
Több ezer síp, modern techni-
ka, a város, sõt a térség leg-
nagyobb hangszere – többek
között ez jellemzi a Péter-Pál
templom új orgonáját, amely
immár hivatalosan is elké-
szült, s amelyet II. János Pál
pápa tiszteletére szentelt föl
dr. Paskai László bíboros úr
január 13-án, Urunk megke-
resztelkedésének vasárnap-
ján, az esti szentmisén. Az
eseményen feleségével együtt
megjelent városunk polgár-
mestere és alpolgármestere,
valamint az orgona tervezõje,

Koloss István orgonamûvész
is, aki az ünnepélyes szente-
lést követõen gyönyörû, telt-
házas koncertet adott, mint-
egy ízelítõt nyújtva abból,
amire az új hangszer képes. A
szentmise alatt a Szent Cecília
Kórus énekelt, immáron az új
orgona kíséretével.
A tervezési munkák még az
elõzõ pápa regnálása idején
kezdõdtek, s ahogy ilyenkor
lenni szokott, a pénzgyûjtés
és a munkálatok hosszú-hosz-
szú idõt vettek igénybe. 

Folytatás a 6. oldalon
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Élete elsõ kiállításmegnyitójára hívta meg barátait, szüleit, tanárait Kiss Rebeka nyolcéves
szentendrei diáklány (9. oldal). Átadták az idei Barcsay-díjakat, melyet Horváth Levente
személyében most elsõ alkalommal határon túli, erdélyi mûvész vehette át, a másik díja-
zott Sütõ Róbert (9. oldal). Múlt vasárnap a Péter-Pál templom új orgonáját szentelte fel
dr. Paskai László bíboros (6. oldal). Adóügyekrõl, a szentendreiek adózási fegyelmérõl
beszélgettünk Maksa Katalinnal, az adócsoport új vezetõjével (1-5. oldal).

Kiss Rebeka Horváth Levente Sütõ Róbert Dr. Paskai László Maksa Katalin
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– Július 1-jén kezdtem dolgozni a Polgármesteri Hivatalban,
próbaidõm letelte után nemrég véglegesítettek az Adóügyi
Csoport vezetõjeként. 1979-ben születtem, az Államigazgatási
Fõiskolán végeztem, ezután a Budakörnyéki Földhivatalnál
ingatlan-nyilvántartóként kezdtem dolgozni. Három év eltelté-
vel a Fõvárosi Illetékhivatalba mentem, amelyet 2007. január
1-jén átvett az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal. Itt ille-
tékügyekkel foglalkoztam, a behajtási területen szereztem jár-

tasságot, ezt követõen pályáztam meg a szentendrei adócso-
port vezetését.
– Hogyan szokott bele a helyi adókkal kapcsolatos munkába?
– A jogszabályokat természetesen alaposan át kellett tanul-
mányoznom, de csak a praxis során lehet igazi tapasztalatot
szerezni. A gyakorlat dönti el, hogy ténylegesen mit kell tenni
az egyedi ügyfelek egyedi eseteiben.

Folytatás az 5. oldalon

KULTUSZ
Kulturális 

összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

„Megahangszer” Isten
nagyobb dicsõségére

Adózás a kölcsönös jóindulat jegyében
Üde, fiatal hölgy üdvözöl a Polgármesteri Hivatal ajtajában. Maksa Katalin, az adócsoport nemrég véglegesített
vezetõje áll velem szemben. Vele beszélgettem csupa „száraz” ügyrõl: adózási fegyelemrõl, hátralékokról és az
ingatlanadó jövõjérõl, de elõtte arra kértem, mutatkozzon be pár szóban.
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2 város

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

107Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

Vízmû (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám: 
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék

Orvosi ügyelet 
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 
Gyógyszertári ügyelet  
Az ügyelet este 7 órától 
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár, 
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.  
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken  
Liliom Gyógyszertár, Vasúti 
villasor  (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik 
az ügyeletes gyógyszertár 
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet. 
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel: 
ha az orvos a receptet 
sürgõs jelzéssel látja el

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
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Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei
igazgató fõorvosa (2000

Szentendre, Kanonok u. 1.)
pályázatot hirdet gazdasági

igazgatói állásra.
Feladata: az intézmény 

gazdasági vezetése.
Pályázati feltételek:
• Szakirányú felsõfokú  isko-
lai végzettség
• Eü. költségvetési szervnél
szerzett gyakorlat
• Vállalkozói szférában való
jártasság
• Vezetõi gyakorlat
• Járóbeteg szakellátásban
való jártasság
• Mérlegképes könyvelõi
végzettség
• Számítógépes felhasználói
szintû ismeret
• Vezetõi program
Pályázati határidõ: a megje-
lenéstõl számított 30 nap
A megbízás 3 hónapos próba-
idõt követõen 5 évre szól 
lakást biztosítani nem tudunk
Jelentkezés: Dr. Pázmány
Annamária ig. fõorvos
tel.: 26/501-440
e-mail: 
igazgato@szeirendelo.hu.

Szentendre Város Egészség-
ügyi Intézményei igazgató
fõorvosa pályázatot hirdet
munkaügyi elõadói állásra.
Pályázati feltételek:
• Bér- és munkaügyi elõadói
képzettség

• Bérszámfejtési feladatokhoz
kapcsolódó adminisztratív
munkák elvégzése
• Eü. költségvetési szervnél
szerzett jártasság
• A Kjt. ismerete, ilyen irányú
jártasság
• Pénzügyi költségvetés is-
meretek
• Számítógépes felhasználói
szintû ismeret
Érd.: SZEI titkárságán, tel.:
26/501-440

Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei
igazgató fõorvosa pályáza-
tot hirdet pénzügyi elõadói

állásra:
Pályázati feltételek:
• Mérlegképes könyvelõi kép-
zettség
• Költségvetési szervnél szer-
zett jártasság
• Egészségügyi intézményben
szerzett gyakorlat
• Számítógépes felhasználói
szintû ismeret
Érd.: SZEI titkárságán, tel.:
26/501-440

Szentendre Város Egészség-
ügyi Intézményei igazgató
fõorvosa pályázatot hirdet
az intézmény mosási fela-
datainak ellátására. Havi
100 kg textília mosását
kérjük, heti szállítással.

Érd.: SZEI titkárságán, tel.:
26/501-440

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a Szentendre városban állandó lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok figyelmét, hogy a választásokban, népszavazá-
sokban közremûködõ Szavazatszámláló Bizottságokba füg-
getlen, a képviselõ-testület által megválasztott tagok jelent-
kezését várjuk, legkésõbb február 4-én, 16 óráig.
Részletes információkat a (26) 503-348 vagy 503-352-es tele-
fonszámokon Szûcs Imrénénél vagy Koncz Tímeánál lehet kérni.
Várjuk jelentkezésüket.

Választási Iroda

Fogadóóra Izbégen
Dr. Pázmány Annamária következõ fogadóórája január 28-án,
hétfõn, 18 órakor az izbégi iskola ebédlõjében (Mária u. 1.)
Meghívott vendégek: Virágh János gazdasági referens, 
dr. Kirchhof Attila aljegyzõ 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

GYÛJTÉST INDÍTUNK 
A POLGÁRÕR JÁRÕRAUTÓK

FELSZERELÉSÉRE!

Kedves szentendrei lakosok, vállalkozók, érdeklõdõk,
polgárõr társak!
Az idén tízéves fennállását megélõ, a 2007. év polgárõr
egyesületének megválasztott, közhasznú polgárõr egyesületünk
szinte folyamatosan küzd a járõrautók mûszaki állapota miatti
problémákkal, a fenntartás és a felújítás számunkra nehezen
kigazdálkodható, több százezer forintos költségeivel. 
Koren Tamás és Takács Erzsébet szentendrei lakosok 2006-ban
összesen 22 000 Ft-ot adományoztak az egyesületnek járõrautó
beszerzésére. Ezt a támogatást is felhasználva egyesületünk
egy Opel Vectra gépkocsit vásárolt, igaz, elég idõset. Szerencsére
a Határõrség is használatba adott egy jó állapotú Lada Niva
gépkocsit, így jármûparkunk kibõvült.
Most azonban tisztességesen fel kell szerelnünk ezeket az
autókat, hogy a bajban segíteni tudjunk. Szerszámokat,
láncfûrészt, generátort, szivattyút, URH adó-vevõket, keresõ-
lámpákat, fény- és hangjelzéseket kellene beszerelnünk a jár-
mûvekbe. Ehhez kérjük segítségüket. 
Hogy mit adunk cserébe? Mit adhatunk mi, akik önkéntesen és
térítésmentesen dolgozunk éjjel-nappal Szentendre kö-
zösségéért? Azzal tudjuk megszolgálni adományaikat, segít-
ségüket, hogy még több, még jobb munkát igyekszünk végezni
a városért és lakóiért.
Sok mindennel foglalkozunk, ami mindenkinek hasznára válik.
Évente több ezer órát járõrözünk a közterületeken a közrend, a
közbiztonság védelme érdekében. Közlekedésbiztonsági akciók-
ban veszünk részt, körözött gépjármûveket szûrünk ki a forga-
lomból. Ifjúság- és családvédelmi programokban dolgozunk,
drogprevencióval, környezetvédelemmel is foglalkozunk.
Rendõrök létszámhiányát pótoljuk, közös járõröket adunk havon-
ta több alkalommal. Ott vagyunk a város vagy egyes részeinek
köztisztaságáért szervezett takarító akciókon. A katasztrófa-
helyzetekben végezzük a hatóságok által ránk osztott felada-
tokat, legyen az árvíz, erdõtûz, bármi. A tûzoltóktól tanulunk,
hogy a kezdõdõ tüzeket magunk is elolthassuk, késleltethessük,
amíg õk megérkeznek. A határõrökkel idegenrendészeti és
közrendvédelmi akciókban veszünk részt. Elsõsegélyt nyújtunk,
ha könnyebb sérülttel találkozunk, vagy orvoshoz, mentõhöz
juttatjuk. El-csavargott gyerekeket, eltûnt felnõtteket keresünk
és találunk meg. Biztosítjuk valamennyi önkormányzati, városi
illetve más szervezetek rendezvényeinek biztonságát. Tagjaink
véradásokon is részt vesznek, ha éppen úgy adódik.
A személyi jövedelemadóból rendelkezhetõ adó 1%-a is
felajánlható részünkre, az adószámunkra: 18676570-1-13!
Adományaikat nagyon várjuk az OTP Bank szentendrei fiók-
jánál Polgárõrség Szentendre névre nyitott 11742087-
20067883 számú bankszámlánkra. Kérjük, a közlemény
rovatban tüntessék fel: „FELSZERELÉS”.
Az egyesület vezetõsége kötelezettséget vállal, hogy az ilyen
közleménnyel érkezõ támogatásokat csak és kizárólag az
említett célra fordítja. A gyûjtés állásáról és esetleges fel-
használásáról honlapunkon fogunk beszámolni.

Köszönettel a Polgárõrség Szentendre egyesület nevében:

Mozsgai Endre elnök 
Honlapunk: www.polgarorseg.szentendre.hu
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A polgármester 

naplója
január 21.
08.00 Pilisszentkereszt pol-

gármesterével megbeszélés
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. cégvezetõjével

megbeszélés
14.00 DMRV ZRt. vezetõjével

megbeszélés
17.00 Sportegyesület ülése
18.00 Testületi anyagok

egyeztetése a frakciókkal

január 22.
Testületi ülés

január 23.
10.00 Szentendre vendéglõseivel

megbeszélés
11.00 Lakásbérlõk és Lakók

Egyesülete elnökével
megbeszélés

13.00 Energetikai közbeszerzési
megbeszélés

14.00 Pályázati referens meghall-
gatás

18.00 Osztrák nagykövetség
fogadás

január 24.
10.00 Magyar Önkormányzatok

Szövetségének közgyûlése
15.00 Várostervezési Workshop

január 25.
18.00 Barcsay-nap –

pohárköszöntõ

Az Ön felelõsségére
a munkát más végzi!

Biztos benne, hogy 

könyvelõje jól dolgozik ?

Adjon egy esélyt magának,
hogy meggyõzõdjön róla!

www.ra-service.hu/Cégvezetõknek

telefon: (1) 204 8643

107
rendõrségi hírek
A karácsony és az újév körüli
napok kiemelt bûncselekmény
nélkül zajlottak le térsé-
günkben, ám január eleje több
új fejleménnyel is szolgált a
bûnüldözõk számára.

