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Nemcsak nagy segítség az egészséges táplálkozás híveinek, de olvasmányként is kitûnõ
Rezi György Bio szakácskönyve, melyrõl a 12. oldalon olvashatnak. Benke Donát tûzoltó
törzsõrmester a langlovagok.hu fotópályázatán különdíjat nyert alkotásával (4. oldal). 
A Tavaszi Napok rangos eseménye lesz Bogányi Tibor és Zászkaliczky Ágnes koncertje 
a Péter-Pál templomban (11. oldal). A Tai Chi mûvészetérõl tudhatunk meg sok mindent 
a Franyó Lajos vezette csoporton keresztül (13. oldal). Kósa Klára keramikusmûvész mûhe-
lyében testvérvárosainkból érkezett delegáltak próbálhatták ki kreativitásukat.

Rezi György Benke Donát Bogányi Tibor Franyó Lajos Kósa Klára

KISTÉRSÉG
Kistérségi összeállításunk

lapunk 
8-9. oldalán olvasható

Évkezdõ találkozóra érkeztek Szentendrére a testvérvárosok képviselõi. Wertheim,
Salon de Provence, Godmanchester és Huntingdon polgár- és alpolgármesterei,
valamint testvérvárosi egyesületeinek vezetõi látogattak hozzánk, hogy a szeptem-

berben megrendezésre kerülõ Ifjúsági és Kulturális Fesztivált közösen készítsék elõ. 
A hivatalos programon kívül azonban már az elsõ napon meglepetések várták õket.
Kósa Klára keramikusmûvész meghívta õket mûhelyébe, ahol mindenki két emlék-
tányért csinálhatott. A vendégfogadó jó magyar pálinkától megbátorodott, újsütetû
keramikusok a kezdeti meglepetésük után boldogan láttak neki az alkotásnak. 
S a végeredmény: német, francia, angol feliratokkal és kedves rajzokkal díszített szemé-
lyes hangú, szép emléktányérok, amelyekbõl az egyiket ajándékba megkapják, a másik
pedig a tavalyi Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvény idején, a város jeles polgárai
által készített tányérokkal együtt, a gyûjteményt fogja gyarapítani. 
Azonban a meglepetések sora ezzel nem zárult le. Az esti díszvacsora végeztével Kósa
Klára a Reneszánsz Év alkalmával, Mátyás király udvarának ötszáz évvel ezelõtti ünneplési
szokásait felelevenítve, egy hatalmas koszorú elé invitálta õket. Az ezen levõ huszon-
négy mécsest gyújtották meg egyenként a vacsora résztvevõi, miközben a fellobbanó
fényben kívánhattak valamit. 
Magyarul, angolul, franciául és németül hangzott el mindannyiszor, hogy éljen sokáig
a barátság és a testvériség, ami minket összeköt. Rappai Zsuzsa

Lucy Weber, a wertheimi Testvérvárosi Egyesület elnöke meggyújtja a mécsest

Testvériség

+4 oldal
ajándék!
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

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

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

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

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

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

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

SSOOSS
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Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a népszavazással 
kapcsolatos feladatok miatt 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ OKMÁNYIRODA 
MÁRCIUS 10-ÉN HÉTFÕN 

ZÁRVA TART. 
Megértésüket köszönjük!

Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ AZ ALÁBBI 
TULAJDONÁBAN LÉVÕ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Ingatlan helye Hrsz. m2 Minõsítés Min. vételár + 20% áfa
Vándor u. 9517 1277 üdülõ 16 091 000

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át. Az ajánlat
benyújtásának határideje: március 19. 15 óra, Szentendre, Városház tér
3. I. emelet, iktató. Bõvebb tájékoztatás: 26/503-377, 26/503-351.

FELHÍVÁS
javaslattételre 

Szentendre Város Pedagógiai
Díja adományozásához

Szentendre Város Önkormányzata júniusban, a
pedagógusnapon köszönti a városban oktató-
nevelõként dolgozó polgárainkat. Az ünnepsé-
gen hagyományos módon átadásra kerül
Szentendre Város Pedagógia Díja. A kitüntetés
adományozható azoknak a személyeknek és
csoportoknak, akik kiemelkedõ eredményeket
értek el az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-
nevelõ munkában, a tehetséggondozás te-
rületén magas fokú pedagógiai és szakmai
felkészültségük alapján élen járnak az újszerû
és hatékony  pedagógiai módszerek kidolgo-
zásában és alkalmazásában. A díjból minden
évben csak egy adományozható, ezért fontos-
nak tartjuk a város polgárainak véleményét. A
határidõre beérkezett javaslatok alapján dönt
Szentendre Város Képviselõ-testülete arról,
hogy a 2008. évi Pedagógiai díjat melyik
pedagógus veheti át az ünnepségen. 
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ
bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó lakhellyel
rendelkezõ polgár.
A javaslatok beérkezési határideje: március
31. hétfõ 16 óra. A javaslat beadásának
helyszíne: Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal iktatója (Városház tér 3.).
Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatás
szövegét maximum 10-15 gépelt sorban fogal-
mazzák meg a hivatal ügyfélszolgálati irodáján
átvehetõ, vagy a honlapról letölthetõ adat-
lapon.
A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mail-
ben is el lehet küldeni a fent megadott határ-
idõre: nyolczas@ph.szentendre.hu.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak méltatással
ellátott javaslatot fogadunk el!
További felvilágosítást kérhetnek: Nyolczas
Csabánétól a polgármesteri hivatal jegyzõi
titkárságán a 26/503-365 telefonszámon.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Szentendre Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala
munkatársakat keres

