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Döntöttek a kedvezményes parkolásról
Chipkártya helyett szélvédõre ragasztandó matricák biztosítják március 17-tõl az
ingyenes parkolást Szentendre belvárosában azok számára, akik a városnak fizetik be
gépjármûvük után a teljesítményadót – döntött a képviselõ-testület február 26-án. A
matrica – a korábbi tervekkel ellentétben – egy évben nem 11 000 forint (félévente
5500 forint) erejéig biztosít ingyenes parkolási lehetõséget, hanem korlátlan mennyiségben. A parkolóóra-rendszer fenntartása miatt a kedvezmény nem vonatkozik a
Duna-korzóra és környékére, vagyis az autósok a kiemelt parkolási zónákban nem
használhatják ingyen a parkolóhelyeket. (Itt továbbra is csak díjfizetés ellenében lehet
várakozni.)
A matricákat a hivatal nem postázza automatikusan, azok igényelhetõk a teljesítményadó befizetését követõen. Az igazságosság érdekében csak azok juthatnak
hozzá, akiknek igazolhatóan nincs az önkormányzat felé gépjármûvel kapcsolatos
díjtartozásuk.
A képviselõk módosítottak a díjfizetési kötelezettségek idõtartamán is. A részletes bérletkonstrukciókat és a pótdíjakat a parkolási rendelet tartalmazza, amely hatályba
lépése elõtt olvasható lesz Szentendre város honlapján: www.szentendre.hu. (Jövõ heti
számunkban részletesen beszámolunk a módosításokról.)

Szautner Katalin

Halper Judit

Fassang László

Bemutatjuk a horvát kisebbségi önkormányzat új elnökét, Szautner Katalint (4. oldal).
Varázslatos koncertet adott a leányfalui Faluházban Halper Judit, a szentendrei zeneiskola volt növendéke, majd tanára. Hamarosan kezdõdik a Szentendrei Tavaszi Fesztivál,
melynek mûvészfellépõi lesznek többek között Fassang László és Zászkaliczky Ágnes (11.
oldal). A március 9-i népszavazásról szóló összeállításunkban a helyi pártok vezetõit,
illetve civilek – például Torbágyi János diák – véleményét kérdeztük a 6-7. oldalon.

NÉPSZAVAZÁS
Választási összeállításunk
lapunk
6-7. oldalán olvasható

Zászkaliczky Ágnes

Torbágyi János

arcok
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Rajzpályázat
A Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület rajzpályázatot
hirdet szentendrei gyerekek
számára 7-14 éves korig a
Víz világnapja alkalmából. Az
én patakpartom címmel várjuk csoportok, egyének A/3as, A/4-es rajzlapokra színes
technikával készített, a Bükkös-patakról szóló alkotásait. A rajzverseny eredményhirdetése április 5-én
lesz, a patakparton a Víz
világnapi rendezvényünkön.
A zsûri tagjai a Szentendrei
Mûvészeti Iskola tanárai,
elnöke Páljános Ervin.
Beadási határidõ: március
31., hétfõ. A legjobb munkákból kiállítást szervezünk
a Pest Megyei Könyvtárban
május 13-tól.

Támogatók: Szentendre Város Polgármesteri Hivatal,
Mészáros János vállalkozó,
Surányi cukrászda, Pest Megyei Könyvtár, Szentendre
és Vidéke hetilap, Ries Zoltán, Bravos kávépörkölõ.
A munkákat Az én patakpartom rajzpályázat címmel várjuk a Bükkös Egyesület, Szentendre, Bükköspart 63. címre. Érdeklõdni
lehet: Zakar Ágnes, 06-20967-6820.

Gazdasági Ellátó Szervezet
Szentendre
pályázatot hirdet
könyvelõi munkakör
betöltésére, gazdasági vezetõi
megbízással
Pályázati feltételek: legalább
középfokú iskolai végzettség; mérlegképes könyvelõi szakképesítés¸
felhasználói szintû számítógépes
ismeret (Word és Excel); magyar
állampolgárság; büntetlen elõélet;
vagyonnyilatkozat tétel
Pályázat benyújtása: Gazdasági
Ellátó Szervezet – Szentendre,
Kálvária út 18.
e-mail: gesz@dunakanyar.net
Pályázat benyújtásának határideje:
március 18.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: (26) 311-624; 500624, Szabóné Klement Borbála
igazgató

ADÓELLENÕRI FELADATOK
ELLÁTÁSA
Feltételek:
Felsõfokú iskolai végzettség,
közgazdasági szakirány; pénzügyi-számviteli szakképesítés,
mérlegképes szakképesítés, magyar állampolgárság; cselekvõképesség; büntetlen elõélet;
felhasználói szintû MS Office
vagyonnyilatkoza tételi eljárás
lefolytatása
A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent: önkormányzatnál szerzett adóellenõri tapasztalat,
A munkakör határozatlan idõre
szól. A munkakör betölthetõ
április 1-jétõl. Leadási határidõ: március 10.
Ellátandó feladatok: vállalkozások és magánszemélyek adóbevallásának ellenõrzése.
Pályázattal kapcsolatos szakmai
információt Maksa Katalin nyújt
a (26) 503-372-es számon.
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI
ÜGYINTÉZÕ
Feltételek:
felsõfokú iskolai végzettség,
építészmérnöki, építõmérnöki
szakképesítés vagy fõiskolai
szintû településmérnöki szakképesítés, magyar állampolgárság; cselekvõképesség; büntetlen elõélet; felhasználói szintû MS Office, vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása, B kategóriás jogosítvány
A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent: építéshatósági munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
Betölthetõ: április 15-tõl. Leadási határidõ: március 20.
Ellátandó feladatok: önkormányzati építéshatósági ügyek
döntésre történõ elõkészítése.
Pályázattal kapcsolatos szakmai
információt Marosi Imréné nyújt
a 26-503-301-es telefonszámon.
ANYAKÖNYVVEZETÕI
FELADATOK ELLÁTÁSA
Feltételek:
középfokú iskolai végzettség;
anyakönyvvezetõi szakvizsga;
magyar állampolgárság; cselekvõképesség; büntetlen elõélet; felhasználói szintû MS
Office; vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása; anyakönyvvezetés és esküvõi szertartások
területén szerzett szakmai
gyakorlat.
A munkakör betölthetõ: május
21-tõl. Bérezés: a Ktv. szerint.
Leadási határidõ: március 10.
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Álláspályázatok
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az alábbi munkakörökbe
Ellátandó feladatok: anyakönyvvezetés, hagyatéki ügyek, állampolgársági ügyek, esküvõi
szertartások levezetése
Pályázattal kapcsolatos szakmai
információt dr. Gerendás Gábor
nyújt a (26) 503-361-os telefonszámon.

lási igazolványának kiállítása,
személyi igazolvány, útlevél
ügyintézésével kapcsolatos
feladatok.
Pályázattal kapcsolatos szakmai
információt dr. Gerendás Gábor
nyújt a (26) 503-361-os telefonszámon.

BIRTOKVÉDELMI ÜGYINTÉZÕ
Feltételek:
jogász vagy fõiskolai szintû
igazgatásszervezõi szakképzettség; magyar állampolgárság;
cselekvõképesség; büntetlen
elõélet; felhasználói szintû MS
Office; vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása
A munkakör betölthetõ március
28-tól. A kiválasztásnál elõnyt
jelent: birtokvédelmi ügyek
lefolytatásában szerzett legalább 1-3 éves tapasztalat.
Leadási határidõ: március 10.
Ellátandó feladatok: lakáscélú
állami támogatásokkal kapcsolatos jegyzõi hatáskörbe tartozó
feladatok; birtokvédelmi ügyek;
álattartási, állatvédelmi ügyek;
szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatók mûködésnek engedélyeztetése; egészségüggyel
kapcsolatos feladatok.
Pályázattal kapcsolatos szakmai
információt dr. Gerendás Gábor
nyújt a (26) 503-361-os telefonszámon.

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZÕ
Feltételek:
középfokú iskolai végzettség;
szociális szakképesítés; magyar
állampolgárság; cselekvõképesség; büntetlen elõélet; felhasználói szintû MS Office;
vagyonnyilatkoza tételi eljárás
lefolytatása
A munkakör betölthetõ: április 7-tõl. A kiválasztásnál
elõnyt jelent: szociális ügyintézés területén szerzett szakmai
tapasztalat.
Leadási határidõ: március 10.
Ellátandó feladatok: közgyógyellátási ügyek, rehabilitációs
ügyek, ápolási díj megítélésével járó feladatok, birtokvédelmi ügyek.
Pályázattal kapcsolatos szakmai
információt dr. Gerendás Gábor
nyújt a (26) 503-361-os telefonszámon.

OKMÁNYÜGYI ÜGYINTÉZÕI
Feltételek:
középfokú iskolai végzettség;
okmányügyi ügyintézõi szakképesítés vagy középfokú számítástechnikai szakképesítés;
magyar állampolgárság; cselekvõképesség; büntetlen elõélet;
felhasználói szintû MS Office;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent: okmányügyi ügyintézés
területén szezett szakmai tapasztalat, közigazgatási alapvizsga megléte. A munkakör
határozatlan idõre szól (próbaidõ hat hónap). A munkakör
betölthetõ május 2-tõl. Bérezés:
a Ktv. szerint.
Leadási határidõ: március 10.
Ellátandó feladatok: egyéni
vállalkozói igaolványok kiadása, mozgáskorlátozottak parko-

Püspökmajor-lakótelepi bölcsõde, Hamvas Béla u. 1.
keres:
BÖLCSÕDEI GONDOZÓNÕT
Jelentkezési feltételek: csecsemõ és gyermekgondozónõ, ill.
csecsemõ és kisgyermekgondozó, ill. bölcsõdei szakgondozói
végzettség. Az elbírálásnál
elõnyt jelent :minimum 2 év
szakmai gyakorlat
BÖLCSÕDEVEZETÕ-HELYETTEST
Jelentkezési feltételek: a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet
2 számú melléklete 2/b pontja
alapján felsõfokú végzettségre
épülõ képesítés. Az elbírálásnál
elõnyt jelent :minimum 5 év
szakmai gyakorlat, vezetõi
ismeretek
TECHNIKAI DOLGOZÓT
Az elbírálásnál elõnyt jelent:
gyermekintézményben szerzett
munkatapasztalat.

Elvárások: önmagára és környezetére igényes, gyermekek
szeretete, feltétel nélküli elfogadása.
A megbízás kezdete: április l.
Jelentkezés határideje: március 14.
A jelentkezés módja és helye: a
jelentkezési dokumentumokat
postai úton zárt borítékban,
vagy e-mail-ben lehet benyújtani,levelezési cím : Szentendre
Püspökmajor-ltp-i bölcsõde
Hamvas Béla u 1., e-mail cím:
csigabiga54@gmail.com.
A borítékra kérjük ráírni, vagy a
tárgyba beírni a megpályázott
állás nevét.

Kedves Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a népszavazással kapcsolatos feladatok miatt a polgármesteri hivatal március
10-én hétfõn, az okmányiroda február 29-én pénteken és március 10-én
hétfõn zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
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.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax:
(26) 312 647, 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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Utánajártunk…
Több lakótelepi olvasónk is
telefonált szerkesztõségünkbe múlt héten, sérelmezve,
hogy a kábeltévén eddig fogható Hír TV adása eltûnt.
Mindezt kapcsolatba hozták
a szolgáltató-váltással: a hírek szerint a kábeltévét eddig
üzemeltetõ Dunakanyar Holding helyébe új szolgáltató
lépett.
Megkeresésünkre Szabó Edit,
a Dunakanyar Holdig irodavezetõje a szolgáltató-váltással kapcsolatban elmondta,
hogy az elõfizetõket levélben
értesítették februárban, hogy
a Dunakanyar Holding Pénzügyi és Szolgáltató Kft. a
Cattelnet
Kábeltelevíziós
Hírközlési Szolgáltató Kft.,
valamint a FiberNet Kommunikációs Zrt. közötti megállapodás alapján 2008. január
1-jétõl Szentendre, Leányfalu
és Pilisszentlászló településeken a kábeltelevíziós szolgáltatást a Cattelnet Kft.
nyújtja, az internet és telefon
szolgáltatásokat pedig a
FiberNet Zrt. nyújtja.
A Hír TV adáskimaradásával
kapcsolatban az irodavezetõ
elmondta, hogy február 21-én
adminisztrációs hiba miatt
állította le a Hír TV a szentendrei kártyát, amely valószínûleg a közte és az MKSZ közötti kommunikációs félreértésbõl adódott. A Dunakanyar
Holding Kft., amely március
20-ig továbbra is változatlanul ellátja a szentendrei
ügyfélszolgálati teendõket, a
hiba észlelését követõen
azonnal felvette a kapcsolatot a Hír TV képviselõjével, aki
intézkedett a kártya haladéktalan visszakapcsolásáról.

Mûszaki okok miatt ezt sajnos
csak március 22-én, a reggeli
órákra tudták biztosítani.

