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Ütközések távlati célokért
Több olyan változás is történt az utóbbi
hónapokban városunk közéletében,
amely a városlakók életét jelentõsen
befolyásolta és beszédtéma lett. Sokan
szerkesztõségünket hívták tájékoztatást
kérve, vagy azért, hogy hangot adjanak
nemtetszésüknek. A felvetett kérdésekkel megkerestük dr. Dietz Ferenc polgármestert, akinek véleményét elõször
arról tudakoltuk, hogy pezsgésre vagy
nyugalomra számíthatunk a városi
közéletben.
– A pezsgést, gondolom, elsõsorban az EuroArtra, a „Szentendre éjjel-nappalra nyitva” programra értette, de ide sorolhatjuk a Dumtsa-tervet, a csatornázást, az útépítéseket is. Az utób-

Börcsök László

bi hetek izgalmait Kriaszter Attila ügyvezetõ
felmentése és a forgalmi rend megváltoztatása
jelentette. Békét szeretnék a városban, de
lendületet is. Sikeres „Szentendrei Nyár” programsorozatot, gyõztes pályázatokat és kiszámítható fejlõdést.
– Vegyük sorra az utóbbi idõszak legfontosabb ügyeit. Ami szinte mindenkit érdekel:
igaz, hogy ingyenes lesz a szentendreieknek
a parkolás?
– A Polgári Koalíció frakcióülésén vetõdött fel
elõször a kedvezmény biztosításának lehetõsége, majd a bizottsági és a február 12-i
testületi ülésen is foglalkoztunk a kérdéssel.
Célunk egy fenntartható parkolási rendszer
kialakítása a lakossági terhek növelésének
lehetõség szerinti elkerülésével.
Folytatás az 5. oldalon

Dr. Molnár Ildikó

Péterfi Dániel

A szentendrei rendõrkapitányság vezetõjét, Börcsök Lászlót a belvárosi forgalmirendváltozásról kérdeztük (4. oldal). Dr. Molnár Ildikó jegyzõ, a Helyi Választási Iroda
vezetõje az országos népszavazásról ad tájékoztatást (3. oldal). Az Életem elsõ kiállítása sorozat harmadik tárlata is nagy sikert aratott: Péterfi Dániel mutatta be természetfotóit (11. oldal). A Rotary klub elnöke, Hancz László egy eddig hiányzó mûszert
adományozott a szakorvosi rendelõintézetnek (8. oldal). A Pest Megyei Könyvtárban
február 29-én rendhagyó irodalmi est keretében mutatják be a Pirkadatra várva címû
misztikus novelláskötetet Nemere István író közremûködésével (9. oldal).

FIATALOK

A szentendrei iskolákat
bemutató
összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Hancz László

Nemere István

arcok

2 aktuális
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SOS

Tájékoztató

104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

Rendõrség
(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: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@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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A DOHÁNYTERMÉKEK ÉS ALKOHOLTARTALMÚ ITALOK 18. ÉLETÉVÜKET BE NEM TÖLTÖTT
SZEMÉLYEK RÉSZÉRE TÖRTÉNÕ KISZOLGÁLÁSÁNAK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL
Sajnálatos módon városunkban is
tapasztalható az a tendencia,
hogy a gyerekek egy része egyre
fiatalabb korban kezdi el a dohányzást és/vagy az alkoholfogyasztást. Ezért különös figyelmet
kell fordítani a fiatalok egészségének védelmére, hiszen a káros
szenvedélyekre könnyebb rászokni, mint késõbb arról leszokni. A
megelõzés jóval hatékonyabb és
költségkímélõbb módszer.
Általános jelenség, hogy a fiatalkorúak az üzletekben minden
nehézség nélkül cigarettát és alkoholt tudnak vásárolni, a szórakozóhelyeken dohányoznak, és
alkoholt is fogyasztanak. Bár
üdvözlendõ tendencia, hogy egyre
több üzemeltetõnél alapelv, hogy
fiatalkorút szeszesitallal és dohánytermékkel nem szolgálnak ki,
de az üzletek egy részénél az alkalmazottak, de még az üzemeltetõk
sem mindig ismerik ezen termékek
kiszolgálására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Nincsenek
tisztában azzal, hogy a vonatkozó
jogszabályi háttér alapján milyen
eljárási jogosultságuk van megbizonyosodni a kiszolgálás elõtt
arról, hogy a 18 éven alulinak látszó vásárló valóban fiatalkorú-e.
A vendéglátóknak tevékenységük
során az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell betartaniuk, illetve azok kikényszerítése érdekében az alábbi eszközök állnak
rendelkezésre.
A kereskedelemrõl szóló törvény
szerint a „18. életévét be nem
töltött személy részére szeszesitalt, szexuális terméket, valamint
dohányterméket kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos. Az e bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a
kereskedõ feladatkörében eljáró
személy, kétség esetén – saját
eljárási jogosultságának igazolását követõen – életkorának hitelt érdemlõ igazolására hívhatja
fel a terméket vásárolni kívánó
személyt. Az életkor megfelelõ
igazolásának hiányában a termék
kiszolgálását meg kell tagadni.”
A dohányáruk 18. életévüket be
nem töltöttek számára történõ
kiszolgálásának tilalmát és az
életkor igazolására történõ felhívás fent leírtak szerinti lehetõségét a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló törvény
is nevesíti.
A fogyasztóvédelemrõl szóló tör-

vény 2007. június 30. napján hatályba lépõ módosítása lehetõvé
tette, hogy a fogyasztóvédelmi
hatóság az eddigi bírság kiszabása
mellett a kiszolgálási tilalmat
megszegõ kereskedõnek a dohány- és alkoholtermék árusítását
legfeljebb 1 évre megtilthatja,
valamint a jogsértés ismételt
elkövetése esetén 30 napra az
üzletet (vendéglátóhelyet) ideiglenesen bezárathatja.
Az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet
nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló Korm. rendelet
szerint „Abban az esetben, ha a
kereskedõ a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak
árusítására vonatkozó jogszabályi
elõírásoknak nem tesz eleget,
vagy üzlete a hatályos jogszabályi
feltételeknek nem felel meg, a
jegyzõ határozattal, az észlelt
hiányosságok megszüntetéséig,
de legfeljebb 90 napra az üzletet
ideiglenesen bezárathatja.”
A szeszesital-árusítás tilalmának
megszegõi ellen az egyes szabálysértésekrõl szóló Korm. rendelet alapján szabálysértési eljárás is kezdeményezhetõ.
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2004-ben
megalkotta a szeszesital fogyasztásának közterületen való
korlátozásáról szóló rendeletét,
mely megtiltja Szentendre város
közterületein a szeszesital fogyasztást (ez alól csak szigorú
kivétel van, például az érvényes
közterület-használati engedéllyel
rendelkezõ vendéglátó egységek
kiszolgálása nyitva tartási idõben
vagy az engedéllyel rendelkezõ
alkalmi rendezvények kiszolgálása).
A kereskedõk részérõl megfogalmazott általános probléma, hogy
kiszolgáláskor az életkor megítélése rendkívül szubjektív dolog,
betartása a gyakorlatban nehéz.
Ugyanakkor, a munkahelyi tájékoztatások és az életkor ellenõrzésére vonatkozó jogosultság
ellenére a vendéglátósok, illetve
kereskedõk még mindig sok esetben nem figyelnek a vásárlók
életkorára. Az életkor igazolására
való felhívás nem kötelezõ, de
a vásárló életkorára vonatkozó
tévedés jogkövetkezményeit a kereskedõnek kell viselnie, függetlenül attól, hogy õ vagy alkalmazottja miként ítélte meg a vásárló
korát.

Célzott ellenõrzések
Tekintettel a téma társadalmi
jelentõségére, munkatársaimmal
együtt kiemelt feladatnak tekintem városunkban a dohánytermékek és alkoholtartalmú italok
18. életévüket be nem töltött
személyek részére történõ kiszolgálására vonatkozó jogszabályi
elõírások betartásának ellenõrzését.
Ennek érdekében a Polgármesteri
Hivatal munkatársai célzott ellenõrzéseket fognak végezni a kereskedelmi és vendéglátóipari
egységekben, illetve a közterületeken. Levéllel fordultam a
szentendrei kereskedelmi és vendéglátóipari egységek üzemeltetõi felé, és felhívtam figyelmüket
a fenti kötelezettségeik betartására, valamint megkeresem az
érintett hatóságokat is, hogy
ellenõrzéseik során a fenti kérdésre különös figyelmet fordítsanak,
és ha szükséges, végezzenek utóellenõrzéseket is.
A fiatalkorúak dohánytermékekhez és szeszesitalokhoz való hozzájutási lehetõségének további
csökkenéséhez és a kereskedõk
jogkövetõ magatartásának hatékonyabb kikényszerítéséhez szükség van a megszigorodott szankciók hatósági alkalmazására.
Emellett jelentõs szerepe van
a családon belüli példamutatásnak és az iskolai nevelésnek, ezért
városunk iskoláit e témában átfogó jellegû felvilágosító munkára
kértük fel.

dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

Visegrád Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a Visegrádi Mátyás Király
Mûvelõdési Ház és Városi
Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázatot írt ki
A pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. valamint
a 150/1992. (XI.20.)
Kormányrendelet vonatkozó
elõírásai alapján kerültek
meghatározásra.
Érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámokon:
06-26/398-255, 398-090
A pályázat benyújtásának
határideje: az Oktatási
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap
Az állás a pályázat elbírálása
után azonnal betölthetõ.
A pályázat teljes szövege
az Oktatási Közlönyben,
valamint Visegrád Város
honlapján és a Kormányzati
Személyügyi Központ állás
hirdetés portálján
tekinthetõ meg.

Pályázat
Szentendre Város Önkormányzata pályázatot ír ki
„Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing
Kht.” ügyvezetõi posztjára.
Meghirdetett munkahely:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing
Kht., 2000 Szentendre,
Duna-korzó 18.
Információ dr. Kirchhof Attila
aljegyzõtõl kapható: (26)
503-365, 06-20-937-2338.

Felhívás
Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola arany, gyémánt, vas, rubin
díszoklevelet adományoz azoknak a pedagógusoknak, akik 50,
60, 65 illetõleg 70 éve szerezték meg diplomájukat.
A díszoklevél adományozásának elindításához szükséges kérelmet a
nyugdíjas pedagógus szakmai önéletrajzával, az utolsó munkahelyének támogató javaslatával, a szakképesítést tanúsító oklevelének másolatával Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Iktatójában
kell leadni március 16-ig.
Amennyiben a kérelmezõ pedagógus az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskolától már részesült jubileumi oklevélben, akkor annak fénymásolatát szíveskedjen mellékelni kérelme mellé.
Kérjük a pontos címet és telefonszámot is közölni!
Érdeklõdni az 503-332-es telefonon vagy az ügyfélfogadási napokon
személyesen Schinkovits Lajosné oktatási referensnél lehet.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel/fax: (26) 505 120
Mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing
Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete
alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Erika és Széles Nóra, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
Hirdetésfelvétel cégek, vállalkozások, közületek számára: M. Móré Ibolya (26) 505 120, 06 30 856 4100,
reklam@szevi.hu Apróhirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn 9–17-ig, kedden 9–17ig, csütörtökön 9–13 óráig vagy a BER-IL Ingatlancenterben (Dunakanyar krt. 2., a HÉV-végállomásnál) hétfôtôl péntekig 9–17-ig, szombaton 8–13 óráig. Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma
Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu
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Hirdetmény
A NÉVJEGYZÉK KÖZSZEMLÉRE TÉTELÉRÕL
Tájékoztatom a T. Választópolgárokat, hogy az országos
népszavazás során választójogosultsággal rendelkezõ választópolgárok névjegyzékét,
Szentendre Város Polgármesteri Hivatalában (Városház tér
3. félemeleti iroda) február
20–február 27. 16.00 óráig
tekinthetik meg.
A névjegyzék közszemlére tételének idõtartama alatt van
lehetõségük a Helyi Választási
Iroda vezetõjéhez kifogást
benyújtani, a névjegyzékbõl
való kihagyás, illetõleg törlés,
vagy a névjegyzékbe történõ
felvétel okán. A kifogásról a HVI
vezetõje legkésõbb annak beérkezését követõ napon dönt.
Amennyiben a kifogásnak helyt
ad, úgy a Névjegyzék módosításra kerül a kifogásban foglaltak szerint. Azonban a kifogás elutasítása esetén, a
kifogást a HVI vezetõje továbbítja a Szentendrei Városi
Bírósághoz elbírálás céljából,
aki 3 napon belül meghozza
döntését.
Felhívjuk minden választópolgár figyelmét, hogy február 22ig postai kézbesítés útján fogja
megkapni az országos népszavazásra való értesítõjét.
Amennyiben a fenti idõpontig
nem érkezik meg Önhöz az
értesítõ, feltétlenül keresse fel
a Helyi Választási Irodát (2000
Szentendre, Városház tér 3.
félemeleti tárgyaló), ahol munkaidõben tájékozódhat arról,
hogy szerepel-e a névjegyzéken, és amennyiben nem került
fel a névjegyzékre lehetõsége
van kifogást benyújtani.
Jogszabály változás miatt CSAK
FEBRUÁR 27-IG van mód arra,
hogy bármilyen okból a névjegyzékre fel nem vett válasz-

tópolgár jogorvoslatot kérjen.
A szavazás napján SENKI NEM
VEHETÕ FEL ANÉVJEGYZÉKRE,
még akkor sem, ha személyazonosságát, lakcímét hitelt
érdemlõen igazolja, és választójoggal rendelkezik. Kérünk
minden választópolgárt, ha
bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a Helyi
Választási Irodához.
Tisztelt Választópolgárok!
A március 9-én, vasárnap megtartásra kerülõ országos népszavazás során felmerülõ – névjegyzékkel, igazolás kéréssel,
külképviseletben szavazással,
mozgóurna igényléssel kapcsolatos – bármely kérdésben
közvetlenül az alábbi telefonszámon érhetik el február 15tõl a Szentendre Helyi Választási Iroda (HVI) Névjegyzéki
Csoportját: 26/503-397. A népszavazás során, egyéb kérdéssel a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak.
• dr. Molnár Ildikó HVI
vezetõje (jegyzõ) Munkahelyi
szám: (26) 503-365, e-mail:
molnar.ildiko@ph.szentendre.hu
• Szûcs Imréné HVI vezetõ
általános helyettese (Önkormányzati és Szervezési Iroda
vezetõje) Tel: (26) 503-348,
mobil 06-20-980-9720
• Koncz Tímea a
Szavazatszámláló Bizottságok
tagjaival kapcsolatos ügyekben (Önkormányzati és
Szervezési Iroda testületi
referens)
Munkahelyi szám:
(26) 503-352
A Helyi Választási Iroda címe:
2000 Szentendre, Városház tér
3., faxszáma: (26) 310-726
dr. Molnár Ildikó
HVI vezetõje
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Chipkártya
helyett matrica

Esõelvezetés
Pannónián

A Teátrum-parkolót is megkapta üzemeltetésre a Városi
Szolgálató Zrt., ezzel párhuzamosan emelkedett a buszok
parkolási tarifája óránként
800 Ft-ról 1000 forintra. A
testület a chipkártyák kiadása
helyett az olcsóbb, matricás
rendszer bevezetését támogatja. Február 26-i rendkívüli
ülésükön döntenek majd a
városatyák a parkolási kedvezmények részletes szabályairól.