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI  FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA

Feltételek: középfokú pénzügyi-számviteli és
építõipari, épületgépészeti szakképesítés, 
B-kategóriás jogosítvány
A munkakör betölthetõ: május 16.
A kiválasztásnál elõnyt jelent: önkormányzati
ingatlankezelés területen végzett gyakorlat,
mûszaki tapasztalat, szentendrei, esetleg
kistérségi lakóhely
Beküldési határidõ: március 14.
Ellátandó feladatok: 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése,
állagmegóvás bizosítása, lakásgazdálgódás
A szakmai önéletrajzot írásban a polgármesteri
hivatal címére kérjük eljuttatni zárt boríték-
ban (2000 Szentendre, Városház tér 3.). 
Jelige: lakásgazdálkodási ügyintézõ.

VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÕ

Feltételek: felsõfokú iskolai végzettség,
közgazdasági vagy mûszaki szakirány; magyar
állampolgárság; cselekvõképesség; büntetlen
elõélet; felhasználói szintû MS Office, vagyon-
nyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egyete-
mi jogi szakképesítés, B kategóriás jogosítvány,
közigazgatási szakvizsga,vagyongazdálkodás
területén szerzett szakmai gyakorlat, 
A munkakör betölthetõ: április 15. napjával.
Leadási határidõ: 2008. március 14. 
Ellátandó feladatok:
vagyongazdálkodással kapcsolatos szerzõ-
dések, bérleti szerzõdések kezelése, hátralékok
behajtása 

A pályázatot zárt borítékban kell eljuttatni a
polgármesteri hivatal címére (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) vagyongazdálkodás jeligével
ellátva. 
Pályázattal kapcsolatos szakmai információ:
dr. Reinhoffer Katalin (26) 503-351.

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; 500-624,
Szabóné Klement Borbála
igazgató

BÉKEJEL SZENTENDRE

MÁRCIUS 29. 18.00 

FÕ TÉR

A BÉKE ERÕ.

ERÕ, MELY ÚJ VILÁGOT

TEREMT.

JELENTKEZZ!

www.humendre.hu



Tisztelgés 
az áldozatok elõtt

Egyperces néma felállással
tisztelgett a kommunista dik-
tatúra áldozatai elõtt a kom-
munizmus áldozatainak em-
léknapja (február 25.) alkal-
mából a képviselõ-testület
február 26-i ülésének kezde-
tén, Tolonics Gyula képviselõ
ügyrendi javaslatára. Az Or-
szággyûlés 2000. június 13-án
elfogadott határozata értel-
mében minden év február 25-
én tartják ezt az emléknapot.
1947. február 25-én Kovács
Bélát, a Független Kisgazda-
párt fõtitkárát a megszálló
szovjet katonai hatóságok jog-
talanul letartóztatták és a
Szovjetunióba hurcolták, ahol
nyolc évet töltött fogságban.

Tagcsere a Pro
Szentendrénél

Magyar Judit egyéb elfoglalt-
ságaira hivatkozva lemondott
a Pro Szentendre Városfej-
lesztési Kft. tulajdonosi bi-
zottságának tagságáról. He-
lyette dr. Dietz Ferenc pol-
gármester Trenka István kép-
viselõt javasolta, mint új bi-
zottsági tagot. A felkért kép-
viselõ a munka folytonossága
érdekében elfogadta a je-
lölést.

Kedvezményes
parkolás

Chipkártya helyett szélvédõre
ragasztandó matricák biz-
tosítják március 17-tõl az
ingyenes parkolást Szentendre
belvárosában azok számára,
akik a városnak fizetik be gép-
jármûvük után a teljesít-

ményadót – döntött a képvi-
selõ-testület február 26-án. A
matrica – a korábbi tervekkel
ellentétben – egy évben nem
11 000 forint (félévente 5500
forint) erejéig biztosít ingye-
nes parkolási lehetõséget,
hanem korlátlan mennyiség-
ben. Némi szûkítés azonban
így is maradt: a „matricások”
a Duna-korzón és a Lázár cár
téren, vagyis a kiemelt par-
kolási zónákban nem használ-
hatják ingyen a parkolóhe-
lyeket. (Itt továbbra is csak
díjfizetés ellenében lehet vá-
rakozni.) 
A matricákat a hivatal nem
postázza automatikusan, azok
igényelhetõk a teljesítmény-
adó befizetését követõen. Az
igazságosság érdekében csak
azok juthatnak hozzá, akiknek
igazolhatóan nincs az önkor-
mányzat felé gépjármûvel
kapcsolatos díjtartozásuk.