XXII. ÉVFOLYAM • 8. SZÁM • 2008. FEBRUÁR 29.

Nem lesz helyi
népszavazás

Megvan az új a városi vagyonról
a Szentendrei
köztemetõ terve Elutasította
Nemzeti-Konzervatív Kör helyi
Az új köztemetõre (ravatalozóra és kiszolgáló épületekre, valamint a sírkert elsõ
ütemére) kiírt építészeti tervpályázatra határidõig összesen 22 pályamû érkezett. A
szakmai zsûri ezekbõl a 21.
számút, Kendik Géza építész
stúdiójának munkáját tartotta a legjobbnak, amelyet valamennyi építész kiemelten
jónak tartott: tájba illeszkedõ,
s egyaránt megfelel a kegyeleti, zöldterületi és üzemeltetési szempontoknak. A tervpályázat eredményhirdetésére, a díjak átadására és a
nyilvános bemutatásra február 29-én, pénteken délben
kerül sor a Polgármesteri Hivatal dísztermében, melyre
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Tisztelt Adózók!
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoportja felhívja tisztelt ügyfelei figyelmét, hogy a helyi
adók vonatkozásában a 2008
elsõ félévében esedékes adófizetési kötelezettségek határideje március 17. (építményadó, építmény utáni idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális adója,
gépjármûadó, valamint a helyi
iparûzési adó elõleg)!
Kérünk minden adózót a határidõ pontos betartására!
Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal
Adóhatósága

népszavazási kezdeményezését a szentendrei képviselõtestület február 12-én. A dr.
Filó András elnökletével mûködõ egyesület kezdeményezése négy kérdést tett volna
fel:
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy
Szentendre város Önkormányzata beruházási céllal csak társadalmi vita után, helyi népszavazással megerõsítve vállalhasson évi 200 millió forintot meghaladó pénzügyi kötelezettséget, ideértve különösen a hitelfelvételt, az értékpapír kibocsátást, vagy
garanciavállalást?
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy
az évi 200 millió forintot
meghaladó, és hitelbõl (értékpapír kibocsátásból) megvalósuló beruházási célú pénzeszközöket Szentendre Város
Önkormányzata csak a helyi
népszavazással megerõsített
városfejlesztési programokra
használhassa fel?
3. Egyetért-e Ön azzal, hogy
Szentendre Város Önkormányzata haladéktalanul vonja vissza a Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiát, és hatvan
napon belül bocsásson társadalmi vitára egy új, megalapozott fejlesztési tervet?
4. Egyetért-e Ön azzal, hogy
Szentendre Város Önkormányzata helyezze hatályon kívül a
többször módosított 10/1999.
(III.19.) Önk. számú rendeletét, amely a városrendezési
feladatok megvalósítását biz-

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

Szálloda épül a Teátrumnál
Elvi döntés született arról, hogy háromcsillagos szálloda épülhet a volt Teátrum Étterem helyén. Az önkormányzat, a K+F Kft.
és a Pro Szentendre Kft. közös projektcég alapítására kötelezte
el magát, amelyben az önkormányzat a területet biztosítja az
építkezéshez.

tosító elõvásárlási jog megállapításáról szól?
Az ügyben már január 30-án
is tartottak egy rendkívüli
ülést. Dr. Molnár Ildikó jegyzõ
akkor jogi aggályok miatt a
megyei fõjegyzõtõl kért jogértelmezést. Mivel ez szerda
estig nem érkezett meg, a rövid testületi ülés végén a döntést a következõ ülésre halasztották a város döntéshozói.
Február 12-én – immár a kért
állásfoglalás birtokában – végül egyértelmû döntés született a kezdeményezés elutasításáról.
Dr. Szép Tibor, Pest megye fõjegyzõje megerõsítette dr.
Molnár Ildikó azon álláspontját, miszerint a népszavazásra
javasolt 1., 2. és 3. kérdés érinti a város költségvetését, és
az önkormányzati törvény
értelmében a költségvetésrõl
nem rendelhetõ el helyi népszavazás. A 4. kérdéssel kapcsolatban kiderült: bár az Alkotmánybíróság valóban meg-

állapította az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. § 2. bekezdésének
alkotmányellenességét, és azt
a határozat közzétételének
napjával megsemmisítette,
de a rendelkezésnek visszamenõleges hatálya nincs, így
az idevágó önkormányzati
rendelet rendelkezései hatályban vannak.

A polgármester

naplója
március 1.

10.00 Testvérvárosok találkozója
– köszöntõ és állófogadás

március 2.

19.30 Testvérvárosok találkozója
– városok találkozója a MûvészetMalomban

március 3.

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

március 4.

09.00 Vállalkozói megbeszélés
11.00 Színházi produkcióról
egyeztetés
17.00 Szavazatszedõ bizottságok
tagjainak eskütétele

március 5.

08.00 Szavazatszedõ bizottságok
tagjainak eskütétele
09.00 Templomdombi támfal
helyreállításáról egyeztetés

március 6.

09.00 ProSzentendre Kft. kommunikációs megbeszélése
13.00 Befektetõkkel egyeztetés
16.00 Szavazatszedõ bizottságok
tagjainak eskütétele

március 7.

08.00 Szavazatszedõ bizottságok
tagjainak eskütétele
09.00 Népdalverseny megnyitója
az Izbégi Iskolában
13.00 VI. Országos Zeneiskolai
Továbbképzõ Verseny megnyitója
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VOLÁN HELYI JÁRATOK
menetrendjének
változása március 3-ától
Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat,
hogy Szentendre helyi közlekedésében március 3-ától társaságunk Szentendre Város Önkormányzatával egyeztetve járatmódosításokat vezet be.
A helyi járatok menetrendjét a
február 1-jétõl meghirdetett új
helyközi menetrend miatt, valamint az önkormányzat, illetve az
utasok részérõl is felmerült észrevételek alapján módosítjuk. A változások többsége a HÉV-hez és
a helyközi autóbuszokhoz való
csatlakozás, az átszállási lehetõségek javítását szolgálja.
Talán a legfontosabb változás,
hogy a Pöüspökmajori lakótelep
új helyközi menetrendjének bevezetésével a hétvégi idõszakban
4:45, 11:45, 15:45 és 19:45 órakor
az utazási igényeket nem a helyi
járatok, hanem a velük párhuzamosan meghirdetett helyközi
autóbuszjáratok szolgálják ki.
Ugyanakkor szintén a helyközi
módosítás kapcsán hétvégén 7:40
és munkanapokon 10:00 órakor új
helyi járatok közlekednek.
Az önkormányzat által közvetített
lakossági igényre reagálva a Autóbusz-állomás - Püspökmajori ltp.
- Vasvári ltp. - Püspökmajori ltp. Autóbusz-állomás helyi autóbuszvonalon szabadnapokon (szombaton) 8:15 és 9:15 órakor ismét
közlekedtetjük a két lakótelepet
a városközponttal összekötõ járatokat. Ugyancsak ezen igények
figyelembevételével Pismányhegy
ellátását biztosító járatok az
autóbusz-állomásról indulva ismét a Duna-korzón közlekednek.
Pismányhegyrõl induló járatok
továbbra is a 11-es fõúton keresztül érik el a városközpontot
és az autóbusz-állomást.
Felhívjuk a figyelmet, hogy módosítások az alábbi helyi autóbuszvonalak járatait érintik:
2 sz. autóbusz-állomás - Püspökmajor-ltp. - autóbusz-állomás
3 sz. autóbusz-állomás - Pismány
5 sz. autóbusz-állomás - Izbég Skanzen - autóbusz-állomás
6 sz. autóbusz-állomás - Püspökmajor-ltp. - Vasvári ltp. - Püspökmajor-ltp. - autóbusz-állomás
Kérjük, hogy február 28-ától ke
ressék a változásról kiadott menetrendi tájékoztatókat a szentendrei autóbusz-állomás elõvételi
pénztáraiban, illetve kérjék az
autóbuszvezetõktõl!
További információ:
Központi információ:
06-1 382-0888
Szentendre, autóbusz-állomás:
06-26 311-996
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Tisztelt Polgármester Úr!
Kijevbõl zavarom Önt, de lehet, hogy mire e sorokat olvassa, már okafogyottá váltak.
A mai napon több ezer röpcédulával szórták meg Szentendrét nevüket, szervezetüket
nem vállaló vagy titkoló kampányalkalmazottak. Ezen nem
túl nagy örömmel fedeztem fel
magam, de nem Gulyás József
társasága zavar. A szöveg
mocskos, bár hasonlót korábbi kampányokban is láttunk,
nem tudom elképzelni, hogy
bírja Ön ki ezeknek a támogatását. Ami ugyanakkor elgondolkoztató, hogy a „szerzõknek” nem tûnik fel az a
tény, miszerint én 2002 óta
nem vagyok parlamenti képviselõ. Jelenleg köztisztviselõként dolgozom, országunkat képviselem Ukrajnában a
köztársasági elnök úrtól kapott mandátummal. Így a
szöveg valótlan állításával
kimerítí a nagy nyilvánosság
elõtt folytatólagosan elköve-

Tisztelettel:

A március 9-i népszavazás
kapcsán országszerte tapasztalható indulatoktól sem mentes megnyilvánulások sajnálatos módon Szentendre városát
is elérték. Az utóbbi napokban
aláírás nélkül városszerte röplapokat helyeztek el ismeretlenek. Polgármesterként személyesen elítélem a más személyére tett bármilyen sértõ
megjegyzést, valótlan tény
valós színben történõ feltüntetését. A város vezetése a
hiteles és valós tájékoztatás
eszközével él, és erre kér minden városban lakót saját
véleményének kifejtése során.
Jogszabály alapján a Helyi
Választási Irodának hatásköre
nincs a kampány során tett
bejelentések kivizsgálására,
ezért ezeket a Területi Választási Bizottság részére továbbítjuk.

Bársony András
nagykövet

Dr. Dietz Ferenc
polgármester

tett rágalmazás tényállását,
gondolom, ebben egyetért
velem. Az Ön által vezetett
hivatal egyébiránt a jegyzõi
felelõsség körében felelõs a
népszavazás és a kampány
lebonyolításáért, ezért talán
remélhetem, hogy képesek
megakadályozni a hasonló
eseteket. Ha ez ebben az ügyben megtörtént, megköszönöm. Ha nem, ez sem tragédia, csak újabb bizonyíték arra
nézve, kiknek a támogatása
fontosabb a VÁROS vezetése
számára a szavakon túl, a
csendes, de vitaképes, gondolkodó embereké, vagy a
mocskos, útszéli hangot hallató ostobáké. Én az elõbbieket kívánom Önnek, de
ehhez nyíltan és világosan el
kell utasítania az utóbbiakat.

„A város ünnepe a mi ünnepünk”
Novemberben Szautner Katalin lett a
horvát kisebbségi önkormányzat új
elnöke, miután Benkovits György átadta tisztségét. Az ünnepek elmúltával
vele beszélgettünk a dalmát múltról,
jelenrõl és jövõrõl.
– Milyen mélyre nyúlnak vissza dalmát gyökerei?
– 1952-ben születtem egy apai
ágon tõs-gyökeres dalmát családban. Nagypapám a hetvenes években az úgynevezett
Dalmát Egylet vezetõje volt.
Ez a tisztség családról családra szállt. Amikor nagyapa ezzel
foglalatoskodott, még megvolt a „dalmát láda”: ebben
tartottak egy fekete dalmát
temetési zászlót és az egyleti
nagykönyveket, amelyben a
tagok hozzájárulásait tartották nyilván. Egy nagy asztalon
állt, négy gyertya övezte. Egy
alkalommal a hetvenes években a Ferenczy Múzeumból
érte jöttek, hogy elvigyék,
majd kisvártatva kézen-közön
eltûnt, máig sem találtuk meg.
Késõbb, nagypapám 1971-es
halálát követõen, némileg kikerültem a dalmátok körébõl.
Amikor a nyolcvanas években
újra összejövetelek indultak,
részt vettem bennük. A második horvát kisebbségi önkor-

Közlemény

mányzatban már részt vettem, most második ciklusomat töltöm a horvát kisebbségi önkormányzat vezetõségében.
– Miként került az elnöki
pozícióba?
– Már Kisanyik Imréék idejében rendszeresen segítõje
voltam a szervezet rendezvényeinek. 2002-ben, az elsõ önkormányzati
ciklusomban
Benkovits Györgyöt választottuk elnöknek, aki nagy szakértõje a dalmátok és a horvátok
történetének, és alapos kutatásokat végzett a témában.
2006-ban is õt választottuk
elnökké, de 2007 novemberében összeférhetetlenségre
hivatkozva lemondott a tisztségérõl, és megkért, hogy vállaljam az utódlását. Õ természetesen továbbra is a
vezetõség tagja maradt.
– Tulajdonképpen hányan
vallják magukat Szentendrén
horvátnak, illetve dalmát
nemzetiségûnek?

– Körülbelül hatvan fõvel lehet
számolni, de érdekes a helyzetünk, mert amikor egy-egy
programot szervezünk, soha
nem tudhatjuk, hogy pontosan kit szólítunk meg. A
választási névjegyzékbe kerülõ kisebbségi önkormányzati választópolgárok horvátnak
vallják magukat, de a választások után a törvény értelmében
meg kell semmisíteni az adatlapjaikat, nincs tehát nyilvántartásunk róluk. Az azonban
kedvezõ változás, hogy a
korábbiakhoz képest a dalmátok ma már egyre többen
büszkén vallják és vállalják
identitásukat.
– A horvát kisebbségi önkormányzat programjait viszont
ennél sokkal nagyobb számban látogatják a környékbeliek. Ezek szerint nem csak a
dalmátokat sikerül megszólítani…
– Nagy örömünk, hogy az Ivan
Dan-ra három-négyszáz ember
is eljön a Daru piacra. A
Gyökerek egyesülettel közösen szoktuk megszervezni a
szõlõsgazdák keresztjénél a
szüreti ünnepet, felvonulást
és mulatságot. Itt szintén nem
csak a dalmát gyökerû szentendreiek jelennek meg, s
ugyanez igaz a dalmát misékre
is, amelyeket a római katolikus plébániatemplomban
tartunk.

