
tegzõdés vizsgálatához a kutatók
esetenként több ezer végrendeletet és
inventáriumot dolgoztak fel. 
A vagyoni helyzet, az életmód, a gaz-
dasági tevékenység e becses, de jelen
esetben csak kis számú dokumentumá-
nak kifaggatásával  is már fontos ada-
tokat tudhatunk meg a tizennyolcadik
század végi Szentendre lakóinak élet-
körülményeirõl.
A lúdtollal érdes papírra vetett lajstro-
mokból az egyik elsõ üzenet, ami a fo-
gyasztói tébolytól terhelt napjaink
emberéhez eljuthat, az a tárgyak
funkciójában és mennyiségében meg-
mutatkozó ésszerûség és mérték-
letesség. A mindennap használatos tár-
gyakból a jómódú polgár is nagyjából
ugyanazzal rendelkezett, mint sze-
rényebb körülmények között élõ társa,
csak esetleg az övéi más vagy jobb
anyagból készültek.
Ha képzeletben belépünk egy tizen-
hetedik század végi szentendrei kõ,
vályogtégla, vagy tapasztott sövény-
falú ház lakószobájába, bútor gyanánt
ágyat: mondjuk „fedeles feketét“,

másutt „lágy fából valót“, asztalt:
fehéret, kisebbet és „hosszú keresz-
test“, fa vagy bõrös széket, ruhatartó
ládát, helyenként bõrrel borítottat,
esetleg almáriumot, festett vagy fes-
tetlen padot találunk. Ha gyerekek is
voltak a háznál, helye volt a bölcsõnek,
gyermekszéknek, ágyacskának. A falon
tükröt, fogast, a katolikusoknál fe-
születet, képet vagy képeket találunk.
Az egyik háznál voltak például „2
berámázott és vászonyos szüz Mária
képek, 2 nagy papiros vászonra ragasz-
tott kép, 3 fán ki írott képek, 9 papiros
kép fekete rámban, 7 figurák rámban“,
azaz keretben. 
A szentképek mellett a kultikus tár-
gyak közé tartozott a szenteltvíztartó,
a füstölõ, a „tömjénes iskatuja“. 
Említenek még a források könyvet
(könyveket) minden külön megjelölés
nélkül, órát tokjával, rokkát és szö-
võszéket. A világítást lámpás és gyer-
tyatartó szolgáltatta.
Az ágynemû a ház fontos tartozékának
számított, az elzálogosított ingóságok
között például elõfordul vánkos, azaz
párna is. Általános gyakorlat szerint
az ágyba szalmazsák került, erre gyap-
jas vagy sima derékalj, lepedõ, duny-
ha, paplan – a módosabbaknál selyem-
bõl készített –, vánkos, rá való „kék
hajjal“, azaz huzattal. Az ágyi kel-
lékekhez sorolandó még a „paterótz“,
ismert nevén a pokróc. Beslicza György
özvegyének 1790-ben számba vett
ingóságai között volt „1 fedeles fekete
ágy, 1 fehér asztal, 1 kisebb fehér asz-
tal, 1 fehér asztal hosszú keresztes, 6
új bõres szék, 3 fa szék, 2 föstös fa
pad, 3 fehér pad, 1 almárium, 1 tükör,
1 rézbõl való lámpás, 1 réz füstölõ, 1
réz gyertyatartó“. Az asztalt „kivarott
leblek“, vagyis terítõ fedte. 
Radics István 1782-ben rögzített ha-
gyatékában az alábbi, szobába való tár-
gyakat találjuk: „2 almárium, egyik
üveges, 1 kis asztal fa, 2 kis aszta-
locska, 3 fa szék, 4 sárga bõrszék, 1
lágy fából való ágy, 1 bõr láda, 1 tükör,
1 sárga (réz) gyertyatartó, 2 ordina-
rius (közönséges) gyertyatartó, 1 cin
lámpás, 1 nagy kép üvegben, 2 kép, 4
kuralyon portré, 1 töményezõ, 1 kis
fogas, 1 Jeruzsálembõl való kereszt,
10 különféle könyv, 13 vánkus, 2
paplan, 4 dunyha“.
Mind a végrendeletekben, mind a ha-
gyatéki leltárakban gyakran találko-
zunk a viselettörténet számára értékes
felsorolásokkal. A ruhanemûk és lábbe-
lik anyaga, színe, mintázata, tételszá-
ma sokat elárul tulajdonosáról, örökül
hagyójáról, vagy házassági szerzõdés
esetén a mennyasszony kelengyéjérõl.
Nézzük meg, mi lógott a fogason, vagy
mit rejtett egy-egy ruhás láda. A férfi-

ak ruhatárában a tizennyolcadik század
második felében készült források sze-
rint a leggyakrabban említett ruha-
darab a többnyire posztóból készült és
flanellal bélelt lajbli és a mellényként
szolgáló pruszlik volt. Az alsó és felsõ
ruhaként egyaránt hordott inget 

ümegnek, ümögnek mondták. Az alsó
testet nadrág vagy gatya fedte. Ez
utóbbi Bakalovics szentendrei bolt-
jában is kapható volt, a parasztgatya
54 krajcárért, az ún. keskenyebb gatya
45 krajcárért. Lábbelinek csizmát hor-
dott, aki tehette, fejükre süveget,
például nyestbõl, az urasabbak kalapot
tettek. A férfi felsõ ruhák közé tarto-
zott még  a mente, a dolmány és télvíz
idején a rókaprémes bunda. 
Madarász Mihály „halálos betegen“
1769-ben ingó és ingatlan vagyonáról
tett testamentumában egyebek mel-
lett két téli süvegrõl, egy gombok
nélküli új és egy avitt (régi, öreg)
dolmányról szól az írás. Ez utóbbin
tizennégy pár ezüst gomb. Ezeken kívül
rendelkezik még egy vörös övrõl húsz
ezüst karikával, két új nadrágról, egy
hamuszínû új, nyesttel prémezett  men-
térõl tizenhárom ezüst gombbal és
ezüst ráncra valóval, két zöld bundáról,
melyek közül az egyik rókaprémes.
A nõi felsõruházat jellegzetes darabja
a férfiakéhoz hasonlóan a pruszlik, ami
lehetett kék virágos, veres vagy praon
(mustár színû) sávos, s készülhetett
selyembõl avagy közönségesebb ma-