Módosítottak a díjfizetési
kötelezettségek 
idõtartamán is: 
március 15-tõl október 31-ig
munkanapokon 
9.00-20.00-ig,   
hétvégén és munkaszüneti
napokon 10.00-20.00-ig,    
november 1-tõl március 14-ig
munkanapokon  
9.00-18.00-ig,   
hétvégén és munkaszüneti
napokon pedig 10.00-18.00-
ig kell fizetni a parkolásért.
A fizetendõ díjak változat-
lanok maradtak:
I. parkolási zóna: 150 Ft/óra
II. parkolási zóna: 210 Ft/óra
III. parkolási (kiemelt) zóna:
270 Ft/óra
Buszparkolás díja:
Paprikabíró utcai parkolóban:
1000 Ft/óra
Rév utcából nyíló (Teátrum)
parkolóban 1000 Ft/óra

A részletes bérletkonstrukció-
kat és a pótdíjakat a parkolási
rendelet tartalmazza, amely
hatályba lépése elõtt olvas-
ható lesz Szentendre hon-
lapján (www.szentendre.hu). 
Azért készül kártya helyett
matrica, mert a korábbi terv,
a chipkártyák bevezetése az
önkormányzat számára túl
drága megoldás lett volna.
(Horváth József, a Városi
Szolgáltató Zrt. új cégvezetõ-
je ugyanis már hivatalba lé-
pésének elsõ napjaiban jelez-
te, hogy a chipkártyán jóváírt
ingyenes parkolás természet-
beni juttatásnak minõsülne, s
így óriási költségvonzata len-
ne az önkormányzat számára.)
Így akik Szentendrére fizetik
be a gépjármûvük utáni tel-
jesítményadót, azok e matrica
birtokában ingyenesen parkol-
hatnak a belvárosban, kivéve
a Duna-korzót és a Lázár cár
tér területét, vagyis a kiemelt
parkolási övezeteket. Hideg-
kuti Gergely kompromisszu-
mos, de nem tökéletes megol-
dásnak nevezte a döntést, a
testület egésze pedig üdvö-
zölte, hogy március közepétõl
kiadhatóvá válnak a matricák.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
kérdésére Horváth József, a
Városi Szolgáltató Zrt. cég-
vezetõje az ülésen elmondta:
a cég számára minden feltétel
megvan ahhoz, hogy a jelen-
legi jogbizonytalanság már-
cius 15-ével megszûnjön, s a
most módosított parkolási
rendelet életbe lépjen – végre
a gyakorlatban is. (Tudniillik,
a gépjármû után fizetendõ tel-
jesítményadó idei elsõ rész-
letének befizetési határideje
március 15. lesz.) Horváth
József lapunknak beszámolt
róla, hogy a módosított ren-
delet életbe lépését követõen

minden eszközt megragadnak
majd a parkolási díjak be-
fizetésének ellenõrzésére.
Elsõ lépésként megemelik a
parkolóõrök jelenlegi három-
fõs létszámát, várhatóan 5-6
fõre. A csapat váltott mûszak-
ban járja majd a belvárost, s
nemcsak hétköznap, munka-
idõben fogják kontrollálni az
autókat, hanem esténként és
hétvégenként is. Mint meg-
tudtuk, a téli hétvégéken
rendszeresen mintegy félmil-
lió forint folyt be a város
kasszájába a parkolási díjak-
ból, ami várakozáson felüli
eredmény volt.

B. T.

aktuális 3
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 9. SZÁM • 2008. MÁRCIUS 7.

A polgármester 

naplója
március 10.
10.00 Köztársasági elnöki
látogatás a MH Központi Kiképzõ
Bázison

március 11.
08.00 Vezetõi értekezlet
09.00 Testületi ülés

március 12.
09.00 Befektetõkkel
megbeszélés
11.00 DPÖTK irodavezetõjével
megbeszélés
17.00 Gyermeknapi
megbeszélés
19.00 Szentendrei Muzsikus
Családok elõadása PMK

március 13.
17.00 Városfejlesztõ Egyesület
ülése

március 14.
14.00 Tûzoltóság állomány-
gyûlése
17.30 Március 15-i ünnepi
hangverseny a Városháza
dísztermében
19.00 Koszorúzás a Vasvári Pál
utcában

március 15.
09.30 Koszorúzás a Petzelt
szobornál
10.25 Díszfelvonulás 
11.00 Ünnepi mûsor a Fõ
téren, polgármesteri köszöntõ

Aprópénzével 
az életéért
A Szentendrei Szakorvosi Rendelõ

portáján elhelyezett egy- és kétforintosokat gyûjtõ persely
tartalmából az Ön biztonságát is szolgáló, szívmegállás
esetén életmentõ defibrillátort szeretnénk vásárolni. Ezért
ezúton kérjük, hogy lejárt aprópénzeit ne a bankba vigye!

Köszönettel: dr. Pázmány Annamária intézményvezetõ

Véradás
A Vöröskereszt várja a segíteni szándékozó véradókat 

március 12-én, szerdán 9-tõl 17 óráig
a Pest Megyei Könyvtárba (Pátriárka u. 7.).

TÉLI AKCIÓ
Szentendrén 

a rendelõintézetben
SZTK vények beváltása

Szemüvegkészítés és javítás
Bifokális és multifokális lencsék

Fényre sötétedõ lencsék
Kontaktlencse utánrendelése
Kontaktlencse ápolószerek

Sportszemüvegek
Tokok, kiegészítõk

Teljes körû garancia
Február 1–március 31-ig

10% kedvezmény a hirdetés bemu-
tatójának szemüvegkészítés esetén

2000 Szentendre 
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

MEGNYITOTTUNK!