A Szentendrei Rendõrkapi-
tányság ezúton is köszöni a
Polgárõrség Szentendre de-
cember hónapban, az ünnepek
elõtti nagybevásárlások ide-
jén tanúsított segítségét,
amelynek során a nagyáru-
házak parkolóit õrizték és
figyelték, meggátolva ezzel
számos lopást.

•
A havazás beálltával a sípá-
lyák környékén elszaporodtak
a gépkocsi-feltörések. Dobo-
gókõn december végén és
január elején két ilyen eset is
történt. A rendõrkapitányság
felhívja a kirándulók, síelõk
figyelmét, hogy értékeiket ne
hagyják az autóban, de még
ha így is tesznek, semmikép-
pen se látható helyen tárolják
a táskákat, pénztárcákat és
egyéb értéktárgyakat!

•
Pomázon és Szentendrén az
üzletekben, üzemekben és
egyéb nyitott munkahelyeken
az utóbbi idõben jellemzõvé
váltak a besurranásos lopások.
A védekezés legkönnyebb
módszere ugyanaz, mint a fent
vázolt esetben: értéktár-
gyakat, táskát, tárcát, lap-
topot, mobiltelefont sem-
miképpen se tartsunk látható
helyen, és ha mód van rá,

mindig tartsuk magunknál! Az
ellopott iratok pótlása sok
pénzt igényel és még több
bosszúságot okoz.

•
Szentendrén, Pomázon és Bu-
dakalászon jelentõsen vissza-
esett a lakásbetörések száma,
a tízes nagyságrend helyett
mostanában csak havonta
egy-két eset fordul elõ.

•
Az elkövetõ elfogása után
megszûntek a Szentendrei-
szigeten a lakásbetörések a
hétvégi és a családi házakban.
Az elõzetes letartóztatásban
lévõ tettes ellen büntetõ-
eljárás van folyamatban, több
tíz esettel kapcsolatban beis-
merõ vallomást tett.
Ugyanakkor továbbra is elõ-
fordulnak Leányfalu, Tahitót-
falu és Dunabogdány hegy
felõli oldalán lakásbetöréses
esetek. A rendõrség folyama-
tosan nyomoz a tettes után,
és addig is óvatosságra inti az
itt lakókat, ügyeljenek házuk,
lakásuk biztonságára, s ha
gyanús személyeket észlelnek,
jelentsék a 107-es központi
hívószámon, vagy a kapitány-
ság ügyeleti telefonszámán
(06-26/310-233)!

•
A szentendrei Szentlászlói
úton és Tahitótfaluban ma-
gukat polgárõrnek kiadó bû-
nözõk hajtottak végre több
rendbeli lopást. Módszerük
megtévesztõ: a lakókhoz be-
csengetve felszólították õket,
hogy ellenõrizzék értékeiket,
arra való hivatkozással, hogy
a környéken aznap több lopás
történt. Mialatt az áldozatok
értékeiket vizsgálták, a tette-
sek elterelték a figyelmüket,
és elmenekültek a lopott
holmival. Aki bármit tud az
esetrõl, vagy hasonló szituá-

cióval szembesül, munka-
idõben hívja telefonon a
Nyomozó Alosztály vezetõjét,
Balogh Péter õrnagyot, vagy a
Bûnügyi Alosztály vezetõjét,
Szekeres Zsuzsanna rendõr
alezredest, illetve munkaidõn
kívül a 107-es központi, vagy
a 06-26/310-233-as ügyeleti
telefonszámot!

•
Mint arról lapunk a múlt héten
beszámolt, a belvárosban is-
meretlen tettesek több par-
kolóórát rongáltak meg. Az
okozott kár a hárommillió
forintot is eléri. A vandálok-
nak a berendezések napele-
mei, illetve zárszerkezetei
estek áldozatul. A rendõrség
kéri, hogy aki bármilyen infor-
mációval rendelkezik az el-
követõkrõl, jelentkezzen a
kapitányságon!

„Pontos”
szankciók

Bár a hó elolvadt, hajna-
lonként még vékony jégréteg
képzõdik az utakon, s ezek a
lefagyások növelik a baleset-
veszélyt, amely a még mindig
korai sötétedés miatt tovább
fokozódik. Köszönet minda-
zoknak, akik a sebességkorlá-
tozások betartása és meg-
fontolt vezetési stílusuk révén
vigyáznak a közlekedõkre!
2008. január 1-jei hatállyal
megváltozott a közúti köz-
lekedési elõéleti pontrend-
szer. A hatályba lépett változ-
tatások értelmében 18 bün-
tetõpont összegyûjtése után
a vezetõi engedélyt bevonják.
A január 1-jétõl kapott pon-
tok az eddigi kettõ helyett
három év alatt évülnek el, a
helyszíni bírságok maximuma

10 000-rõl 20 000 forintra
emelkedett, a minimálisan
kiszabható büntetés 3000
forint lett. Az új pontozási
szisztéma szerint könnyedén
ugorhat a szabálytalankodók
jogosítványa: elegendõ éven-
te két komolyabb bírság, és
három év alatt összegyûlhet a
18 büntetõpont. Emellett
azzal is számolni kell, hogy a
pontozás csak a büntetés egyik
részét képezi, hiszen ha a
közlekedési rendõr pontot ad,
pénzbírság is jár mellé, a fent
említett tarifák szerint. (A
területünkön elõforduló leg-
jellemzõbb szabálysértésekrõl
és az értük kiszabható pon-
tokról ld. mellékelt tábláza-
tunkat.)

Sebességkorlátozás jelentõs túllépése

(az elõírt sebességhatárt legalább

negyedével lépi túl) 3 pont

Sebességkorlátozás jelentõs túllépése

(az elõírt sebességhatárt több mint

negyedével lépi túl) 5 pont

Elsõbbség és elõzés szabályainak

megsértése 4 pont

Vasúti átjárón való áthaladás szabá-

lyainak megszegése 5 pont

Irányjelzéssel kapcsolatos szabályok

megszegése 3 pont

Megállás szabályainak megszegése

(a szabálysértés súlyosságától füg-

gõen) 2-5 pont 

Áthaladás tilos jelzésnél 4 pont

Elsõbbségadás elmulasztása a gyalog-

átkelõ-helyeken 4 pont

Biztonsági öv, bukósisak és gyermek-

biztonsági rendszer használatának

elmulasztása 2 pont

Mobiltelefon-használat vezetés közben

3 pont

Záróvonal átlépése 1 pont

A híreket szolgáltatta: Szabó
Pál, a Szentendrei Rendõrka-
pitányság sajtóreferense

Szerkesztette: Bokor Tamás

Emberélet Alapítvány
és Florance Nõvérszolgálat

a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata

H: 14-16 óráig HAVASS MÁRTA
asztrológus
K: 9-13 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás
15-17 óráig DR. BENES ERIKA
belgyógyász, pszichoterapeuta,
Simonton terápia
17-19 óráig WAHR NÓRA
természetgyógyász
Cs: 17-19 óráig MÉSZÁROS JUDIT
természetgyógyász
P: 13-15 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás

2000 Szentendre,
Paprikabíró u. 4 .
e-mail: emberelet@gmail.com
Tel.: 06-20-995-7167

Asztalos-Asztalos-
munkák munkák 

a Tomosztól!a Tomosztól!

Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai

megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak, 

konyha-, szoba-, fürdõ-
szoba-, irodabútor,  
beépített szekrény.

Tel.: 20/979-1161
www.tomosz.hu

Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!

akkreditált felnõttoktatási intézmény

Január végi – február eleji indulással
gyors, hatékony nyelvoktatás 
és vizsgáztatás egy helyen.

Kiscsoportos, beszéd-centrikus 
tanfolyamok 

anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok, 
felzárkóztató órák.

Rugalmas órabeosztás.

Általános és szakmai fordítás.

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös-part felõl)

Telefon:06-26-/312-943
Mobil: 06-30/231-4632

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

HUMANISTA MOZGALOM

Ha eleged van a világból, ami körülvesz:
elidegenedés, bizalmatlanság, gazdasági
erõszak, háborúk, nihil, akkor gyere és

szervezõdj! Változtassunk!

Szervezz velünk egy fáklyás békejelet
Szentendrén!

orion8@dunaweb.hu
70/ 3239337

www.humendre.hu

Egy bál tervei
Elõzõ heti lapszámunkban A Városházán megrendezett gyer-

mekkarácsonyról írtunk, melyet dr. Szántó Csilla – dr. Dietz
Ferenc polgármester felesége – szervezett. A jótékonysági

rendezvényen túl Szántó Csilla tervei között szerepel még a
régi szentendrei bálok feltámasztása, melyrõl kérdésünkre az
alábbiakat mondta el.
„Tavaly januárban Debrecenben töltöttem a báli szezon elsõ
hétvégéjét. Akkor láttam, hogy Debrecen városa milyen szép és

nagyszabású bált rendezett. Öt-hat
év után ma már tülekedni kell a
jegyekért, mintegy 900 fõ vesz részt
a rendezvényen évrõl évre. Szent-
endrének is nagy szüksége lenne
egy olyan fórumra, ahol elegánsan,
nívósan lehetne szórakozni. Egy-
mást érik ugyan a bálok, de az egész
várost megmozgató, szakmától és
politikától független rendezvény
nemigen akad közöttük. Olyan bált
képzelek el, amelynek egyetlen ren-
dezõ elve, hogy különbözõ szakmák
mûvelõi vagy politikai párok szim-
patizánsai helyett egyszerûen

szentendrei városlakók vegyenek részt rajta. Azt szeretném elérni,
hogy egy évrõl évre népszerûbb jótékonysági rendezvényt hoz-
zunk létre, amelynek bevételét a város javára kellene fordítani.
Azok számára szeretnék bált rendezni, akik itt laknak a városban,
és módjukban áll helyi célokat támogatni: például különbözõ
korcsoportok – óvodások, iskolások, nyugdíjasok stb. – javát
szolgáló beruházásokat, felújításokat, egészségügyi és útfej-
lesztéseket, sétálóutcák kialakítását, a Duna-korzó szépítését. 
A lakosságot erõteljesen össze kellene fogni, hiszen igazi húzóerõ
híján nem alakítható ki a város civil élete, nincs mód egymás
megismerésére és segítésére. Nagy fejtörést okoz a betelepültek
bevonása a helyi közéletbe. Ha lenne itt egy olyan élettér, ahol 
a betelepült emberek is megtalálják magukat, akkor a „lappangó”
lakosok végre lejönnének a hegyrõl, s nem mindig ugyanazokat
az arcokat látnánk a közéleti rendezvényeken. Azt szeretném, ha
a nemrég óta itt lakók is szentendreinek éreznék magukat. Persze
nem szükséges világvárost építeni, és kicsiben kell kezdeni a nagy
célok megvalósítását is, de egy ilyen jótékonysági bállal és egy
alapítvány létrehozásával komolyan foglalkozom. Emellett ter-
vezünk egy gyermeknapi rendezvényt is, amelyen a város minden
gyermeke maradandó élménnyel gazdagodhat. Remélhetõleg ele-
gendõ számú aktív támogatót találok a tervek megvalósításához.”

Lapunk elõzõ számában, az Angyalszárnyak suhogtak a Városházán
címû cikkbõl kimaradt, hogy a két est háziasszonya Kudlik Júlia volt. 
A szervezõk neki is köszönetet mondanak aktív segítségéért.