tériából. Minden forrásban szerepel az
ümög, a rékli, a kötény, a szoknya,
amiben a pruszlikhoz hasonlóan ked-
velték a csíkosat. A nõi viselet ki-
egészítõi a harisnya (strimpli), a fejre
való kendõ, keszkenõ (fékenyõ), az
asszonyoknál elmaradhatatlan fejkötõ
(tétletõ), munkához nyárban a szal-
makalap, otthonra módosabb háznál a
vörös selyem papucs (pantoffl). Sok-
féle színû és mintájú selyempántlika
tette még változatosabbá és vonzóbbá
az egykori szentendrei asszonyok és
lányok ruházkodását. Viseletük anya-
gában és mintázatában is sokkalta
gazdagabb volt, mint a férfiaké. Ezen
az azóta eltelt bõ két évszázad mit sem
változtatott. Mindkét nemnél a leg-
gyakrabban használt anyagféleségek
közé tartozott a posztó, szövet, vá-
szon, selyem, flanel, gyolcs, bársony.
Tételszámra nézve az inventáriumok-
ban mindenképpen, de sok esetben a
végrendeletekben is a konyhai esz-
közök állnak az elsõ helyen. A felsorolá-
sokban rendszerint megnevezik anya-
gukat (fa, réz, cin, vas, pléh, porcelán,
cserép, üveg), darabszámukat, mé-
retüket (nagyobb, középszerû, kisebb,
kicsiny), állapotukat (új, öreg, avítt)
és ahol arra szükség van, az ûrtartal-
mukat (itzés, vékás, mérõs, mesze-
lyes). A magas tételszám ellenére sem
szabad azt hinnünk, hogy mindig és
minden egyes darabot számba vettek.
A végrendeletekben nyilvánvaló, hogy
csak a fontosabb, értékesebb ingósá-
gok sorsa felõl kellett dönteni, kü-
lönösen akkor, ha az apróbb napi hasz-
nálatú tárgyak beszerzése nem okozott
különösebb gondot, vagy már eleve
volt belõlük elegendõ. A cinbõl, rézbõl,
vasból készült edények értéket kép-
viseltek, számbavételükre biztosan sor
került. Hasonlóan a porcelán edé-
nyekhez, melyek ebben az idõben egy
kisváros gazdálkodó, kereskedõ pol-
gárai körében még eléggé újdonság-
nak számítottak. Feltehetõen a kávézás
eszközei, a kaffezaln (kávés csésze és
tányér) és a „kávés malom“, a daráló
sem ékesített minden konyhát. A fû-
szeres „iskatulyát“ részben a saját ter-
mesztésû, szárított fûszernövények, de
még inkább a helyi boltosoknál, pél-
dául Sztojanovicsnál kapható, külföld-
rõl behozott fûszerek, mint a gyöm-
bér, bors, fahéj, szegfûszeg, szerecsen-
dió tölthették meg. A réz tepsiben,
bográcsban vagy vas serpenyõben el-
készített étkeket cin vagy cserép tá-
nyéron fogyasztották el cin vagy fa
evõeszközzel, üveg pohárból kortyol-
gatva mellé a többnyire saját termésû
vörösbort. A kávét kis réz kanállal
kavargatták, s szalvétának „kivarrott
asztal keszkenyõt“ használtak. 

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Mi volt a szobában, a ruhás ládában és a konyhában?
18. századi végrendeletek és hagyatéki leltárak

Amikor már nem kötnek tárgyak
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Szondy Andrea (a
Szentendrei Közmûve-
lõdési Kht. munkatársa,
a SZAFT fõszervezõje): –
Pacsika Rudolfnak van
egy mûve, A szentendrei

humusz, ahol a sok kis kék folt szim-
bolizálja a szentendrei képzõmûvé-
szeket, a rózsaszín foltok a mûvészfe-
leségeket, élettársakat, ismerõsöket,
barátokat, fehér papírra filccel írva a
Dalmát Kávézó, az Avakum, a Korona
és így tovább, valamint zenekarok nevei
(Moha, Vujicsics, Új Modern Akroba-
tika), emberek, helyszínek, események,
kapcsolatok egymásra pakolva, rétege-
sen, a felszín alatt. Ez a szentendrei
humusz olyan minõségi szellemi tápta-
laj, amiben az elvetett ötlet életre tud
kelni. Bizonyíték erre a SZAFT, amely
néhány hónappal ezelõtt még csak egy
gondolat volt, s mára már több tucat
ember közös, közösséget is formáló
ügye. Számomra a SZAFT-tal kapcsolat-
ban a legnagyobb élmény, hogy akiket
felkértem, hogy vegyenek részt benne,
csatlakozzanak hozzá, adják a nevüket,
segítsenek, azok mind jöttek, pezseg-
nek, agyalnak, kreatívodnak, szervez-
kednek, akadálymentesítenek, teszik a
dolgukat. Mindezt azért, mert hisznek
abban, hogy ez egy olyan történet, 
amellyel dolguk van.

Morvai Zsuzsa (Szent-
endrei Kulturális Kht.):
– Az iparmûvészeti ki-
rakodóvásár megszerve-
zése jutott feladatomul.
Elképzelésünk szerint

elsõsorban fiatal, illetve ötletekkel teli,
dinamikus mûvészeket kerestünk. Kö-
rülbelül 25-30 jelentkezõ akadt a leg-
különbözõbb iparmûvészeti területek-
rõl: például üvegesek, nemezkészítõk,
ruhakészítõk, bõrmûvesek, keramiku-
sok. A városnak meg kell találnia azokat
a kulturális rendezvényformákat, ame-
lyekben a hagyományait tovább tudja
éltetni. Csak úgy tudjuk magunkhoz von-
zani a turistákat, a látogatókat, ha élõ
hagyományokkal találkoznak.

Krizbainé Szabó Éva
(Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága): – A SzeK-
Ko (Szentendrei Képzõ-
mûvész Kortársaink) cí-
mû tárlat keretében egy

szentendrei képzõmûvészeti körképet
szeretnénk bemutatni, ahová minden
olyan szentendrei képzõmûvészt meg-
hívunk, aki a városban él, illetve a Régi
Mûvésztelepen alkot, vagy valamelyik
helyi mûvészeti csoport tagja. Több mint
80 meghívót küldtünk szét, amelyben
megkértük az alkotókat, hogy adjanak
be néhányat az utóbbi három-négy
évben készült mûveik közül. Ha a tárlat
látogatói közül valaki megvenné a mû-
veket, szívesen összehozzuk a találkozót
a mûvészekkel. Szervezõtársaimmal
együtt úgy gondoltuk, megfelelõ érdek-
lõdés esetén minden évben folytatnánk
a programot.

B. Szabó Veronika (épí-
tész): – Nagy ered-
ménynek tartom, hogy
Szentendrén végre jelent-
kezett egy olyan kul-
turális fesztivál, amely-

nek saját, elõre kitalált arculata van, és
méltó a város rangjához. Összmûvészeti
találkozó ez, amely miatt érdemes a
városba látogatni. A '70-es, '80-as
éveket idézi az a pezsgés, amelyet célul
tûztek ki a szervezõk. Nyáron akkori-
ban különösen érdemes volt ideláto-
gatni, mert egyszerre lehetett kul-
turális és egyéb szórakoztató prog-
ramokon részt venni. A SZAFT sok ember
önzetlen segítségébõl adódott össze,
akik szeretnék magukat újra jól érezni
az otthonukban. Talán meglesz az az
eredménye is, hogy rácáfolhatunk
végre a Szentendre elbazárosodásáról
szóló közhelyre.

A. Petényi Zsuzsanna
(fõépítész): – Nagyon
örülök a Szentendre Art
Fest rendezvénynek,
amely remélem, a város
mûvészeti arculatának

újabb oldalával ismerteti meg a helybe-
lieket és a látogatókat. Ez olyan ön-
szervezõdõ mûvészeti fesztivál, mely
erõsíti a város összetartó erejét és a
város imázsát. Az én szerepem a kap-
csolat megteremtése volt a város fizikai
környezete és az események között,
például a fesztivál idejére szóló forgal-
mi és parkolási rend kialakításában, és
a szükséges döntések meghozásában,
egyeztetések létrehozásában a Kultu-
rális kht., a Közlekedési Munkacsoport
és képviselõ-testület között. Az ennek

eredményeként meghatározott ideig-
lenes közlekedési rend – remélem – jól
„vizsgázik“, és hozzájárul a Szentendre
Art Fest sikeréhez. 

Farkas Vera (képzõ-
mûvészet-terapeuta, a
gye rmekp rog ramok
felelõse): – A gyermek-
programok jelenlétét
mindig is nagyon fon-

tosnak tartották a fesztivál szervezõi.
Az idén a SZAFT gyermekprogram-szerve-
zõi a felhõtlen és szórakoztató jellegre
nagyobb hangsúlyt fektetõ elfoglaltsá-
gok mellett tárlatvezetést és re-akciót
is kínálnak. Az élményalapú ismeret-
terjesztõ foglalkozások célja, hogy a
gyerekek már egészen óvodás koruktól
közvetlen élményeket és tapasztala-
tokat szerezzenek a mûvészetekrõl,
befogadóként és alkotóként egyaránt.
Szeretnénk, ha a mûalkotások õket is
további gondolatokra, gondolkodásra
késztetnék, és az alkotás által kiváltott
érzések, élmények megoszthatóvá vál-
nának. Krizbainé Szabó Éva múzeum-
pedagógussal a MûvészetMalomban, a
Barcsay Múzeumban és az Ámos Imre –
Anna Margit Múzeumban várjuk az ifjú
érdeklõdõket.