PIRINYÓ KUCKÓ
kismama és bababolt

minden ami a babának 
és mamának kell!

• bébiruházat 44-92 méretig
• kismama ruházat

• kiegészítõk, bútorok, játékok,
textíliák

FELICITAS csomag 
a boltban átvehetõ!

Nyitva: H-P 10-17 óráig 
Sz: 9-12 óráig

Szentendre, Kossuth L. u. 20.
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4 rendõrök/tûzoltók
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PÁROS LAKÁSBETÖRÉSEK
Két lakásba is betörtek Szent-
endrén, a Püspökmajor lakó-
telepen február 19-én a nap-

pali órákban. Ugyanezen a na-
pon a Füzesparkban is történt
egy lakásbetörés. Az esetek
során kisebb mennyiségû
készpénzt, illetve ékszereket
vittek el. A szemtanúk két erõs
testalkatú, kreol bõrû, 90-95
kilogrammos elkövetõrõl szá-
moltak be (ld. a mellékelt fan-
tomképeket). Egyikük 185 cm
magasságú, 40 év körüli, fe-
kete szemû, bokszolóarcú, az
elkövetéskor fekete kötött
sapkát, fekete bakancsot és
középbarna munkásoverallt
viselt. A másik 190 cm magas,
35 év körüli, fekete hajú, az
elkövetés idején kék-fekete
munkásruhában volt, amelyen
a gallérja körül piros csík volt
látható. Ha Ön bármit tud
róluk, kérjük, hívja a 112-es,
illetve a 107-es segélyhívó
telefonszámokat!

LEFOTÓZTA A CSALÓT
Csalás bûntettének kísérlete
miatt tettek feljelentést egy
férfi ellen. Az illetõ február 12-
én délelõtt 9 óra 20 perckor a
dunabogdányi Ady Endre ut-
cában egy KNA-564 forgalmi
rendszámú Chevrolet Lacetti
személygépkocsival érkezett a
tett színhelyére, majd megál-
lított az utcán egy környék-
beli lakót, akit megpróbált
meggyõzni arról, hogy nagy
értékû nyereményhez (kony-
hafelszereléshez) juthat,
amennyiben kifizeti a szál-
lítási díjat. A sértett nem hitte
el a nem létezõ edénykés-
zletrõl szóló mesét, így a csaló
távozott, de – hála a sértett
éberségének – fotó készült
róla és autójáról. A rendõrség
ezúton kér mindenkit, hogy
óvakodjon az úti árusoktól, s
egyúttal mindenkit arra buz-
dít, hogy ha gyanús egyé-
nekkel találkoznak szembe,
használják a hang- és kép-
rögzítõ eszközöket, mert egy
rendõrségi eljárásban az ezek-
kel készült felvételek bizo-
nyító erõvel bírnak.

RÁDIÓSMAGNÓRA 
HAJTOTTAK
Több gépkocsifeltörés is tör-
tént február hónapban Pomá-
zon, a Vörösmarty-lakótele-
pen, illetve Szentendre terü-
letén. Az elkövetés módja min-
den helyszínen egyazon elkö-
vetõi csoportra utal: a forgal-
masabb utak mentén parkoló
autókból az ablakot betörve
próbálták eltulajdonítani a
rádiósmagnót. A szemtanúk
szerint a bûncselekményt két
kreol bõrû férfi követte el, akik
egy régi, feltehetõen Lada
vagy Zsiguli típusú személy-
gépkocsival közlekednek. Aki
bármit tud az esetekrõl, hívja
a 112-es, illetve a 107-es segé-
lyhívó telefonszámokat, vagy
a Szentendrei Rendõrkapi-
tányság 06-26 310-233-as
ügyeleti számát!

TAVASZ ÉS MOTOROSOK
Kitavaszodott, ám ez nem je-
lenti azt, hogy itt a száguldozás
ideje. A rendõrség minden köz-
lekedõt nyomatékosan megkér,
hogy tartsák be a közlekedés-
sel, különösen a sebességgel
kapcsolatos szabályokat! Ennek
ellenõrzésére a jövõben is rend-
szeresen sor kerül.
A jó idõ beálltával megsza-
porodtak az utakon a moto-
rosok, fõleg hétvégenként. A
gépkocsivezetõknek ezért na-
gyobb körültekintéssel és figye-
lemmel kell lenni irántuk a bale-
setek elkerülése érdekében. 
Belehalt sérüléseibe az a mo-
toros, aki Pilisszentkeresztnél
szarvassal ütközött múlt szom-
bat délben. A férfi jármûvével
Pomáz felõl haladt Dobogókõ
irányába, amikor az úttesten
elütött egy szarvast. A mo-
toros a baleset következtében

olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy a helyszínen éle-
tét vesztette. Az ütközés során
az állat is elpusztult. A bale-
set körülményeit a Szent-
endrei Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztá-
lya vizsgálja.

A híreket közreadta: 
Szabó Pál, a Szentendrei

Rendõrkapitányság 
sajtóreferense

Szerkesztette: Bokor Tamás
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PISMÁNYI TÛZ
Február 7-én lakóház-tûzhöz
riasztottak minket. A város
déli oldaláról is látszott, hogy
Pismány tetején valami na-
gyon ég. Egy kb. 150 nm-es,
kétszintes, fából épült lakóház

lángolt. A jelzést négy óra
után néhány perccel kaptuk,
fél hétkor „feketítettük le”
(azaz nem lángolt tovább) és
fél kilenckor végeztünk, az
utómunkálatokkal együtt.
Sérülés nem történt a helyszí-
nen. Egy robogót sikerült
kimentenünk a lángokból,
minden más bent égett.

