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A Városházán a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett ünnepségen zenei és néptánc pro-
dukciók mellett Egri Kati színmûvésznõ mondott el részletet Szabó Magda: Ajtó címû regényébõl
(9. oldal). Schwartz Dávid 18 éves szentendrei diák nagy sikerrel lépett fel az Esti Showder szín-
padán. (11. oldal). A Várostudás Szabadegyetem legutóbbi rendezvényén Fodor Pál turkológus tar-
tott elõadást Magyarország és a Balkán találkozása a török korban címmel (8. oldal). Új szerep-
osztásban mutatkozott be Szentendrén Hegyi Barbara és Zorán: a színész-elõadómûvész páros az
Aranysárkány vendéglõ séfkabátját öltötte magára egy közös fõzõcske erejéig (12. oldal).

Egri Kati Schwartz Dávid Fodor Pál Hegyi Barbara Sztevanovity Zorán
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KISTÉRSÉG
Kistérségi összeállításunk

lapunk 
6-7. oldalán olvasható

Európai Ifjúsági Fesztivál: 
idén nálunk lesz

Mint múltheti lapszá-
munkban már jeleztük,
február 1-jétõl megvál-

tozik a belvárosi forgalmi
rend. A képviselõ-testület ta-
valy november 20-án fogadta
el a változtatásokra tett ja-
vaslatokat a Belvárosi Koncep-
cióban megfogalmazott célok
irányába.

A február 1-jén életbe lévõ
változások:
• Kanonok és a Bajcsy utca
megváltozik a forgalom iránya
(táblákkal jelezve), hogy ki-
szûrjék a nem ottani intéz-
ményekbe irányuló forgalmat.

• Duna-korzó
a zsúfoltság csökkentése ér-
dekében egyirányú lesz a Péter
Pál utcától a Rév utcáig tartó
szakaszon. 
• Fulcó deák utca – PMK
parkoló 
Megáltozik a forgalom iránya:
a Fulcó utcából be lehet haj-
tani a könyvtár parkolója felé.
• Dumtsa - Jókai utca - Duna-
korzó - Péter-Pál utca
erre a területre csak engedél-
lyel lehet behajtani.
• Bükköspart - Kucsera
Ferenc - Kanonok utca
ide is csak engedéllyel lehet
behajtani. 

• Rákóczi utca
az Arany János utcától a Fõ tér
felé csak engedéllyel lehet
behajtani

Távolabbi tervek,
melyeknek 2009. október
1-jéig kell megvalósulniuk

• A Bükköspartra nem lehet
behajtani a Kanonok utcától
lefelé;.
• Megváltozik a Bükköspart
- Kanonok utca - Bajcsy
Zsilinszky utcák forgalma: a
forgalom vissza lesz vezetve a
11-es útra a csomópont áta-
lakításával. Az átalakítás jelen-

tõs költsége miatt ennek végre-
hajtási feltételei távolabb van-
nak, és lámpás csomópont
kialakítása szükséges a Bük-
köspart – Dunakanyar körút
keresztezõdéséhez.
• Megszûnik a Városház tér
lezárása. A jelenlegi lezárás a
koncepció többi eleméhez
képest elõreszaladt, és nehezíti
a katasztrófa-elhárítást. 
• A Péter-Pál és a Kucsera
Ferenc utcákba nem lehet
behajtani, kivéve enge-
déllyel. 
• A 11-es út és a Kossuth
Lajos utca közötti kapcsolat
helyreállítódik (megszûnik a
jelenleg a posta felé irányuló
forgalom a lakótelepen ke-
resztül)

Új közlekedési rend

Salon de Provence helyett Szentendre
rendezi meg idén az Európai Ifjúsági Fesz-
tivált, amelyen a testvérvárosok fiataljai
mérik össze tudásukat. A cserét Michel
Tonon, Salon de Provence polgármestere
kérte, mert Franciaországban a fesztivál
ideje alatt helyhatósági választásokat
rendeznek. A szentendrei képviselõ-

testület vállalta a fesztivál megren-
dezésével járó feladatokat és a 
3 600 000 forintos költséget, ugyanakkor
uniós pályázatot kíván benyújtani ennek
fedezéséhez.

•
Ugyancsak január 22-i ülésén határozott
a képviselõ-testület arról, hogy Szent-

endre részt vesz a Furament 2008 eln-
evezésû nemzetközi képzõmûvészeti fesz-
tiválon. Az EuroArt szövetség rendez-
vényével kapcsolatos feladatokat a
Szentendrei Régi Mûvésztelep vezetõje,
Szakács Imre festõmûvész koordinálja, az
egymillió forintos költséget az önkor-
mányzat vállalta.
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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

SSOOSS
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Az Izbégi Általános Iskola köz-
vetlen környékére a közvilágítás
bõvítésének céljára 100 000 forint
jut 2008-ban. Ugyanitt, az is-
kolánál idén végre teljesen el-
készül a járda és a korlát, és a
Mária utcánál lévõ lépcsõt is
kijavítják - áll az idei költségvetés-
ben. Hosszú évek óta elõször a
Szarvashegyen is helyrehozzák
egyes utcák burkolatát önkor-
mányzati keretbõl. Emellett a
Csányi utca aszfaltozása is le-
hetõvé vált, miután az itt lakók
megpályázták és megnyerték az
1+1-es rendszerû (felerészben
önerõs, felerészben önkormányza-
ti támogatású) útjavításról szóló
pályázatot. Megoldódik az Anna
utca csapadékvíz-elvezetése is: itt
másfél évtizede minden nagyobb
esõzés után megáll a víz, de idén
kétmillió forintból tervezik áthi-
dalni a problémát.
Régi keletû probléma, hogy az
Anna utca végén a patak fölött
átível két vasúti sín, amin a gye-
rekek sokszor átmásznak, ve-
szélyeztetve önmagukat és egy-
mást is. Virágh János város-
üzemeltetési referens errõl úgy
nyilatkozott: a kezdetleges híd
egy szerencsétlen kezdeményezés
eredményeképpen néz ki így.
Miután a Kisbán iskola végében
elvitte a víz a régi kishidat, Józsa
László vállalkozó az iskolások
szüleinek támogatásával vállalta
az újjáépítést. Õ közben elhunyt,
az építkezés pedig félbemaradt, s
nem is tudják folytatni, mert a
patak túloldala magánterület.
Nem maradt más megoldás, mint
hogy a veszélyes síneket a kö-
zeljövõben fölszedjék.
Lapunkban egyik olvasónk már
2003-ban írt arról, hogy a Szent-
lászlói és a Vasvári Pál utcát a
Forgách utca burkolásával még
jobban össze lehetne kötni és

átjárhatóvá tenni. A
mostani fórumon új-
fent elhangzott: 35
éve nem aszfaltozzák
le a Vasvári Pál utcát,
mondván, hogy a
közmûfektetés elõtt
nincs értelme. Ám a
lakók még mindig nem
tudják, mikor érkez-
nek meg végre a köz-
mûvek, amelyek után

jöhet az aszfalt.
Állandó kérdés ugyanakkor a
Mester utca - Kavics utca - Puskin
utca triójának állapota: vagy tel-
jes felújítás kellene, vagy a
meglévõ burkolat alá lehetne dol-
gozni. Maholányi Pál szerint a
sózás és az utcák meredeksége,
felszíne miatt csak a betonbordás
burkolás jöhet szóba. 
Az Izbégi Baráti Kör csokorba
gyûjtötte a problémákat – a gyûj-
tés során alkalmasint a környék-
beli szabálytalankodókkal is szem-
beszállva. Mint Maholányi Pál
beszámolt róla, Izbég egyik jel-
lemzõje és nagy baja, hogy a lakók
elõszeretettel helyeznek ki ka-
rókat, cölöpöket és asztalméretû
köveket a közterekre, tovább szû-
kítve ezzel az amúgy sem tágas
utcákat, és veszélyeztetve a köz-
lekedést. Csak két példa: a Csapás
út 2. elõtt kõ, míg a Szentlászlói
út 100. elõtt oszlopok foglalják a
közterületet.
Szintén Maholányi Pál hívta fel a
figyelmet arra is, hogy a Kisforrás
átadásába több száz munkaórát és
több százezer forintot fektettek
be a környékbeliek. Az önkor-
mányzat nem tartja rendben az
elkészült területet, ám most épül
a közelben egy lakópark, és a
kivitelezõ óriási rendetlenséget
hagyott hátra. Kérdés, vajon miért
kapott a vállalkozó építési en-
gedélyt ennyire közel a forráshoz?
Virágh János így válaszolt: a
képviselõ-testület 3-4 évvel ez-
elõtt átminõsítette a területet.
A Csicserkónál lévõ játszótéren
gyermeteg lelkû fiatalok szét-
verték a játékokat. Izbégnek ezen
kívül csak egy játszótere van, s
most felül kellene vizsgálni, nem
kellene-e leszerelni a csicserkói
játékokat, mert életveszélyessé
váltak. Csicserkó 1 és 2-re egyelõre
nem készült el a szabályozási terv

- tudtuk meg. Virágh János szerint
lakópark nem lesz a környéken, de
beépítetlen, parkosított terület
lehetne. Pázmány Annamária a
játszótérrel kapcsolatban így
reagált: már alakul a város ját-
szótér-koncepciója, de mivel egy
körzetben a város két játszótérre
valószínûleg nem fog pénzt adni,
így el kellene gondolkozni azon,
hogy nem lenne-e egyszerûbb a
meglévõt fejleszteni ahelyett,
hogy a csicserkóit építenék újjá.

ÉRDEKLI ÕKET A BELVÁROS

A fórum további témája volt a
városszerte jellemzõ szabálytalan

parkolás és a szemetelés. A jelen-
lévõk egyetértettek abban, hogy
e kérdésekben meg kell nézni, kit
mi vesz rá arra, hogy tiltott helyen
parkoljon, illetve hogy szétszórja
a szemetet.
Az izbégieket is izgatják a bel-
városi történések. Egyértelmû fel-
háborodást váltott ki, hogy a
parkolási rendeletben foglalt
lakossági kedvezményeket chip-
kártya hiányában nem tudják
érvényesíteni a szentendreiek. Dr.
Kirchhof Attila aljegyzõ úgy fogal-
mazott: a parkolási rendelet va-
lóban nem nevezhetõ sikersztori-
nak, de annak betartása, valamint
feltételeinek biztosítása a Városi
Szolgáltató Zrt. feladata. Hozzá-
tette: a január 22-én megválasz-
tott új cégvezetõ, Horváth József
irányítása alatt remélhetõleg kon-
szolidálódni fognak a parkolási és
köztisztasági-szemétszállítási
problémák is: végre gyártanak
chipkártyát, amellyel kedvez-
ményesen lehet parkolni, és lesz
rendszeres belvárosi közterület-
takarítás is.

Bt.

Közterület-foglalók és sár az utakon
Újabb izbégi fórumot tartottak

Január 28-án este az izbégiek ismét lehetõséget kaptak, hogy megosszák ügyes-bajos dol-
gaikat a hivatal embereivel. Az esemény éppen az idei költségvetési frakcióegyeztetés
után kezdõdött, így dr. Pázmány Annamária, a körzet önkormányzati képviselõje már beszá-
molhatott az Izbég fejlesztésére szánt egyes pénzügyi tételek körülbelüli összegeirõl.

Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei
(2000 Szentendre, Kanonok
u. 1.) pályázatot hirdet az
alábbi állásokra:
• gazdasági vezetõ
• pénzügyi elõadói 
állásra.

Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei
(2000 Szentendre, Kanonok
u. 1.) pályázatot hirdet
• az intézmény mosási 
feladatainak ellátására. 
Havi 100 kg textília mosását
kérjük, heti szállítással.