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

Kötelezõ eboltás
Dr. Szolnoki János
március 1-jén és 8-án,
szombaton 9-12 (Római
sánc u. 1/B)
és 12.30-13.30 között
(Barackos út 135.)

– Mit tervez megerõsíteni az
eddigi tevékenységeik közül?
– Viszonylag szûkös anyagi
keretekhez kötött a tevékenységünk, de minden programot szeretnénk megtartani.
Lesz tehát évente két mise,
Ivan Dan, ünnep a szõlõsgazdák keresztjénél, és évente egy kirándulóút. Megpróbáljuk tartani a kapcsolatot a
testvérvárosunkkal,
Stari
Graddal, amelynek testvérvárosi szerzõdését egykor a
Daru piacon írták alá. Továbbra is úgy lenne értelme programokat szervezni, hogy azokat összehangoljuk a város
többi programjával. Elvégre
ami a város ünnepe, az a mi
ünnepünk is.
– Gyõzik ezt a sok tervet
anyagi forrásokkal?
– Évente 640 000 forint állami támogatást kapunk, amelyet alkalmanként kiegészítenek a sikeres pályázatokból
érkezõ pénzek. Ideális esetben évi 800 000 forintból
tudunk gazdálkodni, de legtöbbször ennél kevesebb jut.
Emiatt például már évek óta
Horvátországból gyûjtött zenei lemezeket játszunk Ivan
Dan alkalmával. Egyszer talán
lesz pénzünk arra is, hogy
gépzene helyett igazi, háromnégyfõs tamburazenekar teremtsen hangulatot a Szamárhegyen…
Bokor
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Népszavazás
KÖZLEMÉNY –
A SZAVAZÁS MÓDJÁRÓL
Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök az országos
ügydöntõ népszavazás napját március 9-ére (vasárnapra) tûzte ki.
Segíteni szeretném Önöket abban,
hogy a népszavazás során szavazataik leadása minél gördülékenyebben történjen meg, ezért
a népszavazással összefüggésben
pár fontos tudnivalóra szeretném
felhívni a figyelmüket
A kampányidõszakban kihelyezésre kerülõ választási plakátok elhelyezésére vonatkozóan felkértük a
pártszervezetek vezetõit, hogy az
esztétikus, szép, rendezett városkép megõrzése, valamint a városunk tisztaságának megóvása
érdekében a Polgármesteri Hivatal
által a város 17 pontján kihelyezett hirdetõberendezésen helyezzék el a népszavazási hirdetményeiket, illetve plakátjaikat.
A választópolgár
a szavazóhelyiségben
A szavazás a népszavazás napján,
azaz március 9. vasárnap, reggel
6 órakor kezdõdik. A bizottság az
elsõként szavazó választópolgár –
aki nem lehet a szavazatszámláló
bizottság tagja – jelenlétében
ellenõrzi, hogy az urnák üresek-e,
majd az urnákat lezárják és lepecsételik. Ellenõrzik, hogy a pecsét
megsértése nélkül az urnából ki
lehet-e venni a szavazólapot. A
mozgóurnák és a napközben használandó urnák hitelesítését is az
elsõként szavazó választópolgár
végzi el. A szavazás idõtartama
alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójog
gyakorlásához szükséges ideig
tartózkodhatnak. A választók
érkezési sorrendben szavaznak, és
szavazatuk leadása után el kell
hagyniuk a helyiséget.
A szavazóhelyiségben azok a választópolgárok szavazhatnak, akik
a szavazókör választói névjegyzékében szerepelnek. A szavazatszámláló bizottság semmilyen
körülmények között SEM VEHET
FEL választópolgárt a névjegyzékre. Ez alól a szabály alól kivételt
képez a 3. számú szavazókör
(Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola, Római Sánc köz 1.),
mert ebben és CSAK EBBEN a
szavazókörben adhatják le szavazataikat az igazolással településünkön szavazó választópolgárok, ezért itt õket a névjegyzékre felveszik.

A szavazás mozzanatai
A választópolgárt a szavazást
megelõzõen a szavazatszámláló
bizottságnak azonosítania kell.
Ennek egyetlen, a törvény által
elfogadott módja, ha a választópolgár a személyazonosság és a
lakcím megállapítására alkalmas
érvényes igazolványa (igazolványai) átadásával lehetõvé teszi
a szavazatszámláló bizottságnak,
hogy személyazonosságáról meggyõzõdjön, és ellenõrizze azt,
hogy szerepel a névjegyzékben. A
személyazonosság más módon történõ igazolása (például személyes
ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása
alapján stb.) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(továbbiakban: Ve.) szerint nem
fogadható el.
A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a következõ
érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
– lakcímet tartalmazó érvényes
„régi típusú” személyazonosító
igazolvánnyal vagy
– érvényes lakcímigazolvánnyal és
érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
– érvényes lakcímigazolvánnyal és
érvényes útlevéllel, vagy
– érvényes lakcímigazolvánnyal és
2001. január 1-jét követõen kiállított kártya formátumú érvényes
vezetõi engedéllyel.
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001. január 1. óta új lakcímet létesített, úgy régi igazolványa mellé lakcímigazolványt
kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van.
Ha a választópolgár azonosítása
megtörtént és a szavazásnak nincs
akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat, amelyet a
választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzõlenyomattal lát el.
A bélyegzõ hiánya a szavazat érvénytelenségét eredményezi. Az
értesítõ bemutatása nem feltétele
a szavazásnak. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja. A választópolgár a szavazófülkébe megy és kitölti a szavazólapot. A szavazófülke a szavazás titkosságának biztosítására
szolgál. Ha valaki nem kívánja
használni, azt megteheti, de nem
befolyásolhat másokat döntésük
tartalmát illetõen.
Fontos, hogy jól nézzék meg, hogy
az értesítõ mely szavazókörbe
szól, mivel a korábbi években
kialakultakhoz képest eltérések

lehetnek a szavazókörök címei,
valamint a választópolgár szavazóköri besorolása tekintetében,
mivel új szavazóköri lehatárolást
kell alkalmaznunk, mely megtekinthetõ a www.szentendre.hu „új
választási körzetek” címszó alatt.
Szavazólap kitöltése
Az országos népszavazás során
3 külön szavazólapon szerepel a 3
kérdés. Érvényesen szavazni a
kérdéshez tartozó „IGEN” vagy
„NEM” válasz körébe tollal írt két
egymást metszõ (+) vagy (X) vonallal lehet. A ceruzával kitöltött
szavazólap érvénytelen!
A választópolgár a szavazólapot
borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság elõtt urnába
helyezi. Ha a választópolgár az
urnába történõ helyezése elõtt
jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, a rontott szavazólapot
a szavazatszámláló bizottság
egyszer kicseréli.
Szentendrén, akiknek a személyazonosító igazolványában vagy
lakcímigazolványában lakcímként
csak az adott település megnevezése szerepel, a Helyi Választási
Iroda vezetõje által kijelölt szavazókörben szavazhatnak, mely
Szentendrén a 3. számú szavazókör (Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola,Római Sánc
köz) és mint jeleztem, csak ebben
a szavazókörben szavazhatnak az
igazolással rendelkezõ választópolgárok.
Szentendrén az alábbi
egyéni választókörzetek
mûködnek, illetve azon belül
szavazókörök
1. EVK:
1. szavazókör: Hold utcai Tagóvoda, Hold u. 10.
2. szavazókör: Hold utcai
tagóvoda, Hold u. 10.
2. EVK:
3. szavazókör: Petzelt József
Szakközépiskola és Szakiskola,
Római Sánc köz 1.
4. szavazókör: zeneiskola,
Duna-korzó 16.
3. EVK:
5. szavazókör: HEMO, D. Gy. u. 8.
6. szavazókör: HEMO, Dózsa Gy.
u. 8.
4. EVK:
7. szavazókör: Villasori tagóvoda, Vasúti villasor 15.
8. szavazókör: Villasori tagóvoda, Vasúti villasor 15.
5. EVK:
9. szavazókör: Püspökmajor-ltp.
tagóvoda, Hamvas B. u. 1.
10. szavazókör: Püspökmajor-ltp.
tagóvoda, Hamvas B. u. 1.
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6. EVK:
11. szavazókör: Barcsay J. Ált.
Iskola, Kálvária út 18.
12. .szavazókör: Barcsay J. Ált.
Iskola, Kálvária út 18.
7. EVK:
13. szavazókör: Móricz Zs.
Gimnázium, Kálvária út 16.
14. szavazókör: Móricz Zs.
Gimnázium, Kálvária út 16.
8. EVK:
15. szavazókör: Izbégi Ált.
Iskola, Szentlászlói út 94. (A.
épület)
16. szavazókör: SZEI Szakorvosi
Rendelõ, Bükköspart 36.
(Fogorvosi épület)
9. EVK:
17. szavazókör: Vasvári úti
Tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
18. szavazókör: Vasvári úti
tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
10. EVK:
19. szavazókör: Barcsay J. Ált.
Iskola, Kálvária út 18.
20. szavazókör: Barcsay J. Ált.
Iskola, Kálvária út 18.
11. EVK:
21. szavazókör: Izbégi Ált.
Iskola, Mária utca 2. (B. épület)
22. szavazókör: Izbégi Ált.
Iskola, Mária utca 2. (C. épület)
12. EVK:
23. szavazókör: Gondozási
Központ, Sztaravodai u. 2.
24. szavazókör: Gondozási
Központ, Sztaravodai u. 2.
13. EVK:
25. szavazókör: Jázmin utcai
üdülõ, Jázmin utca 2.
26. szavazókör: Gondozási
Központ, Sztaravodai u. 2.
14. EVK:
27. szavazókör: Danubius Hotel,
Ady E. út 28.
28. szavazókör: Danubius Hotel,
Ady E. út 28.
A szavazás lezárása
A szavazatszámláló bizottság
elnöke a szavazóhelyiséget 19
órakor zárja be. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást
lezárja. A szavazás lezárása után
a szavazatszámláló bizottság szavazatot nem fogad el.
A szavazás lezárását követõen a
szavazatszámláló bizottság megkezdi a szavazatok összesítését.
Önök a szavazóköri jegyzõkönyv 1
másolati példányát megtekinthetik
a Polgármesteri Hivatalban a szavazást követõ 3 napig. Amennyiben
a választással kapcsolatban további kérdésük merülne fel, úgy bõvebb információért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak,
illetve a honlapunkon (www.szentendre.hu) is megtekinthetik az
aktuális híreket.

A MOZGÓURNA
KÉRÉSÉNEK SZABÁLYAI
Ha a március 9-ére kitûzött országos ügydöntõ népszavazás napján
valamely választópolgár mozgá-

sában gátolt, kérésére – Magyarországon – mozgóurna igénybevételével szavazhat.
A korábbi szabályok szigorodása
miatt mozgóurna iránti igényét
csak a választópolgár és csak írásban kérheti (neve, lakcíme, személyi száma, ha tudja a szavazókör
számát, ha a lakcímétõl eltér a
tartózkodási helye) a szavazás
napja elõtt március 8-án 16 óráig
a Helyi Választási Irodán, illetve a
szavazás napján a kijelölt szavazókörben írásban, adatai pontos feltüntetésével és aláírásával
ellátott bejelentésben.
FONTOS SZABÁLY, hogy aki igazolással rendelkezik és mozgóurnával szeretne szavazni, csak a
kijelölt szavazókörben, azaz a 3.
számú szavazókörben (Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola, Római Sánc köz 1.) jelentheti be, mert csak ebbõl a szavazókörbõl tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja
mozgóurnával kimenni.
Kérjük, hogy mozgó-urna igényüket a szavazás napján olyan
idõpontban jelentsék be, (lehetõleg 16 óráig), hogy a szavazatszámláló bizottság 2 tagja még ki
tudjon menni Önökhöz szavazatuk
leadása érdekében, a szavazás
lezárását (19.00 óra) megelõzõen.