Dr. Szántó Csilla

Postaláda
Mindennek van

határa
Olvasom a januári 1. szám
Postaládájában Maholányi Pál
levelét, ebben örömmel üd-
vözli, hogy a „fejlettebb Nyu-
gat szerves részévé váltunk” a
2007. decemberi 20-i határ-
nyitás révén. Nos: ez valóban
örvendetes.
Különös azonban, hogy a
„megnyugtató és jólesõ ér-
zés”, amely a levélíróban tá-
madt Mihail Gorbacsov pe-
resztrojkája, továbbá – mint
írja – a Horn Gyula és Németh
Miklós „nevével fémjelzett”
határnyitással kapcsolatos.
Gorbacsov a Szovjetunió 1991.
augusztus 24-én lemondó,
utolsó pártfõtitkára volt, aki
évekig bizonyos „átépítéssel”
(oroszul: peresztrojkával) pró-
bálta az etnikai, gazdasági és
társadalmi szempontból tart-
hatatlan szovjet birodalmat
vagy legalább egy részét meg-
menteni az összeomlástól. 
A birodalom a német náciz-
mussal (Hitler nevéhez szokás
kötni), az olasz fasizmussal
(sajnos erre Mussolini neve
emlékeztet) lényegét tekintve
azonos bolsevizmuson (a Sztá-
lin nevet aligha kell mondani)
alapult, ám a CCCP (talán még
sokan emlékeznek ezekre a ci-
rill betûkre) az elõzõ kettõt
különféle okok következtében
túlélte. A túlélést egyebek
mellett az is segítette, hogy a
szovjet hadsereg által meg-
szállt vagy szemmel tartott
országok (a „szocialista tá-
bor”) többé-kevésbé behó-
doltak a nagy testvérnek. A
behódolás hazánkban a Ma-
gyar Dolgozók Pártja, majd
1956 forradalma után a Magyar
Szocialista Munkáspárt ural-
mával ment végbe. E pártok,
vezetõik és tagjaik, amiként a

százötven esztendõs török
hódoltság idején is meg-meg-
történt, a gazdasági és poli-
tikai hatalom megszerzéséért
és megtartásáért összejátszot-
tak a törökkel, akarom mon-
dani: kiszolgálták a szovjet
birodalmat. Így talán a „Horn
Gyula és Németh Miklós nevé-
vel fémjelzett határnyitás”-t
emlegetni annak kapcsán,
hogy a „fejlettebb Nyugat
szerves részévé váltunk”,
akkor sem szerencsés, ha jú-
nius 27-én Alois Mock osztrák
külügyminiszter társaságában
Horn, aki ekkor éppen szintén
külügyminiszter volt, drótvá-
góval megkezdte a határ ma-
gyar építésû vasfüggönyének
lebontását, amely ellen akkor
már a Szovjetunió nem tudott,
nem akart semmit tenni. Nem
sokkal késõbb – más kiútja jó
szerrel nem lévén – 1989.
szeptember 10-én a (Magyar
Népköztársaság) kormánya
úgy döntött, hogy kiengedi az
osztrák határnál az NDK-ból
hazánkba menekült német
állampolgárokat.
Emlékezetem szerint az emlí-
tett két apparátcsik 1989 utol-
só hónapjaiban már ott ült az
MSZMP utódjaként alakult
Magyar Szocialista Párt elnök-
ségében. Németh Miklós 1991-
ben Londonban kapott állást,
Horn pedig 1994-ben MSZP-
SZDSZ-kormánynak lett mi-
niszterelnöke. Pártjuk a közel-
múltban az emlékezetes ket-
tõs állampolgárság ügyében
lezajlott népszavazás elõtt
erõteljes és sajnálatos módon
hatásos hírveréssel járult hoz-
zá, hogy Maholányi Pál még
most is csak reményként írhas-
sa: „Részünkre megnyugvást
csak az fog adni, ha eltûnik a
határ Kárpátalja, Erdély és
Délvidék felé is”.
A levélíró ezután a „felelõs,
irányt adó politikusok”-ról
szól, akiknek „mélyen el kel-
lene gondolkodni a felelõtlen,
nemzetet megosztó tevékeny-
ségükön”, igen, egyet értünk.
Csakhogy az MSZMP-nek (és
1956-ig elõdjének, a Magyar
Dolgozók Pártjának), majd az
MSZP-nek, továbbá kapcso-
lódó részeinek (DISZ, KISZ és
más egyéb) sok évtizedes tör-
ténete során egyszer sem ju-
tott eszébe, hogy saját tábora
– az 1989 táján mintegy há-
romnegyed milliónyi MSZMP-
tag – eleve megosztó tevé-
kenység eredménye. Ugyanis
a határokon belüli bõ kilenc-
millió magyar nem tartozott a
nemrég még önmagukat „él-
csapatnak” tartó és nevezõ
körbe, hanem a Rákosi és
Kádár nevével „fémjelzett”
diktatúra, majd a kádári „leg-
vidámabb barakk” szögesdrót-
tal kerített Magyarországában
a honfoglalás óta egyedülálló
gazdasági, társadalmi és er-

kölcsi mélységekbe került. Így
hát a két fémjeles nevû urat
(elvtársat) a schengeni egyez-
ményhez való kapcsolódha-
tásunk alkalmából nem szük-
séges emlegetni. Az elmúlt
esztendõkben betöltött sze-
repüket úgyis megítéli a
történelem.
Egyébiránt: fémjelzése, ponca
jobbára a nemes elemeknek
van, de nehogy azt higgyük,
minden arany, ami éppen
fénylik… (itthon és a „fejlet-
tebb Nyugaton”).

Büky László
általános iskolai 
történelemtanár

Egy szamizdat
kapcsán

Nem szokásom újságolvasáskor
elõre szelektálva megnézni a
szerzõt, mert az úgyis kiderül
pár sor után, hacsak nem vala-
mi firkász szellemû segéd-
munkás próbálkozásáról van
szó. Na menjünk akkor in
medias res.
Szamizdatként jelent meg ez
év januárjában Kertész Péter
„szentendrei lakos“ kiadványa.
Cím: Kultúra nagykanállal – egy
elkúrt pályázat anatómiája.
Menni vagy nem menni és
ilyesféle Shakespeare-i címet
bárki kitalálhat. Írni lehet min-
denrõl jól vagy rosszul. A poén
az utcán hever, csak le kell
hajolni érte, mondta Kellér.
Kertész lehajolt és felvette. 
A szentendrei kultúrpápa
Kriaszter A. esetét fürkész-
darázs módjára precízen kö-
rüljárta. 
Az okos szamizdat elsõ ol-
vasásánál már félúton kíváncsi
lettem arra, ugyan ki lehet
városunkban – engem kivéve –
aki ezt a színvonalas marást így
le tudta hozni. Na de ott van
ám a háttérfüggöny is, ami nem
más, mint a Ferences Gim-
názium, valamint annak pad-
koptatói (erre mondják, hogy
kilóg a lóláb, avagy kibújt a
szög a cikkbõl). Az iskolát nem
kell senkitõl megvédeni, hiszen
onnan számtalan kiválóság
került ki, Schirillától Lotz
SZDSZ-es miniszterig. Világos
lett, hogy Kertész Péter nem a
padokat, hanem a papokat
utálja, mint az korábban már
kiderült, mikor is a gimnázium
kulturális-szellemi-oktatási
rendjébe próbált behatolni.
Köztudottan és vitathatatlanul
Kertész Péter éles elméjû, nagy
tehetségû újságíró. Éppen
ezért nincs rászorulva arra,
hogy Kriaszter ürügyén szelle-
mi gumilövedékekkel támadja
az áldozatos és magas színvo-
nalú munkát végzõ pátereket.
Itt a vége? Fuss el véle.

Dr. Kromofág
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Folytatás az 1. oldalról
– Mi minden tartozik az adó-
csoport hatáskörébe?
– A helyi, azaz önkormányzati
adók: építményadó, iparûzési
adó, a magánszemélyek kom-
munális adója, a tartózkodás
utáni, illetve az építmény utáni
idegenforgalmi adó, a gépjár-
mûvek teljesítményadója, a
talajterhelési díj, valamint
magánszemélyek esetében az
adók módjára behajtandó köz-
tartozások, azaz például az
okmányirodai bírságok.
– Hogyan állunk az adózási
fegyelemmel mi, szentend-
reiek?
– Ami már most is látszik: több
a bevétel, kevesebb a hátralék,
mint 2006-ban volt. Ez egy-
részt az átfogó végrehajtási
akcióknak köszönhetõ, más-
részt annak, hogy az adózók
fegyelmezettebbekké váltak.
Bár a létszámunk még így is
kevés a ránk háruló feladatok
tükrében, csoportunk feszített

tempóban dolgozik, adóügyi
ellenõrünk pedig hatékony
segítséget nyújt a hátralékok
kezelésében. Tapasztalataim
szerint Szentendrén könnyebb
utolérni az adózókat, mint
például az Illetékhivatalban.
Kisváros lévén az adóhát-
ralékkal rendelkezõk hama-
rabb jelentkeznek, mint a
fõvárosban, és lelkiismerete-
sebbek a tartozások befize-
tésével kapcsolatban is.
– Mi a legnagyobb kihívás?
– Az építmény- és az iparûzési
adók okozzák a legtöbb fej-
törést. Az adófizetõk elfelejtik
teljesíteni bejelentési kötele-
zettségüket, legyen szó akár az
adózási kötelezettség, akár az
adatváltozások bejelentésérõl. 
– Mi a következõ nagy fela-
datuk?
– 2009. január 1-jétõl törvényi
szintû szabályozás alapján az
ingatlanokhoz kapcsolódó
adókat forgalmi érték alapon
kell megállapítani a jelenlegi

négyzetméter-alapú adózta-
tás helyett, ezért elsõdleges
feladat a Szentendrén ingat-
lannal rendelkezõk hatósá-
gunknál nyilvántartott adatál-
lományának teljes körûvé té-
tele. Továbbá fontos és óriási
feladat lesz az év folyamán a
szentendrei ingatlanok vonat-
kozásában az értékövezetek
felállítása.
– Személy szerint milyen
adózó közösségrõl álmodik?
– Olyanról, amelyben a kö-
zösség tagjai határidõre tel-
jesítik fizetési kötelezett-

ségüket, vagy ha ez nem lehet-
séges, akkor a határidõ lejárta
elõtt részletfizetési lehetõ-
séget kérnek.

Bokor Tamás

Helyreigazítás
Elõzõ lapszámunkban az Újévi koncert – 2008. címû cikkbe több hiba is
csúszott.
Az írásból véletlenül kimaradt két nagyon lényeges mondat: „Az idén
másodjára került sor a Szentendre Város Mecénása díj átadására. 2008
díjazottja Surányi István lett.”
A portréfotók közül kettõnél – a Pap Lajos kõfaragó mestert és Mészáros
János vállalkozót ábrázolóknál – lemaradt a képaláírás.
A díszoklevelet kapott vállalkozó neve helyesen: Wasilewski Maciej.
Az érintettektõl és olvasóinktól is elnézést kérünk. 

Adózás a kölcsönös jóindulat jegyében Álláspályázat
Szentendre Város Önkor-
mányzat Képviselõ-
testülete pályázatot ír ki 
a Püspökmajor-lakótelepi
Bölcsõde (Hamvas Béla u.
1.) intézményvezetõi
álláshely betöltésére
Ellátandó feladatok:
a 100 bölcsõdei férõhellyel
rendelkezõ, 38 alkalmazot-
tat foglalkoztató, részben
önállóan gazdálkodó
intézmény vezetése.
Pályázat beadási határ-
ideje: január 31., 17 óra
Pályázattal kapcsolatos
felvilágosítás: dr. Gerendás
Gábor Közigazgatási és
Népjóléti Iroda vezetõ,
(26) 503-361
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6 kultusz

A Magyar Kultúra
Napja

A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából zenés irodalmi estet
szerveznek január 22-én
kedden 18 órakor a Pest
Megyei Könyvtár olvasóter-
mében (Pátriárka u. 7.). A
mûsort a Szentendrei Refor-
mátus Gimnázium diákjai ad-
ják. Verset mond: Cser Anna,
Lánczos Réka, Mészáros Máté
Róbert. Kiselõadás: Kováts
Réka. Zene: Cser Máté (teke-
rõlant), Gombos Rebeka (he-
gedû), Szombauer Bálint (brá-
csa). Ének: Csipkefa népdal-
kör. Összeállította: Kiss Szé-
kely Zoltán tanár.

•
Január 27-én, vasárnap 18
órakor a Városháza díszter-
mében a Magyar Kultúra Napja
alkalmából ünnepséget ren-
deznek. 

Mûsor: 
• A Vujicsics Tihamér Zene-
iskola tanárai reneszánsz dal-
lamokat adnak elõ;
• A Szentendrei Néptánc
Együttes tagjai, Göllner Kinga
és Urbán Márton kalotaszegi
táncokat mutat be;
• Egri Kati színmûvésznõ
Szabó Magda: Az ajtó címû
mûvébõl ad elõ részletet;
• Makula Bernadett, a 2007-
es városi szavalóverseny gyõz-
tese Wass Albert: A hatalom-
vágy hitvallása címû versét
mondja el;
• Horváth Csongor és Horváth
Réka, a Szentendrei Kísérleti
Kamara Színház tagjai Illés
Lajos: Betlehem csillaga címû
rockoperájából adnak elõ
részletet.

A mûsor teljes bevételét a korábbi
évekhez hasonlóan Szentendréért
Közalapítványon keresztül a szent-
endrei egészségkárosodott gye-
rekek javára fordítják. Támogató
jegyek 1000, 2000 és 5000 Ft cím-
letekben kaphatók elõvételben a
Szentendrei Új Kulturális Központ-
ban (Duna-korzó 18.), hétköz-
napokon 9-16 óráig. Tel.: 26/312-
657.