Érdeklõdni lehet: a SZEI
titkárságán, 
tel.: 26/501-440

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
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A polgármester 

naplója
február 4.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
14.00 Szentendrei Új Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés

február 5.
15.00 Civil örökbefogadási
oklevelek átadása

február 6.
10.00 Befektetõkkel megbeszélés
14.00 Testületi anyagok
egyeztetése

február 7.
10.00 Bankokkal megbeszélés
térfigyelõ rendszerrõl
18.00 Dr. Losonci Miklós
könyvének bemutatója

Felhívás

Az Apor Vilmos Katolikus Fõ-
iskola arany, gyémánt, vas,
rubin díszoklevelet adomá-
nyoz azoknak a pedagógu-
soknak, akik 50, 60, 65
illetõleg 70 éve szerezték
meg diplomájukat.
A díszoklevél adományozásá-
nak elindításához szükséges
kérelmet a nyugdíjas pedagó-
gus szakmai önéletrajzával, az
utolsó munkahelyének támo-
gató javaslatával, a szak-
képesítést tanúsító oklevelé-
nek másolatával Szentendre
Város Polgármesteri Hivatal
Iktatójában kell leadni már-
cius 16-ig.
Amennyiben a kérelmezõ pe-
dagógus az Apor Vilmos Ka-
tolikus Fõiskolától már ré-
szesült jubileumi oklevélben,
akkor annak fénymásolatát
szíveskedjen mellékelni ké-
relme mellé.
Kérjük a pontos címet és tele-
fonszámot is közölni!
Érdeklõdni az 503-332-es
telefonon vagy az ügyfélfo-
gadási napokon személyesen
Schinkovits Lajosné oktatási
referensnél lehet.

A FLOGISTON KFT.
MUNKATÁRSAT
KERES

Pénzügyi elõadó

munkakör betöltésére

Elvárások:

• Legalább középfokú
végzettség
• Pénzügyi területen
szerzett 2-3 éves gyakorlat
• Alapos és naprakész
számviteli ismeret
• Legalább középfokú
németnyelv-tudás
• MS Office és valamilyen
integrált pénzügyi rendszer
magabiztos ismerete
• Precizitás, dinamizmus és
nagy munkabírás
• Képes önállóan és csapat-
ban is dolgozni

Elõny:

• Fõiskolai végzettség
• Mérlegképes könyvelõi
végzettség
• Gazdasági szakirányú
képzettség

Amit kínálunk:

• Szakmai fejlõdési
lehetõség
• Jó munkahelyi közösség

Munkavégzés helye:

Szentendre, Kõzúzó utca 5.

Érdeklõdése esetén a
pályázatot (szakmai önélet-
rajzát, motivációs levél) 
a bérigény megjelölésével,
„Pénzügyi elõadó” jeligével
kérjük eljutatni a következõ
címre:

a.pompor.flogiston@t-
online.hu

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

VÁLASZ 
Szegõ András és Zakar
Gergely képviselõknek 
a Szentendre és Vidéke

2008. január 25-i 
lapszámában az újság 

2. oldalán „Felmondtak az
igazgatónak” címû cikkben

foglaltakra

Tisztelt Képviselõ Urak!

A kht. gazdálkodásával kap-
csolatban 2007. október má-
sodik felében merültek fel az
elsõ kérdések, amikor Magyar
Judit a Pénzügyi és Ellenõrzõ
Bizottság Elnöke a bizottság
nevében kezdeményezte, hogy
az ügyvezetõ úr számoljon be
– bizonylatokkal, szerzõdések-
kel alátámasztott módon – a
Szentendrei Nyár rendezvé-
nyérõl. A hivatal még másnap
kora reggel felkérte az ügyve-
zetõ urat, hogy tegyen eleget
az elnök asszony kérésének, és
küldje meg a kért dokumen-
tumokat és a rendezvényrõl
szóló beszámolóját. 
A PEB a november 13-i ülésén
már tárgyalta a kht. beszámo-
lóját, de nem tartotta elfogad-
hatónak és teljes pénzügyi-
költségvetési kimutatást kért,
majd a november 20-i képvi-
selõ-testületi ülést megelõ-
zõen ismételten tárgyalta a

kht. beszámolóját, és döntött
arról, hogy a polgármester kér-
jen fel külsõ szakértõt a kht.
teljes körû pénzügyi-gazdasá-
gi szabályszerûségi ellenõr-
zésére. 
A testületi ülésen az „egye-
bek” napirendi pontban Szegõ
András képviselõ úr jelezte,
hogy a „SzeVi szerkesztõsé-
gében kikapcsolták a tele-
font”, és kérte, hogy a kht.
kintlévõségeirõl is kapjanak
tájékoztatást. 
November 26-án külsõ szakér-
tõt (könyvvizsgálót) kértem
fel a kht. teljes pénzügyi-
gazdálkodási ellenõrzésére.
Idõközben a kht. könyvvizs-
gálója és a Felügyelõ Bizottság
is ellenõrzést folytattak, de
sajnos az ügyvezetõ részérõl
együttmûködést sem a belsõ
ellenõr, sem a könyvvizsgáló,
sem pedig a felügyelõ bizott-
ság nem tapasztalt. Ennek
eredményeképpen a képvi-
selõ-testület a december 11-i
ülésén ismételten foglalko-
zott a kialakult helyzettel, és
felszólította az ügyvezetõt,
hogy a vizsgálatokhoz szük-
séges dokumentumokat de-
cember 14-én 16 óráig bocsás-
sa a vizsgálatot végzõk rendel-
kezésére, illetve kérte a szer-
zõdések nyilvántartását, tájé-
koztatást kért a folyamatban
lévõ ügyek állásáról. 
Ugyanezen az ülésen az Alapí-
tó okirat módosítására is sor

került, melynek keretében
„minden olyan jogügylet ese-
tén, amelynek összesített ér-
téke a bruttó 100 ezer Ft-ot
meghaladja, szükséges az Ala-
pító képviselõjének (Szent-
endre város polgármesteré-
nek, vagy az általa írásban
meghatalmazott személynek)
írásban dokumentált elõzetes
egyetértése.” Az Alapítói ha-
tározat értelmében – írásbeli
meghatalmazás alapján – az
alpolgármester úr is vizsgálta
a kht. gazdálkodását, melynek
során számos írásban doku-
mentált észrevételt is tett. A
vizsgálatok során sajnos az
ügyvezetõ úr továbbra sem
mûködött együtt, de a január
22-i testületi ülésig felmerült
bizonyítékok elegendõnek bi-
zonyultak arra, hogy az ügy-
vezetõ úr visszahívásáról
döntsön a képviselõ-testület. 
Kriaszter Attilát kinevezésekor
jelentõs többséggel szavazta
meg a testület, jobb- és bal-
oldali, valamint pártokhoz
nem kötõdõ képviselõk egyet-
értésével. Pályázata a bíráló
bizottság véleménye alapján
is a legjobb volt, programja
ígéretes, az akkori döntés ké-
zenfekvõ volt. Mindenki bízott
abban, hogy Kriaszter Attila a
város kulturális életében meg-
újulást fog hozni. Az általa
szervezett programok szak-
mailag jórészt sikeresek vol-
tak, helyi és az országos sajtó
is pozitívan értékelte mûkö-
dését.
Mint azt Önök is tudják, a
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing
Kht. önálló jogi személyiség-
gel, elkülönült gazdálkodás-
sal, vezetéssel és ellenõrzõ
mechanizmusokkal rendel-
kezõ cég. 
A kht. szervezeti és gazdasági
önállósága azzal a következ-

ménnyel jár, hogy a mûködés
pár hónapja alatt a zavarok
nem kerültek azonnal fel-
színre. Mint az a fentiekbõl
kiderül, amikor az elsõ bizony-
talanságok felmerültek az
esetleges szabálytalanságok-
ról, azonnal elrendeltük azok
kivizsgálását. A cég gazdál-
kodásával kapcsolatos eddigi
vizsgálati dokumentumok már
olyan hibákat és hiányossá-
gokat mutattak, amelyek két-
ségtelenné tették az ügy-
vezetõ visszahívásának szük-
ségességét.
Tekintettel arra, hogy mind a
könyvvizsgáló, mind a felü-
gyelõ bizottság jelezte, hogy
vizsgálataikat nem tudták tel-
jes körûen elvégezni, mert a
cégvezetés folyamatosan
akadályozta õket ebben, így
várhatóan a képviselõ-testü-
let márciusi ülésére készülhet
el a végleges vizsgálati anyag,
és akkor lehet a kérdést vég-
legesen lezárni.
Eddig sem a felügyelõ bizott-
ság, sem a könyvvizsgáló nem
javasolta a büntetõ feljelen-
tést, a vizsgálatok minden
részletre kiterjedõ befejezése
után az összes körülmény
ismeretében hozható erre
vonatkozóan felelõs döntés,
valószínûleg a testület már-
ciusi ülésén. 
Mind az ügyvezetõ kineve-
zésekor, mind visszahívásakor
felelõs döntést hozott a kép-
viselõ-testület, sajnálatos,
hogy a megelõlegezett biza-
lommal az ügyvezetõ visszaélt.
A kiírt pályázattal közös cé-
lunk a lehetõ legalkalmasabb
új vezetõ kiválasztása annak
érdekében, hogy városunk kul-
turális szervezetét magas
színvonalon, átlátható, fe-
lelõs gazdálkodással vezesse.  

dr. Dietz Ferenc
polgármester
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Tisztelt Kertész Péter!
A Szentendre és Vidéke január
18-i számában, Postaláda ro-
vatunkban közöltük Stoltz
Dénes dr. Kromofág (nevét a
szerzõ hozzájárulásával kö-
zöljük) néven írott olvasói
levelét. Az írással kapcsolat-
ban Ön telefonon jelezte,
hogy annak tartalmát sértõ-
nek találja.
Miután Önt meghallgattam,
elolvastam a levelet, valamint
az erre reflektáló írást Török
Monika tollából. Ezúton sze-
retném jelezni, hogy a lap
felelõs kiadójától – és a szer-
kesztõségtõl – semmi sem áll
távolabb, mint hogy bármely
olvasónkat, így Önt is meg-
bántsa. Ha mégis ez történt,
úgy jó szívvel tudom Önt
megkövetni, hiszen ez tudto-
mon és akaratomon kívül
alakult így. Azt hozzá kell ten-
nem, hogy olvasói levél tar-
talmáért bocsánatot kérni
nekem nem áll módomban.
Csupán bízhatok benne, hogy
Szentendre e két jeles és
közismert alakja ezt az ügyet
egymás között lovagiasan
rendezi.
Tisztelettel és üdvözlettel:

Závodszky Zoltán
felelõs kiadó

Olvasóinkhoz
Múlt heti lapszámunkban
megjelent Konflis konfliktus
címû írásunkhoz három hosz-
szú olvasói levél is érkezett
szerkesztõségünkbe, ezért
jövõ heti lapunkban újra
visszatérünk a témához, meg-
szólaltva az érintetteket.
Két más témában  szintén kap-
tunk leveleket, ezeket is kö-
zöljük a jövõ héten.

Influenza: csökken 
a megbetegedések száma

Az év harmadik hetében
jelentett influenza- és
influenzaszerû megbe-
tegedések száma alap-
ján megállapítható,
hogy az Észak-magyar-
országi régió kivételév-
el hazánkban valamen-
nyi régiót elérte az in-
fluenzajárvány. Az
influenza-aktivitás Fejér megyében volt a legmagasabb, ezt
követte Vas és Komárom-Esztergom megye érintettsége. 
Az ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi Intézete adatai
alapján januárban volt térségünkben a legtöbb megbetegedés:
a hónap második hetében 121, a harmadik héten 157, a negyedik
héten pedig 139 megbetegedést regisztráltak. A betegek életkor
szerinti megoszlásában megfigyelhetõ, hogy a 25-34, illetve a
35-59 éves korosztály a legveszélyeztetettebb. Térségünkben
8000 felnõtt és 50 gyermek kapott influenza elleni ingyenes
védõoltást. Az adatok alapján úgy tûnik, az oltóanyag idén
nagyon hatékony volt.