Pannónia-telep csapadékvízelvezetésének megtervezésére szolgáló új pályázat elõkészítésérõl döntött a testület sürgõsséggel és egyhangúan február 12-én. E
célra, mint kiemelt feladatra
idén 20 millió forintot terveztek be a költségvetésbe.
Dicsõ Zoltán körzeti képviselõ
az ülésen elmondta: a körzetben lakókkal együtt örül
a döntésnek, hiszen évek óta
azért nem tudnak utat építeni
és aszfaltozni Pannóniatelepen, mert a csapadékvízelvezetés nem volt megoldott. Amint a tervek elkészülnek, pályázni lehet majd
a megvalósításra.

Volánbusz:
tendernyertes
Továbbra is a Volánbusz Zrt.
látja el Szentendre helyi buszközlekedésének feladatait.

A társaság havi 4,5 millió
forint + áfa összegû önkormányzati támogatást kér a
helyi közlekedés biztosításáért. Hidegkuti Gergely kifejtette: mindössze két pályázó
volt versenyben a helyi közlekedésre kiírt közbeszerzési
eljárás során, s mint kedvezõbb ajánlatot adó társaság,
a Volánbusz Zrt. nyerte el
a testület tetszését.

2000 Szentendre,
Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel./Fax: 26/317-965, 26/317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu

Az idei esztendõben az eddig megszokottól korábban,
február 28. és március 2. között kerül megrendezésre az
UTAZÁS 2008. KIÁLLÍTÁS a Hungexpo Budapesti
Vásárközpontban. A szentendrei Tourinform Iroda a Budapest – Közép-Dunavidéki Regionális Marketing Igazgatóság
standján („B” pavilon 5/A), mint társkiállító mutatja be
Szentendre és a térség turisztikai kínálatát.
Díszvendég: SZLOVÉNIA
Kiemelt belföldi téma: A VIZEK ÉVE
Ígéretes úti cél: VIETNÁM
Kísérõrendezvények: Culinary Expo – Gasztro Show • Magyar
Sommelier Bajnokság • Magyar Leader Expo • Karát-kiállítás

Tavaszig újabb
utcák burkolata
újul meg
Vis major pályázat keretében
lehetõség nyílt földutak burkolására, valamint aszfaltos
és kockaköves utak burkolatának cseréjére. Ennek keretében az árvíz által érintett
Duna-parti földes utcák, a Duna-korzó, a Bogdányi utca és
a Paprikabíró utca burkolatát
javítják ki. A napokban dõl el,
hogy az ajánlatot adó cégek
közül ki melyik területen fog
dolgozni. A munkálatoknak
tavasszal kell elkészülniük.

Hévízkút:
újabb felvonás
Vállalta a Pap-sziget melletti
termálkút továbbfúrását az
eredeti kivitelezõ, a ceglédi
illetõségû VIKUV Zrt. A hosszú
leállást követõen (amit egy
több száz méter mélyen a földbe tört fúrófej okozott) most
végre újraindul a munka. A cég
2150 méterig vállalta a fúrást,
s ígérete szerint eltávolítja a
beszorult fúrófejet is.

A kulturális kht.
költségvetése
106 millió forintos önkormányzati támogatást kért az
Új Kulturális Központ a 2008as évre, többek között, hogy
biztosítsa éves rendezvényeit.
A Szabadtéri Színházak Társulata csak legalább két pro-

dukció bemutatása esetén
támogatja a nyári teátrumrendezvényeket. Mivel emellett új pályázati forrásokat
már nem tudnak bevonni, az
önkormányzatnak
kellett
fedeznie a hiányzó összeget.
Ha ezt nem teszi meg, három
fõállású munkatárstól kellett
volna megválni a kht.-nál,
vagy a Szentendrei Nyár idei
programját kellett volna a
lehetõ legalacsonyabb költségvetésûvé faragni, veszélyeztetve ezzel a rendezvénysorozat országos hírnevét – számolt be a részletekrõl a február 12-i képviselõ-testületi ülésen Závodszky Zoltán ügyvezetõ.
A képviselõk egyetértettek
abban, hogy a megemelt támogatással tiszta vizet öntsenek a kht.-gazdálkodás
poharába. Az intézmény hiányát a zárszámadás keretében elszámolják.

A polgármester

naplója
február 25.

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 mb. ügyvezetõjével
megbeszélés

február 26.

09.00 Árvízi károk megelõzésérõl
megbeszélés
15.00 Rendkívüli testületi ülés

február 27.

08.00 Vis major utak kapcsán
megbeszélés a DMRV és az ELMÛ
vezetõivel
10.00 Vállalkozói megbeszélés
13.00 DPÖTKT ülése
17.00 Gondolat TV interjú a
testületi ülésrõl
18.00 Szülõi fórum a Szt. András
Iskolában a forgalmi rendrõl

február 28.

09.00 Vállalkozói megbeszélés
10.00 Szentendrei Egészségház
megvalósításáról egyeztetés
13.00 Polgármesteri fogadónap

február 29.

19.30 Testvérvárosok találkozója
– delegációk fogadása

március 1.

10.00 Testvérvárosok találkozója
– köszöntõ és állófogadás

március 2.

19.30 Testvérvárosok találkozója
– városok találkozója a
MûvészetMalomban
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Nincs kivétel!

Váratlan volt a forgalmi rend változása, de a szabályok mindenkire
vonatkoznak
Két kérdés miatt is fény vetült a rendõrségre februárban. A belvárosi forgalmirendváltozás és a térfigyelõ kamerák nemsokára megkezdõdõ telepítése egyaránt
fejtörést okozott a Szentendrei Rendõrkapitányságnak. E két témáról beszélgettünk
Börcsök László rendõr alezredes rendõrségi fõtanácsossal, a Szentendrei Városi
Rendõrkapitányság vezetõjével, valamint Rácz Pál rendõr alezredessel, a kapitányság
Balesethelyszínelõ és Vizsgálati Alosztályának vezetõjével.
– Milyen tapasztalatokat
szereztek a február 1-jei belvárosi forgalmirend-változás
életbe lépése óta? Hogyan
készültek fel rá?
RP: – Nem volt idõnk igazán
felkészülni. Nem vonom kétségbe, hogy a forgalmi rendet
meg kellett változtatni, hiszen
a belváros közlekedési helyzetének rendezése, egyes
területek lezárása már nagyon
idõszerû volt. Mivel azonban
a helyi, a belvárosi utcákban
rendszeresen közlekedõ autósok még egy hét elteltével is
meglepõdtek a változások
miatt, azt kellett látni, hogy
nem volt megfelelõen elõkészített és átgondolt a képviselõ-testületi döntés végrehajtása a hivatal részérõl.
Nehéz néhány hét alatt megszokni az újdonságokat, egy
ilyen változtatásra ezért hónapokkal elõre fel kell készíteni
a lakosságot. A Duna-korzó
nyári lezárása elõtt például egy
hónappal korábban kihelyezték
a figyelmeztetõ táblát a Dózsa
György út 8. szám elõtt. Az autósoknak akkor volt idejük megszokni ezt a változást. A belvárosban az emberek továbbra
is igyekeznek megszokott útjaikon eljutni a céljukhoz.
Hatástanulmányra, forgalomszámlálásra is szükség lett
volna, mielõtt végrehajtják a
módosításokat.
BL: – Aggályos, hogy a Dunakorzó észak felé történt egy-

irányúsítása miatt az innen
elterelt észak-dél irányú forgalom a 11-es fõútra koncentrálódik. A 11-esen egy napon
összesen harmincezer autó
halad át, az esztergom-párkányi határátkelõt is érintõ
schengeni határnyitás pedig
további néhány százalékkal
emelte a 11-es forgalmát. Elég
egy koccanásos baleset vagy
egy sávlezárás, és máris kész
a forgalmi dugó. Nyaranta a
fõút forgalma különösen tömör. Az Ady Endre úti kihajtónál a Duna-korzóra letévedõ
autósok mostantól vissza fognak fordulni a fõútra, hiszen
délnek nem mehetnek a parton. Ebben a kanyarodósávokkal kiegészített ötsávos csomópontban minden bizonnyal

A Szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén
(Dunakanyar-Pilisi Kistérség és Pilisszántó) 2006-ban és
2007-ben történt közlekedési balesetek és közúti bûncselekmények száma:
2006
Összes közlekedési baleset 824 db
Súlyos sérüléssel járó baleset 68 db
Halálos közúti baleset
7 db

2007
827 db
71 db
6 db

(10 fõ halt meg)(7 fõ halt meg)

Szabálysértési feljelentések

3230 db

3358 db
(ebbõl 675 kiemelt)

Megjegyzés: a szabálysértések mintegy 70%-át a kapitányság
illetékességi területén lakók követték el, fõként tilosban
parkolással és gyorshajtással.

veszélyes lesz a balra kanyarodás, ahogyan most is az.
– Milyen feltételei vannak
újabb lámpás csomópontok
kiépítésének? Ilyesmire nagy
szükség lenne a Paprikabíró
utcánál, a Bükkös-partnál és
az Ady Endre útnál is.
RP: – A Paprikabíró utca és a
fõút találkozása valóban
ugyanolyan veszélyes, mint az
Ady Endre út, itt ugyanis szintén négysávos fõútra kell
rákanyarodni a belvárosból
kijövet.
BL: – A lámpás csomópont kialakítása „csak” pénzkérdés.
A Bükkös-pataki keresztezõdés lámpásítása például, amelynek ötlete a súlyos balesetek
miatt merült fel, több mint
húszmillió forintba kerülne, s
az összeget a megrendelõnek,
ez esetben az önkormányzatnak kellene állnia, vagy pályázati pénzbõl fedeznie.
– Hová tolódott el a rendõrségi közremûködés hangsúlya?
Forgalmat irányítanak, vagy
inkább bírságolnak a problémás területeken?
BL: – Minket a belvárosi forgalmirend-változás úgy ért,
mint derült égbõl a villámcsapás. Bár a döntést jónak
tartjuk, a végrehajtást nem
egészen: jó lett volna még
többször propagálni ezeket az
intézkedéseket. A kollégáink
fõként a reggeli órákban
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kivonultak a problémás területekre. Az elsõ napokban
többnyire csak irányították a
forgalmat, s csak kisebb részben bírságoltak.
RP: – Bár a sajtóban megjelent egy kitétel, amely szerint
az elsõ egy-két hónapban
„türelmi idõ” következik, a
KRESZ szerint erre nincs lehetõség. Akkortól kezdve,
hogy egy közlekedési táblát
kihelyeztek és felfedtek, hatályossá is válik. A rendõrség végrehajtási feladataiból adódóan – kénytelen tehát a forgalomirányítás mellett szankcionálni is a szabályszegõk
tetteit. A lakók érdeke, hogy
így legyen, hiszen senki nem
szeretne koccanásos balesetet, gázolást és más szabályszegésbõl eredõ személyi
vagy anyagi kárt elszenvedni.
– Mennyire tartanak a nyártól és a következõ körben,
október 1-jén életbe lépõ változásoktól?
BL: – Megpróbálunk elébe
menni, és ha a Polgármesteri
Hivataltól nem kapunk idõben
információt, mi fogunk érdeklõdni a változások pontos részleteirõl. A városi közlekedésben észlelt problémákat írásban jeleztük az önkormányzatnak, hogy a nyári megnövekedett forgalom már zökkenõmentes, irányítása pedig egyértelmû legyen.
– Az utóbbi napokban érkezett a hír, hogy térfigyelõ
kamerás rendszert telepít az
önkormányzat. Fel fogják
használni ezt a technikát a
garázdák mellett a tilosban
parkolók és a közlekedési szabálysértõk büntetésére is?
BL: – Kis és nagy bûncselekmény között nincs különbség:
mindet szankcionálni kell. A
rongálást, a lopást és a garázdaságot általában szigorúbban büntetné a lakosság, mint
a közlekedési bûncselekményeket. Ugyanakkor hazánkban évente 170-200 emberölés
történik, miközben Magyarországon tavaly 1222 ember
halt meg az utakon közlekedési bûncselekmények, többek között gyorshajtás, szabálytalan elõzés, illetve ittas