Az orgona építését mege-
lõzõen ugyanis Szuromi Imre
építész tervei szerint át kel-
lett építeni a templom karza-
tát, hogy a Váradi István és fia
által kivitelezett manuál, a
sípládák és a sípok beférjenek
a helyükre. Ezután következett
az elemek fokozatos telepí-
tése, amely több hónapot vett
igénybe. A nagyszabású, mé-
gis aprólékos munka a finom-
hangolással fejezõdött be,
igaz, a templom kántorai már
karácsonykor megmutatták a
legszebb regiszterek hangját.
Egy ilyen orgona nem olcsó
mulatság, nem véletlen tehát,
hogy általában több hónapig
vagy évig húzódnak az építési
munkálatok. Ahogyan a régeb-
ben szintén orgonaépítésre

vállalkozó pasaréti ferencesek
templomában történt, úgy a
Péter-Pál templomban is rend-
szeres gyûjtést szerveztek a
hívek körében az új hangsze-
rért, de szükség volt egyház-
megyei támogatásra is. A vég-
eredmény azonban megérte:
amint dr. Paskai László fogal-
mazott, legutóbbi látogatása
óta nemcsak a templom belsõ
tere, de a hangzása is meg-
szépült. A bíboros úr arról is
beszélt, hogy a közösség új

orgonája összhangot teremt-
het a hívõk lelkében, s ez
fokozhatja az egész közösség
harmóniáját is.
Az új orgona a liturgia mellett
természetesen központi sze-
replõje lehet a város kulturális
eseményeinek is, hiszen a
város legmodernebb „helyhez
kötött” hangszereként a zene
barátainak sokszor nyújt majd
maradandó élményt.

Bokor Tamás

„Megahangszer” Isten nagyobb dicsõségére

Radnóti Miklós

NAPTÁR 

JANUÁR
Késõn kel a nap, teli van még
csordúltig az ég sûrü sötéttel.
Oly feketén teli még,
szinte lecseppen.
Roppan a jégen a hajnal
lépte a szürke hidegben.

1941. február 5.

Kopasz-kiállítás a Rodin Galériában

Rendhagyó kiállítás-megnyitóra invitál
most a Rodin Galéria. Január tizenkilence-
dikén, szombaton 18 órakor Kopasz Ta-
más Munkácsy-díjas festõmûvész, a kor-
társ magyar képzõmûvészet egyik jelen-
tõs képviselõjének tárlata nyílik meg itt.
A vernisszázst „A kert – építed vagy nõ…”
címmel érdekes vitaindító beszélgetés

követi. Kurdy Fehér János mûvészeti író és Szalai András építész,
mûvészettörténész a kortárs képzõmûvészet helyzetérõl,
szerepérõl, a mûalkotások megértésérõl, valamint értékelésérõl
kívánnak a résztvevõkkel beszélgetni. 
Többségünk szakértõk segítségével igazodik el a különbözõ
irányzatok között, s csak kevesen merjük bevallani, ha nem
értünk egy mûvet, vagy ha nem tartjuk valóban mûvészi alkotás-
nak. Ez az érdekesnek ígérkezõ beszélgetés azonban segítséget
fog nyújtani mindehhez számunkra.

Szüntelen építkezés
Blanckenstein György, a szentendrei Keresztelõ Szent János
plébánia plébánosa 1992-tõl szolgál városunkban, bár
Szentendréhez egyéb szálak is fûzik: gyermekkorát Izbégen
töltötte, gimnáziumba pedig a ferencesekhez járt. 2003-
ban díszpolgári címet kapott, s amióta a helyi római kato-
likus közösség lelkészi teendõit látja el, folyamatosan
építkezik lelki és testi értelemben egyaránt: a családok
megerõsítésén faradozva házas hétvégéket szervez, számos
családi programmal várja a híveket, s elérte, hogy nyáron
Szentendrén is megrendezzék a Városmissziót. 
A mostani orgonaszentelés csak egyike a sok állomásból álló
egyházközség-fejlesztõ munkának. Korábban többek között
megkezdte mûködését a Szent András Óvoda, a Szent András
Általános Iskola új szárnnyal bõvült, átépült a Péter-Pál
templom szentélye, a templom padlófûtést kapott, majd
átépítették a hátsó traktust is, az épület mellé új sekrestye
és bolt került, s most új orgonát is kapott az egyre szépülõ
templom.

Forrás
A MAMÛ Galériában (Budapest, Damjanich u. 39.) a 18. ART
CAMP, Szolnok „Forrás“ címû kiállítását nyitja meg Vécsi Nagy
Zoltán mûvészettörténész január 23-án, szerdán 18 órakor. 
A megnyitó után koncertet ad a MAMÛ Hangok. A kiállítás
megtekinthetõ telefonos egyeztetés alapján február 15-ig (tel.:
06-30-596-3711)
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Amikor a mûteremházba
belépek, a földön építõ-
kockákkal játszó, han-

cúrozó kis srácok elképesztõ
hangzavara fogad, akik Flóra
rövidesen megszületõ második
gyermekével együtt a család
harmadik generációját kép-
viselik immár.
– Mikor kezdõdött el az
Asszonyi család története?
– Még a fõiskolán ismerked-
tünk meg – meséli Asszonyi
Tamás. – Én utolsó éves
voltam, Piri meg elsõs. 
– Éppen elcsíptem… – foly-
tatja nevetve Jávor Piroska.
Bár az igazat megvallva, Tamás
nem volt nagyon szimpatikus
az elején, olyan hangadó,
nagydumájú alaknak tartot-
tam. 
– Végül persze összekerültünk
– folytatja Tamás. – Miután
elvégeztem a fõiskolát, 1966-
tól a Fiatal Mûvészek Rotten-
biller utcai Stúdiójában dol-
goztam. Pirivel elkezdtünk
közösen mûtermet keresni.
Apróhirdetést adtunk fel a
következõ szöveggel: fiatal
mûvészpár pincét, padlást,
üzlet- vagy bármiféle helyi-
séget bérelne, vagy ingyen
elfogadna. Végül a Dózsa
György úton, annak angyalföl-
di részén találtunk egy fény-
képész napfénymûtermet,
amelynek a háború alatt
megsérült tetõüvegei még
mindig bedeszkázva voltak.
Ezt utalta ki nekünk a Kép-
zõmûvészeti Alap, és itt kezd-
tük el közös életünket.
– Hogyan kerültetek Szent-
endrére?
– A szentendrei tanács a hat-
vanas évek közepén felaján-
lotta a Képzõmûvészeti Alap-
nak, hogy egy parlagon he-
verõ, gazdátlan területen ti-
zenkét fiatal mûvésznek mûte-
remházat építhet. Fantasz-
tikus lehetõségnek tûnt szá-
munkra, és rögtön megpályáz-
tuk az Új Mûvésztelep házainak
egyikét. A százhúsz pályázó
közül tizenkettõt választottak
ki, köztük minket is.
– Mennyire ismertétek a
várost?
– Ismerõs volt valamennyire,
ugyanis Csíkszentmihályi Ró-
bert, aki barátom és évfolyam-
társam is volt, már évekkel
azelõtt kiköltözött ide, és mi
segítettünk neki építkezni.
Szentendre akkor egy valódi
kisváros volt, annak minden
vonzerejével. 1969-ben jöttünk
ki végül Szentendrére. Robi
segített beilleszkedni az itteni
társaságba. Katona Gyula,
Petrás Gitta, Gajzágó Jolika,

Deimék, Borsódyék, Balogh
Laciék társaságába, amelyben
nagyon jól éreztük magunkat.
S ahogy egy kis közösségben
szokásos, rövidesen újabb és
újabb ismeretségek születtek.
Lehet, hogy csak a nosztalgia
mondatja velem, de úgy érzem,
ez egy igazi aranykor volt.
– Mi miatt tûnik ma annak?
– A mûvésztelepen még olyan
élet volt, amilyet elõdeink is
élhettek. Ráadásul még kül-
földieket is hurcolásztak ide
rendszeresen, hogy megmu-
tassák, a magyar állam meny-
nyire támogatja a mûvészetet.
S ahogy Szentendre is válto-
zott, hiszen a lakótelepek
révén felduzzadt a lakóinak
száma, úgy változott meg az
élet itt a mûvésztelepen is. A
siker, az anyagiak különbö-
zõsége sok mindent elrontott.
Ha rossz hasonlattal élhetek,
akkor olyan, mintha egy házba
összeköltöztetnének jó né-
hány orvost, a nõgyógyászt, a
korboncnokot, a fogorvost és
a  radiológust is. Ugyan mind-
egyik orvos, de mégis mennyi-
re mások az egzisztenciális
lehetõségeik!
– Az életmódunk is változott
a gyerekek miatt – teszi hozzá
Jávor Piroska. – Velük együtt
már másképp él egy harmin-
cas, mint egy független hu-
szonéves.
– Hogyan alakítottátok ki az
egymás mellett dolgozás
szokásait?
– A fõiskolán és a kezdetek-

ben még sokat dolgoztunk
együtt. Sohasem zavartuk
egymást. Abszolút különbözõ,
amit csinálunk, de az alap-
szemléletünk azonos. A pá-
lyánk során soha nem voltunk
egymás riválisai. Amióta itt
lakunk, Tamásnak mindig lent
volt a mûterme, nekem meg a
ház különbözõ helyein. Pél-
dául itt a nappali-ebédlõben.
Fõzés itthon nem volt, lejár-
tunk a Városháza étterembe
ebédelni. Amikor a szüleim
Ceglédrõl Szentendrére köl-
töztek, akkor vettük meg a
Dézsma utcai házat. Ott alakí-
tottam ki magamnak egy
mûtermet. Lassacskán hozzá-
szoktunk ahhoz, hogy külön
dolgozunk. Nekem jó, hogy
nem ott lakom, ahol dolgozom
– folytatja Piroska.
– Az elmúlt évtizedek alatt
mindketten elismert, gyak-
ran kiállító mûvészekké vál-
tatok. Hogyan élitek ezt
meg?
– Alapvetõen elégedett va-
gyok. Van munkám, kevesebb
ugyan, mint az elmúlt évek-
ben, de pont elég számomra.
Örülök, hogy a Mecénás-díjat
én csinálhattam a városnak.
Én már nem nagyon akarok
kiállítani – válaszolja Asszonyi
Tamás.
– A Fõ téri Képtárban rendezett
tavalyi életmû-kiállításom
nagyon sikeres volt. Jó az
életem, mert azt csinálom,
amit szeretek – feleli Jávor
Piroska.

– Zsófi, ebben a családban
szinte természetes volt szá-
modra, hogy kézmûves szak-
mát válassz magadnak? 
– Persze, hiszen beleszülettem
ebbe a világba. Mindig imád-
tam a papírt, azt hajtogatni,
ragasztani. Az iskolában is az
volt a legjobb, amikor megkap-
tuk az új könyveket, s ezeket
be kellett kötni. Beleszerettem
a könyvkötésbe. Az érettségi
után az Egyetemi Nyomdába
jelentkeztem könyvkötõ szak-
mát tanulni. Szerencsém volt,
mert nagyszerû oktatóm volt.
Ráadásul megismerkedtem a
könyvszakma nagy öregével,
Szántó Tiborral, akitõl renge-
teget tanultam, sõt 1993-ban
közös kiállításunk is volt az
Iparmûvészeti Múzeumban. A
végzés után nem akartam

nyomdában dolgozni, önálló
szerettem volna lenni. A nagy-
mamámnál, a Dézsma utcában,
a padláson rendeztem be egy
egyszerû kis mûhelyt, ahol
mindmáig dolgozom.
– Flóra, te most fõállású
anyuka vagy. Rád hogyan
hatott az otthoni világ?
– Sokáig azt gondoltam, hogy
engem elcseréltek, hiszen
bennem nem volt sok mûvészi
véna. Még az óvodában sem
rakták ki soha a rajzomat.
Engem inkább a zene vonzott.
Zeneiskolába jártam, ahol zon-
gorázni tanultam. Tizenöt éve
pedig az evangélikus templom
kántora vagyok. Az érettségi
után elvégeztem az esztergo-
mi Vitéz János fõiskola mû-
velõdésszervezõ szakát, majd
másfél évig Angliában bébi-
szitterkedtem. Most felnõtt-
ként kezdtem orgonálni. Zász-
kaliczky Tamásnál tanulok, de
a gyerekszülések miatt mindig
abbamarad. 