Tûzoltósági hírek
Az elmúlt napokban sok riasztást kaptunk, nagyrészt az erõs
szél miatt, de tûzesetek is elõfordultak.
25-én Tahiban, egy kétszintes családi ház pincéjében kelet-
kezett tûz. A tulajdonos kiszedte a hamut a kazánból egy
mûanyag ládába, egy idõ múlva a szomszédok felfigyeltek arra,
hogy füst jön ki a pincébõl. A hamuban még volt egy kis darab
parázs, ami begyújtotta a ládát, amirõl átterjedt a tûz a felhal-
mozott tûzifára.
26-án Surányban gyulladt ki egy nyaraló tetõszerkezete. Az
anyagi kár jelentõs volt. 
27-én Dunabogdányban, Szentendrén, Tahitótfaluban a viha-
ros szél miatthét esetben dõlt ki fa, általában elektromos- vagy
telefonvezetékekre. De történt közúti jelzõtábla kidõlés is. 
28-án délelõtt, a Fõ térre riasztottak minket, ahol egy kúp-
cserép veszélyeztette az arra járók biztonságát. Délután egy
kettétört, a szomszédos fára rádõlt fát kellett eltávolítanunk.
Ismételten felhívom a figyelmet a tûzmegelõzés fontosságára,
hiszen egy kis odafigyeléssel megelõzhetõ a súlyosabb kár-
esemény. A hamut mindig fémedénybe, vödörbe szedjük ki a
kazánból vagy a kályhából. Közben át kell nézni, hogy van-e
benne megbújt parázs. Miután kiszedtük, célszerû akár 3-4 napig
is hûlni hagyni. Végi Csaba tûzoltó fõhadnagy

Pályázati kiírás
Szentendre Város Önkormányzata pályázatot ír ki „Szent-
endrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht.”
ügyvezetõi posztjára. Meghirdetett munkahely: Szent-
endrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht.,
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.

Ellátandó feladatok:
• Szentendre Város közmûvelõdési és kulturális feladatainak
(Dunaparti Mûvelõdési Ház, a MûvészetMalom, a Püspökmajori
Klubkönyvtár, a Szentendrei Teátrum, a Szentendre és Vidéke
újság, Szentendrei Nyár stb.) színvonalas mûködtetése;
• a város kulturális koncepciójának támogatása
• a városi kommunikáció, a nemzetközi mûvészeti és kul-
turális kapcsolatok fejlesztése, 
• európai uniós kulturális pályázatok készítése;
• a város idegenforgalmi feladatainak koordinálása;
• a kht. ügyvezetõje felelõs az önkormányzat tulajdonában
lévõ vagyonelemek rendeltetésszerû használatáért, a vagyon-
elemek megóvásáért és megõrzéséért, továbbá gyakorolja a
munkáltatói jogokat kht. munkavállalói felett.
A megbízás ideje:
2008. május 1-jétõl 2011. április 30-ig.
Pályázati feltételek:
• fõiskolai vagy egyetemi szintû iskolai végzettség;
• legalább hároméves vezetõi megbízás
• legalább hároméves, közmûvelõdési, kulturális, rendez-
vényszervezõi, szakmai gyakorlat;
• legalább egy világnyelv (angol, német, francia, spanyol)
tárgyalási szintû ismerete.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• szakirányú felsõfokú végzettség, 
• kulturális szponzoráció területén felmutatható tevékenység;
• rendezvényszervezõi, idegenforgalmi, reklám- és marketing
területén szerzett szakképzettség; 
Díjazás:
• személyes egyeztetésen kialakított – menedzser-szerzõdés
keretében – megegyezés szerint; 
• a díjazásra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni.
Pályázathoz csatolni kell:
• iskolai és szakképzettséget, valamint amennyiben van, a
nyelvismeretet igazoló okmányok hitelesített másolatát
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
• a kht. vezetésére vonatkozó szakmai és fejlesztési el-
képzeléseket tartalmazó vezetési programot;
• az intézmény mûködtetésére vonatkozó ötéves szakmai,
üzleti elképzeléseket.
• az intézmény egészének mûködésére vonatkozó egyéves
részletes üzleti tervet.
• nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul, hogy pályáza-
ti anyagát a pályázat elbírálására felállított bizottsági tagok
megismerhessék, továbbá, hogy a képviselõ-testület – ellen-
szolgáltatás nélkül – felhasználhassa a város kulturális kon-
cepciójának, valamint a kht. üzleti tervének kialakításánál; 
Pályázat beadási határideje:
Március 20. 12 óra (A pályázatoknak legkésõbb eddig az
idõpontig kell beérkezniük Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete Pol-gármesteri Hivatalának (2000
Szentendre, Városház tér 1-3.) Központi Iktatójába.)
Pályázat elbírálásának határideje: áprilisi képviselõ-testületi
ülés
Pályázat címzése:
Szentendre Város Önkormányzata, Dr. Dietz Ferenc pol-
gármester, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht.
- ügyvezetõ”

Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot
indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás, illetve 
a pályázati dokumentáció az alábbiak szerint igényelhetõ: 
dr. Kirchhof Attila aljegyzõ, (26) 503-365, 06-20-937-2338. 

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!

PSZICHOTERÁPIÁSPSZICHOTERÁPIÁS
MAGÁNRENDELÉS MAGÁNRENDELÉS 
• tanulási, magatartási

zavarok,
• iskolaérettség
• érzelmi-hangulati-

életvezetési nehézségek,
• családi konfliktusok 

diagnosztikája, terápiája,
családterápia

Lõdy Annamária klinikai
szakpszichológus
Bejelentkezés: 
30/217-3832
Rendelési idõ: csütörtök
14-19 óra Szentendre,
Szakorvosi rendelõ

HUNGIM Kft.

telepén
Szentendrén, 

a Kõzúzó utcában

IRODA-
HELYISÉGEK

továbbá

27 m2-es RAKTÁR 
és nyitott raktár

KIADÓ!

Tel.: 30-400-3970
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…nem született megnyugtató kompromisszum
a térségi polgármesterek között a Dunakanyari
és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának novemberi ülésén. Az ötszázmil-
lió forintos uniós beruházás, amelynek kereté-
ben kiépülnek az elektronikus közigazgatás
elemei, nagy anyagi terhet ró minden kistérsé-
gi községre és városra. Felmerült, hogy az egyes
települések az eddigi 500 Ft/fõ lélekszám-alapú
hozzájárulás helyett 1350 Ft/fõ összeget szab-
janak ki magukra, hiszen az uniós támogatás-
ból kiépülõ rendszert késõbb üzemeltetni is

kell. Mivel azonban nem született egyetértés a
kérdésben, döntést sem tudtak hozni. A
közeljövõben kompromisszumra kell jutni az
üzemeltetés kérdésében, másképp az unió vis-
sza is kérheti a támogatási összeget. Hasonló
finanszírozási probléma Damoklész-kardja leng
a kistérségi feladatokat ellátó Szentendrei
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság feje
felett, amelynek számára végül decemberben
nem szavaztak meg elegendõ támogatást a
kistérségi polgármesterek. 

B.

Az e-közigazgatással 
és a tûzoltósággal kapcsolatban…

MÉDIASZEMLE

NAPKOLLEKTOROK 
A DUNAKANYARBAN: 
ÖNELLÁTÓK LEHETNÉNK?

A Dunakanyarban lévõ tele-
pülések energiaszükségle-
tének felét a tetõkön elhe-
lyezett napelemek fedezhet-
nék, s a melegvíz-szükséglet
döntõ hányadát napkollek-
torokkal lehetne elõállítani
– állítják légifelvételek alap-
ján az ELTE Környezet- és
Tájföldrajzi Tanszékének
szakemberei a napokban el-
készült jelentésükben, írja a
HVG online. 
A vizsgálatba 17 települést
vontak be, köztük Viseg-
rádot és Dorogot. A szakem-
berek térinformatikai szoft-
ver segítségével meghatá-
rozták a délkelet-dél-dél-
nyugati fekvésû tetõfelü-
leteket, amelyek alkalmasak
napkollektorok és nap-
elemek telepítésére. A ka-
pott eredményeket terepi
bejárással pontosítják –
mondta el az Esztergomi
Környezetkultúra Egyesület
kommunikációs munkatársa.
Szuhi Attila példaként em-
lítette, hogy Dömös 478
ingatlanának 30 százaléka
alkalmas napenergia hasz-
nosítására. Hat négyzetmé-
ternyi kollektor már ele-
gendõ egy háztartás hasz-
nálati-melegvíz szükségle-

tének elõállítására tavasztól
õszig. Dömös e tekintetben
tehát önellátó lehetne. 
A kutatás nem vizsgálta a
megvalósíthatóság közgaz-
dasági vonatkozásait, azon-
ban rámutatott, hogy „a
hagyományos energiaforrá-
sok drágulása mellett, egyre
rövidülnek a megtérülési
idõk, így a napenergia ilyen
hasznosítása már nem várat
magára sokáig”. 
A felmérés az Esztergomi
Környezetkultúra Egyesület
„Megújuló energia – meg-
újuló határvidék” program-
jában valósult meg, amelyet
az Európai Unió 39 millió
forinttal támogat. Feltérké-
pezik az Eurorégió megújuló
energiaforrás-potenciálját,
összegyûjtik a legjobban
alkalmazható példákat, fel-
épül egy ökoház és ökopark
Esztergomban, és szemlélet-
formálási kampány indul.
Partnereik az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Szlo-
vák Környezetvédelmi Ügy-
nökség. 

ÚJRA KUTATNAK MÁRIA
KIRÁLYNÉ ELSÜLLYEDT
HAJÓI UTÁN

1526-ban, a mohácsi vész
idején Mária királyné teljes
udvartartásával és ingósá-
gaival együtt hajókaraván-
nal menekült Budáról.
Sajnos a törökök a Duna-
kanyarban rajtuk ütöttek, és
a kincses hajók közül jó

néhány elsüllyedt. Búvár-
régészek e hajók felkuta-
tását folytatják tavasztól a
Dunakanyarban – számolt be
a tervrõl a Duna Televízió. 
Tóth J. Attila búvár-régész,
a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal munkatársa elmond-
ta, hogy a magyarországi ré-
gészet egyik nagy ikonja ez
a lelõhely. Laikusok Attila
sírja után Mária királynõ
hajóját emlegetik úgy, hogy:
„Na, megtaláltátok már?”
Hozzátette, hogy ugyan van-
nak korabeli források, ame-
lyek leírják a hajók elsül-
lyedését, de konkrét ada-
tokat nem találtak arról,
hogy pontosan hol történt
az eset, és milyen kincsek
lehetnek a víz mélyén. 
A búvár-régész megjegyez-
te, hogy a Duna és a hazai
folyók ezeken a kincseken
kívül más víz alatti kulturális
örökségekben is igen gaz-
dagok. Nemcsak régészeti
korú leleteket találnak, ha-
nem az 1711-es évek, a
Rákóczi-szabadságharc utá-
ni idõkbõl is fennmaradtak
történelmi emlékek, hajók,
maradványok, esetlegesen
olyan településrészletek,
amelyeket a víz elmosott.
Magyarországon támogatást
hivatalosan nem kapnak, az
egyetlen forrást az amerikai
Hungaria Nostra Alapítvány
biztosítja. A búvár-régészek
és minden más munkatárs
ingyen vesz részt a feltárás-
ban.