Zarubay Bence (Art-
Unió Galéria): – Galé-
riánkban rajz- és festé-
szeti oktatási tevékeny-
séget végzünk fiatalok
számára, amelyben elsõ-

sorban nem az iskolás szempontok a
meghatározók, hanem az egész kom-
pozíció egységes kezelése egy szabad
mûvészeti stílusban. Az utcamûterem
lényege, hogy a Fõ téren bárki beülhet
egy rajzbakra, s nyugodtan lerajzol-
hatja, ami szemének-szájának ingere.
Szeretnénk elérni, hogy a teljesen auto-
didakta, de bátor emberek megpróbál-
hassák, mit tudnak kihozni magukból.
Nem titkolt vágyunk, hogy minél többen
megismerjék az alapítványunk célki-
tûzéseit, és sokan merjék kipróbálni a
tehetségüket. Az a fõ célunk, hogy az
emberek arcán mosolyt lássunk, és hogy
olyan élményekkel távozzanak, amelyek
igazolják: Szentendrén valódi mûvészeti
élet folyik.

Novák Gábor (Új Mûvész
Étterem): – A kitelepülõ
helyi és külsõ vendég-
látósok összefogásával a
Duna-korzón és a Dumtsa
Jenõ utcában koncertek

szervezésével segítem a SZAFT-ot. A
tavalyi Szentendre Éjjel-nappal Nyitva
fesztiválhoz hasonló koncepciót alkal-
mazunk. Aki az elmúlt évben részt vett
ezeken, már tudja, mire számíthat. El-
várásunk az, hogy legalább olyan jól
sikerüljön a rendezvény, mint a tavaly
augusztusi Éjjel-nappal. Így a SZAFT
talán kinõheti magát olyan fesztivállá,
ami akár nemzetközi hírnévre is szert
tehet. A Fõ téren három vállalkozás tá-
mogatja jelentõs összeggel a progra-
mokat, a korzón pedig szintén számos
vállalkozó vesz részt aktívan a lebo-
nyolításban.

Szikra Renáta (kertak-
tivista, gerillakertész):
– A virágosítással a kör-
nyezetünk iránti felelõs-
ségérzetet szeretnénk fo-
kozni. A gyerekek segít-

ségével felhasználandó virágbombát sok
kultúrában (Dél-Amerikában, Japán-
ban) régóta alkalmazzák a nehezen
megközelíthetõ vagy zárt helyeken. A
Czóbel-szobrot is ki fogjuk szabadítani
az örökzöld lombok fogságából, ez a
városi fõkertésszel egyeztetve történik.
A Dumtsa Jenõ utcaiak összefogása
révén korábban már sikerült a fák tövébe
csodatölcsért és hajnalkát ültetni.
Ezúttal a parlagon hagyott területekre
szeretnénk ráirányítani az emberek
figyelmét. Természetesen nemcsak a
lakók, hanem a döntéshozók is a
célközönségünkhöz tartoznak.

Juhász Gergõ (Forgács
Társulat): – Krizbainé
Szabó Éva ötlete nyo-
mán, Szondy Andrea
felkérésére a Templom-
dombon rendezünk kiál-

lítást az 1968-tól 1979-ig tartó képzõ-
mûvészeti és performance tárlatokról.
Elõször egy tisztelgés-féleséget képzel-
tünk el a nagyok elõtt, majd a Forgács
Társulat többi tagjának és efZámbó
István, Öcsike felajánlásának köszön-
hetõen végül amolyan újraélesztés lett
belõle. Az általunk szervezett esemény
az Omkamra alkotóival közös tárlat lesz,
amihez a Moholy-Nagy Mûvészeti Egye-
tem és az Óbudai Képzõmûvészeti Szak-
középiskola diákjai is csatlakoznak.
Összesen körülbelül harmincan leszünk.
Néhány fesztivál szervezésében már
részt vettem, és vannak tapasztalataim,
ezért azt várom, hogy ez végre jól szer-
vezett lesz. Az eddigi jelek biztatóak:
mintha megérett volna valami…

Az oldalt összeállította:
Bokor Tamás

„Mintha megérett volna valami…“
Hamarosan kezdõdik a Szentendre Art Fest

Július 3. és 5. között újra benépesül a város: képzõmûvészet, iparmûvészet, design borítja el a szentendrei
utcákat. Kiállítások, vásárok és társmûvészeti programok kavalkádja várja a mûvészet iránt fogékony
közönséget és a szórakozni vágyókat. Koncertektõl, performance elõadásoktól, rendhagyó, eddig jobbára
ismeretlen mûvészeti ágak bemutatkozásától lesz forró a levegõ. A Szentendre Art Fest (SZAFT) itt kopog-
tat az ajtón. Körkérdésünk elsõ részében olyanokat szólaltattunk meg, akik részt vállalnak az össz-
mûvészeti fesztivál rendezésében. Kíváncsiak voltunk, milyen programokkal készülnek, és mit várnak a
rendezvénytõl. A SZAFT részletes programja olvasható a lapunk megjelenésének idõpontja körül elkészülõ
www.artfesztival.hu honlapon.

www.artfesztival.hu



Hétrõl hétre – képrõl képre
A Ferenczy Múzeumban
látható Lombard Reneszánsz –
az Accademia Carrara fest-
ményei kiállításhoz kap-
csolódó Hétrõl hétre – képrõl
képre címû játék e heti
kérdése:
A válaszokat kedd estig a
következõ e-mail címre várjuk:
bergamo@pmmi.hu.

A helyes válaszok közül múzeumunk közönségkapcsolati csoportjának munkatársai fogják
kisorsolni a nyertest.  
A nyeremény minden héten egy darab tiszteletjegy a Ferenczy Múzeumban látható Lombard
Reneszánsz – A bergamói Accademia Carrara festményei címû kiállításunkra. A kiállításhoz
kapcsolódó játék végén – az összes játékos közül – kisorsolunk egy Lombard Reneszánsz 
katalógust és egy plakátot. 

A kiállítás augusztus 30-ig tekinthetõ meg hétfõ kivételével minden nap 10-18 óra között. Belépõdíj 2000 Ft; diák és
nyugdíjas jegy 1000 Ft; csoportos tárlatvezetés 6000 Ft, diákok részére 3000 Ft.
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8. Melyik volt az a szent, aki az oroszlán talpából
kivette a tüskét? A kiállításban a fent említett
szentrõl két festmény is található. 
a/ Szent Miklós  b/ Szent Ambrus  c/ Szent Jeromos

A Sforza
oltárkép
mestere

17.00 ÓRÁTÓL
KÖNYVBEMUTATÓ A KERESKEDÕHÁZ CAFÉBAN
Stanko Andric: Kapisztrán Szent János csodái címû kötetet
dr. Sághy Marianne történész (ELTE-CEU) mutatja be.
Közremûködik a CARMINA DANUBIANA Együttes
A Hunyadiak emlékezete a délszláv zenében

*
A FERENCZY MÚZEUMBAN
A LOMBARD RENESZÁNSZ
FESTMÉNYEK A BERGAMÓI ACCADEMIA CARRARA 
GYÛJTEMÉNYÉBÕL
KIÁLLÍTÁSUNK ÉJFÉLIG NYITVA TART!