BALESET A HÉV-NÉL
Február 24-én, este fél nyolc-
kor kaptunk egy jelzés, mely
szerint a Pannónia-telepi HÉV
megállóban egy személy a
jármû alá esett. A szemtanúk
elmondása alapján egy nõt
gázolt el a HÉV, aki a helyszí-
nen életét vesztette. Ugyan-
ezen a napon délelõtt egy
személyautó a 11-es fõúton
szalagkorlátnak ütközött, il-
letve késõ délután egy másik
a város határában felborult.
Személyi sérülés nem történt.

VIHAROS HÉTVÉGE
Az elmúlt hétvégén – elsején
–, a vihar miatt nagyon sok
riasztást kaptunk. Horányból
érkezett az elsõ jelzés. A 20-
25 méter magas fa lakóházra
dõlt, és két órai munkával
távolítottuk el. Egy óra múlva

Szentendrén fakidõlés lakó-
házra, majd vízszívatás egy
pincébõl. Délután Izbégen egy
kb. 8 méter hosszú, 1 méter
széles bádoglemez lógott,
járókelõket veszélyeztetve.
Ugyanebben az idõben Leány-
falun egy 20 méter magas
fenyõfa kettétört, majd egy
másik is. Hajnalban egy 5
méter hosszú fa dõlt a Duna-

korzóra. Másodikán Pócsme-
gyerre riasztottak, ahol egy 13
m magas fa megdõlt és egy
lakóházat veszélyeztetett. A
fa eltávolításához emelõko-
saras gépjármû kellett volna,

de a fõvárostól nem tudták biz-
tosítani számunkra, mivel
minden jármûvük dolgozott.
Este közúti baleset történt
Leányfalun, ahol egy autó
kidöntött egy villanyoszlopot. 

DÍJNYERTES FOTÓ
Végül egy örömteli hír: a lang-
lovagok.hu szerkesztõsége fo-
tópályázatot írt ki a 2007.
évre. A szerkesztõség külön-
díjra tartotta érdemesnek
Benke Donát tû. tõrm. alko-
tását. A fotó egyfajta tilta-
kozást örökített meg, az egész
helyzet abszurditását mutatta
azzal kapcsolatban, hogy tûz-
esetnél megégett tûzoltóktól
vizitdíjat kértek a kórházban
a sürgõsségi ellátásuk során
<http://www.langlovagok.hu
/html/tuzvonal/271.shtml>.
Benke Donát 2002-ben szerelt
fel a Fõvárosi Tûzoltó-parancs-
nokságon, 2004-tõl pedig a
szentendrei tûzoltóság állo-
mányába tartozik. A Láng-
lovagok portálon rendszere-
sen jelennek meg felvételei.
Az Év Tûzoltója 2005. pályáza-
ton elsõ helyezést ért el.

Végi Csaba 
tûzoltó fõhadnagy

MOBILTELEFON? SEGÍTÜNK!
A családtagok egyre több idõs ember vagy gyerek
számára vásárolnak telefont, lehetõvé téve ezzel
azt, hogy mindennapi kapcsolatot tudjanak tar-
tani egymással, a külvilággal. A kapcsolattartáson
túl azonban van a mobiltelefon meglétének egy
olyan, biztonságot jelentõ tulajdonsága is, ami az
idõs – esetleg beteg – ember számára akár élet-
mentõ is lehet adott pillanatban! A mobil készü-

lékek használata azonban csak a fiatalabbak szá-
mára tûnik egyszerûnek. Az idõsebb korosztályok
számára értõ kezelésükhöz gyakorlásra és némi
elméleti felkészítésre is szükség van általában. 
Ha bármilyen, a telefonnal kapcsolatos kérdése
van: jöjjön, és mi segítünk! Keresse Magyarné
Fekete Katalint a Pest Megyei Könyvtárban (Pát-
riárka u. 7.) személyesen, vagy hívja a (26) 310-
222-es központi számunkon! 



fórum   5
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 9. SZÁM • 2008. MÁRCIUS 7.

T ematikus lakossági fóru-
mot tartottak a Szent
András Katolikus Álta-

lános Iskola szülõi munkakö-
zösségének indítványára a
belvárosi oktatási intézmé-
nyekbe járó gyermekek szülei
az új belvárosi forgalmi rend
által leginkább érintett te-
rületek egyikén, a Bajcsy-
Zsilinszky utcában február 26-
án este. A meghívottak között
volt dr. Dietz Ferenc polgár-
mester, Kun Csaba alpolgár-
mester, Hidegkuti Gergely, a
Városüzemeltetési Bizottság
elnöke, Zakar Ágnes és Tolonics
Gyula képviselõk, valamint Vi-
rágh János városüzemeltetési
referens.