Sziget AkadémiaSziget Akadémia
MAKKAI SÁNDOR PROTESTÁNS

NÉPFÕISKOLAI EGYESÜLET PROGRAMJA
„Testi-lelki környezetünk: a Föld”

„Bio” szemléletû szeminárium 
háziasszonyok, földtulajdonosok, gazdálkodók

õstermelõk, „friss” lakosok részére
február 8-9. péntek du-tól szombat estig

HELYSZÍN: PIMM Alapítvány konferenciaháza
2024 Kisoroszi, Hõsök tere 6-10.

www.pimm.hu

MINDENNAPI KÖRNYEZETÜNK
enyém, tiéd, övé, miénk, tiétek, övék, a jövõ generációié
MINDENNAPI CSELEKEDETÜNK HATÁSSAL VAN SZÛKEBB, ÉS
TÁGABB KÖRNYEZETÜNKRE, TÉRBEN ÉS IDÕBEN EGYARÁNT.
Február 8-án 14 órától
I. Lelki táplálék és energia a mindennapokhoz
II. Családi környezettudatos életvitel, 
családi, közösségi programok a mindennapokban
III. Amit eszel az leszel; A háztartás mindennapjai; 
Gyakorlati praktikák; Szépségápolás
Február 9-én 9 órától  17 óráig
IV. A Fenntartható Fejlõdés – öko termelési lehetõség 
a kistérségben  
V. Kertészkedés; Hulladékgazdálkodás, 
VI. Megújuló energiák a természet és az ember hasznára
VII: Keressük egymást! SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA
Közösségi összefogás a helyi munkahely, családi gazdálkodások
megõrzésére, kialakítására, folyamatos fejlesztésére 
Részvételi díj: NINCS, Étkezési díj: 1500 Ft/fõ/nap, 
Szállásdíj: 2200 Ft/fõ/éj
További részletek, szállásfoglalás: pimm@t-online.hu  
06-30/63 84 709

A rendezvény szervezõi: MSPN Egyesület, PIMM Alapítvány, KINCS
egyesület, Victor András, Makkai Lilla, Vajda János, Sajben Szilvia

Tourinform nemcsak turistáknak!

Szereti a színházat? Szereti a kényelmet? Szentendrén
vagy környékén él? Akkor keresse fel a szentendrei
Tourinform Irodát, ahol nemcsak arra kap választ, mit

érdemes a városban megtekinteni, meddig tartanak nyitva a
múzeumok, de vásárolhat például színházjegyet is. Tavaly
decembertõl az InterTicket hálózatában belüli jegyértékesítés
is bekerült az iroda szolgáltatásai közé. Nem kell a fõvárosba
zarándokolnia, itt, helyben vásárolhat jegyet a budapesti és
vidéki színházak mûsoraira, a Mûvészetek Palotája, a Zene-
akadémia koncertjeire, sportprogramokra, a Sziget Fesztivál
és más nyári rendezvények programjaira. Néhány ajánlat a
sokszínû palettáról: Producerek és Vámpírok bálja musical
(Madách Színház), Harlem kosármeccs (Papp Lajos Sport-
aréna), Zorán koncert (Mûvészetek Palotája) vagy az évtizedek
óta nagysikerû Jövõre, veled, ugyanitt címû darab (Madách
Színház). Egy kellemes hétvégi séta közben beugorhat a
jegyekért a Dumtsa Jenõ utca elejére, hiszen szombat-vasár-
nap és ünnepnapokon is nyitva tartanak 10-14 óra között.  
Ha kifogyott az ajándékötletekbõl, lepje meg az ünnepeltet
ajándékutalvánnyal az 50. Szentendrei Nyár és Teátrum
elõadásaira 5-10-15 vagy 20 ezer Ft értékben!
Az irodában mindig kapható hetilapunk, a Szentendre és
Vidéke, Discountphone és Touristfon telefonkártyák, Hungary
Card, Budapest Kártya (2 és 3 napos), Szentendre és Ma-
gyarország útikönyvek, Szentendrét és Budapestet bemutató
zenés CD-k, térképek, képeslapok.

2000 Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel./Fax: 26/317-965, 26/317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu
Nyitva H-P: 9.30-16.30  Sz-V: 10.00-14.00

Tisztelt és Kedves Olvasó!
Híre, kérdése, véleménye, hozzászólása van? Ne tartsa magában, ossza meg
velünk! Telefonszámunk: 06-26/ 505 120. E-mail címünk: ujsag@szevi.hu
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának
elérhetõségei: Kistérségi Iroda, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. I. emelet
Telefonszám: 06-26 505-404Web: www.dptkt.hu
Hivatali zöld szám: 06-80/ 204-725. 
Közérdekû („zöld”) e-mail: kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Városkönyv: elérhetõ a Polgármesteri Hivatal portáján (2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.) Web: www.szentendre.hu
A Kistérség rovat szerkesztõje: Bokor Tamás
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A recept egyszerû: végy leg-
alább hét természetes sze-
mélyt, akik között minimum
három munkanélküli találha-
tó, gondolj ki számukra va-
lamilyen tevékenységet, ame-
lyre közvetlen környezetükben
kereslet lehet, majd keríts köré
egy projektötletet egy váz-
latos üzleti tervvel, és már be
is lehet adni a pályázatot az
Országos Foglalkoztatási Köz-
alapítványhoz, amelybõl lét-
rehozod a szociális szövetke-
zetet. A Magyarországon 1875
óta érvényben lévõ szövet-
kezeti szabályozáson alapuló
szervezõdési forma célja az,
hogy peremre szorult csopor-
tokat, munkanélkülieket,
csökkent munkaképességû-
eket és egyéb szociálisan
hátrányos helyzetû embereket
fogjon össze, munkafeltéte-
leket biztosítson számukra,
így elõnyösebb gazdasági, kul-
turális és szociális helyzetbe
hozza õket, és javítsa a fog-
lalkoztatási mutatókat.
A konferencia elõadói számos
projektötletet említettek kül-
földi példák alapján: Olaszor-
szágban például házi idõsápo-
lás céljára szerveztek szövet-
kezetet a tartósan munkanél-
küli emberek számára, Német-
országban közmunkákra (csa-
torna- és ároktisztítás, ille-
gális hulladéklerakók felszá-
molása, parlagfûirtás) jött
létre szociális szövetkezet.
Sõt, ahogy Váradi Lajostól, a
Takarékszövetkezetek Orszá-
gos Tanácsának vezetõjétõl
megtudtuk, Brazíliában külön
minisztérium alakult a szo-
ciális szövetkezetek ügyeinek
intézésére.
Lengyel János, a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Munka-
ügyi Központ Fejlesztési és
Koordinációs fõigazgató-he-
lyettese olyan adatokkal ér-
velt, amelyek a szociális szö-
vetkezetek feltétlen szük-
ségességét bizonyítják. Pest
megyében és Budapesten
4,3%-os a munkanélküliségi
ráta, ami nagyon jó eredmény
- de csak papíron, hiszen mint
kiderült, a megyében több
mint 5, Budapesten pedig több
mint 15% a diplomás mun-

kanélküliek aránya, a legalac-
sonyabb pedig a szakmunká-
sok foglalkoztatottsága. A
jelenség egyik oka abban kere-
sendõ, hogy a profitorientált
cégek bizonyos gazdasági
szektorokba (pl. környezet-
védelem, közszolgáltatások)
nem szívesen szállnak be, így
nem képesek növelni az ilyen
irányban képzett munkaerõ
foglalkoztatottságát. Német
és francia példákat említve
hozzátette: ideális esetben a
foglalkoztató a dolgozókat
folyamatos munkaerõképzés-
sel tartja benn a munkaerõpi-
acon, de ez Magyarországon
jelenleg csak kevés helyen
mûködik. Lengyel beszélt még
arról is, hogy 100 626 tavaly
bejelentett álláshelyre körül-
belül ugyanennyi álláskeresõ
jutott, matematikailag tehát
mindenkinek lehetett volna
helye. Ám a strukturális ano-
máliák (képzettségi, gyakor-
lati és nyelvtudásbeli elvárá-
sok) miatt ez év elején csupán
Pest megyében 10 000-nél is
több azon regisztrált munka-
keresõk száma, akik ún. „le-
épülési fázisban” vannak,
vagyis több mint egy éve van-
nak munka nélkül, és feladni
látszanak a további keresést.
A munkaügyi központok ta-
nácsadással, közvetítéssel,
képzéssel és aktív eszközök-
kel, közhasznú munkával és
különbözõ programokkal se-
gítenek az álláskeresõknek. 
Az elõadás konklúziója egy-
értelmû: a nagyszámú állásta-
lan ember miatt környékünkön
is nagy szükség van szociális
szövetkezetekre, amelyek ja-
vítják, „helyzetbe hozzák” a
foglalkoztatásból kiesettek
helyzetét. Dr. Réti Mária agrár-
jogász szerint a törvényi
szabályozás egyetlen prob-

lémája, hogy csak természetes
személyek léphetnek szövet-
ségre. A jövõben érdemes len-
ne felülvizsgálni – fogalma-
zott –, hogy jó-e ez a korlá-
tozás. Ha ugyanis például
önkormányzatok is alakíthat-
nának ilyen szervezetet, akkor
egy-egy településen belül,
önkormányzati irányítással
megoldhatók lennének egyes
helyi foglalkoztatási prob-
lémák.
Nagy Júlia, a Budapest Kör-
nyéki Népfõiskolai Szövetség
ügyvezetõje lapunknak el-
mondta: bár a törvényi háttér
megvan, eleddig mégsem
alakult Magyarországon szo-
ciális szövetkezet, de a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisz-
térium következõ öt évre üte-
mezett 945 millió forintos
támogatásának köszönhetõen
országszerte körülbelül 50
ilyen szervezet létrejöttére
lehet számítani. Kétfordulós
pályázatban kell beadni a pro-
jektötletet és az üzleti tervet,
az elsõ kör határideje február
28., a második köré április 30.
A nyertes pályázatok nem csak
a megalakuláshoz, hanem az
elsõ évi mûködéshez is kap-
nak pénzbeli támogatást,
valamint pályázatírói tan-
folyam révén természetbeni
segítséget is. 

A szociális szövetkezetekkel
kapcsolatos további rész-
letekrõl az Országos Fog-
lalkoztatási Közalapítvány
honlapján, a www.ofa.hu
internetcímen lehet tájé-
kozódni. Ugyanitt tölthetõk
le a pályázathoz szükséges
ismertetõ anyagok és ûr-
lapok is.

Bokor Tamás

Kiút a munkanélküliségbõl: a szociális szövetkezet
A megyében minden másfél percben elveszti valaki az állását

A „szociális szövetkezet” megtévesztõ elnevezés: nem a szocialista éra találmánya, és semmi
köze a termelõszövetkezetekhez. Egy régi-új gazdálkodó társasági formáról van szó, amelyet
Nyugat-Európában sok helyen alkalmaznak sikerrel, és a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium szándékai szerint hónapokon belül végre hazánkban is meggyökeresedhet.
Errõl hallhattak részleteket az érdeklõdõk a Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség
szervezésében zajlott konferencián, január 16-án a Pest Megyei Könyvtárban. Aki lemaradt,
most „instant” formában ismerkedhet meg a szociális szövetkezés alapjaival.