18.30 és 22.00 órakor díjtalan tárlatvezetéseket tartunk 
a kiállításban
A 18.30-kor kezdõdõ tárlatvezetés során dr. Sághy Marianne
történész megemlékezik Szent Ambrusról és kultuszáról

*
A HARANGEDÉNYEK NÉPE - EURÓPA ELSÕ SÖRIVÓI
Noktürn a 
„STONEHENGE-TÕL A CSEPEL SZIGETIG“
címû õskori régészeti kiállítás alkalmából 
és a sör tiszteletére
Közremûködik az AFRO MAGIC dobzenekar
a Szentendrei Képtárban és a Kereskedõház Caféban
(2000 Szentendre, Fõ tér 2 -5.)
A sört a Kereskedõház Café árusítja – a készlet erejéig 
jelentõs kedvezménnyel!

19.00 és 21.00 órakor
DÍJTALAN TÁRLATVEZETÉSEK lesznek a kiállításban
18.30-tól 
KÉSZÍTSÜNK HARANGEDÉNYEKET!
agyagozás felnõtteknek és gyerekeknek

Dedukció

Alevezetést, következtetést jelentõ De-
dukció címmel került megrendezésre az
I. Szobrász biennále a MûvészetMa-

lomban. Szentendre Város Önkormányzata, a
Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek
Szövetsége, a Magyar Szobrásztársaság és a
Szentendre Mûvészetéért Alapítvány hagyo-
mányteremtõ szándékkal hirdette meg a kortárs
szobrászat seregszemléjét. A rendezõk szándé-
ka szerint a magyar szobrászat és kisplasztika
rendszeres bemutatkozási lehetõséget kaphat
ezáltal, emelve annak hazai és nemzetközi
rangját, határainkon túli ismertségét. A két-
évente megrendezésre kerülõ tárlat áttekin-
tést kíván nyújtani a hazai szobrászat jelenérõl,
a mûfajon belüli irányzatok, stílusok, meg-
közelítési módok, formák sokszínûségérõl.
Hiánypótló rendezvény lesz, hiszen a plasztika
megmutatkozási lehetõségei messze keve-
sebbek, mint a festészeté. A május 17. és június
21. között nyitva tartó tárlatra beérkezett
alkotásokat a biennále kurátorai: Márkus Péter,
a Magyar Szobrásztársaság elnöke, Simonffy
Márta, a Magyar Képzõmûvészek és Iparmû-
vészek Szövetségének elnöke, valamint dr. Dietz
Ferenc, Szentendre Város polgármestere által
felkért szakmai zsûri válogatta. Az öttagú zsüri
szentendrei tagja Csíkszentmihályi Róbert szob-
rászmûvész volt. A színvonalas tárlatot Velekei
József Lajos és Kalmár János rendezte. A száz-
negyven kiállító nemcsak a kortárs hazai szob-
rászat különbözõ korosztályát, de a mûfaj
anyagát, technikáját, felfogását tekintve szinte
minden áramlatát képviselte. Antal Balázs
nyerte az Oktatási és Kulturális Minisztérium
díját, Kelemen Zénó a Magyar Képzõmûvészek
és Iparmûvészek Szövetségéét, Kalmár János a
Pest megyei Önkormányzat elnökéét, Szent-
endre Város Önkormányzatának díját pedig
Németh Ágnes kapta. A MûvészetMalom befe-
jezetlen szárnyában látható, vesszõbõl font
lebegõ figurák egy nagyívû plasztikai terv
alkotóelemei. A szobrásznõ öt éve dolgozik

azon a különbözõ csillagjegyeket ábrázoló,
hatalmas üveg pergolában elhelyezésre kerülõ,
mûködõ napórán, amelynek részét képezik a
biennálén szereplõ díjazott alkotások is: az
Ikrek és a Halak embernagyságú figurái. A szinte
testetlen, befejezetlen végtagú szobrok bam-
busz vázra ráfont vesszõbõl készülnek. Németh
Ágnes a Tisza mentén született, és a helyi halá-
szok varsái adták számára a szobrok megfor-
málásának ötletét. Az addig bronzzal és fával
dolgozó mûvésznõ a plasztikába ültette át ezt
a különös, a mûfajban szokatlan technikát.
Minden figura kétszer születik meg, hiszen az
arányok és méretek miatt elõször drótból készíti
el a megálmodott szobrot, s csak ezután for-
málódik meg a vesszõbõl font alak. A tiszta
szellemiség ezáltal válik anyagivá. Az alkotói
folyamat végét a színezés jelenti, amelyhez a
saját maga készítette földfestéket használja.
Ezek a különös szobrok az alkotó szándéka
szerint valóban megállásra, elgondolkodásra
késztetnek.                               Rappai Zsuzsa

Németh Ágnes:
Water Douser -

Aquarius

Ivan Dan 2009
Június 20.

A Szentendrei Kisebbségi Horvát Önkormányzat
IVÁN NAPI PROGRAMJA

16.00
DALMÁT MISE a templomdombi Plébániatemplomban

17.00
Levonulás a polgármesteri hivatal elé, ahol Szentendre
legidõsebb dalmátja meghívja Szentendre Város pol-
gármesterét és a vendégeket az Ivan Dan ünnepségre

19.00
IVAN DAN A DARU PIACON

Ünnepélyes megnyitó

20.30
Vacsora

23.00
TÛZUGRÁS

Ének, zene, tánc egész éjjel

Fellép:
Motoricz József színmûvész és Gulyás József zenekara

A rendezvényt az Útonálló Vendéglõ támogatja



75 nm-es kis családi ház, kis kert-
tel Szentendre nyugalmas részén,
tömegközlekedéssel jól megkö-
zelíthetõ helyen kiadó. Tel. (26)
300-080, (6 óra után).

Luxus garzon társasházban
kiadó 50 ezer forintért. Tel.
06-30-299-0376.

Szentendrén, a Pap-szigettel
szemben lévõ társasházban apart-
man bútorozatlanul hosszabb
távra kiadó. Ingatlanközvetítõk
kíméljenek. Tel. 06-30-435-1237,
(8-20 óráig).

Kiadó június 1-jétõl Szentendrén,
kertes családi házban különálló,
hangulatos kis lakás, 1 szoba,
elõtér- konyha, zuhanyzó, WC+
terasz. Tel. 06-20-322-4807 (esti
órákban).

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Nyár utcai társasházban 65 nm-
es (téglaépítésû, egyedi fûtésû),
nappali + 2 hálószobás, I. emeleti
lakás 16,99 millió eladó. Ugyanitt
tetõtérbeépítési lehetõség 3 mil-
lió forintért eladó. Tel. 06-20-
972-1928, (26) 316-553.

Szentendrén örökpanorámás, 45
nm-es, sarokkádas, amerikai
konyhás, újonnan felújított III.
emeleti lakás sürgõsen eladó.
Irányár: 9,89 millió Ft. Tel. 06-
20-217-2484.

Szentendre egyik legszebb részén
összközmûves, 90 nöl-es sík telek
igényesnek 13,9 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-605-7199.

Óbudai önkormányzati gar-
zonlakást szentendrei önkor-
mányzatira vagy öröklakásra
cserélném. Tel. 06-70-334-
0541. 

Építési telek Szentendrén, ér-
vényes építési engedéllyel eladó.
Csak magánszemélyek hívását
várom. Tel. 06-20-955-5308.

Pomáz Szentendre felöli részén
2,2 ha szántó 12,5 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-20-971-2749.

Lakóház jó helyen, 2x100 nm-
es, kétszintes, 300 nöl-es
kerttel, szinte telekáron, 25
millió forintért eladó.
Masszív, de felújítást igényel.
Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban ikerház (35 nm-es +
tetõtér) nagyon olcsón, 8 mil-
lió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Paizs Péter Mûvészeti és
Oktatási Stúdió nyári tan-
folyamai. Tel. 06 (26) 316-
700.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Léleklátó szeretettel várja! Tel.
06-30-605-7199, www.lelekla-
to@eoldal.hu

K l í m a b e r e n d e z é s e k
értékesítése, telepítése rövid
határidõvel. Tel. 06-20-985-
8242.