MAGYARORSZÁGON,
DE NEM LAKÓHELYÜKÖN
TARTÓZKODÓKNAK
Ha a március 9-ére kitûzött országos ügydöntõ népszavazás napján
valamely választópolgár Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy
meghatalmazottja útján március
7-ig kérhet a helyi választási iroda
vezetõjétõl. Ajánlott levélben úgy
kérhet igazolást, hogy a kérelem
március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A kérelem nyomtatvány
mintáját az internetrõl (www.valasztas.hu) letöltheti. Egyben
tájékoztatjuk, hogy a korábbi
évektõl eltérõen az igazolással
rendelkezõ választópolgárok szavazataikat minden településen
egy kijelölt szavazókörben adhatják le. Szentendrén a kijelölt
szavazókör: a 3. számú szavazókör:
Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola, Római sánc köz 1.
Kérjük a kellemetlenségek elkerülése érdekében érdeklõdjenek
annak a településnek a helyi választási iroda vezetõjénél, ahova
igazolásuk szól, hogy melyik szavazókörben tudják szavazataikat
leadni. Az igazolás mellett is minden esetben szükséges, hogy érvényes okmánnyal igazolják személyazonosságukat és lakcímüket.
Dr. Molnár Ildikó
HVI vezetõje
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Pro és kontra
Fókuszban a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj
Összeállításunkban a Fidesz és a KDNP által kezdeményezett, a köztársasági elnök által március 9re kiírt népszavazási kérdésekrõl kérdeztük a
szentendrei önkormányzati választáson indult
pártok vezetõit, illetve
„civileket” is. Emlékeztetõül a kérdések:
1. „Egyetért-e Ön azzal, hogy
az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési hozzájárulást fizetniük?”
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy
a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást követõ év január
1-jétõl ne kelljen vizitdíjat
fizetni?
3. Egyetért-e Ön azzal, hogy
a fekvõbeteg-gyógyintézeti
ellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

BENKOVITS GYÖRGY – MSZP
Hét mondatot adott a
szerkesztõ,
és ez a csapdás rövidség, amely a
három kérdés megválaszolására jutott,
nem teszi lehetõvé a részletes
érvelést, amely minden értelmes magyarázat eltagadhatatlan sajátja, de mert tisztelem
a szentendrei újságot – valamikor alapítója voltam, vagy
mi a szösz – és különösképpen
olvasóit, munkásait, vállaltam
hát, hogy válaszoljak így is. S
ha már röviden lehet csak
megszólalnom, Edith Piaf ropogós r-jeit idézem ide „Non,
je ne regrette rien-t”, amelyet
magyarul „nem, nem és nem”
szöveggel ismerünk.
De arra is kérem Önöket, mentsenek fel az alól, hogy mint
egy pártagitátor-géppapagáj,
nekem is ismételgetni kelljen
az országos politikusok szájá-

ból a tévécsatornákon egyébként is ömlõ és már untig
ismert érveket, ellenérveket.
Egy kérdésre adott válasz
indoklására viszont vállalkozom, a vizitdíj eltörlésének
kérdésére adott szentendrei
válaszéra, amely szerintem
biztosan „nem”.
Non, je ne regrette rien, magyarul nem, mert a múlt kedden kiderült a város 2008-as
költségvetésének megvitatásakor, hogy 96 millió a rendelõintézet rubrikájában az
önkormányzati rész, és ebbõl
a 32 milliós növekmény az
átkos, elutált vizitdíjból jött
össze. Ugyan mellette igen
lakonikus szöveg áll arról,
hogy a rendelõintézetnek is
nõtt a pénze, és nem volt hurrá
sem a testületi ülésen, hogy
50%-al több önkormányzati
hozzájárulásból gazdálkodhat
dr. Pázmány, de hát már késõ
volt, több mint fél napja ültünk székeinken. Én meg naiv,
akkor és ott mégis azt gondoltam, hogy polgármester expozéjában örömének ad hangot,
mert azt hittem, tudja, hogy
ekkora elkölthetõ pénz a rendelõintézetnél 1949-óta nem
volt. De nem ez történt, sõt
inkább panaszos szomorkás
hangvételû volt válaszadóim
szólamlása, mint a kisgyereké,
akinek be kell vallania, hogy
megette a krétát. Pedig az
öröm, hogy végre annyi pénz
jut az intézménynek 2008ban, ami a szükséges kisebb
dolgokra is (32 millió) elegendõ. Így aztán még az is elõfordulhat, hogy nem kell majd
órákat ülni a rendelõintézetben a sebészet elõtti váróban, és jut majd pénz olyanokra is, amikért eddig csak
morogtak a kedves doktor bácsik és nénik, no meg mi betegek is. Ezért dúdolom én
magamban: non, je ne regrette
rien, nem, nem és nem...
BERTÓK PÉTER – KDNP
A
három
„igen” nagy
a r á n y ú
gyõzelmére
számítok. Ez
Magyarország és az
emberek érdeke is, pártszimpátiától függetlenül. A fizetõs

egészségügyi szolgáltatás
csak egy szûk üzleti rétegnek
jó. A KDNP-sek ezért arra
buzdítanak mindenkit, hogy
aktívan vegyenek részt a
szavazáson.
Közjogilag a három igen arra
kötelezi az Országgyûlést,
hogy törölje el ezeket a törvényeket, ugyanakkor rámutat
arra is, hogy a jelenlegi kormány rosszul kormányoz.
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EMÕDY CSABA – a MIÉP elnöke

PINTÉR ÁDÁM – Fidelitas

Úgy látjuk, a
népszavazásnak
akkor lesz
értelme, ha
sokan elmennek szavazni, továbbá, ha az „igen”
szavatok lesznek nagy fölényben. Ha most nem döntünk,
nincs más esélyünk megváltoztatni a kormány intézkedéseit, tehát erre csak a népszavazás ad lehetõséget. Ezért
arra buzdítjuk a MIÉP szimpatizánsait, hogy menjenek el
szavazni, és „igennel” szavazzanak.

Nekünk, fiataloknak a
népszavazás
elsõsorban a
tandíjról
szól. Magyarországnak
nincsenek komoly gazdasági
erõforrásai, csak a tudás, ezért
a jövõnk a jól képzett munkaerõn áll vagy bukik. A tandíj
bevezetése pedig nem oldja
meg az oktatás minõségi problémáit, mivel az egyetemek
érdeke továbbra is a minél
több hallgató felvétele marad.
A tandíj csak egy dolgot „old
meg”: a szegényebb sorsú fiatalok már nem is gondolhatnak egyetemi tanulmányokra,
mivel eddig is csak a diákhitel
és a tanulás mellett végzett
munka révén tudták elõteremteni a tankönyvekhez, az
egyre drágább utazási költségekhez és a mindennapi
élethez szükséges anyagi forrásokat. A kormány azt próbálja elhitetni az emberekkel,
hogy a fiatalok ingyenélõk,
pedig a diplomások életük
során sokkal több adót fizetnek az államnak, mint a
diplomával nem rendelkezõk.
Ma a tudásalapú társadalom
korában egy ország nem engedheti meg magának azt a
luxust, hogy csak a jó anyagi
helyzetben lévõk tanulhassanak. Ezért bízom benne,
hogy mindenkinek lesz fél
órája március 9-én, hogy behúzzon három X-et az „igenek”
mellett.

DR. DRAGON PÁL – MDF
A Magyar
Demokrata
F ó r u m
Országos
Elnöksége
január18-án
állást foglalt a március 9-re kiírt népszavazással kapcsolatban. Ennek alapján a tagjai és szimpatizánsai belátásra bízza,
hogy elmennek-e szavazni,
valamint azt is, miképpen
szavaznak. Én úgy döntöttem,
hogy elmegyek, és igennel szavazok. Fontosnak tartom azonban, hogy a helyi közvélemény
is megismerje az MDF állásfoglalását.
„Az MDF a képviseleti demokrácia elkötelezettje. Az államhatalom letéteményesének, a
hatalom legfõbb szervének a
nép által választott Országgyûlést tekinti. E feladat betöltése érdekében az Országgyûlést kizárólagos jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik.
A népszavazást – alkotmányos
korlátok között – a nemzet
sorsát, az állam szuverenitását
érintõ kiemelkedõ jelentõségû
ügyekben tartja indokoltnak. A
vizitdíj, az ápolási díj és tandíj
azonban nem ilyen. Aggodalomra ad okot a népszavazási
kezdeményezések burjánzása,
ami az intézmény lejáratását
jelzi. Ugyanakkor tudomásul
vesszük a népszavazás kiírásának tényét. Az MDF felnõttnek
tekinti a választókat, felnõtt
politikát kínál nekik.
Magunk részérõl ezért a kampány során nem kívánjuk a
választók döntését befolyásolni. Az MDF a tagjai és szimpatizánsai belátására bízza, hogy
elmennek-e szavazni, valamint
azt, hogy igennel vagy nemmel
szavaznak-e.“

PERNECZKY ZOLTÁN – Fidesz
Magyar Polgári Szövetség
A demokrácia lehetõvé
teszi a szabad véleménynyilvánítást, de
ez egyben
erkölcsi kötelességünk is: a
véleménynyilvánítás alapvetõ
része a közösen elfogadott társadalmi berendezkedésnek. A
demokrácia csak úgy mûködik,
ha a benne élõ emberek eleget
tesznek ennek a kötelességüknek, azaz a velük együtt
élõk iránti tiszteletbõl annak
az alkotmányban lefektetett
megállapodásnak megfelelõen
cselekednek, hogy amennyiben 200 000 társuk feltesz egy
kérdést az ország lakóinak,
akkor elmennek szavazni, és
válaszolnak rá. Ki-ki azt válaszolja, amit a magához mért
tájékozódás és átgondolás
után helyesnek tart. Ezért természetesen elmegyek a népszavazásra, és érvényes válaszokat fogok adni.
Tovább menve: a „nem” válaszok véleményem szerint
szimbolikusan azt sugallják,
hogy ez az egyre pusztuló,
egyre kegyetlenebb környezet, amerre ma Magyarország
halad, a jó irány, az „igen”ek pedig azt jelentik, az
ország mûködésének fejlesztését másképpen, nemcsak a
tõke érdekei szerint, hanem a
társadalom összes rétegének
jóléte és felemelkedése érdekében kell végezni. Így kiki megragadhatja a mostani
lehetõséget, és „igen” szavazatokkal szimbolikusan kifejezheti, hogy másképpen képzeli el országunk jövõjét.

SIMONYI GYÖRGY – Szabad
Demokraták Szövetsége
H á r o m
„nemmel”
fogok szavazni. Azt
gondolom,
ha képletesen is (300
Ft egy doboz cigi vagy egy üveg
sör ára), de további hozzájárulást fizetve közvetlenül
támogatjuk a háziorvosokat és
a kórházakat. Egyúttal mi
magunkon is érezzük, hogy
bizony az orvosi ellátás pénzbe
kerül, és nincs ingyen (soha
nem is volt, és nem is lesz).
Nekünk mindnyájunknak kell
megfizetni a szolgáltatást.
Hasonlóan, az egyetemi oktatásért további hozzájárulást
fizetve sokkal inkább meggondoljuk, hogy járjunk-e szórakozásból egyetemre vagy sem.
Egyébként az oktatás eddig
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sem volt ingyenes, és éppen
az a baj, hogy ezt nem éreztük.
Ennek megfelelõen pazarlóan
bántunk az orvosi ellátással és
a felsõoktatással.
Meggyõzõdésem, hogy ha ma
a kormányoldal az egypénztáras megoldás mellett kampányolna, akkor az ellenzék
biztosan a többpénztáras miatt kezdeményezne népszavazást. Sajnálom, hogy nekik
nem drága az ötmilliárd forintnyi „közvélemény-kutatás”,
nem õk fizetik. Összehasonlításul: ennyi Szentendre éves
költségvetése. A népszavazás
sincs ingyen! Nekem pedig
lenne néhány ötletem, hogy
mi más hasznos dologra lehetne elkölteni ezt a temérdek
összeget.
A három „nem” egyszerûen az
új társadalmi berendezkedés
követelménye. Nem szabadna,
hogy a politika áldozata
legyen.
TURI-KOVÁCS BÉLA –
Kisgazda Polgári Szövetség
Párt
A népszavazás három
nagyon fontos kérdésrõl
szól,
amelyek az
embereket
közvetlenül, szociálisan érintik, leginkább azokat, akik
vesztesei a rendszerváltozásnak. Másfél millió emberrõl
van szó, akik szegénységben
vagy mélyszegénységben élnek. Nekik ez szociális kérdés.
De a népszavazás ennél többrõl szól. A társadalom egészét
érintõ kérdésrõl van szó, ami
korrigálja a 2004. évi, a szolidaritás hiányát mutató összképet, amikor a magyar nép
rosszul vizsgázott társadalmi
szolidaritásból. Pártunk ezért
minden lehetséges eszközzel
támogatja a népszavazást.