Termelõi találkozó
Kisorosziban

Sziget Akadémia a keszthelyi Georgikon nyomán, kofaha-
jók a XIX. század mintájára, és a Szentendrei-sziget, amely
keresi régi-új önmagát. Minderrõl szó lesz hamarosan,
amikor termelõk és térségfejlesztõk együtt keresik 
a megoldást a sziget foglalkoztatási és gazdasági prob-
lémáira. A megváltás a földbõl érkezik…

Február 8-9-én rendezik meg Kisorosziban a Sziget Akadémiát
– számolt be a KINCS Szentendrei Kistérségi Innovációs
Egyesület és a kistelepülés közös tervérõl Vajda János, az
egyesület elnöke. A programban Makkai Lillának, az MSPN
elnökének, és a közremûködõ között a KINCS-nek köszön-
hetõen a lelki és a fizikai egészség egységérõl lesz szó:
táplálékainkról, az energia különbözõ felhasználási
lehetõségeirõl, valamint az ökoélelmiszerekrõl és ezek
környezetbarát termelésérõl. A kétnapos program során a
rendezõk a Szentendrei-szigeten dolgozó termelõket és föld-
tulajdonosokat is várják, hogy közösen beszélhessék meg
problémáikat, s mód nyílik majd gazdasági módszerek és
eljárások megosztására is.
„A Sziget Akadémia csak egyik állomása annak a hosszú folya-
matnak, amelyen már három éve dolgozunk a helyi térségfej-
lesztõ kollégákkal” – fogalmaz Vajda János. – „Az a felis-
merés motivált minket, hogy a Szentendrei-sziget alapadottsá-
gait minél jobban ki kell fejleszteni, és felismerni végre, hogy
a sziget vízbázisa nem átok, hanem áldás. Éppen a szigorú
vízügyi szabályok teszik lehetõvé ugyanis, hogy a szigeten
valódi ökológiai gazdálkodás folyjon, hiszen a vízbázis védelme
miatt különösen tisztán, szennyezésektõl mentesen lehet itt
mezõgazdasági tevékenységet folytatni. A szigeten élõk
számára létfontosságú lenne, hogy fenntartható módon, de
hatékonyan használják ki a terület mezõgazdasági poten-
ciálját a gabonatermeléstõl a késztermékekig, s így hozzák
helyzetbe saját lakóhelyüket. Szeretnénk elõsegíteni, hogy a
közeljövõben a szigeti iskolák speciális ökopedagógiai prog-
ram irányába fordulhassanak egy távlati, 12 évfolyamos
oktató-kutató komplexum létesítése elsõ lépéseként.”
A KINCS Egyesület már tavaly is próbálkozott azzal, hogy a
helyi termékeket segítse, a szigeten termelt növényeket és
a belõlük készült élelmiszer-alapanyagokat népszerûsítse.
Mivel a helyitermék-pályázat ehhez önmagában nem
bizonyult elegendõnek, idén fokozottabban támaszkodnak
a termelõkre.
A február eleji konferencián minden mezõgazdasági termelõ
részt vehet. Ha - stílszerûen - gyümölcsözõ lesz az együttgon-
dolkodásuk, akkor tovább lehet lépni az ötletek meg-
valósításában. Ezekbõl pedig nincs hiány: a KINCS már fontol-
gatja, hogy – persze megfelelõ minõségbiztosítási háttérrel
– a szigeten termelt élelmiszereket védjegyes termékké
alakítva leviszi a budapesti piacra. S hogy a fõvárosi belépõ
stílusos legyen, még az is elképzelhetõ, hogy felélesztik a
kofahajók hagyományát: ilyen vízi alkalmatosságokkal szál-
lították egykor piacra szánt termékeiket a dunakanyari õster-
melõk a dél-pesti, Fõvám téri vásárcsarnokba. 
A termelés és a piac mellett azonban egyéb lehetõségek is
rejlenek a tervek között. Ilyen például az a bemutatótér,
amelyben ki lehetne állítani különbözõ iparágak sokféle
ökotermékét és technológiáját, s nem csak turisztikai céllal,
hiszen a kutatók figyelmét is felkeltheti, és hospitálásra
csábíthatja õket.

(A fenti tervekrõl további információ, illetve kapcsolatfelvé-
tel: Vajda János vajdaja@t-email.hu, 06-30-9620-376.)

- tb -
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8 kultúra

A magyar kultúra napja –
terepszínben

Január 22-én, azon a napon, amelyen 1823-ban

Kölcsey Ferenc befejezte a magyar nemzeti himnusz

megírását, 1989 óta minden évben a magyar kultúra

napját ünnepeljük. A Magyar Honvédség Központi

Kiképzõ Bázisán sem múlhatott el nyom nélkül

hazánk kultúrájának egyik legkiemelkedõbb ünnepe.

Az MH Központi Kiképzõ Bázis és a Honvéd Kulturális
Egyesület közös szervezésében ünnepi megemlékezést tar-
tottak január 17-én a szentendrei kiképzõ bázison. A ren-
dezvényen a bázis és a mellette mûködõ Kinizsi Pál Tiszt-
helyettes Szakképzõ Iskola állománya, mintegy százötven
fõ vett részt. Elõször „kávéházi beszélgetésre” került sor a

bázis mûvelõdési otthonában: a katonák a magyar média
állapotáról és a kultúraközvetítés helyzetérõl beszélgethet-
tek Rózsa Péter kulturális újságíróval és Surányi András film-
rendezõvel. 
Aranyos Károly, a Honvéd Kulturális Egyesület elnöke mon-
dott ünnepi köszöntõt, majd a HM Kommunikációs és Toborzó
Fõosztály képviseletében Kocsi László alezredes emlékezett
meg a bázis Kossuth Galériájának tízéves fennállásáról. A
Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület képviseletében
Koncz János nyugállományú ezredes adott át elismerõ
okleveleket mindazoknak, akik hosszú évek során nél-
külözhetetlen munkájukkal hozzájárultak a galéria létre-
hozásához, mûködtetéséhez. Az ünnepi megemlékezés befe-
jezéseként a Honvéd Férfikar gálamûsorát és Szabó István
Jászai-díjas színmûvész szavalatát hallgathatta meg a
közönség. A mûsor nagy sikert aratott – különösen a Kodály
Zoltán Háry János címû híres operájából felidézett To-
borzódal nyerte el a közönség tetszését…

Államtitkári látogatás

Január 25-én dr. Vadai Ágnes, a honvédelmi tárca állam-
titkára tett látogatást a Központi Kiképzõ Bázison. Az
államtitkár asszonyt díszszakasz fogadta, majd a Kossuth
teremben jelentést hallgatott meg a bázis parancsnokától,
dr. Isaszegi Jánosmérnök vezérõrnagytól, valamint dr. Kovács
Tibortól, a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola igaz-
gatójától az intézményeik helyzetérõl. A program találkozó-
val folytatódott, amelyen a tisztek, tiszthelyettesek és közal-
kalmazottak, valamint a katonanõk képviselõi röviden
elbeszélgettek Vadai Ágnessel – utóbbiak a katonanõk
ruhaviseletérõl és az egyenruha személyre szabottságáról
cseréltek vele eszmét. Amint az államtitkár asszony beszá-
molt róla, a 2008-as év a Magyar Honvédségnél a stabilitás
éve lesz: a minisztérium javítani kívánja a személyi állomány
munkakörülményeit és az ingatlanok – köztük a helyi Kiképzõ
Bázis ingatlanainak – állapotát is. Isaszegi János parancs-
nok örömét fejezte ki a szándék hallatán.

Január 22-én, a magyar kul-
túra napján Nádor Ildikó, a
Pest Megyei Könyvtár igaz-
gatóhelyettese egy új soroza-
tot indított el. Minden év ezen
nevezetes napján a város kö-
zépiskolái mûsort adnak, be-
mutatják mindazt, amit szá-
mukra ez a nehezen kézzel-
fogható fogalom jelent. 
A kezdés remekül sikerült. Kiss
Székely Zoltán, a szentendrei
Református Gimnázium ma-
gyartanára állította össze az

est mûsorát, és kötötte össze
a mûsorszámokat erdélyi gyer-
mekkora emlékeinek felidé-
zésével, a magyar irodalom-
történet nagyjairól szóló tör-
ténetekkel. A „fõszereplõ",
Kölcsey Ferenc Himnusza –
megírásának ideje 1823. ja-
nuár 22. – énekelve, és Mé-
száros Máté szépen artikulált
elõadásában is elhangzott.
Majd egy vetített képekkel
kísért elõadás következett a
Kárpát-medencében található
kopjafákról. A Kutató Diákok
Országos Esszépályázatán 1.
helyen végzett – így a Kuta-
diák verseny országos dön-
tõjébe jutott – dolgozat szer-
zõje, Kováts Réka szerint mára
új nemzeti jelképpé alakult és
számos új funkcióval gazda-
godott ez a jellegzetes sírjel.
Arany János, Áprily Lajos és
Jékely Zoltán verseit szép,
érzelmekben gazdag megje-
lenítésben hallhatta a közön-
ség. A zenei örökség is meg-
szólalt, Cser Máté tekerõlan-
ton csárdás dallamokat és
katonadalokat, a Csipkefa
népdalkör pedig lészpedi

csángó énekeket adott elõ. A
mûsort kellemes beszélgetés,
teázás zárta. Az egyik beszél-
getõ csoportban arról folyt a
szó, milyen jó volt hallgatni
ezeket a gyerekeket, akik nem-
csak ismerik a magyar kultúra
értékeit, hanem még élvezik
is azt. 

•
Különös és elgondolkodtató
címmel hirdette új elõadását
a Várostudás Szabadegyetem:
Magyarország és a Balkán ta-
lálkozása a török korban. A
Balkán földrajzi név az utóbbi
két évszázadban baljós jelen-
téstartalmat kapott: nyers erõ,
vadság és elmaradottság és
még sorolhatnám az e helyhez
kapcsolódó negatív képzete-
ket. Közel van ugyan, de Ma-
gyarország sosem volt ennek
a régiónak része, morfondí-
rozhattak az érdeklõdõk, meg
aztán „150 év alatt sem let-
tünk törökké”. 
Fodor Pál turkológus, a MTA
Történettudományi Intéze-
tének osztályvezetõje beve-
zetõjében bemutatta a fél-
sziget geopolitikai meghatá-
rozóit. Gondolatmenetének
egy szempontra egyszerû-
sítése (a tudósítás nehézsége
éppen ebben áll) a következõ.
A kelet-római, görög nyelvû
civilizációba a XIII. századra
betagozódott a Balkán sokféle
népcsoportja, és az életmód-
jukat meghatározó legfon-
tosabb tényezõ a keresztény-
ség keleti változata lett. Szel-
lemi központjává pedig a „ke-
resztények hitének a szeme”:
Konstantinápoly vált. És a so-
rozatos szkizmák (egyházsza-
kadás) során a változatlansá-
got a társadalom és állam
alapértékének tekintõ terület
elszakadt az aktív, rendre
megújuló nyugati világtól. Ezt
a térséget foglalta el aztán a
XV. század közepére az Oszmán
(Török) Birodalom, amelynek
gazdasági és katonai ereje
mellett eltörpült a jelentõs
európai hatalomként számon
tartott Magyar Királyság is. A
hallgatóság nemcsak a sza-
vakra figyelt, az elõadó szá-
mos adatsorral, térképekkel
szemléltette az elmondot-
takat. Némi malíciával állapí-
totta meg, hogy a keresztény
Bizánci Birodalom ideálját,

hogy a földi birodalom tü-
körképe legyen az éginek, az
igazhitû muzulmánok valósí-
tották meg. Ám ennek esz-
köze, az egyes tudósok által
euroiszlámnak nevezett di-
nasztikus lojalitás, idegen volt
az európai fejlõdéstõl. A
hangzatos kifejezés azonban
roppant egyszerû hatalmi
eszközt takar: a szultán „meg-
vette” a meghódított terü-
letek vezetõit és értelmiségét.
A századokon át tartó álló-
háború aztán elpusztította
Magyarország déli országré-
szeinek lakosságát, az oszmán
igazgatási rendszert pedig
rátolta az elfoglalt területekre
és lebontotta a helyi állam-
szervezetet. A szultánt kiszol-
gáló balkáni népcsoportok:
bosnyákok, szerbek, vlachok
vették át a kereskedelemben,
sõt még az egyházszervezet-
ben is a vezetõ szerepet. És
ezt megõrizték a török kiûzése
után is. A berendezkedõ
Habsburg-hatalomtól kivált-
ságokat kaptak, és katona-
parasztként letelepültek a ha-
tárõrvidéken. Mindezek a ko-
rabeli forrásokból kiolvasható
tények, vagy akár a követ-
kezményekrõl hírt adó Jókai-
regények más megvilágításba
helyezik városunk szerb be-
települését is. Hallatlanul
izgalmas, új kérdések sorát fel-
vetõ szellemes elõadásnak
tapsolt a szépszámú közönség.
Ez a történész mestersége,
harag és részrehajlás nélkül
kalauzol az eltûnt idõ vilá-
gában.  

Õzi

Kultúraközvetítés közép-és felsõfokon
A két múlt heti kulturális eseményt a szójátékos cím fogja össze: a középfok a
Református Gimnázium PMK-beli ünnepi mûsora, míg a másik a Várostudás
Szabadegyetem keretében Fodor Pál turkológus elõadása. Mindkettõ azt a megtartó
és erõt adó hagyományt öregbítette, amelyet a magyar kultúra napján ünnepelünk.

Fodor Pál
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KIÁLLÍTÁS 
A VÁROSHÁZÁN
Február 1-jén, péntek délután
16 órakor Gy. Molnár István
festõmûvész 75. születésnap-
ja alkalmából nyílik kiállítás a
Polgármesteri Galérián. A
megnyitóra a jeles ünnep ap-
ropóján a díszteremben kerül
sor, ahol dr. Dietz Ferenc pol-
gármester köszönti az ünne-
peltet.