Családi házak tervezése, ügyin-
tézéssel. Energetikai tanúsítás
(zöldkártya). Nagy István mér-
nök. Tel. 06-20-801-2117.

Hûtõgép, fagyasztó, mosó-
gép, villanytûzhely és mik-
rosütõ javítása sugárzás-
méréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Dugulás-elhárítás, csatornaszer-
viz éjjel-nappal, hétvégén is.
Mosogatók, WC-k, csatornák,
vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-
1) 240-8113, 06-30-912-9017,
06-20-335-3411.

Villanyszerelés-hibaelhárítás
2 órán belül. Tel. 06-70-247-
9072.

Eldugult? Segítünk! A kiszál-
lás ingyenes. 
Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Víz-, gázkészülék-fûtéssze-
relõ gyorsszolgálat. Tel. 06-
70-241-8999.

ÜÜZZLLEETT

76 nm-es üzlet kiadó. Tel. (26)
317-826.

Mérlegképes könyvelõ teljes körû
könyvelést vállal, akár napi 4 órás
megbízást is vállalva. Tel. 06 (26)
313-639.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Ha fáj a válla, háta, lába vagy csak
egy kis masszázsra vágyik, hívjon
bizalommal, otthonába felkere-
sem. Lanszki Péter gyógymasszõr.
Tel. 06-20-591-6906.

Természetgyógyász Szent-
endrén házhoz megy csütör-
tökönként. Tel. 06-30-996-
2787.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Albérlet Pismányban, az Egres út
végén kiadó. Régi parasztház,
összkomfortos, cirkófûtés, sze-
rényen bútorozott, 150 nöl-es
telken. Ár: 50 ezer forint/hó+rezsi
(esetleg kertgondozásért). Tel.
(26) 311-530, 06-20-962-1177.

Szentendre, Nyár utcában 65 nm-
es, háromszobás, gázkonvekto-
ros, alacsony rezsijû téglalakás
kiadó. Tel. 06-30-397-7222.

Pap-sziget közelében 90 nm-es
ikerház kocsibeállóval, bútoro-
zottan kiadó. 3,5 szoba, gáz-
központi fûtés, alacsony rezsi. 80
ezer forint/hó. Tel. 06-20-388-
3043.

Szentendre belvárosában igényes
családi ház pici kerttel, garázzsal
kiadó. Tel. 06-20-923-7427.

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

Olcsó lakásbérlet a patakparton,
nem dohányzó, gyermektelen
fiatal párnak, esetleg nõnek
kiadó. Tel. 06-70-367-2645.

Szentendrén 40 nm-es garzon
házrész kiadó alacsony rezsivel.
Tel. 06-30-530-9015.

Szentendrei családi ház 55
nm-es külön bejáratú, szu-
terén szintje június 1-jétõl
kiadó. A lakás egy légterû,
amerikai konyhás, külön mé-
rõórákkal felszerelt. Egyedi
fûtés, kis rezsivel. 55 ezer
+rezsi+kaució. Tel. 06-20-
965-7912.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Opel Astra Classic 8 évesen 88 000
km-rel elsõ tulajdonosától 870
ezer forintért eladó. Tel. 06-30-
515-6544.

ÁÁLLLLÁÁSS

Masszõrt vagy kozmetikus bér-
lõtársat keresek frekventált he-
lyen lévõ szentendrei szalonba,
illetve más mûködõ szalonba
betársulnék. Tel. 06-20-923-
3612.

Ingatlanportál szentendrei irodá-
ja versenyképes jövedelemmel
ingatlanértékesítõ munkatársat
keres, gépkocsival, számítógépes
ismeretekkel - gyakorlat nem fel-
tétel - Fényképes szakmai önélet-
rajzokat a szentendre@ingat-
lanportal.com címre kérjük. Tel.
06-20-474-2000.

Nagyvállalat szentendrei telep-
helyére 24-28 órás munkarendbe
szálló-portás munkára és heti 40
órás munkarendbe irodatakarítási
munkára munkatársakat keres.
Tel. 06 (26) 500-153.

Eszközökkel rendelkezõ ezer-
mester nyugdíjast keresek alkal-
mi munkára. Tel. 06-20-236-
4926.

Szentendrei étterembe konyhai
mosogatót és takarítót keresünk.
Tel. 06-30-600-9709.

A Duna House szentendrei és
csillaghegyi irodájába keres
értékesítési tapasztalattal
rendelkezõ, vállalkozói szem-
léletû értékesítõket. Jelent-
kezés: 06-30-619-56-53,
jablonszky.bea@dh.hu

Szentendrén, belvárosi kozmeti-
kába munkatársat keresek. Tel.
06-30-740-3332.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Precíz, igényes háziasszony
takarítást vállal Szentendre és
környékén. Tel. 06-30-620-
9767.

Szeretne egy megfelelõ személyt
otthona vagy üzlete takarítására
(akár vegyszermentesen)? Hívjon
bizalommal. Tel. 06-30-336-
4943.
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Tahiban háromszintes, nyolc-
szobás, négy fürdõszobás családi
ház energiatakarékos központi
fûtéssel, kétállásos garázzsal,
1200-as saroktelken többgenerá-
ciós családoknak (vállalkozások-
nak is kiváló) 69,9 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-977-3588,
(06-1) 438-3827.

Szentendrén, a Bérc utcában
756 nm-es, gyönyörû pano-
rámás telken álló, két szint +
tetõtér, összesen 71 nm-es
hasznos területû, 2,5 szobás
kis ház, 30 nm-es terasszal
18,5 millió forintért eladó.
Tel. 06-20-213-0707.

Leányfalun kitûnõ lakóház -
nappali, 3 szoba, fürdõk, ga-
rázs stb. - 180 nöl-es kerttel
30 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Szentendrén 1,5 szobássá ala-
kítható, 37 nm-es, gázfûtéses
téglalakás eladó 9,9 millió forin-
tért. Tel. 06-20-335-0380.

Társasházban 1,5 szobás lakás
8 millió és egy garzon 6 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, a Tyúkosdülõn 400
nöl-es építési telek (12 ezer/nm)
eladó. Tel. 06-30-331-8393.

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Dunakanyar krt. 2.
(a Kaiser's-parkoló bejáratánál)

Tel.: 26/301-106, 
30/620-9787

Fax: 26/505-294
E-mail: 

wersiok@t-online.hu
Website: 

www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431 

este 18 óra után 06 26/312-290

DASY fajtatiszta ír szetter
szukát június 6-án fogta
be a gyepmester a Kadarka
utcában. Rendkívül ked-
ves, nyugodt, idõsödõ
kutya.

KERESSÜK 
A GAZDÁJÁT:

MENDI terrier 1 év körüli
keverék szuka. Nagyon
vidám, jóindulatú.

EDDA tetovált, ivarta-
lanított kb. 5 év körüli
fajtatiszta szuka. Rend-
kívül kedves, játékos,
minden kutyával kijön.
Várja, hogy szeretõ ott-
hona legyen.

Amennyiben nincs tisztában
egyéni színeivel, a testalkatára

nem tudja milyen ruhát 
válasszon, vagy ha meg szeretne 

tanulni sminkelni, 
jöjjön el hozzám!

Egyéni és csoportos tanfolyamok!
Különbözõ alkalmakra sminkelést

vállalok! Helyszínre megyek! 

B. Kovács Edit
stylist, sminkmester

2200//991111--33223322

STÍLUS-SZÍN-SMINKSTÍLUS-SZÍN-SMINK
TANÁCSADÁS NÕKNEK

KERESSÜK AZ ÖRÖKBEFOGADÓIT:

Lapunk segítségével a
múlt heti számunkban
hirdetett Bandi haza-
került.