Ahogy Flóra válaszát most is
félbeszakítja a ledõlõ építõ-
kockák miatti elkeseredett
gyereksírás…

Rappai Zsuzsa

Családi kör

Asszonyiék
Az év elején átadott Mecénás-díj alkotója Asszonyi Tamás szobrászmûvész, felesége,
Jávor Piroska festõmûvész, valamint két leányuk, Zsófi és Flóra a Családi kör mostani
szereplõi.

Asszonyi Zsófia, Jávor Piroska, Asszonyi Flóra 
és Asszonyi Tamás

Emléktábla-avatás
Szõnyi István festõmûvész emléktábláját avatták fel január 17-
én Budapesten, a Baross u. 21. szám alatt. Az ünnepségen
beszédet mondott Imre Zsolt, Pest Megye Önkormányzatának
kabinetfõnöke. Az emléktáblát T. Szõnyi Zsuzsa és dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató leplezte le.
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TÉLI AKCIÓ
Szentendrén,

a rendelõintézetben
január 30-ig

Minden nálunk vásárolt
szemüveg mellé további 
1 db szemüvegkeretet*, 

vagy 1 pár alaplencsét* adunk 
*helybeni szemüvegkészítéshez,

-6 - +6 cyl 2.

2000 Szentendre, 
Kanonok u. 1. I. emelet
Telefon: 30-355-3854

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

Biorezonanciás állapotfelmérés és gyógykezelés

A biofizikai-holisztikus orvoslás, az elmúlt évtizedekben új aspektusból világí-
totta meg a gyógyítás lehetõségét és a szervezet állapotának objektív felmérését.
Az  új technológiai módszer a szervezet rezgéseit vizsgálja. Az állapotfelmérés
során betekintést nyerünk a szervezet mûködésébe. Az elektroakupunktúrás
pontokon, a bõr ellenállását vizsgálva következtetni lehet a ponthoz tartozó
szerv energetikai állapotára, gyakran már azelõtt, hogy a klinikai tünetek telje-
sen kifejlõdnének vagy a laborleletek beigazolódnának. Ha a normális értéknél
magasabb a bõr ellenállása, akkor gyulladás, illetve irritáció áll fenn. Ha túl
alacsony az ellenállás, sejt szintû alulmûködésrõl, gyengeségrõl beszélünk.
Ebben az állapotban a sejtek már nem képesek az információkat feldolgozni és
tárolni, irreverzibilis állapot jön létre.
Az IBR- SYSTEM, az Integrált Biológiai Szabályzó Rendszer, tízéves fejlesztõ- és
kutatómunka során kifejlesztett berendezés. Elektromos és mágneses impulzu-
sok formájában jeleket küld a beteg szervezetnek, amelyekre a test válaszol.
Ezeket a válaszokat a gép kiértékeli, szétválasztja, a helytelen információkat
kijavítja, módosítja, a kóros jeleket kioltja, a normális rezgéseket felerõsíti. A
kezelés célja, hogy aktivizálja a szervezet önszabályozó erõit, és az eddig gyó-
gyíthatatlannak tartott betegségeket, mellékhatások nélkül gyógykezelje.
Az IBR-SYSTEM biofizikai Szabályzó Rendszer számos kórképekben nyújt segít-
séget, mint pl. allergiák, ekcéma, asztma, akut és krónikus fájdalmak, izületi
panaszok, sérülés utáni állapotok. Emésztési és felszívódási zavarok, nõgyó-
gyászati problémák stb.

IBR-SYSTEM
(integrált biológiai 
szabályozó rendszer)

• biorezonancia állapotfelmérés,
• mikroelektro-diagnosztika,
• biofeedback mikroelektro-terápia,
• Voll-féle diagnosztika,
• allergia és Candida-szûrés,
• mágnesdiagnosztika és terápia,
• AC spektrum analízis,
• laser-terápia,
• fogteszt-galván áram és góc

kimutatása
• elektro-homeopátia

Wahr Nóra
Szentendre, Jókai u. 8.
20/564-6375
szynergia@freemail.hu
www.szynergia.hu

A családokért
„Adj tüzedbõl lángot, 

annak, aki kér”
(Cicero)

A Kistérségi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársai örömmel és hálás szív-
vel számolnak be karácsonyi
adománygyûjtésükrõl és ün-
nepségükrõl.   
Decemberi adománygyûjtésünk
során meghatódva tapasztal-
tuk azt a kistérségi aktivitást,
amely során ötven család kará-
csonyának szebbé tételét támo-
gatták magánemberek, vál-
lalkozók és cégek.
Köszönjük, hogy az egyre ne-
hezedõ gazdasági helyzetben
is bizalmat szavaztak adomány-
gyûjtõ munkatársainknak, bíz-
va abban, hogy napi kapcsola-
tot ápoló szociális munkásaink
érik el leginkább azokat, akik
legrászorultabbak adománya-
ikra.
Az összegyûjtött ajándékok,
valamint az anyagi támogatá-
sok mértéke meghaladta a 700
ezer Ft-ot, amelybõl sokszínû
ajándékcsomagok (kreatív –
gyermekjátékok, naptárak,
könyvek, bébiruhák) mellett
élelmiszercsomaggal, gyer-
mekvitaminokkal, élelmiszer-
utalvánnyal igyekeztünk csök-
kenteni gondozott családjaink
nehezített élethelyzetét.
Az adományokat december 21-i
karácsonyi ünnepségünk ke-
retében nyújtottuk át, amit a
Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisnak Mûvelõdési
Központjában tartottunk.
Ünnepi programunk keretében
elõször a gyermekeknek ked-
veskedtünk, akik a Szamos
Marcipán Gyúrmarci program-
jában készíthettek színes mar-
cipánfigurákat, ezt követõen
Szigeti Ildikó mesemondó-óvo-
dapedagógus kápráztatta el

meséjével a felnõtt és gyer-
mekhallgatóságot egyaránt.
Igazi karácsonyi hangulatot
teremtettek az intézmény
munkatársai, akik karácsonyi
dalokkal kedveskedtek vendé-
geinknek. A karácsonyi ünnep-
ség legmeghittebb pillanatai
azonban tagadhatatlanul azok
a percek voltak, amikor a szo-
ciális munkások átadták az
általuk gondozott csillogó
szemû kicsiknek és szüleiknek
az ajándékokat. 
KÖSZÖNJÜK mindazoknak a

támogatást, akik segítségével a
boldogság lángját vihettük el
rászoruló családjaink ott-
honába! 
Adományozóink:

Hawle Szerelvénygyártó és
Forgalmazó Kft.
Szamos Marcipán Múzeum
Cukrászda
Szilágyi Pékség
Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázis
Pikszis Kreatív Hobby
Charlotte Papír Írószer
Nyomtatvány Bolt
Kalendart Kiadó
Renault Kft./ Budakalász
Röltex Rövidáru Bolt
Cser Csabáné/ Táskabolt
Paprikabíró utcai Patika
Móricz ABC
Budapesti Elektromos Mûvek
Gottlasz Zoltán

Sikerekben
gazdag…

… az a zsák, amelybe kis kár-
tyákat rejtettünk el. Ezeket a
kártyákat véletlenszerûen
húzzuk ki és olvassuk el!

Be tudja kötni a cipõjét.
Kapaszkodás nélkül megy fel a
lépcsõn.
Nemzetközi fodrászversenyen
elsõ helyezést ér el.
Fõszakácsként alkalmazzák
Európa egyik vezetõ szál-
lodájában.
Megfogja a ceruzát, függõleges
vonalakat és köröket másol.
Több százezres tömeg tapssal
jutalmazza szónoklatát.
Olimpián aranyérmet kap ma-
gasugrásban nyújtott teljesít-
ményéért.
Segítség nélkül használ az
étkezéshez kanalat.
Le tudja olvasni az órát.

Oda tudja társának rúgni a
labdát.
Megfesti élete nagy mûvét,
nevét elismeréssel emlegetik a
kortárs festõmûvészek között.
Szépségkirálynõvé választják.
A legnagyobb magyar üzletlánc
vezetõ embere.
A világbajnok kosárlabdacsa-
pat legeredményesebb játé-
kosának tartják.
Néhány pénzérmét felismer.
Egyszerû kérdésekre válaszol.
Régészeti kutatásai új távla-
tokat nyitnak az õskor meg-
értéséhez.
Megtanul fésülködni.

A kártyákhoz játékszabályt is
szoktak adni. Állítsd párba,
csoportosítsd, osszál, húzzál
stb.! Az egyik lap üti a másikat,
akkor nyersz, ha megszerzed
az értékesebb lapokat. Sok
kártyajátékban ez a legfon-
tosabb szabály. Talán ez nem
is olyan nehéz. A Nobel-díj, az
olimpiai aranyérem lehet tíz-

pontos, a cipõkötés, a fésül-
ködés lehet egypontos siker. 
Mit tegyünk, ha nem szeretünk
kártyázni? Ha nem pontozni,
hanem elképzelni szeretünk
valakit. Aki éppen olyan erõ-
feszítést tesz azért, hogy be-
kösse a cipõjét, vagy egyedül
megfésülködjön, mint amilyen
egy Nobel-díj vagy egy olim-
piai aranyérem megszerzé-
séhez kell.
A zsák mélyén találunk még
két kártyát:
A harmadik világ szegényei kö-
zött végzett karitatív tevékeny-
ségéért béke Nobel-díjat kap.
Rámosolyog szomszédjára, aki-
vel tíz éve esküdt ellenségnek
tartották egymást.
Játsszunk? Üsse az egyik lap a
másikat? Vagy lássuk be, hogy
mindkét tett egyforma mér-
tékû boldogságot okozhat?
Pontokkal nem értékelhetõ,
boldog új évet kívánok!

Lukács Tiborné
gyógypedagógus

Szólt az ének, szólt a zene
az Izbégi Baráti Kör szervezésében megtartott izbégi idõsek karácsonyán december 21-én.
A mintegy hatvan résztvevõ jelenlétében megtartott ünnepségen Kántor Enikõ és Knyazoviczki
Zoltán zeneiskolai tanárok
zenéje mellett Déry Éva, izbégi
iskolai tanárnõ szervezésében
fellépõ hat aranyos nebuló
teremtette meg az ünnepi
hangulatot. Tasiné dr. Gujás
Márta és az est házigazdája,
Kertész József versei csak
fokozták a kellemes együttlét
érzését.
Köszönet a szentendrei önkor-
mányzat anyagi támogatásá-
nak, melyet pályázat útján
kapott a baráti kör.

Maholányi Pál
a baráti kör elnöke



Átadták 
a Barcsay-díjakat

Barcsay Jenõ örülne, ha most egy felhõ csücs-
kérõl lenézne ránk – mondta dr. Sütõ Csaba, a
Barcsay Jenõ Képzõmûvészeti Alapítvány kurá-
tora a 2006. és 2007. évi Barcsay-díjasok kiál-
lításának megnyitóbeszédében. A Mester

mindig támogatta a fiatalokat, de soha nem
várta el, hogy az ifjú talentumok az õ festõi
szemléletét, stílusát kövessék. 
Az ünnepség során megnyílt tárlaton, mely
március 2-ig tekinthetõ meg, négy tehetséges
fiatal festõmûvész, a 2006. évben díjazott
Ferenczy Zsolt és Rainer Máté, valamint a 2007.
évi nyertesek, Horváth Levente és Sütõ Róbert
mutatja be mûveit. Dr. Sütõ Csaba kiemelte,
hogy Horváth Levente személyében – a
megújult alapítvány kuratóriumának új, az
egész Kárpát-medencére kiterjedõ felhívása
nyomán – határon túli, az erdélyországi Gyer-
gyóalfaluban élõ mûvészt is köszönthetünk a
díjazottak között. 
Az ünnepség végén a társmûvészetek jegyében
Andorka Péter húszas évei elején járó szentend-
rei zeneszerzõ négy fuvoladuóját adta elõ Dér
Enikõ és Kiss Ágota, két ugyancsak üdén fiatal
zenemûvészeti egyetemi hallgató.
Kónya Ferenc Barcsay jogutód szavait idézve
kívánjuk, hogy a fiatal mûvészek hosszú mû-
vészeti pályájukon mindig maradjanak hûsége-
sek és méltók Barcsay Jenõ örökségéhez!