A politikusok után megkérdeztünk „civileket“ is.
AKNAY JÁNOS festõmûvész
Elmegyek a népszavazásra, és
„igennel” szavazok, mert úgy
gondolom, többrõl van szó,
nemcsak a 300 Ft-okról, ami
majdnem lényegtelen lehetne.
De van egy-két dolog, ami
miatt az ember arra kényszerül, hogy távlatokból nézze
ezt a kérdésfelvetést. Tudomásom szerint a választást
megnyerõ koalíció és a jelen-

leg regnáló miniszterelnöke
programjában ezek a kérdések
nem szerepeltek, illetve a kampány tévévitájában a másik
párt vezetõjét – aki felemlítette, hogy mindezeket bevezetik, ha hatalomra kerülnek
– hazug és becstelen embernek
nevezte. Természetesen az
ember nem örül egy állítás
beigazolódásának, de amint
megnyerték a választást, mindennek az ellenkezõje lett,
mint amit korábban állítottak.
És ami sajnálatos, egy-két héttel ezelõtt hasonló állítás
hangzott el a miniszterelnök
szájából a saját pártjának tagjai elõtt, miszerint aki a választási kampányban hazudik,
az nem képviselheti az ország
érdekét. A probléma egyébként szerintem a lipótmezei
pszichiátriai intézet felszámolásával kezdõdött. A vizitdíj megtartásáért aláírást
gyûjtõ orvosoknak akkor ki kellett volna állniuk, és tiltakozniuk egy ilyen jelentõs és
értékes intézmény szétbombázása ellen, vagy például az
ellen, hogy milliárdokat kivettek az egészségügybõl. Nem
vagyok hajlandó asszisztálni
sem ezekhez, sem a balatonöszödi beszédhez.
DR. NAGY EMÍLIA
tüdõgyógyász fõorvos
Március 9-én három határozott igennel fogok szavazni.
Kormányoldalról állandóan azt
hangoztatják, hogy véget kell
vetni az egészségügy ingyenességének, de mindannyian
jól tudjuk, hogy soha nem volt
ingyenes, hiszen fizetjük a társadalombiztosítási járulékot.
Ha a kormányzat precedenst
teremt egy ilyen összeg befizetésére, az késõbb bármikor
emelhetõ lesz, kiszolgáltatva
ezzel a betegeket. Nálunk, a
tüdõgondozóban létezik egy
ún. bázisfinanszírozású pénzkeret, amely többek között a
tbc-s betegek szûrését, vizsgálatait, a lakossági tüdõszûrést, valamint a tumoros
betegek vizsgálatait és a felmerülõ röntgenfilm-költségeket fedezi. Ezt az összeget múlt
év õszén a felére csökkentették, és a vizitdíj ennek a hiányzó összegnek a kompenzálására szolgál. Konfliktushelyzetet okoz, hogy mivel
automatára nincs pénzünk, a
nõvérnek kell beszednie a
vizitdíjat, és ez kihat az orvosbeteg viszonyra is.
Távlatokban gondolkodva rettentõen fontosnak tartom,

hogy egy demokratikus állam
kellõ pénzt fordítson a nem
versenyágazatba tartozó társadalmi ellátórendszerekre.
Évek óta csak pénzt vonnak el
az oktatástól és az egészségügytõl: utóbbiból néhány év
alatt 1500 milliárd forintot
vontak ki. Úgy látom, a vizitdíj része az egészségügy üzleti
alapú átalakításának. Most
zajlik az intézmények ellehetetlenítése, hogy nemsokára privatizálhatóvá váljanak. A következõ lépést, a
magántõke bevonását is nagyon ellenzem, és nem tartom
tisztességesnek, hiszen a cégek profitérdekeltek, és az
elsõdleges szakmai szempontok helyett a nyereségre játszanak.
Túl azon, hogy egészségügyi
dolgozó vagyok, aggódom a
jövõ nemzedékért is. Ellenzem
a tandíjat, mert az oktatásnak
nem szabad kizárólag a gazdagok kiváltságává válnia.
DR. NAGY ISTVÁN
sebészorvos
Mindhárom kérdésre nemmel
fogok szavazni. Ha kiesik a
rendszerbõl a vizitdíjakból
származó bevétel, az tönkreteszi az egészségügyet. Egy
villamosjegy árának megfelelõ
összegrõl folyik a vita, de ha
ez a pénz nem folyik be a
kasszába, nem lesz mibõl fejleszteni az ellátást. Hasonló
véleménnyel vagyok a tandíjról is: aki az egyetemen becsületesen tanul, ösztöndíjat
kap, és nincs mitõl félnie, nem
beszélve arról, hogy a befizetett fejlesztési részhozzájárulás egy tõkebefektetés,
amely könnyen megtérül,
amint a diplomás fiatal
dolgozni kezd, akár külföldön
is. A vizitdíj, a kórházi napidíj
és a tandíj egyaránt az intézményeknél marad, azokat
gazdagítja, azok fejlesztését
segíti.
FODOR PÁL egyetemi oktató
Három „igennel“ fogok szavazni, sõt ha lehetne, háromszor
kettõvel. Egyrészt egyetértek
a konkrét kérdésekkel, másrészt az igenekkel nyomatékosan elutasítom a „gyurcsányizmust”. Azt a rendszert,
amelyik a „mindenki ellenségünk, aki nincs velünk” elvét
követve teljes gõzzel építi újjá
a pártállami rendszert (OVB,
regionális tanácsok, rendõrség, titkosszolgálatok stb.);
amelyik az én (hatóságilag
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igazoltan!) ártatlan gyermekemet 2006-ban ugyanúgy
megverheti, megalázhatja és
bezárhatja a Gyorskocsi utcai
börtönbe, mint anno Rákosi az
ugyancsak ártatlan apámat;
amelynek vezérei ugyanúgy
tévedhetetlen élcsapatnak hiszik magukat, ugyanúgy kísérleteznek velünk, mint az elõzõ
század diktátorai; amelyiket a
társadalom gondjai csak addig
érdeklik, amíg a polgárok 50+1
százalékának szavazatait megkapja; amelyik uralmát azzal
tartja fenn, hogy egymás ellen
uszítja és megfélemlíti a társadalom és a magyarság különbözõ csoportjait; amelyik a választási gyõzelem érdekében
tudatosan évtizedekre eladósítja az országot, s aztán reformok címén velünk fizetteti
meg a számlát; amelyik minden félévben új, homlokegyenest ellenkezõ programot és
ideológiát hirdet (tavalyi
MSZP kongresszus: szakítani
kell a kádárizmussal – most: a
baloldali polgárosodás Kádár
alatt kezdõdött); amelyik lassan, de biztosan Európa legszegényebb országává „fejleszti” hazánkat (ld. Demján
Sándor nyilatkozata), s amelyik miatt most már (József
Attilával szólva) tízezrével
„tántorognak” ki értékes embereink; amelyet egy (nem
szentendrei) MSZP-s kerületi
képviselõ így határozott meg
méltatlankodó választójának:
„Vegye tudomásul, mi most a
kapitalizmust építjük, s itt az
dönt, akinek több pénze van!”
A rendszer névadó vezére, ez
a furcsa lény, egyszer szerényen azt mondta: azt szeretné,
ha rá hasonlítana az ország.
Ötéves nyilvános és több éves
rejtett mûködése során páratlan sikerrel formált át bennünket. Soha nem voltunk ennyire
gyûlölködõk, rosszkedvûek,
kétségbeesettek és reménytelenek (ld. országos felmérések). Javaslom, nézzen mindenki a tükörbe, s gondolkodjék el: tetszik-e így önmagának? Ha nem, próbálja kisimítani eltorzult vonásait. Az elsõ
mozdulat nagyon könnyû: csak
három igent kell behúzni március 9-én. Mert hát három a
magyar igazság, és akkor talán
lesz ráadás is.
TORBÁGYI JÁNOS tanuló
Úgy gondolom, hogy a jelen
népszavazás idõszerû; jelentõsége nem is az eredményében, hanem az üzenetében
van. Én biztos elmegyek sza-

vazni, hiszen ha már megkérdeztek, ez állampolgári kötelezettségem. Mint a következõ
generáció tagja, nekem is érdekem, hogy jó döntést hozzunk jövõnkrõl. Fontos, hogy
magas szintû oktatásban minden tanulni akaró diák részesülhessen; a kórházakban pedig a betegek érdekei legyenek
a legfontosabbak, ehhez pedig
igenekre van szükség.
WESZELITS ANDRÁS
vállalkozó
Miért csak „igen“ vagy csak
„nem“? Miért nincs köztes
állapot? Miért biztatják és várják el a választópolgártól a politikai pártok, hogy egyértelmûen foglaljanak állást? Nem
helyes, mert úgy gondolom,
hogy a jelenlegi helyzet annál
bonyolultabb, hogy az összes
kérdésre egyértelmû igennel
vagy nemmel válaszoljunk.
1. Tandíj. Nem támogatom,
mert azok, akik ezt a törvényt
alkották, mind az ingyenes
oktatási rendszerben szerezték diplomájukat. Bár van
olyan politikai párt, amely azt
mondja, hogy az ingyenes diploma nem ér annyit, mint a
fizetõs, ezzel a reklámmal saját végzettségüket minõsítették. Az államnak arra kéne
törekednie, hogy a képzett
diplomásokat itt tartsa az
országban, és a megszerzett
tudásukat itt kamatoztassák.
2. Vizitdíj. Támogatom, mert
úgy gondolom, hogy a jobb orvosi ellátást segíti, amennyiben azt az orvos vagy a rendelõintézet arra fordítja,
amire kell, vagyis a betegek
jobb, színvonalasabb ellátására. Bár a jobb ellátást nem
csak pénzzel, hanem jobb hozzáállással is lehet javítani.
Viszont a rendszer átvizsgálásra szorul, mert az alacsony
jövedelemmel vagy nyugdíjjal
rendelkezõk részére ingyenessé kellene tenni. Hogy
valóban kevesebb legyen az
orvos-beteg találkozó, ahhoz
az is szükséges, hogy a szakorvosi rendelésre közvetlenül is
lehessen menni emelt vizitdíj
nélkül, s így kihagyható lenne
a háziorvosi vizsgálat.
3. Kórházi napidíj. Nem támogatom, mert az alacsony
jövedelemmel rendelkezõk
nem vagy csak nehezen tudják
kifizetni a napidíjat, mivel arra
törekednek, hogy a lehetõ
legkevesebb idõt töltsék a
kórházban, és így veszélyeztetik saját egészségüket és
gyógyulásukat.
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Megjelölt helyek
Az Erdész Galéria múlt héten, február 21-én megnyílt,
Megjelölt helyek elnevezésû
kiállításán a galéria tulajdonosa, Erdész László a tõle
megszokott szarkasztikus
humorral jelentette be, hogy
száz évre elõre kidolgozták
a programjukat. Ezentúl
ugyanis mindig ugyanazokat a mûvészeket fogják
Nagy Gábor: bemutatni.
Mezei katedrális I. A bejelentés nagy tetszést
keltett a megnyitó közönsége körében, hiszen Nádas Alexandra és Nagy Gábor festõmûvészek különös hangulatú képeit tavalyi kiállításukon is
nagy elismeréssel fogadta a közönség.
Két szuverén, de a világot rendkívül hasonlóan látó festõ nagyszerû mûvei kerültek ezúttal is a galéria falaira. A Munkácsydíjas Nagy Gábor fatáblára, olajjal festi briliáns technikájú,
szürkés, barnás, okkeres tónusú képeit. Ezeket a halkszavú,
visszafogott színvilágú festményeket mindig a tájélmény
határozza meg. A mûvész életének meghatározó helyszínei, a
Provence-i és a Tisza-parti tájak természeti látomásokként tûnnek fel a lírai, a miniatúrafestõk aprólékosságával, leheletfinom árnyalatokkal megfestett képein. Ezeken egy különös
mikrovilág jelenik meg: a fûkatedrálisokon, a tájmetszeteken
szinte azonos motívumok jelennek meg. Mégis mindegyik más
élményt, a föld vagy a fû más illatát árasztja. Kõ Pál szobrászmûvész Nagy Gábor festett csendjeinek nevezte ezeket a
képeket.
Nádas Alexandra nem természeti látomásokat, hanem pedig kis
méretû, vegyes technikájú tájnaplókat fest. A lírai hangvételû
úti oltárokon pasztell színû, határozott kontúrú grafikai elemek: házak, úszóházak, tornyok, nyers téglafalak jelennek meg.
Ezek a puritán építmények egy széttöredezett világ megkapó
emlékképei.
A még két hétig nyitva tartó kiállítást Szakolczay Lajos irodalom- és mûvészetkritikus nyitotta meg.
Rappai Zsuzsa
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Hetedhét Játékév
A játék reneszánsza a Skanzenben
IPIAPACS! FOTÓPÁLYÁZAT
„Ipiapacs egy, kettõ, három! Aki bújt, aki nem, megyek!”
– kiabálják jó hangosan a fa törzséhez fordulva, vagy
a házfalhoz simulva. Aztán uzsgyi, futva keresik a többieket, és rohannak vissza a várba leipiapacsolni
egymást.”
Elõ a fényképezõgéppel és a családi fényképalbumokkal!
Az „Ipiapacs!” fotópályázatra várjuk azokat a régi és
újabb fényképfelvételeket, amelyek szabadban játszókat
örökítenek meg!
A zsûri által legjobbnak ítélt képeket díjazzuk. A díjat
nyert fotókból óriásplakátokat készítünk, és bemutatjuk
azokat az Ipiapacs! címû szabadtéri kiállításon, a
Skanzenbe vezetõ út mentén.
Beküldési határidõ: 2008. március 15.
Ipiapacs! kiállítás látható:
2008. április 1. – 2009. március 15.
Részletek: www.skanzen.hu

Magániskola Szentendrén
Dunakanyar Alternatív Általános Iskola és Gimnázium

6-8 FÕS OSZTÁLYLÉTSZÁM
EGYÉNI OKTATÁSI TERV
ISKOLA-ELÕKÉSZÍTÕTÕL AZ ÉRETTSÉGIIG
Jelentkezés:
Felvételi Központ 06 30 4999 381
Szentendre, Vasúti villasor 5.

Szentendrén nyíló
testkezelõ szalonba
keresünk hatórás
váltott mûszakba
munkájára igényes
kollégákat.

Elvárások:
z legalább középfokú
végzettség
z kozmetikusi vagy
egészségügyi
végzettség vagy
gyakorlat elõnyt
jelent
z magas munkabírás
z szolgáltatói hozzáállás
z önállóság
Amit kínálunk:
z bejelentett,
versenyképes
fizetés
z folyamatos képzés
z színvonalas
munkafeltételek
Szakmai önéletrajzát
az office@bartaconsulting.hu címre
várjuk.