vezetés miatt. Ha alacsonyabb
polcra tennénk a közlekedési
szabálysértéseket, óriási hibát
követnénk el. Ami a felvételek
felhasználását illeti: számos
eset adódik, amikor a Szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén lakó
autós által Budapesten elkövetett közlekedési szabálysértésekrõl készült közterületi
felvételeket az ottani hatóság
megküldi nekünk.
– Az önkormányzat szándékai szerint a közterület-felügyelet mûködtetné a rendszert, miközben Ön a február
7-i fórumon azzal érvelt,
hogy csak a rendõrségnek van
ehhez joga. Hogyan állunk
pontosan ebben a kérdésben?
BL: – Bár az ombudsmani ajánlás megengedi, hogy a közterület-felügyelet és a polgárõrség is elláthassa a rendszerfigyelési feladatokat, a
jogszabályi háttér szerint jelenleg Magyarországon kizárólag a rendõrség bírja a térfigyelõ rendszer mûködtetési
jogát. A jogszabály pedig
erõsebb, mint az ombudsman
ajánlása. Vannak városok, ahol
nem a rendõrségre bízták ezt
a feladatot, ott még azért nem
volt ebbõl bonyodalom, mert
senki nem tett miatta feljelentést. Ugyanakkor arra is van
már példa egy másik, Pest
megyei városban, hogy valaki
feljelentette az önkormányzatot, és büntetõeljárás indult a
hivatal ellen jogtalan megfigyelés és a személyiségi jogok
megsértése miatt. Nem akadékoskodásból mondtam a
fórumon, hogy a rendõrségnek
kell figyelnie a kamerákat,
hanem mert nem szeretném,
hogy valaki pert indítson az
Szentendre város önkormányzata ellen. A jogszerûség érdekében a Pest Megyei RendõrFõkapitánysággal kell szerzõdni, s akkor ennek az intézménynek az állományából
kerülnek ki a térfigyelõ rendszer felügyeletét ellátó személyek. A kameráknak köszönhetõen beszedett bírságok
pedig így is, úgy is az államkincstárba folynak be.
Bokor Tamás
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Ütközések távlati célokért
Folytatás az 1. oldalról
A február 26-i rendkívüli testületi ülésen hozandó döntést
ezért alapos számításoknak
kell megelõzniük.
– Nagy indulatokat váltott
ki a belvárosi forgalmi rend
megváltoztatása, különösen
az elsõ héten.
– Célunk a belváros autóforgalomtól történõ tehermentesítése mellett a balesetmentes közlekedés kialakítása, az iskolába menõ gyermekek, valamint a rendelõintézetbe igyekvõ idõsek, betegek biztonságának megteremtése volt. A forgalmi rend
megváltoztatása a városüzemeltetési bizottság, illetve
a közlekedési munkacsoport
szakmai állásfoglalása alapján
történt. Az elsõ napokra jellemzõ káosz megszûnt, de két
probléma továbbra is fennáll.
Az egyik a 11-es fõútra nehezedõ reggeli nyomás a Dunakorzó egyirányúsítása miatt,
amit a szakemberek a közlekedési lámpák fõirányba
történõ hosszabb áteresztõképességével javasolnak megoldani. A másik gond, hogy a
Bükkös-partról a Kanonok utcába visszaforduló autók nem
tudnak kijutni a 11-es útra.
Ennek érdekében a Bükkösparti hídnál új, jelzõlámpás
keresztezõdést szeretnénk
kiépíteni, amely megengedné
a 11-es útra történõ kihajtást,
valamint javítaná a gyalogos
átkelõhely biztonságát is.
– Manapság kikerülhetetlen
téma a pályázatok ügye.
A kiemelt pályázatokkal
elõbb a mennybe, majd a
pokolba szállt a város. Jelenleg hogyan állnak a vezérprojektek?
– Sajnos, bár a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács
egyhangúan megszavazott a
városnak 10 milliárd forintot,
a kormány nem támogatta
kiemelt projektjeinket. Az
elmúlt idõszakban egyeztettem dr. Magyar Bálinttal, a FIT
alelnökével, Mosonyi Balázzsal, a régiók felelõsével,
dr. Köpeczi-Bócz Tamással, a
TÁMOP és TIOP felelõsével, dr.
Fodor Gábor környezetvédelmi
miniszterrel, dr. Garamhegyi
Ábel gazdasági államtitkárral,
Szabó Imre KMRFT elnökkel,
Bajnai Gordon önkormányzati
miniszterrel, Hagyó Miklós
fõpolgármester-helyettessel,

Antal Attila BKV vezérigazgatójával és több más felelõs
személlyel. Két új pályázati
referens kezdte meg a munkáját a polgármesteri hivatalban, és a testület létrehozta a
Pro Szentendre Kft.-t a nagyobb pályázatok koordinálására. Megkezdtük a pályázati elõkészületeket a gát, az
óváros, a szakorvosi rendelõ
és az óvodák felújításának
kérdésében. Bízom abban,
hogy a jól elõkészített pályázatok és a rengeteg lobbimunka végre meghozza gyümölcsét.
– Miért volt szükséges 3,5
milliárd forint hitelt felvenni, amikor szinte folyamatosan 500 millió Ft hiánya
van a városnak?
– A kormányzati megszorítások hatására 2008-ban 5,3%kal csökkent a kormányzati
támogatás. Örömmel mondhatom, hogy a kispályázatokon rendkívül sikeresek voltunk – 2007-ben 36-ból 24ben nyertünk –, azonban a
jelentõsebb, 20 millió Ft feletti összegeket, más kistérségi
településekhez hasonlóan, mi
sem nyertük el. Tõkehiány
miatt az elmúlt egy évben a
települések jelentõs része
óvodák, iskolák bezárására,
mûködési hitelek felvételére
kényszerült. Mi igyekeztünk
elkerülni a hitelfelvételt,
azonban a kötvénykibocsátás
nélkül a gátfelújítást, a tehermentesítõ út tervezését
nem tudnánk elkezdeni, a pályázati önrészeket teljesíteni.
A kötvény jelentõs részét profittermelõ
beruházásokra
szeretnénk fordítani, hogy a
hiteleket vissza tudjuk fizetni.
Csökkentettük az örökölt
hiány mértékét, feszes költségvetésünket Magyar Judit és
Szegõ András képviselõ is dicsérte a testületi ülésen.
– Szentendrén tíz körzetbõl
tízben nyert az Ön által
vezetett Polgári Koalíció.
Ezek után miért egyeztetnek
a pártokkal, a civilekkel?
Miért nem élnek ezzel a rendkívüli felhatalmazással?
– A városlakók azért választottak meg engem, mert integráló, konszenzuskeresõ személyt akartak. A politikai
bátorság nem a bölcsek köve
kitalálásához, megvalósításához kell, hanem az eltérõ
vélemények meghallgatásához, mérlegeléséhez – ha

összeegyeztethetõ a saját elképzelésekkel – annak elfogadásához. A lakossággal való
konzultációk során kialakult
bennem egy elképzelés, amely
elsõsorban a Dumtsa-tervben
jelenik meg és ezt szeretném
megvalósítani. Büszke vagyok
arra, hogy ezt a tervet a
képviselõk pártállástól függetlenül egyhangúan támogatták, a lakossági fórumokon
meghallgatott
civilekkel
együtt. A fejlesztések során
ennek mentén haladunk, természetesen a konkrét helyzet
s a pályázati kiírások ismeretében pontosítjuk az elképzeléseinket.
– Nem gondolja, hogy a város
vezetése túl sokat ütközik a
városlakókkal? Gondolok itt
például az építményadóra, a
távhõ-emelésre, a szemétdíjra, a közterületi díjra, az
adóinkasszóra, az elõvásárlási jog bejegyzésére, az új
parkolási szabályokra, a
belvárosi forgalmi rend megváltoztatására.
– Nem szándékos ütközésnek,
hanem elkerülhetetlen döntéseknek nevezném az említett kérdéseket, amelyeket a
város vezetése a rendszerváltás óta cipel magával, de
politikai okokból senki nem
mert lépni ezek ügyében. Ha a
város fejlõdését komolyan
akarjuk, kénytelenek vagyunk
megtenni azokat az intézkedéseket is, amelyek rövid távon ugyan kellemetlenek, de
hosszú távon a város érdekeit
szolgálják. Valamennyi fenti
döntésünknek alapos oka van,
amit több fórumon, s e lap
hasábjain is kifejtettünk már.
Az alapvetõ problémát ezekben a kérdésekben ott érzem,
hogy mindezek az érvek valamennyi kommunikációs eszközünk használata ellenére sem
jutnak el a lakosság széles
köreihez.
– Mennyire jutnak el Önhöz a
lakosság javaslatai, észrevételei?
– A közmeghallgatások, polgármesteri fogadóórák mellett
tematikus lakossági fórumokat tartunk, bevezettük a
városkönyvet, a zöldszámot, a
zöldmailt, a „Észrevettem –
szólok” ládát. Mindezek mellett nincs olyan városi rendezvény, hogy egy-két lakó el
ne mondaná – néha teljesen
ellentétesen – a véleményét a
különbözõ városi ügyekrõl.

Dr. Dietz Ferenc
Ezekbõl az elképzelésekbõl,
amit lehet, megvalósítunk: így
jött létre a városkönyv, a szociális füzet, készül a házirend,
az útfelújítások stb.. Bízom
benne, hogy egyre több olyan
hasznosítható ötletet kapunk,
amelyet kivitelezni tudunk.
– Melyek a város elõtt álló
legfontosabb feladatok?
– A 2006-os bizalom és a 2007es koncepciók éve után 2008
a pályázatok éve, amely után
2009-ben jön a beruházások
éve. A legelsõ feladat a gát
felújítása, amelyben úgy érzem – a sok lobbitevékenység
ellenére – az állam magára
hagyta a várost. Legutóbb a
2006-os árvíznél kaptunk támogatást a védekezésre és a
helyreállításra. A belváros
védelme kb. 500 millió forintba kerülne, de az országban
sajnos csak Szeged kap ötmilliárd forintot az árvízi védekezésre. Bajnai Gordon miniszter úrtól az árvízi védekezésre felkészítés elismeréseként a múlt hónapban bronz
fokozatot vehettem át. Felmerült bennem, hogy csak a
városnak nyújtott gátépítési
támogatással együtt veszem
át a kitüntetést, de nem tehettem meg, mert ez a jelvény –
úgy gondolom – az egész védelmi bizottság erõfeszítéseit
tükrözi. A sürgõs feladatok
közé sorolható még az utak
kérdése, a szennyvíz és a
csapadékvíz-elvezetõk ügye.
– Mikor tud felkészülni a politikai, üzleti és civil tárgyalásokra, hiszen rendszeresen
találkozunk Önnel a pártok
helyi rendezvényein, kulturális és sporteseményen is?
– Polgármesterként nem egy
politikai tábort, hanem egy
várost képviselek, annak sokszínûségével együtt. Ezért tartom fontosnak, hogy pártállástól és egyéb szempontoktól
függetlenül részt vegyek a

különbözõ városi eseményeken. Sajnos így a tárgyalásokra
felkészülés gyakran az éjszakákra marad. A gondos hivatali
elõkészítés és a civil támogatás nélkül ez az idõ kevés
lenne.
– Honnan a lassan két éve
tartó lendület a pályázati, a
vezetõi csalódások, a „mindenért a polgármester a felelõs” típusú támadások
ellenére?
– A város a rendszerváltozással együtt elvesztette a korábbi privilégiumait, ezért megtört az önbizalma. Mindezt
fokozta, hogy – Miakich Gábort
kivéve – minden polgármester
csak egy ciklust kapott, ráadásul a mindenkori kormányhatalommal eltérõ színezettel.
Most elõször van lehetõség
átfogó, több évre szóló program megvalósítására. A város,
a testület, a lakosság ráébredt
erre, és néhány kivételtõl eltekintve támogatja a változást. Naponta állítanak meg,
és a sok – gyakran jogos – kritika mellett buzdítanak, hogy
így tovább. Amíg érzem a kézfogásokban, a szemvillanásokban a lakosság támogatását, addig tudok a városért
harcolni.
-kmKedves Olvasóink! Helyhiány
miatt sajnos nem tudjuk közölni múlt héten ígért írásunkat
a térfigyelõ kamerákról.

Dr. KASZÓ BEÁTA
allergológus
klinikai immunológus,
gyermektüdõgyógyász,
csecsemõ- és gyermekgyógyász
magánrendelése
• allergiás nátha
• csalánkiütés, ételallergia
• allergiavizsgálatok
• krónikus légúti betegségek
• elhúzodó köhögés
• gyermekkori tüdõbetegségek
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Dunakanyari Orvosi Centrum
2000 Szentendre
Dunkanyar krt. 30/A
szerda 8.30-12.30
bejelentkezés: 26/302-946
06-30-99-22-151

6 fiatalok
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXII. ÉVFOLYAM • 7. SZÁM • 2008. FEBRUÁR 22.