„AZ ÉV INGATLANOSA“

A DUNA HOUSE 
SZENTENDREI 

ÉS CSILLAGHEGYI IRODÁJÁBA
KERES ÉRTÉKESÍTÉSI 
TAPASZTALATTAL 

RENDELKEZÕ,
VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLETÛ

ÉRTÉKESÍTÕKET.

JELENTKEZÉS: 
06-30-619-56-53

JABLONSZKY.BEA@DH.HU
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PP’’AARRTT
MMOOZZII  
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

június 19. péntek
18.15 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA? 
20.00 A BAADER MEINHOF CSOPORT 
színes feliratos német-francia-cseh 
filmdráma, 149 perc, 2008 (16)
rendezõ: Uli Ede
szereplõk: Martina Gedeck, Moritz
Bleibtreu, Johanna Wokalek

június 20. szombat
17.00 STAR TREK 
színes magyarul beszélõ amerikai sci-fi,
120 perc, 2009 (12)
rendezõ: J. J. Abrams
szereplõk: Chris Pine, Zachary Quinto, 
Eric Bana
19.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA? 
színes feliratos amerikai romantikus
vígjáték, 97 perc, 2009 (12)
rendezõ: Jonas Elmer
szereplõk: Renée Zellweger, 
Harry Connick Jr.
20.45 HAJRÁ BOLDOGSÁG 

június 21. vasárnap
16.00 STAR TREK 
18.00 KETTÕS JÁTÉK 
20.15 HAJRÁ BOLDOGSÁG 

június 22. hétfõ
17.30 A NAGY CSEND
színes német-svájci-francia 
dokumentumfilm, 162 perc, 2005
korhatárra tekintet nélkül
megtekinthetõ
rendezõ: Philip Gröning
19.00 DOKU7FÕ 
PAPP GÁBOR ZSIGMOND: 
A MENEKÜLÕ EGYETEM 
20.15 KETTÕS JÁTÉK 

június 23. kedd
17.30 A BAADER MEINHOF CSOPORT 
20.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?

június 24. szerda
18.15 KETTÕS JÁTÉK 
20.00 HAJRÁ BOLDOGSÁG

június 25. csütörtök
18.00 MEXIKÓI KÉPESLAP 
20.00 KETTÕS JÁTÉK 

június 26. péntek
18.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.00 ÁLOM.NET 
színes magyar vígjáték, 96 perc, 2009
(12)
rendezõ: N. Forgács Gábor
szereplõk: Labancz Lilla, Csernóczki
Ádám, Reviczky Gábor, Rékasi Károly

június 27. szombat
17.00 STAR TREK 
19.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.45 MEXIKÓI KÉPESLAP
színes feliratos mexikói filmdráma, 85
perc, 2008 (12)
rendezõ: Fernando Eimbcke

június 28. vasárnap
16.00 STAR TREK (120')
18.00 KETTÕS JÁTÉK (125')
20.15 ÁLOM.NET (96')

június 29. hétfõ
18.00 MEXIKÓI KÉPESLAP
19.00 DOKU7FÕ
PAPP GÁBOR ZSIGMOND: PLÁZÁK
NÉPE, PARTIK NÉPE 
20.00 KETTÕS JÁTÉK 

június 30. kedd
18.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.00 ÁLOM.NET

július 1. szerda
18.00 KETTÕS JÁTÉK
20.00 MEXIKÓI KÉPESLAP 

július 2. csütörtök
18.00 OLTALOM 
színes feliratos francia-olasz film, 98
perc, 2007 (16)
rendezõ: Marco S. Puccioni
szereplõk: Maria de Medeiros, Antonia
Liskova
20.00 MILK
színes feliratos amerikai életrajzi dráma,
128 perc, 2008 (16)
rendezõ: Gus Van Sant
szereplõk: Sean Penn Emile Hirsch Josh
Brolin Diego Luna

július 3. péntek
17.30 ROCKHAJÓ 
színes feliratos angol vígjáték, 130
perc, 2009 (16)
Rendezõ: Philip Seymour Hoffman, Tom
Sturridge, Emma Thompson
20.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
BORSOS PHILLIP BLOKK: 
NAILS-SZÖGEK
GREY FOX-SZÜRKE RÓKA
22.30 ROCKHAJÓ
01.00 ROCKLEGENDÁK / PINK FLOYD: 
A FAL
Beszélgetés a filmrõl: Ökrös Csaba
zenésszel

július 4. szombat
AZOK A 70-ES ÉVEK…..
STÍLUSRAJZOK
Keszeg Ágnes illusztrátor kiállítása
16.00 STAR TREK
18.15 MILK 
21.00 A VONALKÓD címû könyvrõl az
íróval, Tóth Krisztinával beszélget
Berényi Mariann újságíró
23.00 ISTEN VÁROSA 
színes magyarul beszélõ brazil-francia
filmdráma, 125 perc, 2002 (18)
rendezõ: Fernando Meirelles
szereplõk: Alexandre Rodrigues,
Matheus Nachtergaele, Seu Jorge
01.00 BEAT FREAK - DJ GANDHARVA
(Tilos/Budabeats)

július 5. vasárnap
16.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
VÁMOS THOMAS: THE PLANT-
A NÖVÉNY 
THE JUGGLER-A ZSONGLÕR 
16.30 MIHALKA GYÖRGY: LA FLORIDA 
18.30 MILK
21.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
MIHALKA GYÖRGY: MY BLOODY
VALENTINE-VÉRES VALENTIN-NAP
23.00 ROCKLEGENDÁK / 
U2: RATTLE&HUM
Beszélgetés a filmrõl Tóth Ferenc 
rock-szakértõvel
01.00 ROCKLEGENDÁK / 
AC/DC-KONCERTFILM
Beszélgetés a filmrõl Bernáth Tibor
zenésszel

Kiállítás

KMETTY-KERÉNYI MÚZEUM
Fõ tér 21. 
KMETTY JÁNOS MÛVÉSZETI
GYÛJTEMÉNYE (I.)
Kiállító mûvészek: 
Bornemisza Géza, Csorba Géza,
Diener Dénes Rudolf, 
Erõs Andor, Ferenczy Béni,
Ferenczy Noémi, Gráber Margit,
Novotny Emil Róbert, 
Pátzay Pál, Perlrott Csaba
Vilmos, Schönberger Armand,
Szobotka Imre, Szõnyi István
A kiállítás megtekinthetõ 
december 31-ig, hétfõ, kedd
kivételével naponta 14-18 óra
között.

FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér
LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia Carrara 
festményei
Megtekinthetõ augusztus 31-ig

STOLL' ART KORTÁRS GALÉRIA
1055 Budapest
Stollár B. u. 3/B.
PAIZS PÉTER FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ június 27-ig, 
hétfõtõl péntekig 10-tõl 18-ig,
szombaton 10-tõl 13-ig

A LÉNA & ROSELLI GALÉRIA
Bogdányi u. 51.
HISPANIA
Jordi Pallarés spanyol
képzõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ június 25-ig,
naponta 11 és 18 óra között.

Elõadás

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Június 19. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Varga Tibor elõadása
Június 26. péntek 18 óra
RECSK
Bank Barbara elõadása

Koncert
CAFE FREI
Bogdányi u. 40.
T. 06-30-701-6330
Június 26. péntek 19 óra
Kávéházi koncertsorozat:
RÉGIZENE a XV., XVI. századból
Közremûködnek: Szászvárosi
Sándor és Lachegyi Anna (viola
da gamba), Eredics Salamon és
Lachegyi Imre (blockflöte)
Belépõ: 1000 Ft

A TV Szentendre péntekenként 
18 órakor új adással várja kedves

nézõit Szentendre aktuális kérdéseiv-
el, hírekkel, információkkal. 

Nézzenek bennünket!