KÉZMÛVES DÉLELÕTT
Minden hónap második szom-
batján Kézmûves délelõtt lesz
a Pest Megyei Könyvtár gyer-
mekkönyvtárában. Az elsõ
alkalom idõpontja: február 9-
én, szombaton 9-tõl 12 óráig
tart. Várjuk szeretettel az
ügyes kezû gyermekeket és a
szüleiket! 

MAMÁK ÉS BABÁK
DÉLELÕTTJE
Január végén ismét elindult a
Mamák és Babák Délelõttje a
Pest Megyei Könyvtárban.
Ezeken az alkalmakon az édes-
anyák beszélgethetnek egy-
mással, a kezdeti nehézsé-
geikrõl, örömeikrõl, tanácsot
kérhetnek a védõnõtõl, ho-
gyan gondoskodjanak gyer-
mekeik egészséges fejlõdé-
sérõl. A találkozók kétheten-
te, 10.30-tól 12 óráig tar-
tanak, vezetõjük Tóth Orsi
védõnõ. A következõ találkozó
idõpontja: február 6, szerda.
Szeretettel várjuk az édes-
anyákat és kicsinyeiket!

FÉNYBEN, FAGYBAN,
DALBAN
Rendkívüli szórakozva-mûve-
lõdést ígér Erdélyi Szerencse
Ödön költõ, a múzsamágus, a
Fényben, Fagyban, Dalban cí-
mû estje február 7-én, csütör-
tökön 18 órakor a Kecskés
Együttes kamaratermében
(Ignatovity utca 2., a Barcsay
Gyûjteménnyel szemben). A
középkortól a reneszánszon és
a barokk stíluson át, egészen
a mai kor hangvételéig min-
den megtalálható és hallható
lesz e valóban szerencsés, kü-
lönbözõ korok verselemeinek
ötvözetébõl álló, multisze-
cessziós, irodalmi esten. Csak
maga a helyszín megér egy
estet, mely Szentendre belvá-
rosában a középkori lovagter-
mek hangulatát idézi. Az idõ-
utazás érzését fokozandó szá-
mos zeneszerszámmal közre-
mûködik a Kecskés Együttes.
Mivel a létszám korlátozott,

elõzetes jelentkezést kérünk
a (26) 310-429-es telefo-
non/faxon.

KÓSZA BAND(A)
Február 2-án, szombaton 19
órakor a Kecskés Együttes
kamaratermében (Ignatovity
utca 2., a Barcsay Gyûjte-
ménnyel szemben) a Kósza
Band(a) ad nagysikerû zene-
estet. A Dumtsa Jenõ sétáló-
utcán, a kamaraterem szom-
szédságában számos étterem
és cukrászda található, mely a
további kellemes idõtöltés
biztosítéka.

JAZZ KLUB
A Borbély Mûhely jazzklubja
február 5-én, kedden 19 órakor
kezdõdik a Dunaparti Mûvelõ-
dési Ház Barlangjában.

SZERZÕI EST
A Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.) olvasóter-
mében Losonci Miklós mû-
vészettörténész szerzõi estje
lesz február 7-én, csütörtökön
18 órakor. Az est fõvédnöke
Szûcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke, köszöntõt
mond dr. Dietz Ferenc pol-
gármester. Az író munkásságát
méltatja: Vasy Géza, a Magyar
Írószövetség elnöke, prof.
Hegedûs Lóránt püspök, a
Károli Gáspár Egyetem tanára,
prof. dr. Benedeczky István, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora. Közremûködik
Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas
operaénekes. Az író mintegy
negyven kötetét kiállításon
mutatják be, melyet a szerzõ
a könyvtárnak adományoz. A
kiadványok február 28-ig te-
kinthetõk meg a könyvtár
nyitvatartási idejében.

ÉLETEM ELSÕ 
KIÁLLÍTÁSA
Február 14-én, csütörtökön 17
órakor nyílik a sorozat követ-
kezõ kiállítása Péterfi Dániel
egyetemi hallgató termé-
szetfotóiból. Megtekinthetõ
március 16-ig a Mûvészet-
Malom Barlang Galériájában.

WALDORF-ELÕADÁS
A Pilisszentlászlói (Waldorf)
Általános Iskola leendõ szü-
lõknek és érdeklõdõknek szóló
programsorozatának követ-
kezõ elõadása február 5-én,
18 órakor kezdõdik az iskola
épületében (Szabadág tér 3.)
Ritmusok és temperamentu-
mok címmel. Elõadó Karkus
Ottó, a solymári Fészek Wal-
dorf Iskola tanára.

Pontosan nyolcvan évvel ez-
elõtt, 1928 januárjában alapí-
totta meg nyolc festõmûvész,
Bánovszky Miklós, Bánáti
Sverák József, Paizs Goebel
Jenõ, Heintz Henrik, Jeges
Ernõ, Onódi Béla, Pándy Lajos
és Rozgonyi László törvényes
egyesületüket, a Szentendrei
Festõk Társaságát, amely a
városban létrejövõ mûvész-
telep alapját jelentette. Ennek
emlékére 2008. január 28-án
az alapító nyolcak életnagy-
ságú fényképe fogadta a
Czóbel Múzeum látogatóit,
akik az évforduló tiszteletére

rendezett jubileumi kiállítás-
ra érkeztek.
A mûvésztelep életét bemu-
tató dokumentum értékû fo-
tók, a társaság tagjairól Jeges
Ernõ által készített karikatúrák
mellett az immár klasszikussá
vált festmények mutatták be
a szentendrei festészet e nagy
korszakát.
A szépen megrendezett kiál-
lítást Bereczky Loránd, a
Magyar Nemzeti Galéria fõ-
igazgatója nyitotta meg. Ez az
este azonban meglepetéssel is
szolgált, hiszen ekkor írta alá
dr. Dietz Ferenc polgármester,

dr. Kálnoky-Gyöngyössy Már-
ton, a Pest Megyei Múzeumok
igazgatója, valamint Farkas
Ádám, a Szentendre Mûvésze-
téért Közhasznú Alapítvány
elnöke azt az együttmûködési
szándéknyilatkozatot, amely
a város kiállítási koncepciójá-
nak, a kiállítóhelyeknek a
közös fejlesztésére irányul. Ez
az esemény vélhetõleg szin-
tén korszakmeghatározó lesz,
s remélhetõen a következõ
nyolcvan – vagy akár még több
év – a szentendrei képzõmû-
vészeti életét is meghatároz-
za.                             Rappai

Kultúra napja a Városházán
Január 27-én vasárnap az idõjárás ugyanúgy nem volt
kegyes a szentendreiekhez, mint 8-án az újévi hangverse-
ny estéjén. Most nem korcsolyapálya volt a város, mint
akkor, hanem a viharos szél ijesztette el az embereket attól,
hogy a magyar kultúra napja alkalmából rendezett jóté-
konysági estre többen eljöjjenek a Városháza dísztermébe.
Pedig most már nyolcadik alkalommal lehetett támogatói
jegyeket vásárolni, hogy a Szentendréért Közalapítvány
közremûködésével segítséget nyújthassanak a szentendrei
egész-ségkárosodott gyerekeket nevelõ családoknak.
Dr. Dietz Ferenc polgármester úr köszöntõje után szentend-
rei mûvészcsoportok tagjai adtak mûsort: a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola tanárai, a Szentendre Néptáncegyüttes
táncosai, a 2007-es városi szavalóverseny elsõ helyezettje,
és a Szentendrei Kísérleti Kamara Színház két tagja,
valamint Egri Kati mûvésznõtõl hallottunk egy szép rész-
letet Szabó Magda: Ajtó címû regényébõl.
Kevesen voltunk, de az este kellemes hangulatban telt el.
Sajnos a vártnál kevesebb pénz gyûlt össze a beteg

gyerekeknek, de aki szeretne segíteni, az még megteheti, mert a Közmûvelõdési Kht. (Duna-
korzó 18.) gazdasági irodáján még kaphatóak támogatói jegyek 1000, 2000 és 5000 Ft-os cím-
letekben.                                                                                                                              gj

Szentendrei Festõk Társasága, 1928

Ritmusra
font zene

Ezzel a kifejezõ jelzõvel illette
január huszonötödikei meg-
nyitó beszédében Szakolczay
Lajos irodalom-és mûvészet-
kritikus Rákossy Anikó fest-
ményeit. 
A Barcsay Iskola Galéria szent-
endrei festõket bemutató kiál-
lítás-sorozata ezúttal a rend-
hagyó pályát követõ mûvésznõ
elmúlt években készült alkotá-
sait mutatja be. Rákossy Anikó
ugyanis 1971-tõl, fõiskolai
tanulmányainak befejezésétõl
grafikusként, illusztrátorként
dolgozott. A rajzok és a szi-
tanyomatok meseszerû, já-
tékos világát a kilencvenes

évek elejétõl egy ettõl telje-
sen eltérõ mûfaj és forma-
nyelv, a festmények lírai, 
absztrakt világa váltotta fel.  
Ezekbõl a bársonyos színvi-
lágú, lírai képekbõl mutat be
jó néhányat a mostani kiál-
lítás. A jubileumi, születés-
napi szép tárlat elõtt immár
hagyományosan az iskola Ker-

tész Kata által vezetett szín-
játszó csoportja mutatta be
Gondolatok címû elõadását.
Gacsályi Róbert és Szilvási
Attila, a Barcsay egykori tanu-
lói pedig erre az alkalomra
komponálták ütõhangszerekre
rendkívül érdekes, keleties
hangzású zenéjüket.

Rappai Zsuzsa
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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

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

Használt szobabútor, konyhabútor és ház-
tartási gépek eladók. Tel. 06-20-467-
9511.

ÁÁLLLLÁÁSS

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

Szentendrei étkezde háziasan fõzõ ass-
zonyt keres. Tel. 06-30-922-8189.

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. Tel. 06-
20-976-0122.

Szentendrei étterembe pultost és
szakácsnõt keresünk. (Lehet tanuló is.)
Tel. (26) 311-175.

Szentendrei üzletbe lehetõleg
kereskedelmi végzettséggel rendelkezõ,
nyelvet beszélõ, talpraesett, fiatalos
munkatársat keresünk eladói munkakörbe
heti 3-4 alkalomra. Tel. 06-30-572-9729.

Görög Kancsó Étterem szakácsot keres.
Tel. 06-20-927-0021.

Asztalos vagy faiparban jártas, kreatív,
jó kézügyességû munkatársat keresünk.
Tel. 06-20-944-8037 Sima és Társa Bt.

Budakalászon nyíló szépségszalonba
keresek vállalkozóként dolgozó fodrás-
zokat, masszõrt, pedikûröst, manikûröst
és mûkörmöst. Tel. 06-30-250-7598.

Ingatlanportál szentendrei irodája
számítógépes ismeretekkel, gépkocsival
rendelkezõ fõállású ingatlanértékesítõ
munkatársakat keres. Fényképes szakmai
önéletrajzokat a szentendre@ingat-
lanportal.com címre kérjük. Tel. 06-20-
474-2000.

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

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Fiatalosan dinamikus, egyedülálló, állat-
szeretõ, nyugdíjas, értelmiségi nõ, angol
nyelvtudással, jogosítvánnyal háztartás-
vezetést vállal ottlakással. Tel. 06-30-
990-3922.

ÁÁLLLLAATT

Kutyakozmetika Szentendrén. Tel. 06-30-
542-9920.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Nõgyógyászati magánrendelés Szent-
endrén, a Bolgár u. 10. szám alatt. Tel.
06-30-956-8280, Dr. Bínó Brúnó. 

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.

New Code – Alapvetõ gyerekprogram,
önkifejezést, együttmûködést, önbizal-
mat erõsítõ kiscsoportos foglalkozás
indul Szentendrén 8-14 évesek kö-
zösségében gyakorlott pszichopedagó-
gus irányításával. Tel. 06-20-358-6236,
www.newcode.hu. Játszva ismerjük meg
magunkat és a világot…

Felnõtt pszichodráma csoportunkba még
jelentkezõket várunk. Tel. 06-20-358-
6236 Németh Mária.