Iskolaválasztás elõtt
Folytatjuk összeállításunkat a szentendrei iskolákról. Négy héttel ezelõtti lapszámunkban, január 25-én a Barcsay,
a II. Rákóczi Ferenc és a Szent András iskolát mutattuk be.
12.
1. Hány osztály indul a következõ tanévben?
2. Milyen módszerekkel, pedagógiai programokkal, tankönyvekkel dolgoznak a pedagógusok?

3. Milyen rendszerben történik a tanítás?
4. Reggel hány órára kell beérni az elsõ osztályosoknak,
és hány órától jöhetnek a gyerekekért a szülõk?

5. A gyerekek mennyi idõt tölthetnek naponta a szabad
levegõn? Mekkora udvara van az iskolának?
6. Hogyan könnyítik meg az óvoda és az iskola közötti
váltást?
7. Mi az iskola legfontosabb jellemzõje?
8. Milyen nyelveket oktatnak? Hányadik osztálytól nyílik
lehetõség nyelvtanulásra?
9. Mûvészeti órákat, mûvészeti nevelést kapnak-e a
diákok?
10. Sportolhatnak-e az iskolában a gyerekek?
11. Hányféle szakkör mûködik az alsó tagozatokban?
12. 2007-ben születtek-e sikerek versenyeken, vetélkedõkön?
13. Milyen volt az elmúlt két évben az iskolában végzett

AGY „Tanoda”
Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
www.agytanoda.hu
Nyílt nap: elõzetes
egyeztetés szerint.
Beiratkozás:
március 31-április 4.

1. Egy osztály indul.
2. Anyanyelvbõl Meixner
módszerrel, matematikából
Hajdú módszerrel dolgozik a
tanítónõ.
3. Napközi otthonos rendszerben.
4. Reggel 7,45-kor érkeznek
a gyerekeket, 15,00 órakor
indulnak haza.
5. Naponta három órát töltenek a gyerekek az udvaron,
amely az iskola adottságaihoz
képest nagy.

6. Minden év februárjától 4
hetes átvezetõ foglalkozásokat tartunk. A második félévben meghívjuk programjainkra, a nyári szünetben pedig angol táborba várjuk a
leendõ elsõsöket.
7. Két tanítási nyelvû, kis létszámú, egyénre szabott oktatás folyik az iskolában, amelyeket színes délutáni foglalkozások egészítenek ki: mûvészeti, tánc, dráma. Az iskola
egészére jellemzõ a családias
légkör.
8. Elsõ osztálytól nyolcadikig
angolt tanulhatnak a diákok.
9. Mûvészeti nevelésre is
többféle lehetõségük nyílik.
10. Az iskolásoknak sportolásra
is lehetõségük nyílik: korcsolyázhatnak, úszhatnak, délutáni
sportkörön vehetnek részt.
11. Ötféle szakkör várja az
alsó tagozatosokat.

Különbözõ tanulmányi
versenyeken, a Zrínyi Matematika versenyen, rajz-és mûvészeti pályázatokon, sportversenyeken eredményesen
szerepeltek az iskola tanulói.
13. 100%-os volt az iskolában végzett tanulók továbbtanulási aránya, minden diák
az általa elsõként megjelölt
helyre nyert felvételt.

program teszi sokszínûvé az
iskolai életet.
8. 3. osztálytól angol vagy
német nyelven tanulhatnak a
diákok.
9. A képzõmûvészeti napon
és a játszóház keretein belül
péntek délutánonként rendszeresen mûvészeti órákon, foglalkozásokon vehetnek részt
a gyerekek.

Izbégi Általános
Iskola

10.

www.izbegisuli.hu
Nyílt napok: március 1920. 1., 2. óra
Beiratkozás: április 10-én
csütörtök 12-18 óráig és
11-én pénteken 8-18 óráig

1. Három osztály indul.
2. Az Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó tankönyveivel dolgoznak, magyarból szótagoló
olvasással tanulnak.
3. Az 1. és 2. évfolyamban
iskolaotthonos, a 3- 4. osztályokban napközi otthonos
rendszerben folyik az oktatás.
4. 7. 30-tól 7. 45-ig kell beérni a gyerekeknek. Az iskolaotthonból 16 órakor lehet
elvinni a gyerekeket, a napközibõl folyamatosan.
5. Minimum 1,5 órát kint vannak a gyerekek a szabad levegõn. Az iskolának hatalmas
udvarai, játszótere van.
6. Elsõ évfolyamosok az Anna
utca 22. sz. alatt tanulnak, itt
csak két elsõ osztály mûködik.
Az elsõ két hétben, a beszoktatás idején mindkét tanítónõ
a gyerekekkel foglalkozik.
7. Hagyományõrzés, mûvészeti nevelés, kéttanítós rendszer, iskolaotthon, játszóház

Az iskolában többféle
sportolási lehetõség közül
választhatnak az iskolások:
foci, gyerektorna, karate, tollas, ping-pong, úszás. A játszóház sportnapjain akár túrázhatnak, korcsolyázhatnak,
futhatnak vagy váltóversenyeken vehetnek részt.
11. Kézmûves, fiú-lány torna, sakk, észkerék-kapcsoló,
népi gyermekjátszó, mesevár,
madárvár, origami szakkör közül választhatnak a gyerekek.
12. Komplex tanulmányi versenyeken, a Skanzen pályázatain, városi szavalóversenyen,
rajzversenyeken, városi úszóversenyen, ügyességi sport-

versenyeken szerepeltek többek között sikeresen az izbégi
iskola diákjai.
13. 100%-os volt a továbbtanulási arány.

Templomdombi
Általános Iskola
www.templomdomb.hu
Tájékoztató fórum:
március 10. 17 óra
Beiratkozás: április 10-én
csütörtök 12-18 óráig és
11-én pénteken 8-18 óráig

1. Egy osztály indul.
2. Frontális és differenciált
tanulásszervezés, kooperatív
módszerek, projektoktatás jellemzõ az iskolában folyó munkára, melynek fontos eleme az
erdei iskola, a témanap, a
témahét. Az oktatás minõségét kompetenciaalapú programcsomagok, modulok emelik. A tanítók többségében a
Mozaik Tankönyvkiadó könyveit használják.
3. 1-4 évfolyamon iskolaotthonos rendszerben zajlik a
tanítás.
4. A tanulóknak 7. 45-re kell
beérkezni. 15 óráig kötelezõ
tanórai foglalkozások vannak.
5. A gyerekek 1,5 - 2 órát tölthetnek a 140 négyzetméteres
udvaron vagy a Templomdombon, illetve a közeli játszótereken.
6. Az elsõ év egy hónapos
játékos, ismerkedõ, készségfejlesztõ bevezetéssel kezdõdik, amelyet a csoporthoz igazodó haladási ütemben folytatnak a pedagógusok.
7. Az iskola gyermekközpontú pedagógiai programjának
kiemelt területe: a környezeti
nevelés, a manuális készségfejlesztés és az idegen nyelv
oktatása.
8. Csoportbontásban 3. osztálytól nyílik lehetõség angol
és német nyelv tanulására.
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9.

Vizuális és környezeti
kultúra tantárgyaink óraszámát a szabadon választható
keretbõl megnövelték.
10. Az iskola igény és lehetõség szerint szervez labdás
játékokat. A gyerekek futballozhatnak, vívhatnak (térítéssel).
11. Igény és lehetõség szerint szerveznek szakköröket,
mint például a vizuális mûhelyt, azaz a rajzszakkört.
12. Bolyai Matematika Csapatversenyen a 3. osztály megyei 6. helyezett lett, a 4.
osztály megyei 2. helyezett, a
7. osztály pedig megyei 5.
helyen szerepelt. A „Pentel”
Nemzetközi Gyermekrajzversenyen, Japánban Major András (4. o.) bronzérmet kapott.
Tajvanban, a Nemzetközi Gyermekrajzversenyen Csenki Lillát
és Adorka Esztert külön-díjjal
jutalmazták. A „Kedvenc Tájaim” szentendrei pályázaton
6 tanulót díjaztak.
13. A tanulóink 90%-a gimnáziumban, 10%-a szakközépiskolában tanul tovább.

Kihívások
az oktatásban
A kor igényeinek megfelelõ
tudással bíró emberideál
képzése, formálása a közoktatási intézményekben kezdõdik meg. A ma emberétõl
anyanyelvének nagyon jó,
eszközjellegû tudását, idegennyelv-tudását, ha lehet
kettõt, számítástechnikai,
informatikai ismeretek biztos
használatát, az önálló ismeretszerzés készségét, széleskörû tájékozottságot stb.
vár a társadalom. Az intézményes nevelés, emberformálás eredményei akkor optimálisak, ha gyermekeinket
egyenként eljuttatják a tõlük
elvárható legmagasabb fejlettség, tudás fokára.
Azon gyermekek, akik fejlõdésében korábban rendellenesség történt, vagy akik
valamilyen – testi, lelki – sérülést szenvedtek, több segítséget igényelnek a nevelés,
fejlesztés folyamatában, mint
az átlagos vagy azon felül teljesítõ társaik. Akik sérülése,
állapota tartós, súlyos, pl.
nagyothallók, beszédfogyatékosok, mozgássérültek stb.,
szakkifejezéssel élve sajátos
nevelési igényûeknek – röviden
SNI – nevezzük õket. A mai pedagógiai felfogás és a közok-

tatási törvény értelmében közülük azok, akik az óvodai és
osztályközösségbe beilleszthetõk, azaz integráltan oktathatók, lassan három éve nevelkednek ezekben a közösségekben. Speciális intézményekbe
közülük ma már nem, vagy kevesen kapnak elhelyezést.
A sajátos nevelési igényû gyermekek integrált nevelésénekoktatásának ellátása nem kevés gondot okoz az intézmények fenntartóinak, pedagógusainak, hisz az õ fejlesztésükhöz speciális eszközökre,
módszerekre, speciális végzettségû szakemberekre van
szükség. Ezek biztosítása nem
kevés idõ, feladat, fáradság,
költség, az egyre csökkenõ –
központi – oktatási finanszírozás mellett.
Városunkban jelenleg Szentendre Város Óvodai Intézményében, a Templomdombi Általános Iskolában, a Barcsay
Jenõ Általános Iskolában és a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnáziumban folyik
integrált nevelés-oktatás. Ezen
intézményeink az elmúlt 2-3
évben elsõsorban az induló
évfolyamokon vettek fel sajátos nevelési igényû gyermekeket. Meg kell említeni az érintett szülõi közösségek részvételét e folyamatokban, hiszen
a gondok, problémák megoldásának keresésébe aktívan
bekapcsolódtak.
Az is korunk új jelensége, hogy
a gyermeki közösségekben
többen vannak a nyughatatlan, nehezen figyelõ, nehezen
tanuló stb. egyének, mint
korábban voltak. Õk a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõk,
akik megsegítése szintén feladata a mai intézményes nevelésnek. Ezek a tanulók,
kisgyermekek és szüleik a sajátos nevelési igényû társaikkal
együtt az intézményükön kívül
a Nevelési Tanácsadótól kaphatnak még segítséget.
A sajátos nevelési igényû és a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek szakszerû és teljes ellátása érdekében összehangolt
szakmai összefogásra van szükség mindazon intézmények
szakembereinek munkájában,
akik a rászorulók fejlesztésében
közremûködnek. Ez az összefogás szorosabbá vált az utóbbi idõben, ami biztató eredményeket hozott, ebbõl látható, ez a rászorulók sikeres
fejlesztésének záloga.
Schinkovits Lajosné
közoktatási referens
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Nehéz lesz az iskolatáska?
Statisztikák szerint minden negyedik-ötödik gyermek, tanulási,
viselkedési zavarokkal küzd. A szülõk, ismerõsök gyakran neveletlennek, rossznak, butának könyvelik el a másképpen viselkedõ
gyereket, akinek egész további életére kihat ez a megállapítás.
Pedig a figyelem, olvasás, írás, számolás zavara idõben észrevéve
kiküszöbölhetõ, megelõzhetõ!