Hétközben:
• Összefoglaló a képviselõ-testületi

ülésrõl
• Bemutatták a Pilisi Zöldút projek-

tet
• Erdészeti konferencia zajlott

Visegrádon az 1000 éves állami
erdõgazdálkodás alkalmából

• Indiai est a Pest Megyei
Könyvtárban

• Elindult a fesztiválszezon: Kalászi
Vigasságok, Eperfesztivál, Ürömi
Öröm

• Szentendrén forgatott klipet Fluid,
a feltörekvõ ördögbotos tehetség

187 a Pest megyében élõk magazinja
Az erdészeti oktatás története III.
rész
Tiszavár III. rész
Képviselõ-testületi ülés 06. 15.

A TV Szentendre a C8-as csatornán, 
a 196.25-ös frekvencián látható! 
Adásainkat megnézhetik 
a www.tvszentendre.hu 
weboldalon is! 
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

SZENTENDREI TEÁTRUM – SZENTENDREI NYÁR 
JUBILEUMI ÉVAD

július 3. – augusztus 30. 

A Szentendrei Nyár és Teátrum idei, jubileumi évadára megkezdõdött a jegyek értékesítése a
szentendrei Tourinform irodában (Dumtsa u., 317-965). Június 20-tól a Teátrum Jegyirodában
(Dunaparti Mûvelõdési Ház, 26/301-088) is meg lehet vásárolni a színház- és koncertjegyeket
minden nap 12-18 óráig. Budapesten és vidéken az Interticket országos hálózatában kaphatók
a jegyek, és online jegyvásárlásra is van lehetõség a www.interticket.hu honlapon. 
A fesztivál mûsorfüzete a jövõ héten jelenik meg, a programokról addig is a Kulturális kht. hon-
lapján (www.szentendreprogram.hu) tájékozódhatnak. 
A Szentendrei Teátrum elõadásaira és a koncertekre ajándékutalvány is vásárolható a Tourinform
irodában, 3000, 5000, illetve 10 000 Ft értékben.

A Teátrum 40. jubileumi évadának újdonsága, hogy valamennyi elõadás az ipari mûemléképület
felújításával létrejött kiállítóhely, a MûvészetMalom udvarán felállított új játszóhelyen kerül
színre. Így a közönség a szünetekben a MûvészetMalom kiállítását is megnézheti.
A Teátrum idén két bemutató elõadást tart. A Nemzeti Színházzal közösen színpadra állított Bánk
bán – juniort Alföldi Róbert rendezi, a Katona József Színházzal és a dunaújvárosi Bartók
Kamraszínházzal közös produkciót – G. B. Shaw: A hõs és a csokoládékatona címû darabját – Máté
Gábor rendezi. 
A Teátrum színpadán a következõ elõadások lesznek még láthatók: Kalyi Jag Roma legendája, az
elsõ roma rockopera, a fõiskolás produkciók: a Bástyasétány 77 és a Világzene, Goldoni Háború
címû darabja, Feydeau: A Hülyéje címû vígjátéka, az Acélmagnóliák, valamint Pergolesi víg-
operája, a Házasság olasz módra. Vasárnap délelõttönként idén is gyerekelõadásokkal várjuk a
kisgyermekeseket a MûvészetMalom udvarán. 
Valamennyi zenei mûfajban gazdag a Szentendrei Nyár zenei kínálata. Lajkó Félix és Szentpéteri
Csilla ad koncertet, lesz Jazz Fesztivál négy fellépõvel (Borbély Mûhely, Harcsa Veronika Quartet,
Váczi Eszter Quartet, Lakatos Ágnes – Csuhaj Barna Tibor duó). A Szentendrei Kamarazenekar
hagyományos ünnepi koncertje a református templom kertjében lesz. Szombat esténként a
Barcsay udvar folk estjein a Vujicsics együttes, Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs, az Evros
együttes, Berecz András, Szalóky Ági, a Muzsikás együttes és a Kerekes Band zenéjét élvezheti a
közönség. 
Igazi családi programot kínálnak a már hagyományos szabadtéri fesztivál-hétvégék: az Ister
napok július 18-19-én, és a nyár záróeseménye idén is a Szentendre éjjel-nappal nyitva három-
napos forgatag lesz. 

www.szentendreprogram.hu
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Éjszakai Sportbajnokság hírei 
Május 22-23., Pilisszentlászló, BSE asztalitenisz csarnok

Két helyszínen is bonyolódott éjszakai sportbajnokság a kö-
zelmúltban. Pilisszentlászlón összekötöttük a kellemest a hasz-
nossal, és a szlovák napok keretében rendeztük meg a játékokat.
A faluban lakó asszonyok fõzték a bográcsban a sztrapacskát és
a káposztalevest. Az esemény a Kékvölgy Waldorf Iskola évszak-
ünnepével kezdõdött, ami mellett egy kiállítást is meg lehetett
nézni, volt retró szlovák nyelvû diszkó, csocsó és négy ping-
pong-asztalon lehetett pingpongozni. Természetesen elõkerült
a korfball-állvány is, így senki sem unatkozott. Mozgalmas este
volt, mert nemcsak az iskolások vettek részt a rendezvényen,
hanem érkeztek Szentendrérõl, Leányfaluról, Szabadkáról (Szer-
bia) és Bénáról (Szlovákia) is. 
Másnap este a BSE asztalitenisz csarnokában rendeztük meg a
MÉSE országos bajnokságát. Közel 90 induló volt, csapatok
érkeztek Debrecenbõl, Abasárról, Csömörrõl, Szentendrérõl,
Bénáról, Szabadkáról, Újpestrõl, Dunakeszirõl, Gödrõl, Pest-
erzsébetrõl, Kecskemétrõl, Leányfaluról, Zagyvarónáról, Török-
bálintról.

Eredmények
Alsós fiúk, lányok: 1. Mezei Levente (Kecskemét) 2. Frost John
(Szentendre) 3. Márton Péter (Szentendre)
Felsõs fiúk: 1. Gyuriczki Tamás (Dunakeszi) 2. Várnagy Szabolcs
(Szentendre) 3. Pataki Ádám (Dunakeszi)
Felsõs és középiskolás lányok: 1. Ivády Fanny (Abasár) 2.
Lánczky Vivien (Szentendre) 3. Farkas Patrícia (Béna)
Középiskolás fiúk: 1. Vata Tamás (Kecskemét) 2. Mészáros
Dávid (Szabadka) 3. Medek Richárd (Újpest)
18 év feletti nõk: 1. Odler Szabina (Béna) 2. Litkei Angéla
(Újpest) 3. Kraviár Gyöngyi (Szentendre)
18 év feletti férfiak: 1. Répás Zoltán (Kecskemét) 2. Fodor
Tamás (Leányfalu) 3. Nyúl Zsolt (Kecskemét)
Haladó kategória: 1. Nagy Tamás (Csömör) 2. Hegedûs Zoltán
(Újpest) 3. Hontvári László (Újpest)
Fotók és bõvebb írások a www.holdsugar.hu oldalon olvashatóak.