MEGKÉSETT VITA
A Perneczky Zoltán adta feszes
keretek között kezdetben
egyértelmû napirend alakult
ki: a belvárosi koncepció át-
fogó megindokolása mellett a
belvárosi közlekedés, hangsú-
lyosan a korzó és a parkolás
konkrét problémái kerültek elõ
– legalábbis elméletben, ugya-
nis tervszerû megbeszélés
helyett inkább a heves indu-
latok fóruma volt ez. Több mint
egy hónapja léptek életbe a
forgalmi módosítások a bel-
városban, de elfogadottságuk-
kal még akadnak problémák.
Dr. Dietz Ferenc a bevezetõben
elmondta: bár tavaly õsz óta
számos kommunikációs csa-
tornán meghirdették a közle-
kedési változásokat, ezek in-
dokai nem mindenkihez jutot-
tak el, ezért szükség van újabb

és újabb beszélgetésekre,
amelyekbõl kiderül, mely vál-
tozás pontosan milyen célt
szolgál.

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM 
A KISDEDEKET…”
A szülõk egyik legsarkala-
tosabb problémája: hogyan
juthatnak biztonságosan is-
kolába a gyermekeik? Hideg-
kuti Gergely a belvárosi kon-
cepcióról szóló bevezetõjében
elmondta: a forgalmirend-vál-
toztatással nem az iskolákba
és a rendelõbe irányuló célfor-
galom kiszorítása a cél, hanem
az, hogy a Bükkös part – Kano-
nok utca – Bajcsy-Zsilinszky
út alkotta hurokban meggyor-
sítsák a közlekedést, vagyis
hogy a forgalom minél elõbb
elhagyja az említett helyszí-
neket, így téve biztonságossá
a közlekedést. A Bajcsy-Zsi-
linszky utca és a 11-es talál-
kozásánál kihajtó épül a fõút-
ra – itt nagy ívben balra lehet
majd kanyarodni. Az ehhez
szükséges összeget egy nyer-
tes pályázat adja, amelynek
önrészét az önkormányzat biz-
tosítja. Ha ez elkészül, a mos-
tani menetirány-fordítás ér-
telme világosabb lesz.
Szülõi felvetések szerint azon-
ban a testület a végrehajtás-
nál nem vette figyelembe a
katolikus óvoda környezet-
védelmi szempontjait, hiszen
amíg nincs kihajtó a fõútra, az
új szisztéma szerint kétszer
kell végighaladni a Bükkös-
patakon, ha a szülõk iskolába
viszik a gyerekeket, majd Bu-

dapest felé távoznának. (A
Szent András óvoda vezetõje
távollétében is tiltakozását
fejezte ki a balesetveszély és
a környezetszennyezés miatt.)
A leendõ Bükkös-parti lámpás
kihajtót véleményük szerint
egyébként is kevesen fogják
használni.
Felmerült, hogy a közlekedési
lámpák jobb hangolásával meg
lehetne gyorsítani a reggeli
átmenõ forgalmat a fõúton.
Dr. Dietz Ferenc elmondta: a
lámpaátállítás nemsokára
megtörténik, mert a város le-
vélben kérte erre a közút-
kezelõt. 
A gyalogosok helyzetét a szü-
lõk szerint rontotta a Bajcsy-
Zsilinszky utca forgalmának
megfordítása, mert az autók
haladási iránya keresztezi a
fõút felõl a belvárosba igyekvõ
gyalogosokét. Hidegkuti Ger-
gely beszámolt róla, hogy ha-
marosan zebrát festenek fel a
kérdéses területre.

EGY IRÁNY VAGY KETTÕ?
„A Duna-korzó egyirányúsí-
tása hosszabb távon a korzó
átadását szolgálja a gyalogos-
forgalomnak és a buszközle-
kedésnek” – hallhattuk Hideg-
kuti Gergelytõl. Hamarosan
megindulnak a töltés meg-
erõsítését szolgáló árvízvédel-
mi és burkolat-helyreállítási
munkálatok, ezért nem lett
volna értelme újraindítani a
Duna partján a kétirányú
buszközlekedést.
Az ellenérvek: Szentendre nem
engedheti meg magának, hogy

a tõle északabbra fekvõ agglo-
merációs települések közleke-
dési lehetõségeit leszûkíti; 
a Szamárhegy átjáróház lett az
egyirányúsítás óta, a Bogdá-
nyi utca pedig szintén jár-
hatatlan a korzóról visszafor-
duló autók miatt; a 11-es fõú-
ton megnövekedett a me-
netidõ, így a menetrend sze-
rint közlekedõ buszok utasaira
is kihat a változtatás.
Hosszú és parttalan viták után
konkrét javaslat is elhangzott:
a Duna-korzó hétköznap reg-
gel 7 és 9 óra között legyen
ismét kétirányú, hiszen ez
megkönnyítené a gyermekek
szállítását és az átmenõ for-
galom problémáját. (Ha a kor-
zót a másik irányba egyirá-
nyúsítanák, a koncentrált for-
galom megmaradna, csak más
idõszakban, például hétvégén
jelentkezne.) 
S végül két elképzelés a közel-
jövõbõl, amelyek a belvárosi
forgalomcsökkenést segítik elõ: 
– Amikor létrejön a Vasúti vil-
lasor elején lévõ óriási üres
telken az intermodális csomó-
pont, egyes városi funkciók ide
kerülnek majd, csökkentve a
belváros forgalmát. (Az új
épületek körül már a tervezés
során megoldják a parkolás
kérdését.)
– Szintén a közeljövõben in-
dulhat meg a nyugati teher-
mentesítõ út építése. Ez a
kávépörkölõ üzemnél csatla-
kozik majd a 11-es fõúthoz, s
innen a Pannónia-telep meg-
kerülésével a Kálvária úti busz-
fordulótól a Szentlászlói útig,