Figyelemzavar prevenció
Ayres-tölcsérrel
Az ember egész életét alapvetõen
meghatározzák az alapvetõ képességek, illetve azok fejlettsége,
összhangja. Négy alapvetõ képességet különböztetünk meg:
1. megismerõ tevékenység (pl. figyelem, észlelés, gondolkodás stb.),
2. mozgás, ide tartozik pl. az
egyensúly, gyorsaság, ügyesség,
3. beszéd,
4. szociális érettség, mely kategóriába tartozik az önkiszolgálás,
illetve a viselkedés szabályainak
betartása is.
Ezeken a képességeken nyugszik,
lesznek-e a gyermeknek tanulási
zavarai, milyen teljesítményt
nyújt az iskolában, sportban,
munkahelyén, milyen kapcsolatot
alakít ki a többi emberrel.
Az iskolába lépéskor elkezdõdik az
olvasás, írás, számolás elsajátítása.
Mindezek rendkívül összetett
folyamatok. Ahhoz, hogy egy ilyen
bonyolult teljesítmény kialakuljon, számos részfolyamat helyes

TÉLI AKCIÓ
Szentendrén
a rendelõintézetben

SZTK vények beváltása
Szemüvegkészítés és javítás
Bifokális és multifokális lencsék
Fényre sötétedõ lencsék
Kontaktlencse utánrendelése
Kontaktlencse ápolószerek
Sportszemüvegek
Tokok, kiegészítõk
Teljes körû garancia
Február 1–március 31-ig
10% kedvezmény a hirdetés bemutatójának szemüvegkészítés esetén
2000 Szentendre
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

mûködésére van szükség, méghozzá ezeknek önmagukban is és
egymással összekapcsoltan is helyesen kell funkcionálniuk. Ellenkezõ esetben akadályozza az
összteljesítmény létrejöttét.
Vegyünk egy szemléletes példát:
milyen képességek birtokában
tudja helyesen leírni tollbamondás során az elsõosztályos gyermek az asztal szót? A környezetben elõforduló sokféle hanginger közül ki kell emelnie a lényeges
információt, azaz a tanító néni
beszédét, mindezt pontosan észlelve. Ismernie kell valamennyi
beszédhangjának betûmegfelelõjét. Helyes ceruzafogással, megfelelõ vonalvezetéssel és nyomatékkal kell tudnia leírni az elhangzottakat. Jól kell ismernie az
irányokat (jobb, bal, fönt, lent
stb.) és a viszonyokat (alsó, középsõ, felsõ, mögötte, mellette,
elõtte stb.) kifejezõ szavakat.
Ezeket helyesen alkalmazva tudja
odakanyarítani a hármas vonalközbe a betûket. Helyesen kell
észlelnie (és produkálnia) a sorrendet, nehogy kihagyjon, betoldjon, felcseréljen betûket. Az irányok ismerete azért is szükséges,
mert számolás, írás, olvasás közben balról jobbra, föntrõl lefelé
haladunk.
A fentiekben a teljesség igénye
nélkül szerepel számos részképesség, amely pl. tollbamondás
során elengedhetetlenül szükséges, hogy helyesen funkcionáljon.
A részképességeknek azonban
nemcsak a tollbamondásnál van
óriási jelentõségük, és nem az
iskolába lépés napján alakulnak
ki. Jól nyomon követhetõ fejlõ-

désen mennek át, így lehetõség
van az esetleges eltérések normál
mederbe terelésére.
Az agyi érés lezárulásáig – azaz
6-7 éves korig – az alapvetõ képességek még rendkívüli módon
fejleszthetõek, a megfelelõ terápiás ismeretekkel mondhatni játszi könnyedséggel. A cél minden
esetben a harmonikus képességprofil kialakítása. A gyermekek
lételeme, fõ tevékenysége a játék,
a körülöttük lévõ világot, saját
képességeiket, lehetõségeiket is
játék közben ismerik meg. Ezért
fontos, hogy a képességfejlesztés
– tudatos irányítással – professzionális képességfejlesztõ játékokkal történjen.
Az iskolarendszer a leterheltség
miatt nehezen tolerálja a másságot, a túl mozgékony gyerekeket,
a beszéd- vagy írásproblémával
küszködõket. Aki az elsõ pillanattól nem hozza a várt és megkövetelt szintet, csak komoly
erõfeszítések árán vagy egyáltalán
nem tudja behozni a lemaradást.

Dorn Gabriella
GEKKO Szentendre
Képességfejlesztõ Játszóház

Tél végi
KIÁRUSÍTÁS
30-40-50%
a FEHÉRNEMÛés

20%
a TÁSKA ÜZLETBEN
amíg a készlet tart!
Szentendrén a Kanonok
utcában a szakorvosi
rendelõintézettel szemben
Nyitva: H-P: 8-17 óra
Sz: 8-13 óra
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Nõvérbál:
jókedv-kúra
harmadszorra
Vizitdíjjal, kórházi napidíjjal
és reformokkal mit sem törõdve szórakoztak a Szentendre környéki egészségügyi
szakdolgozók február 16-án
este a központi ebédlõben a
harmadik nõvérbál alkal-

mából. A 2006. évi elsõ ilyen
esemény óta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
helyi szervezetének tagjai és
a többi környékbeli egészségügyi szakdolgozó közül
egyre többen és többen jönnek bálozni, s egyre jobb hangulatban töltik a báli estét.
Idén rekordszámú, több mint
ötven szponzor járult hozzá a
tombolához kisebb-nagyobb
nyereményekkel, s a szentendrei háziorvosok mellett
további tizennégy kiemelt
támogató emelte felajánlásával – pénzbeli segítséggel,
étellel, itallal – az est fényét.
A mazsorett- és hastáncbemutatót, majd a vacsorát követõen a Blues / Vers („blúz
perverz”) formáció (Kisfalusi
Lehel, Kiss Barna és Temesvári
Bence) elfelejtett, vagy a
prûdek által tán csak elfelejteni igyekezett, több mint
pikáns Weöres Sándor-versekbõl prezentált zenés összeállítást.
Amikor a tánc során már azt
hihettük, nem lehet forróbb a
hangulat, megérkezett a pódiumra a most már országszerte
ismert Fábry-féle karaokegyõztes, a lapunkban bemutatott Schwartz Dávid, hogy
élõben is elbûvölje hangjával
a közönséget. Szem nem
maradt szárazon…
-t-
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„Boldog, aki olvassa…”
A Biblia éve keresztény összefogással
Szentendrén
A Szentírás kulturális értéke
senki számára sem vitatható
tény. Mégis, annak ellenére,
hogy a Biblia a legtöbb könyvespolcon megtalálható, viszonylag kevesen olvassák. A
keresztények számára azonban
még ma is a Szentírás a legfontosabb zsinórmérték. Éppen
ezért a magyar keresztény egyházak közös szándéka szerint
az idei esztendõ a Biblia éve.
Ezt a jól megfogalmazott
együttes szándékot semmi sem
bizonyítja jobban, mint a szentendrei keresztény egyházak
készülõ közös programja.
Múlt héten csütörtökön, a római katolikus plébánián a baptista, az evangélikus és a református gyülekezetek lelkészei
és képviselõi találkoztak, hogy
megbeszéljék, milyen programokkal tegyék eseménydússá,
emlékezetessé városunkban a
Biblia évét. Ötletekben nem
volt hiány. Mindenki egyetértett, hogy a rendezvények
üzenetének arra kell biztatni
a városunkban élõ, valamint
az idelátogató keresztényeket, hogy ismerjék meg jobban a Szentírást. Ugyanakkor

a programok azért is fontosak,
mert általuk bárki megismerheti a Biblia mûvelõdéstörténeti értékeit, felfedezheti
lelki üzenetét.
A programsorozat elsõ eseménye a gyülekezetek tagjainak nyújt lehetõséget a
megismerkedésre: május 17én, az ökumenikus családi napon a szentendrei keresztényeket várják színes és minden korosztálynak szóló programok. Augusztus 25-tõl, egy
héten keresztül valamennyi
szentendrei megismerkedhet
városunk egyházaival. Kiállítás, zenei programok, játékok,
beszélgetések várják majd az
érdeklõdõket a „Nyitott templomok éjszakáján” is. Õsszel,
szeptember 27-én tudományos konferencia keretében
ismerkedhetünk meg a Bibliával kapcsolatos kutatások
eredményeirõl a Péter-Pál
templomban.
Reméljük, a programoknak köszönhetõen karácsonyra egyre
több családban nyitják ki régi
vagy új Szentírásukat, és megértik a Biblia évének mottóját:
„Boldog, aki olvassa…”

Dr. Pázmány Annamária, a Szakorvosi Rendelõ orvosigazgatója átveszi Hancz Lászlótól, a Rotary Klub
Szentendre elnökétôl az ajándék-mûszert

Rotarysok
ajándéka
A 2007-es adventi vásár idején a Fõ tér egyik leglátogatottabb szeglete a Rotary Klub
Szentendre pavilonja volt. A
forralt bor, a zsíroskenyér és a
mézeskalács árusításából befolyt nem csekély összeg ezúttal is jó célt szolgált: a rotarysok egy eddig hiányzó mûszert vásároltak a Szentendrei
Szakorvosi Rendelõintézet

Újabb
könyveket a
Szilágyságnak!
A Szentendre Izbégi Baráti Kör
még 2005-ben felhívást tett
közzé, melyben könyvgyûjtési
akcióra szólította fel Szentendre lakosságát és intézményeit a zilahi testvérvárosunkban élõ mintegy 12-14
ezer magyar lakos részére.
Hála az adakozóknak, 3449
könyv és 617 tankönyv gyûlt
össze, melyet ezúton is, ismételten, megköszönünk!
A könyvek ünnepélyes átadására 2005. július 30-án került
sor Zilahon, egy busznyi szentendrei lakos részvételével.
A budapesti székhelyû Czibulka Utazási Iroda tulajdonosa,
Czibulka Zoltán tudomást szerzett a Baráti Kör akciójáról, és
felajánlotta, hogy kb. 3-4 ezer
könyvet elküld idén Zilah magyar lakossága részére. Seres
Dénes szenátor úr, aki kulcsszereplõ volt az átadott könyvekbõl létesített könyvtár létrehozásában, nagy örömmel

Ünnepélyes könyvtárnyitás 2005. július 30-án Zilahon
fogadta ezt a kezdeményezést.
Elmondta, hogyha Zilahon már
nem férnek el a könyvek (mely
nehezen elképzelhetõ, hiszen
a megnyitásra váró Ady-ház
még üres), akkor azokat a Szilágyság más településén is el
tudják helyezni.
Mivel a 2005. évi könyvgyûjtés
után még sokan jelezték, hogy
szívesen adtak volna könyveket, úgy gondoltuk, hogy a
mostani felajánlás mellett
meghirdetünk egy szentendrei
könyvgyûjtési akciót.
A Szentendre Izbégi Baráti
Kör ismételten felhívja

Szentendre tisztelt lakosságát, intézményeit, hogy
aki akár 1 db könyvet is fel
tud ajánlani Szilágy megye
magyar lakossága részére, az
március 23-ig leadhatja
Szentendre, Bükköspart 40.
(Maholányi) címre, lehetõleg péntek délelõttönként.
Tel. 06-20-971-9617.
A könyvgyûjtési akció felett
védnökséget vállal az Izbégi
Baráti Kör Egyesületen kívül
dr. Dietz Ferenc polgármester,
Kállay Péter és Miakich Gábor
volt polgármesterek, prof. Losonci Miklós mûvészettörté-

szemészeti szakrendelése számára. A mûszer egy olyan
speciális nagyítóval felszerelt
szemüveg, amelynek segítségével a nyugtalan, mozgó
csecsemõ vagy kisgyermek
könnyebben vizsgálható, ráadásul az idegentest is könynyebben eltávolítható a szembõl. Ezen felül a helyi Rotary
klub egy olyan eszközt is vett
a szemészet számára, amely
megkönnyíti a színvakság korai felismerését.
Köszönet érte!
R. Zs.

nész, egyetemi docens, Seres
Dénes, Szilágy megye országgyûlési képviselõje, megyei
RMDSZ elnök, Kerekes Edit,
Zilah város RMDSZ elnöke.
A könyvek szállítását Margaritovits Kornél szentendrei vállalkozó vállalta.
A 2005. évi könyvgyûjtéskor
több adakozó is írt pár sort,
címet stb. az általa küldött
könyvekbe, melyet nagy örömmel fogadtak a zilahiak. Ezt a
gyakorlatot, úgy gondoljuk,
lehetne továbbra is folytatni,
hiszen lehetõséget teremt új
kapcsolatok, esetleg vállalkozások kialakításához.
Minden kedves olvasónak szeretnénk felhívni a figyelmét
arra, hogy a már említett Adyház berendezéséhez nagy
örömmel vennének eredeti
Ady tárgyi emlékeket is, melyhez elsõként prof. Losonci
Miklós és neje, Losonci Lilla
festõmûvész csatlakozott Adyról szóló könyveivel, illetve
Adyt ábrázoló montázzsal,
mely jelenleg a Budapesti Ady
Emlékmúzeumban van elhelyezve.
Maholányi Pál
Izbégi Baráti Kör elnök
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Filmgyári capriccio
A 39. Magyar Filmszemle Szemletanácsa január 29-én
életmûdíjjal ismerte el B. Müller Magda kiemelkedõ
fotómûvészi munkásságát.