Városházi kiállítások

Január 14-30. között Bozsó Zsuzsa festõmûvész
ezoterikus témájú képeibõl nyílt kiállítást
tekinthetik meg az érdeklõdõk a Városháza
Polgármesteri Galériáján. A kiállítás finisszá-
zsát január 30-án, szerdán 17 órakor Kun Csaba
alpolgármester tartja, amelyre mindenkit
szeretettel várnak.
Február 1-jén, péntek délután 16 órakor Gy.
Molnár István festõmûvész 75. születésnapja
alkalmából nyílik kiállítás a Polgármesteri
Galérián. A megnyitóra a jeles ünnep apropóján
a díszteremben kerül sor, ahol dr. Dietz Ferenc
polgármester köszönti az ünnepeltet.

Rebeka elsõ kiállítása

A Szentendrei Új Kulturális Központ által tavaly
decemberben útjára indított Életem elsõ kiál-
lítása sorozatban második alkalommal Kiss
Rebeka (AGY Tanoda) 2. osztályos tanuló
munkáiból rendeztek tárlatot múlt csütörtökön
a MûvészetMalom Barlang galériájában. A sok
érdeklõdõt – kicsit és nagyot egyaránt – vonzó,
közvetlen hangulatú kiállítás megnyitóján Illés
László keramikus mûvész kitért arra, hogy

Rebeka mennyire bátran kezeli az ecsetet, és
meglepõen nyitottan tekint a világba, befo-
gadva a különféle hatásokat, élményeket. A
kiállítás-megnyitón öröm volt látni Rebeka
osztálytársainak, ismerõseinek lelkesedését kis
barátnõjük sikerén.

Kiss Rebeka alkotásai február 10-ig tekint-
hetõek meg naponta 10-tõl 18 óráig. Következõ
alkalommal – február 14-tõl március 16-ig –
Péterfi Dániel 26 éves egyetemi hallgató ter-
mészetfotóiból nyílik kiállítás.
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MûvészetMalom: ingyenes láto-
gatás az elsõ és utolsó órában

Január 14-étõl megváltozik a MûvészetMalom
ingyenes látogatásának rendszere. Az in-
tézmény ezentúl is minden nap – hétfõn is! –
10-18 óráig látogatható. Megszûnik a hétfõi
látogatás ingyenessége, de helyette minden
hétköznap a 10 és 11 óra, valamint a 17 és 18
óra között (azaz a nyitva tartás elsõ és utol-
só órájában) érkezõ látogatók ingyenesen
mehetnek be az intézménybe.

BAROKK PORTRÉK

Tarr György leányfalui (koráb-
ban Szentendrén élõ) festõ-
mûvész-restaurátor kiállítása
január19-én, szombaton 16
órakor nyílik a Faluházban
(Leányfalu, Móricz Zs. út 124.)
Lehetséges barokk – Arcképek
a XVII-XVIII. századból cím-
mel. A Váci Egyházmegye
udvari festõjeként emlegetett
mûvész hiteles barokkos képi
világa a nézõket idõutazásra
invitálja egy olyan korba, ahol
kiteljesedhetett az emberi
szellem és lélek megújhodása.
A kiállítás megtekinthetõ feb-
ruár 10-ig, a Faluház prog-
ramjaihoz igazodva. Tel. (26)
383-454.

GRAFO-KLUB

Az írás a lélek tükre címû
grafológiai elõadás január 29-
én 15 órakor kezdõdik a
Helyõrségi Klub emeleti helyi-
ségében.

WALDORF-PEDAGÓGIA

A Pilisszentlászlói (Waldorf)
Általános Iskola a leendõ
szülõknek és érdeklõdõknek
tart elõadássorozatot a 2008-
as évben. A január 29-én, ked-
den 18 órakor kezdõdõ elõ-
adás címe: Beszélgetés a pe-
dagógiáról és az iskoláról.
Beszélgetõtársak: Tóth Eszter,
Radványi Zsófia, Jörg Roland,

Nagy Rita, Jörg Rudolf, Fekete
Valéria, Garamszegi Judit osz-
tálytanítók. Az elõadások
helyszíne az iskola (Pilisszent-
lászló, Szabadság tér 3.).
Telefon: 06-26-338-125.

VÁROSTUDÁS
SZABADEGYETEM

Az október végén indult
Szentendrei Várostudás Sza-
badegyetem következõ elõ-
adása január 24-én, csütör-
tökön 18 órakor kezdõdik a
P'Art Mozi (Duna-korzó 18. I.
emelet) nagytermében. Címe:
Magyarország és a Balkán
találkozása a török korban
címmel. Elõadó: Fodor Pál
turkológus. Az elõadás ingye-
nesen látogatható.

ÕRANGYAL VAGY
HÁZISÁRKÁNY?

Január 19-én, szombaton 15
órakor Õrangyal vagy házi-
sárkány, avagy milyen az igazi
anyós? címmel egy csendes
nõi délután keretében dr.
Kovács Gézáné Szegedi Ildikó
tart elõadást a Szentírás
alapján az anyós-meny-vej
viszonyról, arról, hogy nap-
jainkban mennyire fontos ez
a kapcsolat, hogy tanuljunk
egymástól a jó példák alapján.
A szervezõk szeretettel várnak
minden érdeklõdõt a Baptista
Imaházba (Rákóczi út 27.)

Új év - új szolgáltatások 
a Bükkös Hotelben 

Minden szombaton és vasárnap 
12 órától 16 óráig:

CSALÁDI 
SVÉDASZTALOS EBÉD

(elsõ alkalom január 12-13-án)

Korlátlan étel és egy ital
fogyasztással (sör, bor, üdítõ)

Változatos ételkínálat minden
alkalommal:  kéféle leves, 

4 féle húsétel, kétféle desszert

HÁROMFOGÁSOS MENÜ 
720 Ft-ért  

hétfõtõl-péntekig

Elõrendelés alapján, helyben
fogyasztással és elvitelre is.

Elõrendelést elõzõ hét 
péntekig  fogadunk el!

2000 Szentendre, 
Bükkös-part 16.

tel.: 26/312-021 fax:26/310-782

Mobil:70/555-0324, 30-558-4962

e-mail:

postmaster@bukkoshotel.t-online.hu

www.bukkoshotel.hu

Moldvai táncház
NAPÓRÁSHÁZ
Halász u. 1. www.naporashaz.hu
Január 25. péntek 18.00
Gyerekeknek és felnõtteknek is táncot és
éneket tanít Szilágyi Angéla (Csíkfalu, Mold-
va), kísér a Sültü zenekar.
Gyermek belépõdíj: 300 Ft
Felnõtt belépõdíj: 600 Ft
Családi belépõdíj: 1200 Ft

A képen az idei díjazottak: 
Sütõ Róbert és Horváth Levente
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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL  

Fa brikett, fa pellet kereskedését meg-
kezdtük. Tel. 06-30-455-9976. 

12 éves, 1.4-es benzines Opel Combo 150
ezer Ft-ért eladó. Tel. 06-30-454-4431. 

ÁÁLLLLÁÁSS  

Szentendrei Szakorvosi Rendelõ-
intézet humán-politikai elõadót
keres, államháztartási gyakorlattal,
közalkalmazotti jogviszonyba. Érd.:
SZEI titkárságán, (26) 501-440.

Speciális ajtófelújításhoz asztalos kol-
légát, és jó kézügyességgel barkács is-
meretekkel rendelkezõ munkatársakat
keresünk. Sima és Tsa. Bt. Szentendre.
Tel. 06-20-944-8037. 

Angol-, valamint matematikatanárt ke-
resünk 5. osztályos gyermekünk felvételi
vizsgára való felkészítéséhez Leányfalun,
a 11-es úton lévõ házunkba. Tel. 06-30-
683-3494. 

Asztalos alvállalkozót keresek. Sima és
Tsa. Bt. Szentendre. Tel. 06-20-944-
8037, e-mail: antal.sima@freemail.hu,
www.portas-dunakanyar.hu 

Mûhelybe varrónõt keresek. Tel. 06-30-
966-8497. 

Szentendrei mûhelyembe gyakorlott var-
rónõt keresek. Tel. (26) 316-503. 

Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott
szakácsot és felszolgálót keresünk ál-
landó munkára, azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-960-7833. 

Szomatopedagógiai vagy konduktori
szolgáltatást keresek heti rendszer-
ességgel a 2007/08 nevelési és tanévre.
Tel. 06-20-362-9841. 

Eleged van fõnököd zaklatásából?
www.dolgozzotthonhrol.com

Segítek megvalósítani újévi fo-
gadalmát! 
www.idealistestsuly.com

Kézilányt keresünk heti 2 napra szentend-
rei étterembe. Tel. 06-20-599-6988. 

Szentendrén önállóan dolgozni tudó sza-
kácsot keresünk. Tel. 06-20-599-6988. 

Hirdetési újság kommunikatív, lelkes,
fiatal kollégát keres. Rugalmas munkaidõ,
versenyképes kereset! Tel. 06-20-439-
5947, baktia@interware.hu 

Bio-gyógynövény boltba eladót keresek
részmunkaidõre. Tel. 06-20-971-3779. 

Gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk Szentendre központjában.
Fizetés megegyezés szerint. Tel. 06-20-
980-9274. 

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS  

Buszvezetõ (megbízható, dolgos, szor-
galmas, 54 éves) B, C, D kategóriákkal,
kõmûvesmesteri végzettséggel azonnal
munkát keres, esetleg 2 fiával is bárhol.
Tel. 06-70-348-2035. 

ÁÁLLLLAATT  

Legyen boldog tulajdonosa egy valódi
nemzeti kincsnek, egy pulinak. Feb-
ruárban elvihetõ fekete és maszkos-fakó
puli kiskutyákra elõjegyzést felveszünk.
A szülõk kiállításon többszörösen gyõz-
tesek, örökletes betegségektõl mente-
sek, terelõösztön próbázottak – pörgeló-
ci puli kennel, Szentendre. www.porge-
locipuli.hu, porgeloci@freemail.hu. Tel.
06-70-330-5302, 06-30-222-5598. 

Kutyakozmetika, szállítással is. Tel. 06-
70-330-5302. 

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG  

Fogyasztó-, cellulit-, stresszoldó
masszázs. Tel. 06-30-464-3223. 

Kismama torna! Tel. 06-30-464-3223. 

Pilates torna személyi és csoportos
edzések a belvárosban. Tel. 06-30-464-
3223. 

Aerobick, pilates, tai-chi a Püspökmajor-
lakótelepen, az Európa Fitnessben,
hypoxitraining kedvezõ áron. Tel. 06-30-
252-6366. 

Lávaköves masszázs. Tel. 06-20-310-
3977. 

Autogén tréning tanfolyam indul február
elején Szentendrén. Klasszikus relaxáció,
stresszoldás, önismeret-mélyítés. Tel.
(26) 313-059, 06-20-931-3742, dr.
Magyar Erzsébet. 

GGAARRÁÁZZSS  

Szentendrén, a Rózsaköz-lakótelepen
duplagarázs megosztva is eladó. Tel. 06-
30-952-7150. 

Garázs kiadó a Duna-korzón, zárt udvar-
ban. Tel. 06-20-927-0519. 

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS  

Kiadó irodának is alkalmas, 80 nm-es
lakás. Tel. 06-20-398-5592. 

A Nyár utcában 70 nm-es lakás kiadó. Ár:
70 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-30-319-6647. 

Szentendrén, a Szélkerék utcában két-
szintes lakás hosszú távra kiadó. Tel. 06-
70-538-5464. 

Szentendrei tetõtérben 1 nagy szoba,
konyha, WC, fürdõ hosszú távra kiadó.
Tel. 06-20-245-1634. 

Szentendre belvárosában 50 nm-es lakás
kiadó. Tel. (26) 385-911, 06-20-977-
7721. 

A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, 2
szobás, bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-233-5531. 

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, II. emeleti lakás azonnali
beköltözéssel, hosszú távra is kiadó. Tel.
06-30-599-2329. 

Lakásbérlet Szentendrén, közel a vá-
rosközponthoz. Külön bejárat, 40 nm
alapterület, egy szoba összkomfort
bútorozatlanul kiadó. Tel. 06-30-357-
5101. 

Albérlõtársat keresek Szentendrén, a
Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20-
223-3098. 

Egyedülálló nõ részére szoba kiadó. Tel.
(26) 313-212. 

Kétszobás, bútorozott lakás kiadó
Szentendrén, a Szentlászlói úton. Tel.
(26) 316-555, 16 óra után.  

Kiadó barátságos, különálló, független,
összkomfortos kis ház hosszú távra. Tel.
06-20-322-4807. 

Szentendrén 45 nm-es lakás alacsony rez-
sivel 59 ezer Ft/hó +rezsi kiadó. Tel. 06-
30-268-0204. 