Véradás
A Vöröskereszt várja
a segíteni szándékozó
véradókat március 12-én,
szerdán 9-tõl 17 óráig a
Pest Megyei Könyvtárba.

2005 óta fennálló
közhasznú egyesületünk
vállalta, hogy Szentendrével

20% kedvezmény
2008. március 31-ig
H-P: 10-15h-ig

és környékével kapcsolatos

UTAZÁSI IRODA
2000 Szentendre
Kucsera F. u. 15.

kiadványokat – könyveket,
képeslapokat, honlapot –
állít elõ és terjeszt.

Gaján Éva
kiadó, szerkesztõ

Tel/fax: 26/ 500 252
jagiutazas@jagiutazas.
t-online.hu
Elõfoglalási kedvezmények
Utazások és biztosítások
széles választékával várjuk
kedves ügyfeleinket!

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa céljainkat!
Adószámunk: 18709285-2-13
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Kitüntetés
Aknay
Jánosnak
Február 22-én nyílt Vecsésen
Aknay János szentendrei festõmûvész kiállítása. A szép
számban megjelent résztvevõk
Aknay mûvészetének 1980-tól
napjainkig tartó mûvészeti
idõszakát tekinthették át egy
remekûl rendezett tárlat keretében. A megnyitó beszéd végén Görög Béla, a vecsési József Attila Mûvelõdési Ház mûvészeti
vezetõje átadta Aknay Jánosnak a Vecsés Mûvészetéért plakettet.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Pistyur Imre

Vedres Csaba és Gyermán Júlia estje a PMK-ban

ORGONA ÉS ÉNEK
Március 9-én délután 5 órakor
a Villõ énekegyüttes koncertet
ad a szentendrei Péter-Pál
templomban; közremûködik
Vedres Csaba orgonán. A mûsoron katolikus népénekek
szerepelnek. A belépés ingyenes.
DUNAZUG TÁNCHÁZ A
BARCSAY JENÕ ISKOLÁBAN
Március 1-jén a Barcsay iskolában (Kálvária út 18.) zenél
a Dunazug együttes, táncot
tanít: Jávor Csaba. 17-19 óráig
aprók tánca, kézmûves foglalkozás, 19-21 óráig táncház.
Info: (20) 824-3698.

szeti Egyetem hallgatóinak
zongorahangversenye. A mûsoron Scarlatti, Liszt, Bartók,
Chopin, Rachmaninoff és
Dohnányi darabok hallhatók
majd. Az est házigazdája
Hlavacsekné Kürtösi Mónika. A
belépés díjtalan.
KIÁLLÍTÁS
Ferencz S. Apor kiállítása nyílik március 2-án, vasárnap 11
órakor a Vajda Lajos Stúdióban
(Péter-Pál u. 6.). Megnyitja
Bárdosi József mûvészettörténész. A kiállítás megtekinthetõ március 17-ig, péntekszombat-vasárnap 10 és 17 óra
között.
KÉZMÛVES DÉLELÕTT

RENDHAGYÓ IRODALMI EST
Barátságos, bensõséges este
keretén belül ismerkedhettek
meg az érdeklõdõk a Szentendrei muzsikuscsaládok beszélgetéssorozat újabb állomásán Vedres Csaba zeneszerzõvel és feleségével, Gyermán
Júlia hegedûmûvésszel. Az este
indításaként a Pest Megyei
Könyvtár olvasótermében Vivaldi egyik rövid mûve hangzott el, majd beszélgetéssel
folytatódott. A változatos beszélgetésben szó esett természetesen családról, hivatásról, munkáról. Több rövid történet is színesítette az elõadást, amiben Júlia mesélte az anyai és zenei feladatok szinte megoldhatatlan összeegyeztetését, egy-egy viharos reggeli indulást az iskolába. Vedres Csaba a
komolyzene és könnyûzene közti határok bizonytalanságát, egyáltalán a fogalmak nehezen
meghatározhatóságát osztotta meg a hallgatókkal. Jó volt hallgatni õket, hiszen egy olyan zárt,
kevésbé ismert világról szóltak, ami a szentendrei mûvészeket ismerõk elõtt is ismeretlen, és úgy
meséltek, hogy aki nem érti a zenei nyelvezetet, õk is megérthették. Külön esett még szó a zenei
oktatásról, nevelésrõl, annak lehetséges irányairól, mint például a könnyûzene vagy népzene
tanteremben való megszólaltatásáról. A beszélgetésben többször szóba került a templomi zenélés,
éneklés, hiszen leggyakrabban így – kántorként – találkozunk Vedres Csabával. Mint mondta,
számára hatalmas élmény több száz ember együtt éneklését vezetni, különösen egy olyan világban, ahol az emberek már alig-alig énekelnek maguktól, alig-alig hangzik fel spontán, természetesen emberi ének. A beszélgetés után Vedres Csaba egyik szerzeménye hangzott el „családi” elõadásban, zongorán és hegedûn.
áron

Koncert zongorára
Leányfalun február 23-án tartott hangverseny
rezonanciája
A szentendrei zeneiskola volt
növendéke (‘78-83) majd tanára (‘90-93) adott hangversenyt teltház elõtt a leányfalui Faluházban két kamaratársával – Rák Béla gitár, Kun
Ádám klarinét – közremûködésével. Halper Judit nem kísérõ, hanem kamaramûvész, a
legmagasabb színvonalon.
Szólistának pedig hibátlan és
meggyõzõ. Ami a kisméretû
zongorában benne volt, avagy
nem, azt hozta, és pótolta tudásával és rutinjával. Halper,

azaz (lánynevén) Tóth Judit
jelenleg Visegrádon és Leányfalun tanít. Ha én Zuschlag
lennék, biztosítanám számára
a lehetõséget, hogy csak az
elõadómûvészetnek éljen.
Mindenestre, mint kenyérkereset még így is jobb az
állapot, mintha kitépnék a körmeit, és kõfejtõben dolgoztatnák, amire volt már „czifra
példa”, világhírûvé lett, avagy
született zongoramûvészünk
esetében. Azt mondják, elfogult vagyok Halper Judittal

Halper Judit
szemben, pedig igaz. Növendékem volt a kezdetek kezdetétõl. Sírva ment többször

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, szombaton 17
órakor kezdõdik a zeneiskola
Oltai Adrienn hangversenytermében Lovas Bettina és Lovas
László, a Szegedi Zenemûvé-

haza a zongoraóráról, nem baj,
megérte mégis. Ugyanis felvételt nyert két konzervatóriumba is egyszerre, a legjobb teljesítménnyel. Ezt követõen
zenemûvészeti fõiskolát, majd
Liszt Ferenc Akadémiát végzett. A mûsorról annyit mondhatok, kellemesen fûszerezett
volt, lényegében a szalonzene
felé kacsintva. Zenérõl beszélni annyi, mondta von Dohnányi, Fischer Ani tanára, mint
víz alatt énekelni. A nagyszámú közönség õszinte ünneplésben részesítette az elõadókat. Szívesen hallanánk
õket Szentendrén is.
Dr. Kromofág

A PMK gyerekkönyvtárban
(Pátriárka u. 7.) tanítási idõben minden hónapban egyszer
– a hónap második szombatján – kézmûves délelõttöt tartunk. A következõ március 8án lesz.

Sylvia
Souvenir
Megújult tavaszi
árukínálattal
új PLAYBOY
termékcsaláddal

(ruházati termékek,
írószerek, ajándéktárgyak stb.)

várja régi és leendõ
vásárlóit!

Szentendre,
Dumtsa Jenõ u. 15.
Tel.: 26/500-440
Nyitva: H-Vas. 10-18 óráig

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL

EGÉSZSÉG

Szecessziós pianínó eladó. Tel. (26) 380005.

Dr. Fábián Ilona belgyógyász, pszichoterápiás szakorvos rendel Pannóniatelepen. Bejelentkezés telefonon: 06-30399-2213.

Könyveladás! Ha már nem fér el a könyveitõl, eladhatja õket saját maga a www.
eladomakonyvem.hu weblapon. Ha nem
akar vele bíbelõdni, átveszem õket bizományba, vagy megvásárolom készpénzért. Tel. (26) 314-677, kisvandor@
gmail.com.
Könyveket, régi fém és-papírpénzt, képeslapot vásárolnék. Tel. 06-30-4552051.
Új állapotú szobai elliptikus trainer (hascomb-fenék-kar) izmosító kardiogép
eladó. Tel. 06-20-583-6357.

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. 06-30-455-9976.
Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott
szakácsot és felszolgálót keresünk állandó munkára, azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-960-7833.
Szentendrei asztalosmûhelybe fényezõt
keresünk. R-Fa, 06-30-914-0739.
A skanzen éttermeibe szakácsot, konyhalányt és mosogatót állandó munkára
felveszünk. Keresünk továbbá alkalmi felszolgálókat, fõleg hétvégekre. Tel. 0630-618-6230.
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.
Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-218-8854.
Gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk Szentendre központjában.
Fizetés megegyezés szerint. Tel. 06-20980-9274.
Szentendrére, népmûvészeti boltba keresünk jó fizetéssel, állandó munkára,
angolul középszinten beszélõ munkatársat (erdélyit is). Más idegen nyelv ismerete elõny. Tel. 06-20-446-2231.
Szentendrei étterembe kézilányt keresünk. Tel. 06-20-599-6988.
Munkatársat keresünk fõ és-mellékállásban végezhetõ táplálkozási tanácsadó
munkakörbe. Közvetlen értékesítésben
szerzett tapasztalat elõnyt jelent. Tel.
06-30-466-2656, e-mail: nemeth75
@yahoo.com.
Nem szezonális üzletbe keresek németül
és angolul beszélõ felszolgálót, konyhai
kisegítõt és szakácsot. Pályakezdõk
jelentkezését is várjuk! Tel. 06-70-5550324.
Szentendrei kisvendéglõ felvesz felszolgálót, futárt, kézilányt. Tel. (26) 318504.

ÁLLÁST KERES
Könyvelõirodában keresek munkát fõ vagy
részmunkaidõben, 11 éves közhivatali
kapcsolódó ismeretekkel. Tel. 06-20-3996725.
Kereskedelmi képesítéssel és gyakorlattal, ukrán és orosz nyelvtudással, jogosítvánnyal, rugalmas hozzáállással munkát keresek. Lindner Ljudmila 06-30-4304060.

ÁLLAT
Kutyakozmetika Szentendrén. Tel. 06-30542-9920.

CSERE
Nyíregyházi 2,5 szobás, gázfûtéses, önkormányzati lakást cserélnék szentendrei
önkormányzatira. Minden megoldás érdekel! Tel. 06-30-525-3330.

Lávaköves masszázs. Tel. 06-20-3103977.
Már most készüljön a nyárra! Alakformáló
cellulit masszázs és komplett alakformáló
programok! Tel. 06-30-464-3223.
Alakformáló pilates torna és kismamatorna. Tel. 06-30-464-3223.
Talpmasszázs az otthonában. Tel. 06-30304-4919.
Pszichológiai magánrendelés, család- és
párterápia, életvezetési tanácsadás,
depresszió, pánikzavar. Tel. 06-20-4549682.

KIADÓ LAKÁS
Különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30-6621266.
A Bükkös-partnál kétlakásos ház földszintje 100 ezer Ft+rezsiért kiadó. Tel. 0620-584-4221.
Pismányban, a busz vonalán 440 nöl
telken 118 nm lakóterû nappali +2,5
szobás igényes, bútorozatlan családi ház
hosszú távra kiadó. Gáz központi és
cserépkályha fûtéssel, 4 autóbeállási lehetõség, 50 nm pince, 40 nm terasz.
Kaució: 2 hó. Bérleti díj: 120 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. (26) 301-952.
Leányfalun Duna-parti, 65 nm-es 3
szobás, összkomfortos lakás kerttel, autó
és-személybejárattal kiadó. Tel. 06-70274-0181.
Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen 1+2
szobás, étkezõs, erkélyes, cirkó-fûtéses
lakás konyhabútorral, de egyébként
bútorozatlanul hosszú távra kiadó. Kaució
szükséges. Ár: 75 ezer Ft/hó+rezsi. Tel.
06-20-555-9723, este: (26) 303-560.
Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30290-6742.
Egyedülálló nõ részére szoba kiadó. Tel.
(26) 303-212.
Szentendrén 120 nm-es, bútorozott ház
garázzsal kiadó. Tel. (26) 301-624.
Rendszeretõ nõ albérlõtársat keresek kõhegyi házamba. Üzenet: Angyal Borozó
(Alkotmány utca).
Kiadó Szentendrén, a Károly utcában 50
nm-es, erkélyes, I. emeleti lakás hosszú
távra. Ár: 50 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 0630-321-5965.
A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, 2
szobás, bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-233-5531.
Szentendrén 45 nm-es új lakás alacsony
rezsivel bérbeadó. Ár: 59 ezer Ft +
rezsi/hó. Tel. 06-30-268-0204.
Márciustól 55 nm-es lakás kiadó a Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20-2233098.
Szentendrén, Pismányban családi ház,
rendezett kerttel hosszú távra is kiadó (3
szoba, nappali, 2 fürdõszoba, garázs)
március 1-tõl. Tel. (26) 328-413, 06-20375-1596.
A Püspökmajorban 70 nm-es, 2 + 2 félszobás, földszinti lakás április 1-jétõl
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-954-6733.
Szentendrén hosszú távra kiadó 8 szobás,
teraszos, kábeltévés panzió. Tel. (26)
314-274, este.