GGAARRÁÁZZSS

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendrén, 70 nm-es, bútorozatlan
lakás hosszabb távra kiadó. Ár. 70 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-30-319-6647 az esti
órákban vagy a szerkesztõségben mun-
kaidõben.

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

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

Pismányhegyen 220 nöl-es telken új 63
nm-es, külön bejáratú házrész hosszú
távra kiadó. Tel. 06-20-271-1317.

Kiadó Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen (angol házak) egy 60 nm-es
lakás hosszútávra kiadó. Ár: 60 ezer
Ft/hó+rezsivel. Tel. 06-30-590-4166.

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

40 nm-es apartman kiadó a Vasvári Pál
utcában. Tel. 06-30-557-9782.

Háromszobás, felújított lakás kiadó 60
ezer Ft+rezsiért. Tel. 06-20-934-3470.

Szentendrén, Hév közelében 30 nm-es, 1
szobás lakás egyedi mérõkkel kiadó 55
ezer Ft-ért. Tel. 06-30-560-3567.

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

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

Családi házrész, kétszobás, bútorozott
lakás kiadó Szentendrén. Tel. (26) 316-
555, 16 óra után. 

Lakásbérlet Szentendrén közel a város-
központhoz kiadó. 40 nm alapterület,
külön bejárat, 1 szoba összkomfort. Tel.
06-30-603-3440.

Szentendrén tetõtérben (2 szoba, kony-
ha, fürdõ, wc) lakás hosszútávra kiadó.
Tel. 06-20-245-1634.

30 nm-es garzon kiadó Szentendrén. Tel.
06-30-445-3483.

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

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

41 nm-es, magasföldszinti, kis szobát
a konyhával egybenyitott, csendes
helyen lévõ lakás zöldövezetben,
iskola, óvoda, gyógyszertár, busz-
megálló közelében, rendkívüli akció
keretében 9,5 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-20-432-1152.

Szentendre óvárosában 60 nm-es házrész
eladó. Irányár: 10,9 millió Ft. Tel. 06-20-
958-8701.

Tahitótfaluban áron alul sürgõsen eladó
egy tornácos családi ház. Tel. 06-20-483-
1868.

Pismányban panorámás 242 nöl-es, eny-
hén leejtõs telek eladó. Tel. 06-20-958-
8701.

Leányfalu és Tahi határában enyhe lee-
jtésû, panorámás, összközmûves, 300
nöl-es telek eladó. Tel. 06-20-958-8701.

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

Budakalászon, 8,9 millió Ft-ért, nagyon
jó közlekedésnél, igényes, újszerû tár-
sasházban, 32 nm-es, II. emeleti, vilá-
gos garzonlakás, 4 nm-es erkéllyel eladó.
Tel. (26) 312-198, 06-20-474-2000.

Szentendrén, a Derecske utcában áta-
lakítás alatt lévõ 1012 nm-es telken, 140
nm-es családi ház garázzsal, mel-
léképülettel 36 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-20-558-8380.

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.

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

Leányfalun 4 szobás, összközmûves csalá-
di ház eladó. Ár: 29,5 millió Ft. Tel. 06-
20-981-9733.
Leányfalun, fõúttól 150 méterre 300 nöl-
es gondozott  csendes, panorámás telken
175 nm lakóterû családi ház (2 nappali, 5
szoba, 2 fürdõ, 3 WC) eladó. 18 nm-es
fûtött garázs, gáz központi fûtés, kan-
dalló, földbe telepített olajtartály alter-
natív fûtéshez. Két utcáról megközelí-
thetõ, terméskõ kerítéssel körbevett,
csendes környezet. Irányár: 43 millió Ft.
Érd. (26) 301-952.
Püspökmajorban 2 db 56 nm-es, I. és II.
emeletes, erkélyes, panorámás panel-
lakás (a II. emeleti üres), azonnal
költözhetõek 11,3 és 11,8 millió Ft
irányáron eladók. Tel. (26) 301-952.

OOKKTTAATTÁÁSS

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

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

Látásjavító szemjóga-tanfolyam a
Püspökmajor-lakótelepen 2008. február
3-án, vasárnap, 9-13 óráig. Érdeklõdni
és bejelentkezni: 06-30-354-3946.

nAmerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ tanárnõ nyelvoktatást vállal
gyerekeknek. Tel. 06-20-362-3626.

Angol nyelvtanfolyamok minden szinten,
magánórák, hétfõtõl szombatig, délelõtt,
délután a szentendrei HÉV-végállomás
mellett és Pomázon. Tel. 06-70-527-
3879.

Olasz nyelvtanfolyamok indulnak a nívó
Nyelviskolában kezdõ-, haladó szinten
január végén és február elején. Tel. (26)
301-237, 06-30-319-9634.

Tanulásmódszertani tanfolyam indul 10-
18 éveseknek Csillaghegyen. Tel. 06-20-
454-9682.

Játszóház és drámaszakkör az Artunió
Galériában minden szombaton és vasár-
nap 10 órától. Agyagozás, gyöngyfûzés,
festés, bábkészítés, mesék és versek fel-
dolgozása. Drámajáték 3-100 éves korig.
Tel. 06-20-566-5962, 06-30-511-3272.

Komplex 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

A Kiskópé gyermekfelügyelet jelen-
tkezõket vár 0-5 éves korig. Jöhetsz
egész napra, de 1-2 órára is. Tel. (26)
310-365, 06-30-395-7957.
www.kiskope.mlap.hu

Okleveles építészmérnök családi ház ter-
vezését vállalja, több éves gyakorlattal,
kedvezõ áron. Tel. 06-30-821-4622. E-
mail: sandor.bori@gmail.com.

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

Takarítást vállalok állandóra. Tel. 06-70-
557-5931.

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

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.

Gyermekfelügyeletet vállal egy 49 éves
megbízható és gyermekszeretõ hölgy. Tel.
06-30-283-2106.

Kõmûves munkákat vállalunk, kisebb
megbízásokat is teljesítünk. Tel. 06-30-
311-9231.

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.

TTÁÁRRSSKKEERREESSÉÉSS

Komoly emberek társkeresõje a Cronos
Szentendrén is megtalálható. Várja
hívását Anna a (26) 314-700-as telefon-

számon vagy a 06-30-557-5346-os tele-
fonon. Hívható hétvégén is 20 óra elõtt. 

ÜÜZZLLEETT

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

Szentendrén, a belvárosban 16,5 nm-es
üzlethelyiség eladó. Ár: 3 millió Ft+áfa.
Tel. 06-20-398-6519.

Szentendre óvárosában 16 nm+25 nm
pince üzlethelyiség eladó. Tel. (26) 318-
672, 06-30-203-9193.

A Püspökmajor-lakótelepen 20 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-997-
0671.

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

EEGGYYÉÉBB

Keresek egy személyt, sajnos más
módon nem tudom felvenni vele a
kapcsolatot. A keresztneve Árpád, 37
éves, elvált, két kislánya van, egyikük
kamasz korú, a másik óvodás. Kérem
jelentkezzen a szerkesztõségben
(26/505-120), ahol megmondják
telefonszámom.

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• ÉRTÉKBECSLÉS
• BÉRLEMÉNYEK
• SZAKTANÁCSADÁS
• JOGI KÉPVISELET

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

Mobil: 06-20-326-3645

www.berilingatlan.hu

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.
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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)

KKOONNCCEERRTT

FA-INN ÉTTEREM SÖRÖZÕ
Kossuth Lajos u. 22.
Tel.: 26/303-388
Február 20. szombat, 20 óra
FERENCZY GYÖRGY ÉS A RACKAJAM
KONCERT
Belépés díjtalan!

EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ    
EGYESÜLET

Stéger köz 3.
www.petofikor.hu
Február 1. péntek, 18 óra
A SZTYEPPEI CIVILIZÁCIÓK
Csáji László Koppány elõadása 

•
P’ART MOZI, Duna-korzó 18.
AZ ÖT VILÁGVALLÁS
Február 10. vasárnap 16 óra 
SOK FELEKEZETÛ SZENTENDRE, 
EGYÜTTÉLÉS A KISVÁROSBAN  
kerekasztal-beszélgetés

MMOOZZII

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

FEBRUÁR 1. PÉNTEK
16.00 ÕSZIDÕ FILMKLUB
CASABLANCA 
fekete-fehér magyarul beszélõ
amerikai film, 99 perc, 1942 
rendezõ: Kertész Mihály 
18.00 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA 
színes magyar animációs film, 85
perc, 2007 rendezõ: Ternovszky Béla 
19.30 HALÁLOS TEMETÉS 
színes feliratos amerikai-német-
angol vígjáték, 90 perc, 2007
rendezõ: Frank Oz
21.00  ÕSZIDÕ FILMKLUB -
RETURN
CASABLANCA 
fekete-fehér magyarul beszélõ
amerikai film, 99 perc, 1942 
rendezõ: Kertész Mihály
KISTEREM
16.30, 18.00 FRANKLIN, A TEKNÕS
színes magyarul beszélõ kanadai-
francia film, 80 perc, 2006 
rendezõ: Dominique Monfery

FEBRUÁR 2. SZOMBAT                
14.00 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA 
színes magyar animációs film, 85
perc, 2007 rendezõ: Ternovszky Béla 
15.30 ALVIN ÉS A MÓKUSOK (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
családi film, 91 perc
rendezõ: Tim Hill
17.00 ELIZABETH: AZ ARANYKOR
(12) színes feliratos angol filmdrá-
ma, 114 perc, 2007 

rendezõ: Shekhar Kapur
19.00 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA 
színes magyar animációs film, 85
perc, 2007 rendezõ: Ternovszky Béla 
20.30 HALÁLOS TEMETÉS 
színes feliratos amerikai-német-
angol vígjáték, 90 perc, 2007
rendezõ: Frank Oz
KISTEREM
14.15, 15.45 FRANKLIN, A TEKNÕS
színes magyarul beszélõ kanadai-
francia film, 80 perc, 2006 
rendezõ: Dominique Monfery

FEBRUÁR 3.  VASÁRNAP
14.00 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA 
színes magyar animációs film, 85
perc, 2007 rendezõ: Ternovszky Béla 
15.30 ALVIN ÉS A MÓKUSOK (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
családi film, 91 perc
rendezõ: Tim Hill
17.00 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA 
színes magyar animációs film, 85
perc, 2007  rendezõ: Ternovszky
Béla 
18.30 CASTING MINDEN (12)
színes magyar zenés film, 107 perc,
2008 rendezõ: Tímár Péter
20.30 BÛNÖS VISZONYOK (16)
színes feliratos amerikai-angol film-
dráma, 120 perc, 2006
rendezõ: Anthony Minghella

KISTEREM
14.15 FRANKLIN, A TEKNÕS 
színes magyarul beszélõ kanadai-
francia animációs film, 80 perc,
2006  rendezõ: Dominique Monfery

FEBRUÁR 4. HÉTFÕ
18.30 CASTING MINDEN (12)
színes magyar zenés film, 107 perc,
2008 rendezõ: Tímár Péter
20.15 BÛNÖS VISZONYOK (16)
színes feliratos amerikai-angol film-
dráma, 120 perc, 2006
rendezõ: Anthony Minghella 

FEBRUÁR 5. KEDD                    
18.00 ELIZABETH: AZ ARANYKOR
(12) színes feliratos angol filmdrá-
ma, 114 perc, 2007 
rendezõ: Shekhar Kapur
20.00 ESKÜVÕ UTÁN  (12)
színes feliratos dán-svéd filmdráma,
120 perc, 2006  

FEBRUÁR 6. SZERDA
18.00 VÉNUSZ  (12)
színes feliratos angol vígjáték, 95
perc, 2006 rendezõ: Roger Michell
20.00 MONDD, TESTVÉR! (12)
színes feliratos amerikai életrajzi
dráma, 118 perc, 2007
rendezõ: Kasi Lemmons

„We are the
World”

…énekelte elsöprõ sikerrel
Schwartz Dávid, a szentend-
rei Petzelt szakközépiskola
végzõs diákja a legutóbbi
Fábry Show-ban. Elõadá-
sának különlegessége –
szép hangján túl – az volt,
hogy az eredeti elõadók sok-
féle hangszínén szólaltatta a
meg a dalt. A karaoke-ver-
seny végeredményét a feb-
ruár 7-i adásból tudhatjuk
meg. Addig is szurkolunk
neki, hogy a zsebpénznek
nem kevés egymillió forintos
fõdíjat õ vigye el.