Szentendrén, a Kõzúzó közben össz-
közmûves, 75 nm-es mûhely-raktár 150
ezer/hó+rezsi kiadó. Tel. 06-30-331-
8393. 

Szentendrén 2 szobás családi ház olcsón
kiadó. Tel. 06-30-850-5237. 

Szentendrén albérlet (2 szoba, összkom-
fort) kiadó február 10-tõl. Tel. 06-30-
943-6981. 

Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdo-
hányzó, gyermektelen párnak, esetleg
nõnek kiadó. Tel. 06-70-389-2139, 06-
70-367-2645. 

Szentendrén alacsony rezsijû lakás kiadó.
Tel. 06-20-984-6050. 

Visegrádon családi ház hosszú távra
kiadó. Ár: 65 ezer Ft+rezsi. Tel. (26) 310-
755, 06-30-495-2080. 

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN  

41 nm-es, magasföldszinti, kis
szobát a konyhával egybenyitott,
csendes helyen lévõ lakás zöld-
övezetben, iskola, óvoda, gyógy-
szertár, buszmegálló közelében,
rendkívüli akció keretében 9,5 mil-
lió Ft-ért eladó. Tel. 06-20-432-
1152.

Szentendrén a Tilinkó utcában családi
ház eladó 200 nöl-es telken: 3 szo-
ba+tetõterek, szuterén, garázs. Irányár:
38 millió Ft. Tel. 06-20-934-5216. 

A Károly utcában 2 szobás, felújított
panellakás eladó. Tel. 06-30-943-6981. 

Eladó 2006-ban épült, 2x60 nm-es csalá-
di ikerház 978 nm telekkel a Szarvas-
hegyen, a Rozmaring u. 6. szám alatt.
Irányár: 22 millió Ft/ház. Tel. 06-20-449-
9353. 

Ide csak be kell költözni! Szépen felújí-
tott, kifestett, nagyon jó beosztású lakás
az angol házakban eladó. Meg kell nézni!
Tel. 06-30-435-7693. 

Az angol házakban 3. emeleti lakás eladó.
Tel. 06-30-966-8497. 

Szentendrén eladó egy 180 nm-es ház
kerttel, csendes, jó infrastruktúrájú
helyen. Irányár: 35 millió Ft. Tel. 06-20-
577-1617. 

Szentendrén 3 szintes, több generációs,
vállalkozáshoz is alkalmas vagy tár-
sasházzá alakítható ház nagy telekkel, a
11-es úthoz közel eladó. Tel. 06-20-367-
9361. 

Budakalász Szentistván-telepen 150 nöl
telken 2006-ban teljesen felújított, 125
nm lakóterû, egyszintes családi ház (nap-
pali, 3 szoba, 2 fürdõ, 3 WC), igényes
kivitelezésben. 20 nm külön bejáratú gar-
zonlakással, mely a nagy házzal össze-
épített. Gázközponti fûtés, 26 nm garázs,
automata garázskapu. Irányár: 48 millió
Ft. Tel. (26 301-952.

Tahiban, fõút közeli csendes mel-
lékutcában – hegy felõli oldalon – 1989-
ben épült sorházban felújított, 3 szintes
lakás, 192 nm lakótérrel, nappali, 2+2
félszoba. A lakáshoz szerelõaknás garázs,
saját kertrész medencével tartozik. Közös
költség nincs. Fûtése: gázcirkó, vegyes
és olajtüzelés, kandalló. Irányár: 24,9
millió Ft. Tel. 26/301-952. 

Szentendrén azonnal beköltözhetõ, 41
nm-es panellakás eladó. Irányár: 9,5 mil-
lió Ft. Tel. 06-20-981-9733. 

Szentendrén, Pismányban 167 nöl (600
nm) 15%-ban beépíthetõ, szuper-
panorámás telek (LKE SP3) tulajdonostól
eladó. Irányár. 11 millió Ft. Tel. 06-30-
448-8444. 

Szentendrén, a belvároshoz közel 950 nm-
es, összközmûvesíthetõ építési telkek
eladók. Ár. 18 millió Ft/telek. Tel. 06-20-
974-5235. 

OOKKTTAATTÁÁSS  

Matematika korrepetálás, érettségire
felkészítés nagy gyakorlattal a belváros-
ban. Tel. (26) 313-928, 06-20-913-0177. 

Matematika korrepetálást vállal mérnök-
tanár eredménycentrikus módszerrel,
nagy gyakorlattal. Tel. 06-30-330-0554. 

ECDL vizsgára felkészítés. Tel. 06-30-330-
0554. 

Egyetemi tanár angoltanítást vállal min-
den szinten. Tel. 06-70-531-8459. 

Komplett mûvészeti foglalkozás általános
iskolások részére minden pénteken 16-
17.15-ig a Napórásházban. A foglalkozást
vezeti Farkas Vera képzõmûvészet ter-
apeuta és Havadtõi judit mentálhigiéniás
szakember. Részvételi díj: 1500 Ft/alka-
lom.  

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS  

Vállalunk kõmûves, burkoló munkákat
Szentendrén és környékén, garanciával,
anyagbeszerzés, generál kivitelezés
+kertépítés, lakásfelújítás. Tel. 06-20-
341-4585. 

Idõsgondozást vagy gyerekfelügyeletet
vállal 58 éves, megbízható, egyedülálló
hölgy. Tel. 06-30-262-4606. 

A Játszókert Gyermekfelügyelet várja az
1-8 éves gyerekeket alkalmilag és rend-
szeresen is. Iskolára való teljes körû
felkészítés képzett óvónõvel. Fejlesztõ
foglalkozások, egyéni bánásmód, csalá-
dias, nyugodt légkör, kedvezõ árak. Tel.
06-70-342-8642. 

Kõmûves munkákat végzünk, kisebb meg-
bízásokat is teljesítünk. Tel. 06-30-311-
9231. 

Ruhatisztító felvevõhelyen szeretettel
várom ügyfeleimet Szentendrén, a
Sztaravodai és a Fény utca sarkán lévõ
üzletünkbe. Nyitva tartás: kedd-szerda-
péntek 13-18 óráig. Tel. (26) 312-065,
06-20-912-1918. 

Középkorú, intelligens hölgy magán-
házak, lakások, irodák takarítását
vállalja. Tel. 06-70-616-5756.

Festés után házak és irodák teljes körû
takarítását vállaljuk. Tel. 06-20-205-
3147. 

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, vil-
lanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz 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. 

Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Hét személyes Merci bérelhetõ. Tel. 06-
20-494-2535. 

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

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

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Weblap-készítés, teljes körû szolgál-
tatás, referenciákkal. Tel. 06-70-
943-5656.

Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26)
312-340.

Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26)
312-340.

ÜÜDDÜÜLLÉÉSS  

Hévízen, központban jól felszerelt apart-
man lifttel, garázzsal, 2-3 fõ részére sze-
zonáron 3500-5000 Ft/ap. kiadó. Tel. 06-
20-494-2550. 

ÜÜZZLLEETT  

Kiadó a 11-es út mellett, ipari területnek
minõsített helyen kb. 36 nm-es helyiség
üzlet céljára, valamint egy 50 nm-es hely-
iség üzletnek vagy mûhelynek. Tel. 06-
20-398-. 

Szentendrén 40 nm-es helyiség bér-
beadó kereskedelmi vagy egyéb
tevékenységre. Tel. 06-30-962-
5719.

Szentendre belvárosában 55 nm (alag-
sor)+25 nm földszint) utcára nyíló üzlet
kiadó. Tel. 06-30-251-1477. 

Vásárolok eladó üzlethelyiséget. Szent-
endrén. Tel. (26) 380-005. 

Szentendre központjában étterem kiadó.
Tel. 06-20-959-4337.

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• ÉRTÉKBECSLÉS
• BÉRLEMÉNYEK
• SZAKTANÁCSADÁS
• JOGI KÉPVISELET

Tel.: (26) 301-952
Fax: (26) 500-733

Mobil: 06-20-326-3645

Szentendre és Vidéke
apróhirdetés felvétel

a helyszínen

Apróhirdetések felvétele: 
a szerkesztôségben 
(Duna-korzó 18.), 
hétfôn 9–17-ig, 
kedden 9–17-ig,
csütörtökön 9–13 óráig
vagy a BER-IL
Ingatlancenterben
(Dunakanyar krt. 2., 
a HÉV-végállomásnál) 
hétfôtôl péntekig 9–17-ig,
szombaton 8–13 óráig.
Árak: 
magánszemélyeknek:
sima: 60 Ft/szó
keretben: 70 Ft/szó
tónusban: 80 Ft/szó
cégeknek:
sima: 120 Ft/szó
keretben: 140 Ft/szó
tónusban: 160 Ft/szó
Apróhirdetést 
a megjelenés elôtti 
keddig fogadunk el.



programok 11
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 2. SZÁM • 2008. JANUÁR 18.

KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
HATÁRTALANUL
A Maros Megyei Múzeum 
Bernády-gyûjteménye 
Megtekinthetõ: február 17-ig
Belépõjegy: 1000 Ft /felnõtt
500 Ft (diák, nyugdíjas, csoportos)

EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ    
EGYESÜLET

Stéger köz 3.
www.petofikor.hu
Január 18. péntek, 18 óra
A SZENT KORONA EVANGÉLIUMA
Dr. Varga Tibor elõadása
Január 25. péntek, 18 óra
MAGYAR ÁRPÁD-KORI SZENTEK
ÁBRÁZOLÁSA A KÖZÉPKORI OLASZ
MÛVÉSZETBEN
Dr. Varga Zoltán elõadása
Február 1. péntek, 18 óra
A SZTYEPPEI CIVILIZÁCIÓK
Csáji László Koppány elõadása 

NAPÓRÁSHÁZ
Halász u. 1.
www.naporashaz.hu

Január22. kedd 18 óra
„TEXTÍLIÁKKAL 
AZ EGÉSZSÉG MEGÕRZÉSÉÉRT 
ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT”
Elõadó: Kutasi Csaba

ZZEENNEE

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
Budapest, III. Kiskorona u. 7. 
Tel.: (06-1) 250-0288
www.obudaitarsaskor.hu
Január 19. szombat, 17 óra
KAMARAEST
HORVÁTH JÁNOS - hegedû
ROZSOS TAMÁS - brácsa
IIMURA TOMOKO - zongora
Reger: g-moll szvit op.131 d/1
Isaye: Szólószonáta hegedûre no.6
Enescu: Koncertdarab
* * *
Beethoven: a-moll szonáta op.23
Bartók: Brácsaverseny
Belépôjegy: 1200 Ft

MMOOZZII

P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyár: 600 Ft

Január 18. péntek
16.30 FRANKLIN, A TEKNÕS (12)
színes magyarul beszélõ kanadai-
francia animációs film, 80 perc, 2006
rendezõ: Dominique Monfery
18.00 HALÁLOS TEMETÉS (12)
színes feliratos amerikai-német-
angol vígjáték, 90 perc, 
rendezõ: Frank Oz
20.00 ESKÜVÕ UTÁN (12)
színes feliratos dán-svéd filmdráma,
120 perc, 2006
rendezõ: Susanne Bier

Január 19. szombat 
14.00 FRANKLIN, A TEKNÕS (12)
Színes magyarul beszélõ kanadai-
francia animációs film, 80 perc, 2006
rendezõ: Dominique Monfery
15.30 ALVIN ÉS A MÓKUSOK (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
családi film, 91 perc
rendezõ: Tim Hill
17.00 ARANY IRÁNYTÛ (12)
Színes, SZINKRONIZÁLT amerikai fan-
tasy, 114 perc, 2007 rendezõ: Chris
Weitz 
19.00 ISZKA UTAZÁSA (12)
színes magyar játékfilm, 93 perc,
2006 rendezõ: Bollók Csaba
20.30 HALÁLOS TEMETÉS (12)
színes feliratos amerikai-német-
angol vígjáték, 90 perc, 
rendezõ: Frank Oz

Január 20. vasárnap
14.00 FRANKLIN, A TEKNÕS (12)
színes magyarul beszélõ kanadai-
francia animációs film, 80 perc, 2006
rendezõ: Dominique Monfery
15.30 ALVIN ÉS A MÓKUSOK (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
családi film, 91 perc
rendezõ: Tim Hill
17.00 ARANY IRÁNYTÛ (12)
Színes, SZINKRONIZÁLT amerikai 
fantasy, 114 perc, 
rendezõ: Chris Weitz 
19.00 HALÁLOS TEMETÉS (12)
színes feliratos amerikai-német-

angol vígjáték, 90 perc, 
rendezõ: Frank Oz
20.30 VÉNUSZ (12)
színes feliratos angol vígjáték, 95
perc, 2006
rendezõ: Roger Michell