a Skanzenig jut majd el. Va-
lamennyi ütemének megva-
lósítása több milliárd forintos
beruházás lenne, amire ter-
mészetesen nincs pénz. A 3,5
milliárd forintos kötvény egy
részét szeretnék felhasználni
az elsõ ütem kialakítására pá-
lyázati önrész vagy a tervezés
elõsegítése formájában. Ez az
út enyhíti a 11-es fõút 30 000
autós napi keresztmetszeti
forgalmának egy részét.
Kun Csaba elmondta: koráb-
ban õ kezdeményezte, hogy
három hónap után vizsgálják
felül a február 1-jén bevezetett
új rendet. Néhány ponton sze-
rinte is módosítani kell, pél-
dául a Duna-korzó reggel 6 és
9 óra közötti kétirányúsítá-
sánál. Javasolta, hogy a szülõk
delegáltjai vegyenek részt a
munkacsoport, a bizottság,
vagy a testület ülésén, és írás-
ban is foglalják össze az el-
várásaikat.
Az összegzésre már a helyszí-
nen történtek kísérletek. A
megjelent körülbelül negyven
fõ két kérdésben szavazott,
amelyeket a szülõk küldöttei
– Golarits Péter közlekedés-
mérnök és dr. Szirmay László –
a döntéshozók elé visz, hogy
a három hónap után következõ
felülvizsgálatkor figyelembe
vehessék.
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy
az iskolák körüli forgalmi kör
régi rendje ideiglenesen visz-
szaálljon, amíg meg nem épül
a kihajtás a 11-es fõútra? (2
nem és 1 tartózkodás mellett
elfogadva.)
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy
munkanapokon a reggeli órák-
ban kétirányú legyen a Duna-
korzó forgalma? (4 nem és 5 tar-
tózkodás mellett elfogadva.)

Bokor Tamás

Kiútkeresõben a biztonságért
Gondolattöredékek egy lakossági fórumról

Utazás 2008. Kiállítás
Vasárnap este zárta kapuit az Utazás 2008. kiállítás. A nagy
sikerû rendezvény a már meg-
szokott helyen, a Hungexpo
Budapesti Vásárközpontban,
de az eddigiektõl eltérõen ko-
rábbi idõpontban, február 28.
és március 2. között várta láto-
gatóit. A 31. Nemzetközi Ide-
genforgalmi Kiállítás díszven-
dége Szlovénia volt. Az idegen-
forgalmi seregszemle számos
kísérõrendezvénye közé tarto-
zott a Karát Kiállítás, Culinary
Expo – Gasztro Show és a II.
Magyar Leader Expo. Belföldi
vonatkozásban az idei esz-
tendõben „A Vizek Éve” szlo-

gennel a Magyar Turizmus Zrt. kampányt hirdetett, amellyel fel-
hívja a figyelmet Magyarország vízi világának turisztikai jelen-
tõségére.
A szentendrei Tourinform Iroda a Budapest – Közép-Dunavidéki

Regionális Marketing Igazga-
tóság igényesen kialakított
központi standján mint társki-
állító volt jelen. Az iroda kí-
nálatában a külön erre az alka-
lomra megjelentetett Szent-
endrei Turista Információs Tér-
képen kívül a Szentendrei Ta-
vaszi Fesztivál programfüzet, a
Dunakanyari és Pilisi Önkor-
mányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának „Barangoló” ne-
vû, a térséget bemutató kiad-
ványa, valamint a szentendrei
és a térségi vállalkozók szóró-
lapjai szerepeltek.

Tiszteletre méltó 
Tegez utcában lakók és erre
közlekedõk!

Találkozzunk az utcánk elején
március 8-án, szombaton
délelõtt 10 órakor, és pró-
báljuk megtisztítani környe-
zetünket a névtelen, magukat
csupán szemetes zsákjaikban
megfogalmazó szomszédaink
pusztító jeleitõl!
A közös munkát házi körte-
pálinkával vidámítjuk.
(Hozzatok magatoknak gumi-
kesztyût és belátásotok sze-
rint nagy hulladék gyûjtõ zsá-
kokat. Teherautóról a Sasabau
Kft. gondoskodik.)

Üdvözlettel: LK
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Tél végi
KIÁRUSÍTÁS 

30-40-50% 
a FEHÉRNEMÛ

ÜZLETBEN

Új tavaszi táskák 
a TÁSKA ÜZLETBEN

Szentendrén a Kanonok
utcában a szakorvosi 

rendelõintézettel szemben

Nyitva: H-P: 8-17 óra 
Sz: 8-13 óra

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/3-as, A/4-es raj-
zlapokra színes technikával
készített, a Bükkös-patakról
szóló alkotásait. A rajzverseny
eredményhirdetése április 5-én
lesz, a patakparton a Víz világ-
napi 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 cuk-
rászda, Pest Megyei Könyvtár,
Szentendre és Vidéke hetilap,
Ries Zoltán, Bravos kávépörkölõ.
A munkákat Az én patakpar-
tom rajzpályázat címmel vár-
juk a Bükkös Egyesület, Szent-
endre, Bükköspart 63. címre.
Érdeklõdni lehet: Zakar Ágnes,
06-20-967-6820.