LAKÁS, INGATLAN
Tahitótfaluban áron alul sürgõsen eladó
egy tornácos családi ház. Tel. 06-20-4831868.
Szentendre óvárosában családi ház eladó.
Tel. 06-20-450-1652.
Szentendrén, a fõútvonal mellett 100 nöl
telken 80 nm lakóterû családi ház (garázs,
kazánház, kamra, tûzelõtároló) sürgõsen
eladó. Tel. 06-70-244-5700.
Szentendrei társasüdülõben 28 nm-es,
emeleti, téliesített garzon eladó. Tel. 0670-624-9533.

Budakalászon (Szent István-telep), 19,9
millió Ft-ért 730 nm-es építési telek, aszfaltos utcában, színvonalas, kellemes
környéken, 70 nm-es felújítandó házzal
eladó. Tel. (26) 312-198, 06-20-4742000.
Szentendrén 13,4 millió Ft-ért a Füzesparkban 56 nm-es, I. emeleti, cirkófûtéses, alacsony rezsijû, felújítandó lakás (2
szoba, konyha, fürdõ, WC) eladó. Tel. (26)
312-198, 06-20-474-2000.
Szentendrén, 8,5 millió Ft-ért romantikus
környezetben, 545 nm-es építési telek
(nem üdülõ) eladó. Víz a telken, villany,
gáz elõtte. Tel. (26) 312-198, 06-20-4743333.
Az Ady Endre úton, a belvároshoz közel
126 nöl telken 60 nm-es (3 félszoba, konyha, fürdõszoba), garázsos, gázfûtéses
családi ház eladó. Irányár: 24 millió Ft.
Tel. (26) 301-952.
Szentendre óvárosában 60 nm-es házrész
eladó. Irányár: 10,9 millió Ft. Tel. 06-20958-8701.
Pismányban panorámás, 242 nöl-es, enyhén lejtõs telek eladó. Irányár: 11 millió
Ft. Tel. 06-20-958-8701.
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. 06-20-334-8514.
Tahiban háromszintes, fürdõmedencés
sorház eladó. Tel. 06-20-412-6367.
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Önkormányzati, kis rezsijû lakásomat
nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tel. 06-70-330-5413.
Tahitótfaluban 550 nöl panorámás,
üdülõövezeti telek 2,5 millió Ft-ért
eladó. Jó hely kis befektetés! 5%
beépíthetõség. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén, Izbégen masszív kõház, hat lakóhelyiséges, 2x100 nmen, kétgenerációs lehetõséggel.
Fenyõfás udvar, összközmû, 200 nöl
telek. Ár: 40 millió Ft. Tel. 06-30299-0376.
Leányfalu legszebb részén, õsfás villasoron, templom mellett, központ
közeli helyen, szép tervezésû, de
bontásra szoruló 70 nm-es ház 200
nöl kerttel, telekáron 26 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun, jó helyen 170 nöl telek,
lakóházas elvi építési engedéllyel
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
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) 318-219.
Szentendrén, a Csendes utcában, óvároshoz és a Bükkös-patakhoz közel fekvõ fél
ikerházat helyben kisebb házra cserélném. Az ingatlan társasházzá alakítható,
illetve egészben eladó. Tel. 06-20-5267566, 06-20-218-6748.

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. 06-30-2863760.

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. 06-20-9441282.

Szentendrén családi házban felújított 80
nm-es tetõtéri lakás kertrésszel 16,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-268-0204.

OKTATÁS

Szentendrén felújított házban 38 nm-es,
2 szobás lakás 7,9 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-268-0204.
Szentendrén 25 nm-es, téliesített, összközmûves, könnyû szerkezetes ház 3,9
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-268-0204.
210 nm-es Bükkös-parti ház és 100 nmes Széchenyi-hegyi lakás garázsokkal
teraszokkal budai, 150 nm-es házra cserélhetõ, vagy eladók 50 millió Ft-ért. Tel.
06-20-584-4221.
Kétgenerációs belvárosi családi ház
eladó, elcserélhetõ. Tel. (26) 314199.
Eladó 25 nm-es, földszinti garzon Szentendrén, a Pap-szigetnél (Ady út 30.) Ár:
5,5 millió Ft. Tel. 06-20-585-4554.
A Püspökmajor-lakótelepen 35 nm-es
lakás felújított állapotban eladó. Irányár:
10,5 millió Ft. Tel. (26) 312-247.
Szentendrén 3 szintes, többgenerációs,
vállalkozásra is alkalmas vagy társasházzá átalakítható ház nagy telekkel a 11-es
úthoz közel eladó. Tel. 06-20-367-9361.
Bükkös-pataknál 165 nöl-es telekrész, építési tervekkel eladó. Kivitelezés lehetséges. Ár: 20 millió Ft.
Tel. 06-20-323-6233.
Az angol házakban 3. emeleti lakás eladó.
Tel. 06-30-966-8497.
Augusztus végi költözéssel, Bükkös-parthoz közeli 135 nm-es igényesen felújított, sorházi lakás garázzsal eladó.
Irányár: 34,5 millió Ft. Tel. 06-70-3365530.
Szentendrén, fõúttól 150-200 méterre,
jó helyen komfortos szép kis kõház (30
nm + terasz) 150 nöl-es fenyõfás kerttel
telekáron, olcsón, 12 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, a Pap-szigetnél teljesen
felújított, 30 nm-es garzonlakás eladó.
Irányár: 7,9 millió Ft. Tel. 06-30-3184709.
Leányfalun eladó kétgenerációs,
ötszobás kõház, garázzsal, szuper
panorámával a Dunára is. Ikerház, de
külön helyrajzi számon és saját 180
nöl-es telken van mind a kettõ,
egymástól függetlenül. Ára: 20 millió Ft. Tel. 06-30-299-0376.

Matematika korrepetálást vállal mérnöktanár eredménycentrikus módszerrel,
nagy gyakorlattal. Tel. 06-30-330-0554.
Rajztanítás, felvételi elõkészítõ.
www.paizspeter.com
Angol nyelvtanfolyamok minden szinten,
magánórák, hétfõtõl szombatig, délelõtt,
délután a szentendrei HÉV-végállomás
mellett és Pomázon. Tel. 06-70-5273879.
Angol anyanyelvû tanár Szentendrén, a
belvárosban, otthonában minden szinten tanítást vállal. Tel. (26) 314-004.

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

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

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Tavaszi akció! Külsõ hõszigetelés (Dryvit)
5 cm-es szigetelés 4000 Ft/nm áron
anyaggal. Tel. 06-20-523-0253.
Hétszemélyes Merci bérelhetõ. Tel. 0620-494-2535.
Kertgondozást vállalok nagy gyakorlattal. Tel. 06-20-346-2840.
Bozótirtás, gazolás, építési telkek fakivágása, permetezés. Tel. 06-20-5230253.
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)
312-340.
Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26)
312-340.

ÜZLET
Szentendrén 40 nm-es helyiség bérbeadó kereskedelmi vagy egyéb tevékenységre. Tel. 06-30-962-5719.
Szentendrén, a Kõzúzó utcában 30 nm-es
iroda teljes infrastruktúrával bérbeadó.
Ár: 59 ezer Ft+rezsi/hó. Tel. 06-30-2680204.
Szentendre óvárosában 16 nm-es üzlethelyiség 30 nm-es pincével eladó vagy kiadó. Tel. (26) 318-672, 06-30-203-9193.
Április 1-tõl a Bogdányi utcában 25 nmes 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.
A Püspökmajor-lakótelepen, az óvodával
szemben bármilyen tevékenységre megfelelõ, új építésû üzlethelyiség kiadó
április 1-jétõl. Tel. 06-20-550-8585.

EGYÉB
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.

Új helyen
Kiskópé Gyermekfelügyelet – jöhetsz
egész napra, de 1-2 órára is. Tel. (26)
310-365, 06-70-944-5801.
Jelzáloghitel gyors intézése, aktív BÁRosoknak is. Hitelkiváltás, adósságrendezés, ingatlan hitel, jelzáloghitel. svájci frank (CHF), euro, japán jen (JPY) és
forint alapú hitelek közvetítése. Elsõsorban jelzálogalapú hitelfolyósítással
foglalkozunk. A jelzálogként felajánlott
ingatlan nem lehet panel, illetve vályogház. Aktív BÁR-osoknak, illetve a KHRben nyilvántartott személyeknek is tudunk hitelt biztosítani még abban az esetben is, ha az ingatlanon már végrehajtás
van. Foglalkozunk emellett autófinanszírozással, kis- és középvállalkozói hitelekkel is. NextCredit Hitel &Biztosítás
Tel. (26) 400-550; 06-70-946-4647; 0620-593-6968.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a BER-IL Ingatlaniroda március 1-jétõl a Vasúti villasor 1.
sz. I. emelet címre költözik. A telefonszám változatlan (26) 301952, 20/326-3645. www.berilingatlan.hu és berilingatlan@tonline.hu

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték, tisztelték és
szerették, hogy drága édesanyánk,
Kolevné Sashalmi Mária Éva életének 64. évében elhunyt. Búcsúztatása március 8-án, szombaton 10
órakor lesz a Sztaravodai úti temetõben.

programok 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

KIÁLLÍTÁS
MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
ÉLETEM ELSÕ KIÁLLÍTÁSA
Péterfi Dániel fotói
Megtekinthetõ: március 16-ig
Február 23-március 1.
AUKCIÓS KIÁLLÍTÁS
Árverés március 1-jén 17 órakor.
Az árverés teljes anyaga megtalálható www.axioart.com internetes
mûkereskedelmi
portálon
is.
Ugyanitt vételi megbízásokat is
fogadnak minden tételre.

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Február 29. péntek 18 óra
A FÖLD SZAKRÁLIS FÖLDRAJZA
Géczy Gábor fizikus elõadása
Március 7. péntek 18 óra
A SZENT KORONA EVANGÉLIUMA II.
Dr. Varga Tibor elõadása
Március 14. péntek 18 óra
BEM ÉS PETÕFI
Dr. Szép Tibor elõadása
Március 16.vasárnap
PETÕFI EMLÉKTÚRA A KÕHEGYRE
Ünnepi beszédet mond Dr. Szép Tibor
(kirándulás, nyársalás, lovaglás)

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyár: 600 Ft
Február 29. péntek
17.00 Elizabeth: Az Aranykor
19.00 A nagy kiárusítás
20.45 P.S. I Love You
Március 1. szombat
13.30 Mézengúz
15.15 Macskafogó 2
16.45 A nagy kiárusítás
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Március 15-i rendezvények Szentendrén

18.30 Szkafander és pillangó
20.30 Kasszandra álma

17.30

19.00
Március 3. hétfõ
„Magyar P'Art” – magyar filmek
napja:
18.15 Az élet vendége –
Csomalegendárium
20.15 Madárszabadító, felhõ, szél

Ünnepi hangverseny a Polgármesteri Hivatal
dísztermében
Közremûködnek a Vujicsics Tihamér zeneiskola
tanárai és a Ferences Gimnázium diákjai
Koszorúzás a Vasvári szobornál
A hangverseny utángyertyás felvonulás a
szoborhoz.

12.00

Március 15.
9.30
10.25

Március 4. kedd
„Túlsó P'Art” – útkeresõknek:
18.15 Szent szív
20.15 Hétköznapi mennyország
Március 5. szerda
„Keleti P'Art”:
18.15 Idõ
20.00 Szamszára

Koszorúzás Petzelt József mérnök, honvéd
alezredes sírjánál
A Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának
és a Szentendrei Tûzoltóságnak díszfelvonulása
a városban a történelmi zászlókkal és a katonazenekarral. Útvonal: Laktanya – 11-es út –
Kossuth Lajos utca – Dumtsa Jenõ utca – Fõ tér
– Görög utca – Duna-korzó – Postás-strand

19.00

Ünnepi mûsor a Fõ téren
Köszöntõt mond: dr. Dietz Ferenc, Szentendre
polgármestere.
Ünnepi beszédet mond: dr. Kedves Gyula alezredes, a Hadtörténeti Múzeum igazgató helyettese.
Ünnepi mûsort adnak a Barcsay Jenõ Általános
Iskola diákjai. Térzene.
A MH Központi Kiképzõ Bázis, a Szentendrei
Tûzoltóság, a Rendõrkapitányság és Polgárõrség
technikai bemutatója a Postás-strandon
„Petõfi nem alkuszik!” – ünnepi elõadás a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében
A Nemzeti Kamaraszínház, a Söndörgõ Együttes
és a Debreceni Néptánc Együttes közös produkciója.
Az esti elõadásra jegyek rendelhetõk: Harmathéknál (felnõtt: 1500 Ft, diák és nyugdíjas:
1000 Ft. Tel: 26/312-958; 20/310-4142)

Szentendrei Tavaszi Napok 2008

Március 6. csütörtök
20.00 Válás olasz módra

Március 14 - 29.