B. Müller Magda
– Neved összenõtt a magyar
filmgyártással, hiszen a MAFILM fotográfusa voltál évtizedekig. A Balázs Béla-díj, a
legrangosabb fotós kitüntetés
mellé most életmûdíj is járult.
Ez a mostani díj nemcsak a
fotósnak, hanem a modern
magyar filmtörténet megõrzõjének is szól.
– A közel negyven év alatt hatvan filmet fotóztam. A hetvenes
évek utáni magyar filmgyártás
szinte minden jelentõs alkotását: az Utazás a koponyám
körül, a Szindbád, a Mephisto,
a Régi idõk focija, a Szabadíts
meg a gonosztól, a 80 huszár,
a Fotográfia címû filmeket, és
sorolhatnám még a többieket.
Olyan nagyszerû rendezõkkel
dolgoztam, mint Révész György,
Sándor Pál, Huszárik Zoltán,
Szabó István, és olyan operatõrökkel, mint Illés György, Sára
Sándor, Koltay Lajos és Ragályi
Elemér.
– Hogyan lettél filmgyári
fotós?
– Magam tanultam fényképezni, a Budapesti Fotóklubba
jártam sokáig. A fényképész
szakvizsga megszerzése után
1970-ben bekerültem a Filmgyárba standfotósként. Az
Utazás a koponyám körül forgatásán bedobtak a mélyvízbe.
Ráadásul a fõszereplõt, Latinovits Zoltánt fotózni a világ legnehezebb dolga volt.
– Mi szükség van az operatõr
mellett egy fotósra is?
– A standfotók – vagyis állófotók – elsõsorban reklám céljára készülnek. A standfotók
jelennek meg az újságokban, a
plakátokon. Kapcsolatban voltunk az összes jelentõs újsággal, akiknek elküldtük a filmekrõl készült fotókat – persze
mindenkinek mást kellett adni.

ségünkre kezdtünk hozzá a
fotók elektronikus feldolgozásához. Csak 2000-tôl kapunk
állami támogatást. Mára közel
1200 magyar játékfilm digitalizálva található meg nálunk. A
háború utáni magyar filmtörténet ezáltal megmenekült,
fennmaradt az utókor számára.
– Mi mindennel foglalkozik a
Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény?
– Elsõsorban képszolgálatként
mûködik kiadványok részére, de
saját könyveket is ad ki, és tizenöt tematikus – Törõcsik Mari, Latinovits Zoltán, Várkonyi
Zoltán stb. – fotókiállítása vándorol jelenleg is az országban.
– Filmfotóidból, amelyek java
mára klasszikusokká vált, ki-

Ezeket tették ki a mozikban is,
az általam nagyon utált egyenkirakatba, egyenkerettel. Ennek köszönhetõ, hogy elkezdtem kiállításokat, prospektusokat és könyveket csinálni,
hiszen itt saját ízlésem szerint
rakhattam össze a képeimet.
– A standfotósnak át kell vennie a rendezõ és fõleg az operatõr stílusát?
– Természetesen, hiszen a mozgó- és az állóképnek azonos világot kell tükröznie. Az évek alatt
megtanultam ezt –
sokat segített nekem
Illés Gyuri bácsi.
Minden filmrõl le kellett adni egy fotóalbumot. Szerettem a
képeket rakosgatni,
így tanultam meg a
könyvszerkesztést is.
– Hogyan dolgozik
egy standfotós?
– A kamera megy, és õ
rohan utána. A standfotós egyébként mindig láb alatt van.
Engem is állandóan
toszogattak, lökögettek. Meg kellett tanulLatinovits Zoltán a Szindbádban
nom, hová álljak. Ez a
munka veszélyes, engem is gyakran ért baleset. állítások és könyvek egyaránt
Sokszor nem néztem a lábam születtek.
elé, ugyanis a színészt kö- – A MûvészetMalom „Ég a Mavettem a fényképezõgépen át. lom” címmel rendezett 2000-ben
Egyszer például beleestem egy fotóimból kiállítást, amit késírgödörbe.
sõbb átvitték az Olof Palme
– Mennyi ideig tartott álta- házba is. Tavaly került sor az
lában egy forgatás?
Országos Széchenyi Könyvtár– Körülbelül kilencven napig. ban az életmû tárlatomra.
Nappal forgattunk, és éjjel Tizenöt album jelent meg a
nagyítottam a képeket. Ezt különbözõ filmekbõl készült
imádtam csinálni. A forgatás fotóimból. Az elmúlt évtizedek
alatt háromszázötven olyan legjellegzetesebb és legérdekeképnek kellett készülnie, ami sebb filmes élményeibõl csiaz albumba került. Ennek körül- nálok most egy albumot, Filmbelül a tízszeresét fényké- gyári capriccio címmel.
peztem általában. Ezek a filmes – Mióta élsz Szentendrén?
albumok képezték végül a Ma- – 1983-ban költöztünk ki ide.
gyar Filmtörténeti Fotógyûj- Sajnos én alig vagyok itt, hiszen
temény alapját.
reggel rohanok a Filmgyárba, és
– Hogyan jött ez a gyûjtemény sokszor csak aludni jövök haza.
létre?
Sajnálom, hogy sok mindenbõl
– Az a sok ezer kép, amit a kimaradtam, ami a városban
MAFILM fotósai az évtizedek történt. Gyuri azonban nagyon
alatt készítettek, kezdett tönk- sok mindent csinált Szentremenni. Rájöttünk, hogy a endrén. Például a fõiskolások
megmentésükhöz elengedhe- fesztiválját szervezte, amely
tetlen a képek digitalizálása. minden évben megrendezésre
Férjemmel, Bauer György film- került itt, s ilyenkor az egész
esztétával létrehoztuk az Art- város tele volt a fiatalok alkotáphoto Alapítványt, s mivel saival. Jó lenne feleleveníteni
anyagi támogatást nem kap- ezt az egykori nagyszerû rendeztunk, 1995-ben a saját költ- vényt.
Rappai Zsuzsa
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KONZERVATÍV ESTÉK
A sorozat következõ elõadása
február 27-én, szerdán 18.30kor kezdõdik a Ferences Gimnáziumban (Áprily tér). Címe:
Magyar beteg – Igen a gyógyulásra. Vendég: Mikola István
volt egészségügyi miniszter.

MUSIC-KELL?!
Március 8-án, szombaton 15
órakor a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében
„Musickell?!” címmel népszerû musicalekbõl és különbözõ zenés
darabokból hangzanak el részletek. Fellépõk: Molnár Andrea, Molnár Szilvia, Muhari
Tamás, Nagy Balázs, Pirgel
Dávid és Szente Vajk színmûvészek. Jegyek igényelhetõk: music-kell@freemail.
hu címen vagy a 06-30-2368580-as telefonszámon. Info:
www.music-kell.atw.hu.

KONCERT
A Kecskés Együttes kamaratermében (Ignatovity u. 2., a
Barcsay Gyûjteménnyel szemben) február 27-én, szerdán
régizenei koncert lesz Zene és
Varázslat címmel L. Kecskés
András elõadásában. Elõzetes
bejelentkezés a (26) 310-429,
06-20-591-1161 és a 06-7093 -00-850 számokon.

RENDHAGYÓ
IRODALMI EST
A Pest Megyei
Könyvtár
(Szentendre,
Pátriárka u. 7.) olvasóteremében február 29-én,
pénteken 18 órakor rendhagyó
irodalmi est keretében mutatják be a Pirkadatra várva
címû misztikus novelláskötetet. A kötet szerzõit, a
Tinta-Klubot bemutatja Nemere István író, majd beszélgetés következik a klub tagjaival a misztikus irodalomról
és céljaikról. A szerzõk:
Michael
Mansfield,
Sidi
Schwimmer, Hematith, Paul
Lewis, Jonathan Cross, Francis
W. Scott, Bolváry Gábor, Szitás
Attila.

HANGVERSENY
Március 1-jén, szombaton17
órakor kezdõdik a zeneiskola
Oltai Adrienn hangversenytermében Lovas Bettina és Lovas
László, a Szegedi Zenemûvészeti Egyetem hallgatóinak
zongorahangversenye. A mû-

soron Scarlatti, Liszt, Bartók,
Chopin, Rachmaninoff és
Dohnányi darabok hallhatók
majd. Az est házigazdája
Hlavacsekné Kürtösi Mónika.
A belépés díjtalan.

FÉNYFESTMÉNYEK
A Rodin Galéria „Kert – építed
vagy nõ?” képzõmûvészeti
sorozatában a következõ kiállítása Minyó Szert Károly fényfestményei. A tárlatot Kurdy
Fehér János író, kommunikációs szakember és Tillmann J.
A. filozófus párbeszéde nyitja
meg. Témájuk a fény szerepe
a kortárs mûvészetekben.
A fény kertjei: Lehetséges
a mûvészeti teológia? – a mû,
a nézõ és a kommentár nagy
egymásba borulásának vagy
kiélesedésének ígérkezik.

DUNAZUG TÁNCHÁZ
Március 1-jén a Barcsay Jenõ
iskolában (Kálvária út 18.)
zenél a Dunazug együttes,
táncot tanít: Jávor Csaba. 1719 óráig aprók tánca, kézmûves foglalkozás, 19-21 óráig táncház. Info: (20) 8243698.

MOLDVAI TÁNCHÁZ
Február 29-én, pénteken 17
órától 18.30-ig újra moldvai
táncház a Napórásházban:
csángó mesék, népi játékok,
népdalok, aprók tánca gyermekeknek Szilágyi Angélával
(Csíkfalu, Moldva). 18.3021.00 - Nagyobbaknak, felnõtteknek moldvai táncház. Kísér
a Sültü zenekar. Belépõ: gyermek: 500 Ft (2 éves kor alatt
díjtalan), felnõtt: 900 Ft,
családi: 1800 Ft. A következõ
táncház: március 14-én lesz.

ECDL
European Computer Driving Licence

VÁLTOZATLAN ÁRON!
Februári tanfolyamok
PREZENTÁCIÓ
hétfõ-szerda 16.00-18.00
INTERNET
hétfõ-szerda 18.00-20.00
SZÖVEGSZERKESZTÉS
kedd-csütörtök 18.00-20.00
TÁBLÁZATKEZELÉS
kedd-csütörtök 16.00-18.00
OPERÁCIÓS RENDSZEREK
péntek 16.00-20.00
ECDL Oktató- és Vizsgaközpont,
Református Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel./fax: 26/302-595, 70/336-5530

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Koloniál bútorok (étkezõasztal, 6 szék, tárolószekrény, kétajtós szekrény bárkombinált
és könyves szekrény, 2 kanapé, 3 fotel, dohányzóasztal, komód) sürgõsen eladók. Barokk
stílusú hálószobabútor, szekrény zeneszekrény, komód Dunabogdányban eladó. Tel. (26)
392-124, 06-30-630-6997.
Szecessziós pianínó eladó. Tel. (26) 380-005.
Új állapotú szobai elliptikus trainer (has-combfenék-kar) izmosító kardiogép eladó. Tel. 0620-583-6357.

ÁLLÁS
Szentendrei mûhelyembe varrónõt keresek.
Tel. 06-30-966-8497.
Szentendrei munkahelyre keresünk mûszaki
végzettségû mérnököt. Feladat: projektek
vezetése, szervezése, önálló munkavégzés.
Legalább angolnyelv-tudás szükséges. Tel. 0630-455-9976.

ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-555-9723, este:
(26) 303-560.
Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30-2906742.
Rendszeretõ nõ albérlõtársat keresek kõhegyi
házamba. Üzenet: Angyal Borozó (Alkotmány
utca).
A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, 2
szobás, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó.
Tel. 06-30-233-5531.
Kiadó szoba hölgynek, párnak. Tel. (26)
317-792.
Márciustól 55 nm-es lakás kiadó a Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20-223-3098.
Szentendrén, Pismányban családi ház, rendezett kerttel hosszú távra is kiadó (3 szoba,
nappali, 2 fürdõszoba, garázs) március 1-tõl.
Tel. (26) 328-413, 06-20-375-1596.
A Püspökmajorban 70 nm-es, 2 + 2 félszobás,
földszinti lakás április 1-jétõl hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-954-6733.

Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott szakácsot és felszolgálót keresünk állandó
munkára, azonnali kezdéssel. Tel. 06-20-9607833.

Szentendrén hosszú távra kiadó 8 szobás,
teraszos, kábeltévés panzió. Tel. (26) 314274, este.

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

LAKÁS, INGATLAN

A skanzen éttermeibe szakácsot, konyhalányt
és mosogatót állandó munkára felveszünk.
Keresünk továbbá alkalmi felszolgálókat, fõleg
hétvégekre. Tel. 06-30-618-6230.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum azonnali belépéssel felvételre keres költségvetési intézményben szerzett gyakorlattal rendelkezõ mérlegképes könyvelõt. Jelentkezni lehet szakmai önéletrajz és a képzettséget igazoló okiratok másolatának benyújtásával. Iratok
benyújtásának helye: Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Gazdasági Igazgatóság, 2001 Szentendre, Pf. 63.

Tahitótfaluban áron alul sürgõsen eladó egy
tornácos családi ház. Tel. 06-20-483-1868.
Szentendre óvárosában családi ház eladó. Tel.
06-20-450-16525.
Szentendrei társasüdülõben 28 nm-es emeleti
téliesített garzon eladó. Tel. 06-70-624-9533.
Szentendre óvárosában 60 nm-es házrész
eladó. Irányár: 10,9 millió Ft.
Pismányban panorámás, 242 nöl-es enyhén
leejtõs telek eladó. Irányár: 11 millió Ft. Tel.
06-20-958-8701.

Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-218-8854.
Gyakorlott szakácsot és felszolgálót felveszünk
Szentendre központjában. Fizetés megegyezés
szerint. Tel. 06-20-980-9274.
Nem szezonális üzletbe keresek németül és
angolul beszélõ felszolgálót, konyhai kisegítõt
és szakácsot. Pályakezdõk jelentkezését is
várjuk! Tel. 06-70-55-0324.
Területi képviselõt és értékesítõket keresünk
szolgáltatás értékesítésére. Tel. 06-70-3420720.
Szentendrei kisvendéglõ felvesz felszolgálót,
futárt, kézilányt. Tel. (26) 318-504.

ÁLLÁST KERES
Könyvelõirodában keresek munkát fõ vagy
részmunkaidõben, 11 éves összhivatali kapcsolódó ismeretekkel. Tel. 06-20-399-6725.
Kereskedelmi képesítéssel és gyakorlattal,
ukrán és orosz nyelvtudással, jogosítvánnyal,
rugalmas hozzállással munkát keresek. Lindner
Ljudmila 06-30-430-4060.

Pomázon 76 nm-es, 2,5 szobás lakás, 4 lakásos társasházban, cirkófûtéssel, garázzsal,
pincével, önálló kerthasználattal+32 nm-es
beépíthetõ tetõtérrel a Madách Imre utcában
eladó. Irányár: 23 millió Ft. Tel. 06-20-3348514.
Szentendrén lakás eladó a Püspökmajorlakótelepen. 56 nm-es, kétszobás, erkélyes,
teljesen felújított lakás eladó. Tel. 06-70-3835002, 06-70-383-5003.
Szentendrén, a Derecske utcában átalakítás
alatt lévõ 1012 nm-es telken, 140 nm-es családi ház garázzsal, melléképülettel 36 millió Ftért eladó. Tel. 06-20-558-8380.
Szentendrén a belvároshoz közel 153 nöl-es
telken, két szinten összesen 180 nm-es, két
generációnak és vállalkozásnak is alkalmas
ház tulajdonostól eladó. Irányár: 37 millió Ft.
Tel. 06-30-286-3760.
70 nm-es felújított, 1 + 2xfél szobás lakás
eladó a Vasvárin 18,2 millióért (+ garázs 1 millióért). Tel. 06-70-285-8471.