– Régóta énekelsz?
– Mindig nagyon szerettem
énekelni. Már 2005-ben részt
vettem a Jam Pub karaoke-
versenyén a Mammut áruház-
ban, 2006-ban pedig meg-
nyertem a versenyt: enyém lett
az „ország legjobb karaoke-
bajnoka” cím.
– A mûsorba hogyan kerültél
be?
– Az Esti Showder felhívására
e-mailben jelentkeztem, visz-
szahívtak, s a mûsor elõtt kö-
rülbelül száz jelentkezõ közül
választottak ki, akikkel egy
Margit körúti sörözõ szín-
padán léptünk fel.
– Próbálkoztál más tehet-
ségkutató versennyel is?
– Jelentkeztem a Csillag szü-
letik, a Megasztár válogatóira
is – de ezekbe nem sikerült
bekerülni. 

– Hol szoktál még fellépni?  
– Szentendrén többször meg-
hívtak a Szentendre Gyökerei
Baráti Társaság, illetve a
MESZK, az egészségügyi kama-
ra báljaira.
– A családodban zenél vala-
ki?
– Nagypapám rendkívül mu-
zikális, zenekarával a legendás
Shadow együttes feldolgozá-
sait játszotta, anyukám is
mindig dúdol, énekel, nálunk
a mindennapokban folyama-
tosan ott van a zene.
– Tanultál vagy tanulsz
zenét?
– Három évig zongoráztam a
zeneiskolában, késõbb ma-
gántanártól vettem éneklec-
kéket. A dalokat hallás után
tanulom meg.
– Milyen elõadók, milyen
zenei irányzatok állnak közel
hozzád?
– A mai elõadók közül Celin
Dion érzelmessége, Pink
õszintesége áll közel hozzám,
de nagyon szeretem például a
Piramis együttes Szállj fel ma-

gasra! címû dalát vagy Auth
Csilla–Szolnoki Péter Féltelek
címû számát. A 60-as, 70-es,
80-as évek zenéi, a romantikus
stílusú dalok illenek a karak-
teremhez.
– Milyen visszajelzéseket
kaptál a szakmától, a közön-
ségtõl?
– Szakmai körökben az elsõ
elismerõ szavakat Gallusz
Nikitõl, a Club 54 énekesétõl
kaptam, aki az országos ka-
raoke-verseny zsûritagja
volt. A Showder felvétele
után pedig a közönségbõl
egy hölgy lépett hozzám, és
arra biztatott, küldjem el
önéletrajzomat az Operett
Színházba. Nagyon meg-
tisztelõ és nagy öröm szá-
momra, hogy baráti dicsé-
reteken túl ismeretlenek
keresnek meg különbözõ kö-
zösségi portálokon, hogy el-
mondják, mennyire tetszett
nekik, ahogy énekelek. Úgy
érzem, ez az igazi nyere-
mény.

SzN

Dávid most az érettségire összpontosít

Farsangi kabarébál,
avagy somlóihoz csonttányér

A nagy gázsi reményében, február 7-én a Wágner
és Vatta Kabarészínház ismét ellátogat Szent-
endrére, a város talán legjobb éttermébe. A kony-
háján túl Badár Sándor és Bödõcs Tibor Dumapadlás
estjeirõl is híres-hirdedt Fa-Inn immár harmadszor
látja vendégül a humorcsapatot.
A háromfõs társulat az elõzõ két alkalommal Tokhal
Vonóval címû elõadását mutatta be, amely mun-
kásságuk elsõ 10 évének legsikeresebb jeleneteit
tartalmazza. A február eleji, farsangi összeállítá-
suk szintén politikamentes, az abszurd humor
„monti-pájtoni” hagyományait követõ humorest-
nek ígérkezik. A mûsor hosszabb-rövidebb je-
lenetekbõl, az ezeket összekötõ rövid hangjátékok-
ból áll.
Az elõadás összeállításakor kerülték a „nyelvi
humornak” nevezett sablont, és igyekeztek úgy

összeválogatni a jeleneteket, hogy bebizonyíthassák: „mi a humorban ismerünk tréfát”, mûsorukon
- meglepõ módon - tényleg lehet nevetni! Sõt! Gyanítjuk, hogy elõadásukon egyetlen szék sem
marad szárazon... Foglaljon jegyet telefonon, és nézze meg! 06 26 / 30 33 88.

Cafe Rodin
Február 16. szombat 20 óra
TÁTRAI ÉS SZÛCS ANTAL GÁBOR 
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
Belépõ: 2000 Ft

Szentendre 
Ady E. utca 6.
Tel.: 26/301-132
www.caferodin.hu
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Torkos
csütörtök

A vízkereszttõl hamvazó-
szerdáig tartó farsangi idõszak
számos érdekes, már-már el-
feledett népszokásnak ad te-
ret. Ilyen például a farsang
elejét jelzõ „regélõ hétfõ” vagy
a „farsang farkát” jelölõ három
nap: húshagyó kedd, a ham-
vazó szerda és a torkos csü-
törtök, amelyet a húsvéti 40
napos böjt kezdetét jelentõ
hamvazószerda után ünne-
pelünk. Ezen a napon ismét
szabad volt húst fogyasztani,
sõt bizonyos területeken a
csütörtöki torkoskodás „köte-
lezõ” volt, már csak a farsangi
maradékok elfogyasztása cél-
jából is. Összeállításunkban
igyekszünk ötleteket adni
–nemcsak torkos csütörtökre.

Ebéd Hegyi
Barbarával 
és Zoránnal 

Idén is folytatódik az
Aranysárkány Vendéglõ által

tavaly útjára indított sorozat:
a „Konyhafõnök“, amelyben
közismert személyek veszik
birtokukba a vendéglõ lát-
ványkonyháját. Januárban
Hegyi Barbara színmûvésznõ
és Sztevanovity Zorán énekes
öltötték magukra a séfkabá-
tot. Az ételekhez Kamocsay
Ákos, az 1999-es „Év Borter-
melõje” kínálta a borokat a
vendégeknek. Ezúttal a két
fõétel receptjét közöljük (a
recept 10 személyre lett
összeállítva).

Sütõtök leves
naranccsal

1 kg-os sütõtököt meghá-
mozunk, felkockázunk. Kevés
vajon megdinszteljük, majd
felengedjük 1 liter forró hús-
levessel. Amikor puha a tök,
botmixerrel simára dolgozzuk.
Hozzáadjuk 1-2 narancs levét,
ízlés szerint citromot, sót, bor-
sot. Felforraljuk, majd 2 dl
tejszínt öntünk hozzá. Finom
hozzá a bacon chips (szalon-
na kisütve) vagy tökmag.
Tálalásnál parmezán sajttal
szórjuk meg.

Liba (kacsa)
sörben

10 combot besózva lerakunk
egy lábasban, annyi sörrel
(bármilyen világos, olcsó sör
megfelel), hogy ellepje. Egy
vöröshagymával és 15 szem
egész borssal fõzzük, míg puha
lesz a hús. A combokat sü-
tõlappal bélelt tepsibe
tesszük, és forró sütõben addig
sütjük, amíg pirosodni kezd.
Akkor ráteszünk combonként
1 gerezd fokhagymát, és még

5 percig sütjük. Párolt ká-
posztával, krumplipürével
vagy puliszkával tálaljuk.

Desszert
Bordán Iréntõl

Az alábbi receptet Bordán Irén
színmûvésznõtõl kaptuk, aki
kóstolót is hozott nekünk
belõle, így jó szívvel ajánljuk
mindenkinek!

KÖLESTORTA ASZALT SÁR-
GABARACKKAL (Elkészítési
idõ: 90 perc 1 adag 300 kcal)

Hozzávalók: 1 pohár köles, 3
szem burgonya, 3 tojás, 3 evõ-
kanál melegvíz, 15 dkg cukor,
50 dkg túró, 10 dkg vaj, 1 cs.
vaníliás cukor, 15 dkg aszalt
sárgabarack, 1 evõkanál liszt,
1 csipet szódabikarbóna.

10 dkg cukrot a tojássárgákkal
és a vízzel habosra keverjük.
Beletesszük a puha vajat. Egy
másik tálban összekeverjük a
héjában fõtt és áttört bur-
gonyát a puhára fõzött köles-
sel. A szódabikarbónát elke-
verjük a liszttel, és ezt is hoz-
záadjuk. Kemény habbá verjük
a tojásfehérjéket 5 dkg cukor-
ral, a vaníliás cukorral, és hoz-
záadjuk az apró kockákra
vágott aszalt sárgabarackot.
Egy tálban mindent egybedol-
gozunk, majd óvatosan össze-
keverjük az áttört túróval. A
kész masszát tortaformába
öntjük, 180 fokon készre süt-
jük. Tetejét porcukorral hint-
jük.

„Torkoshelyek“
Javában benne vagyunk már a
télben, élvezhetjük annak
minden szépségét. Mi sem
kellemesebb egy hideg napon
egy barátságos vendéglõben
elfogyasztott ínycsiklandó
ételnél egy-két pohár zamatos
hazai bor társaságában. Torkos
csütörtök napján mindezt
féláron megtehetjük!
Aki szeretne élni ezzel a
lehetõséggel, azokat a követ-
kezõ éttermek várják Szent-
endrén (vigyázat, van, ahol be
kell jelentkezni):

SZENTENDRÉN:

Aranysárkány Vendédlõ 
T. 311-670, Alkotmány utca
Bükkös Hotel és Restaurant 
T. 312-021, Bükköspart
Chez Nicolas Étterem 
T. 311-288 , Kígyó utca
Corner Szerb Étterem 
Tel. 300-027, Duna-korzó
Görög Kancsó 
T. 303-178, Duna-korzó
Mathias Rex 
T. 505-570, Kossuth Lajos utca
Paprikabíró rétesbolt  
T. 06-30-540-7599
Rab Ráby 
T. 310-819, Kucsera utca

Új Mûvész Étterem 
T. 311-484, Dumtsa utca
Városháza Étterem 
T. 505-755, Rákóczi utca

DOBOGÓKÕN:

Manréza Hotel 
T. 347-681
Platan Panzió
T. 347-600

POMÁZON:

Rákospince Étterem
T. 322-114, Beniczky utca
Udvaros Csárda 
T. 323-974, Mártírok utca

VISEGRÁDON:

Hotel Silvanus
T. 398-311, Feketehegy
Kovács Kert Étterem 
T. 398-123, Rév utca
Nagyvillám Étterem 
T. 398-070, Feketehegy
Reneszánsz Étterem 
T. 398-081, Fõ út
Sirály Étterem 
T. 398-376, Rév utca
Thermal Hotel Visegrád Duna
Étterem
T. 801-921, Lepence völgy
Nagyvillám Vadász Csárda 
T. 390-070, Feketehegy

SZIGETMONOSTORON:

Rosinante Fogadó
T. 722-000

BUDAKALÁSZON:

Luppa Csárda
T. 340-580 Duna-part
Schieszl Vendéglõ Borház
1896 T. 340-465

Fo
tó

 •
 S

ár
i P

ét
er

Zorán, ifj. Máhr Attila és Hegyi Barbara

Új év - új szolgáltatások 
a Bükkös Hotelben 

Minden szombaton és vasárnap 
12 órától 16 óráig:

CSALÁDI 
SVÉDASZTALOS EBÉD

2500 Ft/fõ

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

Változatos ételkínálat minden
alkalommal:  kéféle leves, 

4 féle húsétel, kétféle desszert

HÁROMFOGÁSOS MENÜ 
720 Ft  

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

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