Január 21. hétfõ
18 óra VÉNUSZ (12)
színes feliratos angol vígjáték, 95
perc, 2006
rendezõ: Roger Michell
20 óra ISZKA UTAZÁSA (12)
színes magyar játékfilm, 93 perc,
2006 rendezõ: Bollók Csaba

Január 22. kedd
18 óra HALÁLOS TEMETÉS (12)
színes feliratos amerikai-német-
angol vígjáték, 90 perc, 
rendezõ: Frank Oz
20 óra ESKÜVÕ UTÁN (12)
színes feliratos dán-svéd filmdráma,
120 perc, 2006
rendezõ: Susanne Bier

Január 23. szerda
18 óra MEGY A GÕZÖS (12)
színes magyar vígjáték, 90 perc,
2006
rendezõ: Koltai Róbert
20 óra  A MÁSOK ÉLETE (16)
színes feliratos német dráma, 137
perc, 2006
rendezõ: Florian Henckel von
Donnersmarck

TTÚÚRRAA

Január 19. szombat
A Napórásház szervezésében
Szentendre – Dömörkapu elágazás –
Vasas-szakadék – Kõ-hegy – János-
forrás – Pomáz 
Távolság: kb. 9 km (kisiskolásokkal is
járható táv)
Találkozás: Szentendre autóbuszál-
lomáson 9.05-kor (Volán busz indul
Dömörkapu felé 9.17-kor)
Érkezés: Pomáz Hév állomásra gyalog
13-14 óra között. Hév indul Szte
felé: 13.02, 13.32, 14.02
Útiköltség: kb. 400 Ft (teljesárú
buszjegy+ Hévjegy), diákoknak fele
Díja: 300 Ft/fõ/alkalom, 1500 Ft/fõ/
7 alkalom + esetleges útiköltségek
Túravezetõ: Mondok Zsuzsa (30/378-
4295), Kosztolányi István

TÉLI 
VÁSÁR

aaMIAMANÓ
GGYYEERREEKKRRUUHHAA  ÜÜZZLLEETTBBEENN

SSzzeenntteennddrréénn,,  
aa  PPaapprriikkaabbíírróó  uu..  22..  sszz..  aallaatttt  
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((6622--117766  mméérreettiigg))  aakkcciióóss  áárraakkoonn  

jjaannuuáárr  88--ttóóll  3311--iigg  aa  kkéésszzlleett  eerreejjééiigg!!
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Hétvégék a P’Art Moziban
A szentendrei P'Art Mozi sikereirõl és küzdelmeirõl már sokat
írtunk. Foglalkoztunk azzal, hogy ez a körzetben egyedül álló
intézmény, kulturális színhely, milyen sok problémával küzdött
meg eddig is sikeresen. Most, év elején a tervekrõl szólunk
bõvebben. 
A Zoom Mozgókép és Médiamûhely Alapítvány célkitûzése az
volt, hogy a mozi minél inkább egy olyan közösségi hellyé
váljon, amely a színvonalas kultúra közvetítõjeként egy olyan
találkozóhely lehet, ahol a látogatók egyre szélesebb korcso-
portja érzi jól magát. Ez a cél egyre inkább megvalósulni lát-
szik. A Duna-korzó 18. szám alatti épület elsõ emeletén nem
csak egy mozit találunk. A moziterem mellett mûködõ klubhe-
lyiség és kisterem számos elõadás-sorozatnak adott már helyet,
melyek jószerivel látogatottabbak voltak, mint a vetítések.
Idén is folytatódnak az elõadás-sorozatok. Rácz Gézával a
Kagylókürt fõszerkesztõjével és vendégeivel minden hónap 3.
vasárnapján találkozhatnak az érdeklõdõk. Útjára indul az Öt
világvallást bemutató elõadás-sorozat is, ahol elsõként Dúl
Antal vezeti be az érdeklõdõket a kereszténység világába. Kepes
András Világokon át címmel a televízióban levetített dokumen-
tum-sorozata újra látható lesz a moziban, érdekes beszél-
getõtársakkal folytatva a filmen látottakat. A Családbarát prog-
ramok, a tavalyi évhez hasonlóan minden pénteken várják a
családokat. Amíg a szülõk moziznak, addig a klubhelyiségben
színvonalas foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek, illetve
bekapcsolódhatnak a kéthetente jelentkezõ természetfilm klub
vetítéseibe, és a nekik szóló ismertetõ elõadásokba. S hogy a
mozilátogatóknak is jusson bõven élmény, filmklubok indulnak
el január utolsó hetétõl, melyre minden bizonnyal nagy igény
jelentkezik. A nyugdíjasoknak péntek délutánonként nosztal-
gia filmklub indul, ahol egy finom tea elfogyasztása alatt
felidézõdhetnek a régi emlékek. De elindul az Új hullámot ked-
velõknek is a filmklub, csakúgy, mint a zenés filmek rajongói-
nak, és azoknak is, akik a szerelmes filmekért rajongnak. Érdemes
tudni, hogy míg Budapesten 4-12%-kal csökkent a moziláto-
gatók száma, a szentendrei P'Art moziban nõtt a látogatottság.
Reméljük, hogy ez a tendencia idén tovább folytatódik. Az
alapítvány minden megtesz azért, hogy így legyen. A P'Art Mozi
programjait kövessék figyelemmel lapunkban, vagy mûsor-
füzeteiket keressék a mûvelõdési házak, a könyvesboltok vagy
a mozi épületében.

V A S Á R N A P I  T A L Á L K O Z Á S O KV A S Á R N A P I  T A L Á L K O Z Á S O K
    Január 20. vasárnap Január 20. vasárnap 

16.00  KAGYLÓKÜRTÖS DÉLUTÁN – Rácz Gézával
Ott minden lépés táncmozdulat…
Mudrák és India szent táncai – Mladonyiczky Edit Aditi, a
Gyõri Nemzeti Színház táncmûvésze (vetítéssel és élõ táncbe-
mutatóval)
„Ahogyan virágot ajánlanak fel a hinduk templomukban áldozat
gyanánt Istennek, ugyanúgy ajánlották fel a zenét és a táncot
is, mint az emberi lélek legszebb kifejezési formáját…”  
    Január 27. vasárnapJanuár 27. vasárnap

16.00  AZ ÖT VILÁGVALLÁS 
Bevezetés a kereszténység világába – Elõadó: Dúl Antal
Kiállítás Aknay János festõmûvész munkáiból
Gyermekprogram: diavetítés, kézmûves foglalkozás 

C S A L Á D B A R Á T  P R O G R A M  C S A L Á D B A R Á T  P R O G R A M  
    Január 18. péntek Január 18. péntek 

16.00 FRANKLIN, A TEKNÕS (12)
színes magyarul beszélõ kanadai-francia animációs film, 80
perc, 2006  rendezõ: Dominique Monfery 
Klubterem
17.00  BALAMBÉR HANGSZERORSZÁGBAN
Balambér és a 8 testvér – bábjáték
Diafilm vetítés, játékok              
18.00 ISMERKEDÉS A BILLENTYÛS HANGSZEREKKEL 
Zeneélés, zenehallgatás, hangszerkészítés
5 éves kortól 

„INTÉZZE SZEMÉLYES PÉNZÜGYEIT 
AZ INTERNETEN” 

(Átutalások, számlaegyenleg lekérdezése, online vásárlás, 
szolgáltatói számlák kiegyenlítése, bankkártya letiltása stb.)

„INTÉZZE HIVATALOS ÜGYEIT  
AZ INTERNETEN ÜGYFÉLKAPU SEGÍTSÉGÉVEL”

(Adóbevallás, jogosítvány, útlevél, lakcímkártya, szociális ellátások,
egészségügy stb.)

tanfolyamok indulnak a Pest Megyei Könyvtárban január végétõl
folyamatosan

Jelentkezés az olvasószolgálati pultnál 
vagy az alábbi telefonszámokon: 26/310-320, 26/310-222.

A tanfolyam idõtartama 1 X 4 óra, 
a részvétel ingyenes.

Az érdeklõdõket telefonon értesítjük a kezdés pontos idõpontjáról.

Várjuk jelentkezését!
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12 mozaik

PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

Crossfutás Szentendrén
Január 13-án vasárnap nehéz, embert próbáló versenyt ren-
dezett a Futapest Klub Szentendrén. A Barcsay Jenõ Általános
Iskolától induló versenyzõk rövid távot (4 km) és hosszú
távot (12 km) teljesítve a Kõhegy érintésével nagyon nehéz
terepen végigfutva értek célba. A rövid távú versenyen a
hatvan induló fele a 14 év alatti korosztályhoz tartozott,
ennek ellenére teljesítményük alig maradt el a felnõttekétõl.
A hosszú távon 101 induló volt, és mindenki szerencsésen
célba ért az igen nehéz terepviszonyok ellenére is.
A díjátadásra a Barcsay iskola aulájában került sor. A ver-
seny egyik támogatója Szentendre Város Polgármesteri
Hivatala volt. A nõi versenyzõk érmeit, a serlegeket és az
ajándékokat Kun Csaba alpolgármester, a férfiakét Dala-Nagy
Katalin oktatási és sportreferens adta át. A legjobb szentend-
rei versenyzõk, akik a hosszú távot teljesítették: Mátyás
Ildikó és Kerényi Dénes volt. Külön elismerésben részesült a
legfiatalabb hosszú távú futó, Petresevics Gergõ, aki
mindössze kilenc éves és az Izbégi Általános Iskola tanu-
lója.

A farsang vízkereszttõl (január
6.) hamvazószerdáig (húsvét
elõtt 40 nap) tartó idõszak, a
bálok, a jelmezes mulatságok
idõszaka. Bulizni mindenki
szeret, nemcsak a felnõttek, a
gyerekek is.
Ebbõl a megfontolásból bõvíti
szolgáltatását jelmezkölcsön-
zõvel az öt éve városunkban
mûködõ Pikszis Kreatív Hobby.
Tulajdonosai, Németh Anasz-
tázia és férje, Halmai Gyula
folyamatos kapcsolatban van-
nak kis vásárlóikkal és szü-
leikkel, akik részérõl fogal-
mazódott meg igényként a
kölcsönzõ létrehozása. A gon-
dolatot tett követte: a jel-
mezkölcsönzõ január 14-én
kitárta kapuit, hogy a sulibuli
idõszakában kicsiknek s na-
gyoknak segítségére legyen.

Van itt minden, mi  „szem-
szájnak ingere”: Tini Ninja,
Feritópia, Winx, Werda, Pók-
ember, Hamupipõke, Kalóz
stb. A klasszikus mesehõsök-
tõl kezdve a legújabb újhullá-
mos mesefigurákig a legtöbb
kedvenc megtalálható e va-
rázslatos mesekuckóban – le-
hetõvé téve a gyors könnyû
átváltozást. S mindehhez a
kiegészítõk sokasága is társul.
Ha valaki mégsem talál maga
számára megfelelõt: gondos
kezek és kreatív fejek – a
munkatársak – segítségére
sietnek. Az arcfestést pedig
szintén mestermunkát végzõ
kezek vállalják.
Aki jobban szeret otthon,
anyai segítséggel „molyolni”,
saját maga szeretné megalkot-
ni a figurát, a kellékekhez
szükséges eszközök gazdag
tárházából válogathat a
„PIKSZISBÕL”.
Nemcsak a gyerekeket vará-
zsolja el a most megnyílt kis
kuckó, hanem a játékos kedvû

felnõtteket is, hiszen õk is
találnak maguknak jelmezt
egy vidám estéhez.
Farsangi idõszakban hosszí-
tott nyitva tartást vezettek be:
hétköznapokon reggel 10 órá-
tól 20 óráig, szombaton pedig
10 órától 14 óráig állnak a
farsangi mulatságra készülõk
rendelkezésére. Telefonos
egyeztetés esetén más idõ-
pontban is.
A farsangi idõszak elmúltával
se kerüljék el házunk táját,
mert a mûhelyfoglalkozásokon
túl nemcsak hogy mindig
meglepetésekkel szolgálnak,
de az év bármely napjára,
ünnepére, jeles eseményre
(születésnap, esküvõ stb.)
találhatnak itt a Pikszisben
olyan különlegességeket, me-
lyekkel egyedivé varázsol-
hatják az ünnepet!
Az alkotás öröm – a kreatív
idõmúlatás pedig fejleszti az
elmét. Látogasson el Ön is
gyermekével – szeretettel
várják munkatársaikkal!

Farsangi hangulatban
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