ÁLLAT

210 nm-es Bükkös-parti ház és 100 nm-es
Széchenyi-hegyi lakás garázsokkal teraszokkal
budai, 150 nm-es házra cserélhetõ, vagy eladók
50 millió Ft-ért. Tel. 06-20-584-4221.

Kutyakozmetika Szentendrén. Tel. 06-30-5429920.

Kétgenerációs belvárosi családi ház eladó,
elcserélhetõ. Tel. (26) 314-199.

EGÉSZSÉG

Eladó 25 nm-es, földszinti garzon Szentendrén,
a Pap-szigetnél (Ady út 30.) Ár: 5,5 millió Ft.
Tel. 06-20-585-4554.

Lávaköves masszázs. Tel. 06-20-310-3977.
Hastánc-fitness este és hétvégén. Tel.
(26) 300-419, 06-30-949-6456.

A Püspökmajor-lakótelepen 35 nm-es lakás
felújított állapotban eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Tel. (26) 312-247.

Különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30-662-1266.

Szentendrén 3 szintes, többgenerációs, vállalkozásra is alkalmas vagy társasházzá átalakítható ház nagy telekkel a 11-es úthoz közel
eladó. Tel. 06-20-367-9361.

A Bükkös-partnál kétlakásos ház földszintje
100 ezer Ft+rezsiért kiadó. Tel. 06-20-5844221.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen 50
nm-es, kétszobás, felújított lakás eladó. Tel.
06-30-943-6981.

40 nm-es apartman kiadó a Vasvári Pál utcában.
Tel. 06-30-311-9231.

Bükkös-pataknál 165 nöl-es telekrész, építési
tervekkel eladó. Kivitelezés lehetséges. Ár: 20
millió Ft. Tel. 06-20-323-6233.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen 1+2 szobás, étkezõs, erkélyes, cirkó-fûtéses lakás
konyhabútorral, de egyébként bútorozatlanul
hosszú távra kiadó. Kaució szükséges. Ár: 75

Önkormányzati, kis rezsijû lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tel. 0670-330-5413.
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Leányfalun négyszobás, összközmûves családi
ház eladó. Ár: 29,5 millió Ft. Tel. 06-20-9819733.
Az angol házakban 3. emeleti lakás eladó. Tel.
06-30-966-8497.
Bükkös-patak - Kovács L. utca környékén, centrumközeli 180 nöl, 30% beépíthetõségû
telken 90 nm lakóterû, egyszintes, felújítandó
családi ház (2,5 szoba, konyha, fürdõszoba)
eladó. Víz, villany a házban, gáz és csatorna a
telek elõtt. Irányár: 27,6 millió Ft. Tel. (26)
301-952.
Pismányban, busz vonalán jó infrastruktúrájú,
déli tájolású, 210 nöl gondozott, 15% beépíthetõségû panorámás telken, 160 nm lakóterû
nappali + 4 szobás, igényes egyedi belsõvel
kialakított családi ház eladó. Irányár: 43, 9
millió Ft. Tel. (26) 301-952.

SZOLGÁLTATÁS
Szentendrei könyvelõiroda vállalja kft-k,
bt-k, egyéni vállalkozók teljes körû
könyvelését, bérszámfejtést, beszámolók
elkészítését, elektronikus bevallás (adatrögzítést is vállalunk). Tel. (26) 400-450,
e-mail: konyveles@pagekft.hu

Szentendre, Római sánc köz 2/B

Középkorú, leinformálható nõ takarítást vállal. Tel. 06-30-268-5429.

Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00
www.hegyvidekiklin.uw.hu

Okleveles építészmérnök családi ház tervezését
vállalja, több éves gyakorlattal, kedvezõ áron.
Tel. 06-30-821-4622. E-mail: sandor.bori
@gmail.com.
Takarítást vállalok. Tel. 06-20-593-4906.
Referenciával hajnali takarítást vállalok. Tel.
06-20-935-7961.

Augusztus végi költözéssel, Bükkös-parthoz
közeli 135 nm-es igényesen felújított, sorházi
lakás garázzsal eladó. Irányár: 34,5 millió Ft.
Tel. 06-70-336-5530.

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

Szentendrén, Izbégen kétlakásos családi ház
(külön bejárattal) 900 nm-es telken eladó.
Alapterülete 2 x 112 nm, hõszigetelve, újjáépítve 2003-ban. Panorámás, teljes közmû,
rendezett telek. Ár: 62 millió Ft. Tel. (26) 318219.

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.

Építési telket keresek Szentendrén 20 millió
Ft-ig. Tel. 06-20-321-4199.
Szentendrén Csendes utcában, óvároshoz és
a Bükkös-patakhoz közel fekvõ fél ikerházat
helyben kisebb házra cserélném. Az ingatlan
társasházzá alakítható, illetve egészben
eladó. Tel. 06-20-526-7566, 06-20-2186748.
Szentendre infrastrukturálisan jól ellátott
helyén két éve épült, kétemeletes társasházban
57 nm-es, parkettás, alacsony rezsijû, hangulatos lakás eladó. Irányár: 16,9 millió Ft. Tel.
06-20-944-1282.
A Bükkös-pataknál 165 nöl-es telekrész
építési tervekkel eladó. Kivitelezés lehetséges. Tel. 06-20-323-6233.
Szentendrén, a Pap-szigetnél teljesen felújított, 30 nm-es garzonlakás eladó. Irányár: 7,9
millió Ft. Tel. 06-30-318-4709.

OKTATÁS

Angol anyanyelvû tanár Szentendrén, a belvárosban, otthonában minden szinten tanítást
vállal. Tel. (26) 314-004.
Játszóház és drámaszakkör az Artunió Galériában minden szombaton és vasárnap 10
órától. Agyagozás, gyöngyfûzés, festés, bábkészítés, mesék és versek feldolgozása.
Drámajáték 3-100 éves korig. Tel. 06-20-5665962, 06-30-511-3272.

SPORT
Aerobic, Pilates, Tai Chi, kisbabás torna a
Püspökmajor-lakótelepen, az Europa
Fitnessben. Hypoxitraining olcsón. Tel.
06-30-252-6366.

Éjszakai, hétvégi ügyelet:
30/66-26-849

Vasúti villasor 6.
Nyitva: H-P: 7-18ig, Sz: 7-14-ig

Hétszemélyes Merci bérelhetõ. Tel. 06-20-4942535.
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 gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26) 312340.
Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26) 312340.

Komoly emberek társkeresõje a Cronos
Szentendrén is megtalálható. Várja hívását
Anna a (26) 314-700-as telefonszámon vagy a
06-30-557-5346-os telefonon. Hívható
hétvégén is 20 óra elõtt.

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

SZOLGÁLTATÁSAINK
• Kedvenc és haszonállatok
teljeskörû ellátása
• Éjszakai és hétvégi ügyelet
• Kiszállások, állatszállítás
• Mûtétek, csontsebészet
• Kórházi ellátás, panzió
• Mûszeres vizsgálatok –
Rtg, UH, EKG, endoszkóp

Hitel, kölcsön, tanácsadás, ügyintézés,
Bt, kft alapítás, módosítás. Tel. 06-30949-6456.

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

Rajztanítás, felvételi elõkészítõ. www.paizspeter.com

Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30
Szo.: 10.00-12.00

AUTÓSZERVIZ

TÁRSKERESÉS

„Keressen állást az interneten!” Az álláskeresés lehetõségei, mi kell a sikeres jelentkezéshez, on-line álláskeresõ oldalak stb. 4.
Intézze hivatalos ügyeit az interneten
ügyfélkapu segítségével (adóbevallás, jogosítvány, útlevél stb.). Jelentkezés a pest
megyei Könyvtár olvasószolgálati pultjánál,
vagy az alábbi telefonszámokon: (26) 310320, (26) 310-222.

DR. SCHUMICZKY GÁBOR
26/314-287, 30/415-9060

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

Matematikaoktatást vállalok. Tel. 06-20-4546672.

Tanfolyamok indulnak a Pest Megyei Könyvtárban. 1. Intézze pénzügyeit az interneten!
2. Internet tanfolyam kezdõknek: 2x5 óra szerda délelõttönként. Jelentkezés az olvasószolgálati pultnál, vagy az alábbi telefonszámokon:
(26) 310-320, (26) 310-222.

DR. SZOLNOKI JÁNOS
26/317-532, 30/937-0863

SZENTENDRE,

www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

ÜZLET
Szentendrén 40 nm-es helyiség bérbeadó
kereskedelmi vagy egyéb tevékenységre.
Tel. 06-30-962-5719.
Április 1-jétõl a Bogdányi utcában 25 nm-es
üzlethelyiség kiadó üzletnek, irodának, raktárnak, mûhelynek. Irányár: 50 ezer Ft+rezsi
/hó. Tel. 06-70-386-5821.
Vásárolok eladó üzlethelyiséget Szentendrén.
Tel. (26) 380-005.
A Püspökmajor-lakótelepen, az óvodával szemben bármilyen tevékenységre megfelelõ, új
építésû üzlethelyiség kiadó április 1-jétõl. Tel.
06-20-550-8585.

EGYÉB
Szentendrén dolgozó erdélyi nõ eltartási
szerzõdést kötne, becsülettel és tisztességgel
gondját viselné idõs egyedülállónak vagy házaspárnak. Rendszeretõ, házat, kertet egyaránt
gondozó, kitûnõen fõzõ mesterszakács vagyok.
Bizalommal hívjon, mert tökéletesen megbízható, átlagon felüli referenciával rendelkezem. Tel. 06-30-579-8426.
Tisztelt Városlakók! A Gondozási Központ
(Sztaravodai út 2.) a rászoruló gondozattak
részére ingyenes segédeszközt-kölcsönzést
szeretne biztosítani, erre a célra szívesen
fogadunk feleslegessé vált segédeszközöket
(pl. járókeret, támbot, kerekesszék, fürdetõszék, kádbelépõ stb.). Idõseink kényelmének
fokozása érdekében megunt kerti bútorokat is
elfogadunk. Tel. (26) 311-964.

SZÛRÕVIZSGÁLATOK
minden hónap elsõ péntekén
a Dunakanyar Orvosi Centrumban
ALAP SZÛRÕVIZSGÁLAT:
Alap laborvizsgálat:
(vérkép, vércukor stb.)
Belgyógyászat
Ultrahang
Szemészet
BÕVÍTETT SZÛRÕVIZSGÁLAT:
választható laborvizsgálatok:
(tumor markerek, Hepatitis B,
Aids, helicobacter, szérum
vas, hormonok, progreszteron,
prolactin, ösztrogén,
tesztoszteron)
Alap labor, belgyógyászati,
bõvített ultrahangos, szemészeti
vizsgálat

2000 Szentendre,
Dunakanyar körút 30/A
Tel.: 26/302-946,
e-mail: doc@dunakanyar.net
www.docszentendre.hu
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KIÁLLÍTÁS
MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
ÉLETEM ELSÕ KIÁLLÍTÁSA
Péterfi Dániel fotói
Megtekinthetõ: március 16-ig
Február 23-március 1.
AUKCIÓS KIÁLLÍTÁS

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Február 22. péntek 18 óra
HUNYADI MÁTYÁS
Losonci Miklós mûvészettörténész
elõadása
Február 29. péntek 18 óra
A FÖLD SZAKRÁLIS FÖLDRAJZA
Géczy Gábor fizikus elõadása

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyár: 600 Ft
Február 22. péntek
16.00 KALANDOROK – magyar
vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezõ: Paczolay Béla
18.00 GOYA KÍSÉRTETEI feliratos
spanyol film, 114 perc, 2006 (12)
rendezõ: Milos Forman
20.00 KASSZANDRA ÁLMA
feliratos amerikai-angol film, 108
perc, 2007 (12) rendezõ: Woody
Allen
KISTEREM
18.00 TERMÉSZET(L)ESEN TERMÉSZETFILM KLUB
Egy nap pompa - Tiszavirág
Klubvezetõ: Dukay Krisztina
Február 23. szombat
13.30 MÉZENGÚZ magyarul beszélõ
amerikai film, 90 perc, 2007 rendezõ: Steve Hickner, Simon J. Smith
15.00 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
85 perc, 2007 rendezõ: Ternovszky
Béla

16.30 ELIZABETH: AZ ARANYKOR
feliratos angol film, 114 perc, 2007
rendezõ: Shekhar Kapur
18.30 KALANDOROK – magyar
vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezõ: Paczolay Béla
20.30 KASSZANDRA ÁLMA
feliratos amerikai-angol film, 108
perc, 2007 (12) rendezõ: Woody
Allen
Február 24. vasárnap
14.00 MÉZENGÚZ
magyarul beszélõ
amerikai film, 90
perc, 2007 rendezõ:
Steve Hickner, Simon
J. Smith
18.15 KASSZANDRA ÁLMA feliratos
amerikai-angol film, 108 perc,
2007 (12) rendezõ: Woody Allen
20.15 TÖREDÉK fekete-fehér
magyar film, 86 perc, 2006 (12)
rendezõ: Maár Gyula
Február 25. hétfõ
„Magyar P'Art“:
18.15 AZ EMIGRÁNS magyar
életrajzi film,100 perc, 2006 (12)
rendezõ: Dárday István, Szalai
Györgyi
20.15 KALANDOROK magyar
vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezõ: Paczolay Béla

Dániel elsõ kiállítása
Egy újabb tehetség, Péterfi Dániel 26 éves természetfotós munkáiból nyílt tárlat február 14én, a Szentendrei Új Kulturális Központ által
immár harmadik alkalommal megrendezett
Életem elsõ kiállítása sorozat keretein belül.
Sok érdeklõdõ volt kíváncsi a mintegy 32 képet
felölelõ kiállításra, melynek megnyitóján, a
mûvész ismerõse, a szintén fotográfus Csömör
Hermina köszöntötte a jelenlevõket, ajánlva
mindenki számára a kiváló képeket, és egyben
kitérve arra, hogy a fotográfiát autodidakta
módon elsajátító fotós milyen egyedi, különleges módon ragadja meg a természet szépségeit. És valóban, a szemlélõ úgy érezhette
magát, hogy betekintést nyert „a természet
kulisszái” mögé.
A fotózást nem egész két éve elsajátító, jelenleg végzõs fõiskolás alkotó már több nyertes
fotópályázatot tudhat maga mögött. Így
négyszeres nyertese a www.vendegvaro.hu
internetes portálnak, illetve 2007 októberében
a Hatteras Kft. által kiírt „Természetes pillana-

tok” címû pályázat második helyének birtokosa
lett a jelen kiállításon is bemutatott Nyolc
vadász nyugovóra tér címû fotójával. Emellett
az MTI megvette a tavaly március 15-i demonstrációkról készített fotóriportját. Ezen sikereket követõen már távlatokban gondolkodik, és a jelenlegi, március 16-ig a MûvészetMalom Pince Galériájában megtekinthetõ
kiállítása mellett továbbiak vannak kilátásban.
Cs.