Programok a P’Art
Moziban
BEVEZETÉS A GRAFIKAI
TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁBA
Rajzszakkör iskolán innen és túl
Az I. szemeszter hat alkalomból áll,
melynek során szénnel, ceruzával és
pasztellel fedezzük fel az emberi formát és tárgyi környezetünket.
Minden szerdán
9.30-11.00 és 18.00-19.30
Foglalkozás formája: csoportos
Foglalkozás díja: 1500 Ft, amely
magában foglalja az anyagköltséget.
Bõvebb információ: Farkas Vera
06-20/5776-333.
ÖNISMERET JUNG NYOMÁN
KÉPZÕMÛVÉSZETI TECHNIKÁKKAL
Minden hétfõn 18.30 - 20.00
Foglalkozás formája: csoportos
Foglalkozás díja:
1500 Ft, amely magában foglalja
az anyagköltséget is.
Jelentkezni és bõvebb információt
kapni: Farkas Vera képzõmûvészterapeutánál lehet a 06-20-5776-333
telefonon.

Március 14. péntek, 17.30 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
A VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA TANÁRAINAK
ÜNNEPI HANGVERSENYE
Közremûködnek: a Ferences
Gimnázium diákjai
Március 14 - április 13.
MÛVÉSZETMALOM
BUDAPEST ART
EXPO FRISS –
FIATAL
KÉPZÕMÛVÉSZEK
V. NEMZETKÖZI
BIENNÁLÉJA
Megnyitó:
március 14. péntek, 18 óra
A Budapest Art Expo Alapítvány idén
ötödször rendezi meg a a fiatal
képzõmûvészek nemzetközi biennáléját a MûvészetMalomban.
Március 15. szombat, 19.30 óra
PÉTER-PÁL TEMPLOM
BOGÁNYI TIBOR ÉS ZÁSZKALICZKY
ÁGNES LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE

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

Március 16. vasárnap, 19.30 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
„AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK
A VALÓDIT“ – EPERJES KÁROLY
ÖNÁLLÓ ESTJE
Zenés, rendhagyó irodalmi est
a XX. század istenkeresõ költõitõl
(Ady, Babits, József Attila, Pilinszky)
Közremûködik: Négyessy Katalin
(gordonka)
Csak 12 éven felülieknek!
Belépõjegy: 1500 Ft
Március 22. szombat, 10 óra
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés és díszítés többféle
technikával
Március 25. kedd, 19 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
GHYMES KONCERT
Belépõjegy: 2000 Ft
Március 28. péntek, 10 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
BAJUSZ - PÁZMÁN LOVAG
A Maszk Bábszínház elõadása
Belépõjegy: 500 Ft
Március 28. péntek, 20 óra
DMH BARLANG
BALKAN FANATIC KONCERT
Tagok: Tzortzoglou Jorgosz,
Lepés Gábor (Lepe), Pásztor Anna
(Mc Jammin) és Rise FM.
Belépõjegy: 600 Ft

Jazzbalett • Színpadi tánc
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Március 14.

Március 2. vasárnap
15.00 Mézengúz
16.30 Bab' Aziz
18.15 Szkafander és pillangó
20.15 Kasszandra álma

Mûsoron J.S.Bach, René Guillou és
Joseph Rheinberger mûvei
Belépõjegy: 1500 Ft
Március 16. vasárnap, 18 óra
REFORMÁTUS TEMPLOM
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
Közremûködik: a Szentendrei
Kamarazenekar és a Musica Beata
kórus, Magyarkuti Nóra - szoprán,
Kántor Enikõ - fuvola
Mûsoron A. Vivaldi, Ph. E. Bach,
Elgar, Ádám Jenõ mûvei
Vezényel: Fenyõ Gábor és Bokorné
Forró Ágnes, Wolfné Kovács Zsuzsa
Belépõjegy: 600 Ft

Március 29. szombat, 16 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
TAVASZKÖSZÖNTÕ NÉPTÁNCGÁLA
I. rész: „SZÍVÜNK VÍGSÁGGAL...” –
Táncok, játékok, mulatság
Kalotaszegrõl – A SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES MÛSORA
Mûvészeti vezetõk: Kocsis Enikõ
és Fitos Dezsõ
Zene: Szalonna és barátai
II. rész „SZÍVE JÁRÁSÁT HALLOD
AZ IDÕNEK” – A ZURGÓ EGYÜTTES
MÛSORA
Az 1993-ban alakult Zurgó Együttes
moldvai csángó népzenét játszik
Mûvészeti vezetõk: Demeter László és
Nagy Bercel
Belépõjegy: 800 Ft

Március 29. szombat, 19.30 óra
PÉTER-PÁL TEMPLOM
FASSANG LÁSZLÓ
(ORGONA) ÉS
SZOKOLAY DONGÓ
BALÁZS (DUDA,
FURULYA, SZAXOFON)
ESTJE
Mûsoron Bach,
Antonio de Cabezón,
Fassang László és Szokolay Dongó
Balázs mûvei
Belépõjegy: 1500 Ft
A hangverseny támogatója: OTP, MOL
Helyszínek:
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 1-3.
PMK SZÍNHÁZTERME
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
DMH BARLANG
Dunaparti Mûvelõdési Ház,
Duna-korzó 11/A
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
REFORMÁTUS TEMPLOM
Rákóczi Ferenc u. 14.
PÉTER-PÁL TEMPLOM
Péter-Pál u.
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas Béla u. 6.
Jegyek elõvételben kaphatók:
Tourinform SZENTENDRE
Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel.: 26/317-965, 317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu
Nyitva: március 15-ig:
hétköznapokon 9.30-16.30-ig,
szombat-vasárnap: 10-14-ig
március 16-tól:
hétköznapokon: 10-17-ig,
szombat-vasárnap: 10-16 óráig.
Pest Megyei Könyvtár portája:
hétfõ-péntek: 14-19 óráig
Az elõadások elõtt 1 órával
a helyszíneken lehet jegyet váltani.
Információ:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
Tel.: 26/312-657;
www.szentendreprogram.hu
A programsorozat támogatója:
Budapesti Tavaszi Fesztivál

12 sport
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Sportdiplomáciai siker

Férfi kézilabda NBI B

Izgalmak a Sleepwalkers tájékán

Ragyogóan kezdek csapataink a bajnokság tavaszi fordulójának
elsõ mérkõzésén.
Az ellenfél Várpalota csapata volt, a csapat idegenben remek
játékkal, végig vezetve magabiztos gyõzelmet aratott.
Eredmény: Várpalota – Szentendre: 26-31, félidõben: 13-17
Legjobb góllövõ: Perényi: 10, Hajdú: 7, Nagy: 6, Duzsi: 6.
Az ifjúsági csapatunk is magabiztos, jó játékkal 41-25-re verte
meg Várpalota IFI csapatát, és ezzel a gyõzelemmel pontveszteség nélkül élen áll a tabellán. Az elsõ hazai mérkõzésünk
március 2-án, vasárnap, a Budakalászi Sportcsarnokban kerül
megrendezésre, az IFI csapat 16 órától, a felnõtt csapat 18
órától játszik. Az ellenfél Pápa csapata lesz. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.

A magyar baseball 16 éves történetének legizgalmasabb pillanatai következnek el márciusban. Simonyi Dénes 21 éves szentendrei játékos
a hazai baseball történetében elõször (és magyar születésû játékosként is elõször) jut ki
tavaszi válogató edzésre Floridába, a St. Louis
Cardinals Minor League csapatához, abba a félprofi bajnokságba, ahonnan a késõbbiek során
a Major League csapatokhoz leszerzõdtetett
nagyágyú profi játékosokat válogatják be. Ilyen
megmérettetésre pályázik élete során az amerikai földrész sok ezer profi szerzõdésre áhítozó baseballosa. Dénes nagyon jól képzett
játékos, kérdés, hogy a hazai – igen szerény –
lehetõségek mellett sikerül-e neki a nagy
bravúr, és legalább egy féléves idõszakra
meghívást kap a csapattól a tavasztól õszig
tartó Minor League küzdelmeire. Mivel itthon a
baseball kevésbé ismert, az esemény rendkívülisége elsõ látásra talán nem érezhetõ, de
nyugodtan mondhatjuk, hogy óriási esemény
és nagy lehetõség ez nemcsak Dénesnek, hanem
a többi játékosnak is, hiszen kaput nyithat az
áhított amerikai baseball irányába, illetve
lehetõséget teremthet a baseball hazai fejlesztésére, és arra, hogy helyi és országos szinten is több figyelmet kapjon ez a sport – számolt be a rendkívüli lehetõség részleteirõl
Balázs László, a Szentendre Sleepwalkers
Baseball Club játékosa, Dénes csapattársa.

Természetjárás
Március 9. vasárnap:
Kétbükkfanyereg – Pilisszentlélek v. Római
út – pálos kolostor – Hoffman-vadászház –
Szakó-nyereg – Dömös (kb. 12 km)
Találkozás: Szentendre HÉV állomáson 7.40kor. Túravezetõ: Mondok Zsuzsa és Kosztolányi István
A tanév végéig még négy túra lesz: április 6.
(vasárnap), május 10. (szombat), május 31.
(szombat), június 15. (vasárnap).
További információ és jelentkezés:
mondok@naporashaz.hu
www.naporashaz.hu

Kerékpártúra
Március 15. szombat
Szentendre – Dömörkapu – Sikárosi-rétek
(Szilágyi Bernát-forrás) – Pilisszentlászló –
Hegytetõ – Pap-rét –Sztaravoda – Szentendre
(kb. 25 km aszfaltúton)
Találkozás: a Napórásháznál 8.45-kor, vagy a
dömörkapui parkolóban 9.30-kor.
Túravezetõ: Devescovi Balázs totnes@
freemail.hu; 30/588-3363

Mivel a baseballrajongók szeretnék, hogy
e kitûnõ sport ismét szerepeljen az
olimpián, Amerika mindenkit mozgósít.
Ennek megfelelõen az amerikai nagykövetasszony, April Foley adta át Dénesnek
a meghívólevelet és egy csapatmezt.

Dénes lehetõsége annak köszönhetõ, hogy egy
évvel ezelõtt hazánkban járt az egyetlen magyar származású, Felvidékrõl kivándorolt
nagyszülõkkel rendelkezõ, a '70-es években
félelmetes dobóként ismert, a St. Louis Cardinals csapatában játszó Al Hrabosky. A legenda akkor meghatódottan konstatálta, hogy
Magyarországon – és kimondottan Szentendrén
– mûködik a baseball, és nyomban segítséget
ígért. Ennek köszönhetõ, hogy játékosunk
rövidesen indulhat Miamiba. Reméljük, hogy
Dénes nagy élményekrõl, több tudásról és szép
sikerekrõl fog beszámolni rövidesen. Drukkoljunk neki teljes szívbõl, mert az õ sikere
kihat a városra és az egész országra!

Szentendrei kispályás
labdarúgóbajnokság
Másodosztály, VI. forduló
február. 16.
AC Pumpa-Máj Fc.
Muslicák-Káosz
AC Pumpa-Boka Junior
Muslicák-Ultra Violák
Máj Fc.-Káosz
Részautó-Tico-tico
Muslicák-Boka Junior
Részautó-Ultra Violák
Tico-tico-Izbég
Ultra Violák-Unicum
Részautó-Boka Junior
Izbég-Unicum

0:3
0:3
0:3
0:3
2:1
0:2
0:3
2:4
1:4
1:0
1:2
0:2

A bajnokság állása 6 forduló után:
1. Boka Junior, 2. Máj FC., 3. Káosz

Az UniCredit
Bank Hungary Zrt.
munkatársat
keres
PRIVÁT
ÜGYFÉLMENEDZSER
munkakör betöltésére
szentendrei bankfiókjába
(Referencia szám: 1420.)
Feladata:
• a Bank lakossági, ill.
célcsoportos kisvállalati
termékeinek és szolgáltatásainak teljes körû
proaktív értékesítése
(betéti- és befektetési
termékek, hiteltermékek,
számlatermékek és az
ahhoz kapcsolódó egyéb
termékek és szolgáltatások)
• az ügyfelek teljeskörû
kiszolgálása, tájékoztatása, igényeik
feltérképezése, kapcsolattartás, tanácsadás,
proaktív értékesítés
• számlavezetéssel kapcsolatos napi operatív
feladatok elvégzése minden ügyfélszegmensre
• aktív cross-selling
tevékenység
Elvárásaink:
• elõny a felsõfokú
végzettség

• banki területen
ügyfélkezelésben,
értékesítésben szerzett
kétéves tapasztalat
• angol társalgási szintû
nyelvtudás
• ügyfélorientált fellépés
• kiváló kezdeményezõ-,
kapcsolatteremtõ- és
kommunikációs készség
• önálló, felelõsségteljes
munkavégzés
• konfliktustûrõ képesség
Sikeres pályázat esetén
Ön egy kiemelkedõ teljesítményt nyújtó bank tagja
lehet, ahol szakmai
fejlõdésre és versenyképes
jövedelemre számíthat.
Amennyiben Ön a fenti
követelményeknek
megfelel, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát
a referenciaszám megjelölésével kérjük juttassa
el hozzánk az alábbi címek
egyikére, hogy a kölcsönös
ismerkedést megkezdhessük.

UNICREDIT BANK
HUNGARY ZRT.
Humánpolitikai
Igazgatóság
1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.
vagy email: humanpolitika@unicreditgroup.hu

Góllövõlista élcsoportja: 16 gól: Varga P.
(Boka), 12 gól: Hörömpõ A. (Tico), 11 gól:
Makula P. (Boka), Borza R. (Káosz), Pintér L.
(Boka)
A másodosztály, VII. fordulójára március 22én 8 órától kerül sor, a másodosztály, VIII. fordulója április 5-én lesz.
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