Jakab Péter

ÚSZÁS
1-2. osztály
Lányok 1. Nagy Zsófia
(Templomdombi) 2. Laczkó Panni
(Barcsay) 3. Dani Laura (Szent
András)
Fiúk 1. Kovács Marcell
(Leányfalu) 2. Horváth
Domonkos (Barcsay) 3. Bakó
Huba (Rákóczi)
3-4. osztály
Lányok: 1. Tóth Lili (Rákóczi) 
2. Váci Jázmin (Templomdombi)
3. Nagy Borbála (Templom-
dombi)
Fiúk 1. Herczeg Bálint
(Templomdombi) Kerékgyártó
Koppány (Izbég) 3. Péter
Barnabás (Barcsay)
5-6. osztály
Lányok: 1. Szamos Evelin
(Református) 2. Százi Viktória
(Barcsay) 3. Bakó Réka
(Templomdombi)
Fiúk: 1. Pellei Vince (Rákóczi) 
2. Sütõ Zsombor (Izbég) 3. Füller
Gábor (Barcsay)
7-8. oszutály
Lányok: 1. Tóth Anna
(Református) 2. Kiss-Máté
Csenge (Református) 3. Kokas
Zsófi (Barcsay)
Fiúk: 1. Zákonyi András (Rákóczi)
2. Kozár Gábor (Barcsay) 
3. Bárány Márk (Barcsay)

KERÉKPÁROZÁS
3. és 4. osztály
1. Fülöp Botond (Barcsay) 
2. Herczeg Bálint
(Templomdombi) 3. Törköly
Szabolcs (Templomdombi)
5. és 6. osztály
Lányok: 1. Bakó Réka
(Templomdombi) 
2. Százi Viktória (Barcsay) 
3. Szamos Evelin (Református)
Fiúk: 1. Sütõ Zsombor (Izbég) 
2. Németh Gergõ (Barcsay) 
3. Pellei Vince (Rákóczi) 

7. és 8. osztály
Lányok: 1. Tóth Anna
(Református) 2. Kiss-Máté
Csenge (Református) 3. Kokas
Zsófi (Barcsay)
Fiúk: 1. Zákonyi András (Rákóczi)
2. Bárány Márk (Barcsay) 
3. Kozár Gábor (Barcsay) 

FUTÁS
1-2. osztály
Lányok: 1. Dani Laura (Szent
András) 2. Takács Orsolya
(Barcsay) 3. Szabó Borka
(Templomdombi) 4. Törköly
Kinga (Templomdombi) 
5. Nagy Zsófia (Templomdombi)
6. Gaszner Anna
(Templomdombi) 7. Rónai Sára
(Templomdombi) 8. Laczkó Panni
(Barcsay) 9. Gere Virág (Barcsay)
10. Dunkel Luca (Barcsay)
Fiúk: 1. Novák Milán (Izbég) 
2. Kajzinger Ákos (Barcsay) 
3. Bakó Huba (Rákóczi) 4. Ferenz
István (Barcsay) 5. Horváth
Domonkos (Barcsay) 6. Mócsai
Márk (Barcsay) 7. Fülöp Máté
(Templomdombi) 8. Orova Keve
(Barcsay) 9. Török Ádám
(Templomdombi) 10. Bús Ruben
(Templomdombi) 
3-4. osztály
Lányok: 1. Tóth Lili (Rákóczi) 2.
Simon Gyémánt (Templomdombi)
3. Nagy Borbála
(Templomdombi) 4. Benzsay
Rebeka (Barcsay) 5. Fekete
Zsófia (Barcsay) 6. Váci Jázmin
(Templomdombi) 7. Schmickl
Zsuzsa (Barcsay) 8. Dani Eszter
(Barcsay) 9. Palotás Zsófia
(Barcsay) 10. Horkai Alexandra
(Barcsay)
Fiúk: 1. Törköly Szabolcs
(Templomdombi) 2. Géczi
Gergely (Izbég) 3. Fülöp Botond
(Barcsay) 
4. Herczeg Bálint
(Templomdombi) 

5. Péter Barnabás (Barcsay) 
6. Kerékgyártó Koppány (Izbég) 
7. Csizmadia Márton (Barcsay)
5-6. osztály
Lányok: 1. Százi Viktória
(Barcsay) 
2. Bakó Réka (Templomdombi) 
3. Horkai Nikoletta (Barcsay) 
4. Dani Renáta (Református) 
5. Szamos Evelin (Református) 
Fiúk: 1. Baranyai Kristóf (Izbég) 
2. Sütõ Zsombor (Izbég) 3. Pellei
Vince (Rákóczi) 4. Tóth Patrik
(Izbég) 5. Németh Gergõ
(Barcsay) 6. Füller Gábor
(Barcsay) 7. Németh Buhin
Octavio (Izbég) 8. Szilágyi
András (Izbég) 
7-8. osztály
Lányok: 1. Tóth Anna
(Református) 
2. Kiss-Máté Csenge
(Református)
Fiúk: 1. Nándori Lajos (Izbég) 
2. Bárány Márk (Barcsay) 
3. Zákonyi András (Rákóczi) 
4. Papp János (Izbég) 
5. Vastag Tibor (Barcsay) 
6. Kozár Gábor (Barcsay)

TRIATLON
3-4. osztály
Fiúk: Herczeg Bálint
(Templomdombi) 
2. Fülöp Botond (Barcsay) 
3. Kerékgyártó Koppány (Izbég)
5-6. osztály
Lányok: 1. Bakó Réka
(Templomdombi) 2. Százi
Viktória (Barcsay) 3. Dani Renáta
(Református)
Fiúk: 1. Sütõ Zsombor (Izbég) 
2. Pellei Vince (Rákóczi) 
3. Füller Gábor (Barcsay)
7-8. osztály
Lányok: 1. Tóth Anna
(Református) 2. Kiss-Máté
Csenge (Református)
Fiúk: 1. Zákonyi András (Rákóczi) 
2. Bárány Márk (Barcsay) 
3. Kozár Gábor (Barcsay) 

JÓGA nyáron is
KEDD 10:00  

egészségeseknek és egészségre 
vágyóknak korhatár nélkül 

1000 Ft/ alkalom 

Szentendre, Waterfront Hotel, 
Duna-korzó 5.

• mosoly • tartásjavítás • 
kezdõknek 

iso törülközõ vagy polyfoam  

Több energia!
Markó Krisztina, tel: 20-9727373,

www.krisztinews.com

Nyári kalandsport táborok 
Szentendrén

Idõpontok (hétfõtõl péntekig): június 15-19.; 
június 29. - július 3.; július 27-31.

Részvételi díj: sátorozással, teljes ellátással 
20 000 Ft/fõ/hét. Napközi jelleggel (8.30-tól 

16.30-ig) 14 000 Ft/fõ/hét

Dunai vándortúra
„Idõpontja: július 11-17. (szombattól péntekig)

Részvételi díj napi háromszori étkezéssel: 25 000 Ft

Velencei tavi evezõs- 
és kerékpáros tábor

A tábor ideje: június 21-27. 
(vasárnaptól szombatig) Részvételi díj: 27 000 Ft

ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: 
06-30-353-3315, 06-30-448-9015, 

GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT EGYESÜLET

Vízi sport és kalandtábor
Szentendre, csónakház (hajóállomás mellett)

Idõpontok: 06. 22-26., 06. 29-07. 03., 
07. 06-10., 07. 13-17., 07. 20-24., 07. 27-31., 

08. 03-07., 08. 10-14., 08. 17-21.
Program: • kajak-kenu oktatás teljes 

felszereléssel, mentõmellénnyel, motoros
hajókísérettel, szakképzett edzõkkel 

• kiegészítõ sportok: foci, röplabda, rögbi, 
asztalitenisz, strandolás, sok-sok játék 

• vízi túrák, tájékozódás-térképismeret, vízi KRESZ
Ellátás: reggeli, ebéd, uzsonna

Részvételi díj: 14 500 Ft/fõ/hét
Követelmény: úszni tudás!

Jelentkezni lehet:
e-mail: presto@dunakanyar.net

személyesen a vízi telepen Hamar Ágnes edzõnél
telefonon: 30/416-9159

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás, 

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

MÛSZAKI VIZSGA, 
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

Városi gyereknap - gratulálunk a gyõzteseknek
A május 30-án megrendezett Szentendre Város Pünkösdi Gyereknapján egy triatlon versenyre is
sor került, amelyen közel 80 gyermek vett részt. A gyermekek úszásban, kerékpározásban és
futásban mérték össze tudásukat. A gyereknap délelõttjén a résztvevõk komoly küzdelemmel
bizonyították rátermettségüket, tudásukat. Ezúton is gratulálunk minden résztvevõnek az egyes
távok teljesítéséhez, és köszönjük a felkészítõ testnevelés tanárok munkáját!