Szentendrei siker a néptánc-antológián
A Martin György Néptáncszövetség 13.
éve rendezi meg a néptánc-antológiát,
melyen a legsikeresebb amatõr néptáncegyüttesek vehetnek részt. A több mint 50
jelentkezõ közül szakmai zsûri választotta ki idén is a legjobb 12 csoportot.
A Szentendre Néptáncegyüttes négy alkalommal pályázott már a részvételért, és
minden alkalommal sikerült is jogot szerezniük a fellépésre. Az Operettszínházban megrendezett bemutatón a szentendreiek elõadása hatalmas sikert aratott, sok gratulációt kaptak, amire azért
is nagyon büszkék a táncosok és a koreográfusok, mert a nézõtéren nagy többségben hozzáértõk ültek.

Február 26. kedd
„Túlsó P'Art”:
18.15 TÖREDÉK fekete-fehér
magyar film, 86 perc, 2006 (12)
rendezõ: Maár Gyula
20.15 MÁRIA MAGDOLNA
feliratos amerikai-olasz-francia film,
86 perc, 2005(12) rendezõ: Abel
Ferrara
Február 27. szerda
„Keleti P'Art”:
18.15 VIRÁGOK VÖLGYE feliratos
indiai film, 116 perc, 2006
rendezõ: Pan Nalin
20.15 AZ ÍJ feliratos koreai film, 88
perc, 2005 (12) rendezõ: Kim Ki-Duk
Február 28. csütörtök
Új hullám filmklub
20.00 ÉLI AZ ÉLETÉT fekete-fehér
magyarul beszélõ lengyel háborús
filmdráma, 98 perc, 1958 rendezõ:
Jean-Luc Godard

Jazzbalett • Színpadi tánc
A BARCSAY JENÕ ISKOLÁBAN
Táncelõkészítõ ovisoknak (3-5 éves) heti 1x30 perc - 2400 Ft/hó
Kezdõ I. csoport (alsó tagozat) heti 1 alk. - 4000/hó, heti 2 alk. - 6000 Ft/hó
Kezdõ II. csoport (felsõ tagozat) heti 1 alk. - 4000/hó, heti 2 alk. - 6000 Ft/hó

Info: 06-30-399-44-65

Táncórák: hétfõn-szerdán
Jelentkezés, csoportbeosztás: ovisoknak: március 3. hétfõ 16.15
I.-II. csoport: március 3. hétfõ 17.00
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Misztrállal
a zeneiskoláért
Jótékonysági hangversenyt tartott a Misztrál
Együttes január végén a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolai Alapítvány javára. A zenészek a
közelmúlt magyar költészetének gazdag termésébõl merítették a mûsor javát.
Ebben az évben emlékezünk a 100 évvel ezelõtt
indult Nyugat címû folyóirat alkotóira,
szerkesztõire, szerzõire. A mûsor legnagyobb
része a Nyugatban publikáló költõk megzenésített verseibõl állt, kiegészítve a velük
egy korban élt költõk néhány versével. Hallhattuk Ady Endre, Kosztolányi Dezsõ, Radnóti
Miklós, Szabó Lõrinc, Dsida Jenõ, Kassák Lajos,
és mások mûveit - énekben elbeszélve. A koncert második felében korábbi, a regölést
felidézõ, szinte sámáni hangokat is felvonultató különleges zenei effektusokkal, ugyanakkor gazdag humorral fûszerezett szerzeményeiket adták elõ nagy sikerrel.

Köszönet illeti a támogatókat, közöttük is mindenekelõtt az est megálmodóját és lelkes
szervezõjét, Morvai Zsuzsannát és segítõit. A
Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány köszöni
a támogatást dr. Buttyán Leventének, a Charlotte
Bt.-nek, a Módus-FZ Kft.-nek, a NESZ Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.-nek, a Pap Lajos Kõfaragó Kõszobrász Kft.-nek, a Pataky és Horváth
Építésziroda Kft.-nek, a Power Belt Híradástechnikai Kft.-nek és a Pest Megyei Könyvtárnak,
valamint mindazoknak, akik a támogató jegyek
megvásárlásával hozzájárultak a 295 000 forint
támogatás összegyûjtéséhez!

12 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Új szabályozás a honvédségi sportlétesítmények használatáról
Újraszabályozta a laktanya területén található sportobjektumok igénybevételi rendjét és a sportegyesületek laktanyai mûködésére vonatkozó
szabályokat a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisa (MH KKB). Az intézkedés érinti a laktanya valamennyi sportlétesítményét, azaz a
tornacsarnokot, az uszodát, a szaunát, a mûfüves pályát, a teniszpályákat, a röplabda-, a kézilabda-, az akadály-, a labdarúgó- és az atlétikai
pályát, a tornakertet, valamint a kondicionáló termet.
A felsorolt sportterületeknek az
igényjogosultsághoz kapcsolódó, illetve lakossági (térítés
ellenében történõ) igénybevétele a továbbiakban csak
az alábbiak szerint lehetséges:
– a sportobjektumok a kiképzési napokon – hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16-ig, pénteken
8-tól 14-ig – csak kiképzési
(képzési) foglalkozásokra,
illetve a hivatásos, szerzõdéses és hallgatói állomány tömegsportjára, fizikai állóképességének
fejlesztésére
használható;
– a sportobjektumok szabad
kapacitásának terhére sportolási lehetõsége van a helyõrségben és vonzáskörzetében
lakó, a jogszabályokban és az
állami irányítás egyéb jogi
eszközeiben megfogalmazottak szerint igényjogosultnak
minõsülõ személyeknek is

(hivatásos, szerzõdéses, illetve nyugállományú katonák,
közalkalmazottak és közvetlen
hozzátartozóik). Ez azonban
kizárólag egyedi belépési
engedéllyel történhet;
– a sportobjektumok használata a szabad kapacitás terhére
– kizárólag a HM Infrastrukturális Ügynökség által jóváhagyott bérleti (használati)
és közüzemi szerzõdés megkötése mellett – lehetséges
más egyesületek és pályázók
részére is azzal a megkötéssel,
hogy a kiadásra kerülõ ideiglenes sportbelépõk összesített
darabszáma nem haladhatja
meg a MH KKB és a Magyar
Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola
állománytáblás
összlétszámát;
– használati díj ellenében
a helyõrségben mûködõ közok-

tatási intézmények – elsõdlegesen az általános iskolák –
vehetik igénybe az uszodát a
tanrendjükbe illesztett úszásoktatás céljából, illetve egyéb
sportlétesítményeket egyes
kiemelt sportrendezvényeik
lebonyolítására;
– a sportobjektumok mûködését külön-külön elkészített és a parancsnok által
jóváhagyott használati rend
szabályozza. A használati rend
betartása mindenkire nézve
kötelezõ, betartását a parancsnok jogosult ellenõrizni;
– a laktanyába történõ belépéshez szükséges belépõket
minden esetben a MH KKB által
biztosított formanyomtatványon kell igényelni. A belépõkártyákat tilos illetéktelen személyek részére átadni;
– a belépési engedélyek csak
meghatározott idõszakra és

Szentendre a magyar thaibox
erõs bástyája!
Február harmadikán rendezték
meg a SzentendRegym edzõtermében az évadnyitó szparing partit, ahová a vártnál
sokkal nagyobb, országos
szintû érdeklõdés mellett
érkeztek a résztvevõk.
Tizenhét klub, Ceglédtõl
Egerig, és mintegy hetven
versenyzõ mérte össze erejét
ezen a barátságos találkozón.
Harmincöt meccs, hetven
menet, és kb. kétszáz érdeklõdõ volt a hétvége mérlege.
Az edzõterem dugig megtelt,
és a létesítmény elérkezett a
teljesítõképességeinek határaira. Nem úgy a versenyzõk!
A juniorok lelkesen vetették
magukat a ringbe, láthattunk
egészen kicsiket is, meglepõ
tudással. A „közönségmeccset” Suszter Tamás, a
SzentendRegym veteránja
(39), és a budapesti Pitbull
Team versenyzõje vívta. Kemény, nyílt sisakos küzdel-

müket állva szurkolta végig a
közönség, és vastapssal jutalmazta a küzdõket, akik mindent beleadtak a küzdelembe.
A rendezvény szervezõje, és a
délután fõvédnöke, Rehák
György elismerõen nyilatkozott a sportolókról, hiszen
több tanítványának a tanítványa is ringbe szállt, és mi
lehetne jobb érzés egy mester
számára, mikor beérni látja
munkájának gyümölcsét?
Az estébe nyúló szparing parti
híre tehát messzire szállt, és
a rengeteg pozitív visszajelzés, elmélyülõ sportkapcsolatok megerõsítik, ma már nem
illik Szentendre nélkül beszélni a thaiboxról a Dunakanyarban.
Az országos elismertség is jó
úton halad, egy komoly torna
terve forog már a rendezõk
fejében!
S.

meghatározott sportobjektum
használatára érvényesek. Az
engedélyezettõl eltérõ használat észlelése esetén az
engedélyt visszavonják. Szabálytalan belépési kísérlet
esetén a beléptetés tilos.
Amennyiben a laktanya területén történõ ellenõrzéskor
derül ki, hogy a belépési
engedélyt nem megfelelõen
használták fel, az elkövetõt ki
kell kísérni a laktanyából;
– a sportobjektumokat használati szerzõdés alapján
igénybe vevõk képviselõinek
is rendszeresen ellenõrizniük
kell, hogy a belépési engedéllyel rendelkezõ tagjaik csak
a használati szerzõdésben foglalt célból, és az engedélyezett
idõszakon belül használják
laktanyai belépõjüket.
A katonai szervezet számára
alaprendeltetésébõl adódó

feladat, hogy az állandó és a
vezényelt állomány számára
sportolási lehetõséget biztosítson, ez pedig minden
mással szemben elsõbbséget
élvez. Dr. Isaszegi János mérnök vezérõrnagy, az intézmény parancsnoka szerint az
újraszabályozásra a sportobjektumok állapotának megõrzése, illetve a túlterheltség
elkerülése miatt volt szükség,
szem elõtt tartva a hivatásos
és a szerzõdéses állománnyal
szemben támasztott fizikai
alkalmassági követelmények
jellegét és minõsítési szintjeit.
A fenti szabályokkal kapcsolatban további információ kérhetõ
Fekete János õrnagytól (06-26312-888/10-35 mellék) és Palotás Levente hadnagytól (0626-312-888/10-18 mellék).
B.

A Dunakanyar regionális lapja agilis, szakmai tapasztalattal rendelkezõ reklámértékesítési menedzsert keres.
Feltételek: számlaképesség és saját gépkocsi. Helyismeret
(Esztergomtól Budapestig, valamint a pilisi településeken), és piacképes kapcsolatrendszer elõnyt jelenthet.

Jelentkezésedet, a 30/986 2737-es mobilszámon, illetve a dunapress@t-online.hu email címen várjuk.
Emberélet Alapítvány
és Florance Nõvérszolgálat
a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata

Fáklyás Békejel
Szentendrén
március 29-én
Küldjünk egy jelet,
hogy mi
szentendreiek
békét akarunk
a világban,
és önmagunkban.
www.humendre.hu

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

Aprót a legjobb helyre
Márciustól legapróbb érméinktõl
búcsúzunk, s hogy ne csörögjön
kabátzsebben, táska mélyén, fiók
alján feleslegesen, ajánlja fel az
Árvácska Állatvédõ Egyesület számára! Az 1-2 Ft-osokat a Lakótelepi Klubkönyvtárban gyûjtik hétfõn-pénteken 13-18-ig, keddszerda-csütörtökön 10-18 óráig

2000 Szentendre,
Paprikabíró u. 4 .
e-mail: emberelet@gmail.com

Tel.: 06-20-995-7167

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