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

VILI GAZDIT KERES!VILI GAZDIT KERES!
Vili 5 év körüli Jagdterrier keverék
kan kutya. Nagyon értelmes, aktív.
Olyan gazdit keres, aki sok szabad-
idõvel rendelkezik, és azt szívesen
tölti a kutyájával.
Vili ragaszkodó, bújós kutyus, jelen-
leg a szentendrei menhelyen van
Érdeklõdni lehet: 06-20-571-6502
Sztakó Jánosné

A képen látható kis almot zuhogó
esõben, egy kartondobozban tet-
ték az Árvácska állatmenhely elé,
pontosan fél perccel azután, hogy
elmagyaráztuk, nagyon sajnáljuk,
de nem tudunk nekik biztonságos
helyet adni. Ezek után jelenleg a
menhely egyik szûk, felnõtt ku-
tyáknak való kennelében laknak.

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Nyitva: H-P: 7-18-

ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

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

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

Szentendre, Római sánc köz 2/B

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

Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00

www.hegyvidekiklin.uw.hu

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

Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30

Szo.: 10.00-12.00

SZOLGÁLTATÁSAINK
• Kedvenc és haszonállatok 

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

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

Belvárosi káprázat
Új menetrend, új autóbusz. Felszállok az izbégi elágazásnál.
Alig telepszem le, már is hallom-látom, hogy melyik megálló
következik. A járat száma is, a pontos idõ is leolvasható a
tájékoztató tábláról. Késõbb meg azt jelzi a tábla, hogy
Szentendrén vagyunk, s nem is akárhol, nézzük csak betûhû
pontossággal: „SZENTENDRE downtown”. Figyelek nagyon, ma-
gyarul szól e a gépezet, hátha az imént nem vettem észre, hogy
angol nyelvterületen vagyok. De nem, magyar a hang, a szó, s
mintha a megállók nevei is magyarok lennének… így hát csak
a szemem káprázik…
A XVI-XVII. századi gyarmatosítás korában a bennszülötteket
egy-egy üveggyöngy úgy elkápráztatta, hogy bármit odaadtak
érte a mohó kincsvadász európaiaknak – meg is lett az ered-
mény: népek, társadalmak, mûveltségek pusztultak el. Akik a
„downtown”-t helyesnek látták felírni, azokat (talán akaratuk
ellenére) is elkápráztatta az angol szóhasználat üveggyöngye.
E kórtünet nem új: már a kígyó is arra bõsztögette Évát és Ádá-
mot, hogy egyenek az almából (= beszéljenek angolul), s akkor
olyanok lesznek, mint az Úr (nem kívánom megsérteni azzal,
hogy egy egyenlõségjel után leírom mai megfelelõjét).
Mintegy hetvenöt éve írta a XX. század egyik költõóriása: „Oh
jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok | S azt meg
kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás | Teremté
meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
| Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a
magyar. Révület fog el, ha rágondolok is” (Füst Milán).
Ha egy amerikai angol-magyar szótárba keresgélünk, a „down-
town” mellett a „belváros” jelentést találjuk (go downtown –
bemegy a belvárosba). Egyébként a „belváros” szó nyelvünkben
„valamely város belsõ, központi része, rendszerint legrégibb
negyede, a város szíve”, a 11 számjelû út, amelyen az autóbu-
szok is közlekednek, természetesen nem a város központja.
London belvárosa a city („the City”), a mai Budapesté az V.
kerület, Szentendréé a Fõ tér és közvetlen környéke.

Büky László

KKAATTII  PPEEDDIIKKÛÛRR
3 percre a Kaiser's-tõl, a szentendrei Rózsakertben
• pedikûr, manikûr
• Thai talpmasszázs 30' – lábmasszázzsal 60'
A hirdetés felmutatója 20% kedvezményben részesül.
Állandó névnapi 10%-os kedvezmény!
Idõpont kérés: 2200//551144--33332233

FOTÓPÁLYÁZAT
„Lencsevégen Szentendre” – Üdvözlet az utókornak

Ön mit gondol Szentendre városáról? Mi
teszi Szentendrét egyedivé? Mutassa meg,
Ön miért szereti Szentendrét! 
Mindezt képekben és a Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégia szellemiségében. 

(Letölthetõ: http://www.szentendre.hu/index.php?akt_menu=1124)
Mutassa meg milyen Ön szerint a „zöld város”, az „okos város”, 
a „kultúra városa”, a „megújuló város” és az „együttmûködõ
város”!
A fotópályázat kiírója Szentendre Város Önkormányzata. 
A pályázati és részvételi feltételekrõl, a kategóriákról, a pá-
lyázati anyagok beadási rendjérõl, az értékelésrõl, a szerzõi
jogokról Szentendre város honlapján olvashat részletesebb
információkat, valamint a teljes pályázati felhívás anyaga
megkérhetõ a megadott email címeken.
Díjak: 1. díj Önálló kiállítás a Városházán és  egy egyéves
belépõ a MûvészetMalomban a Szentendre Új Kulturális
Központ felajánlásában
Határidõk: A képeket április 1-jéig várjuk, zsûrizés: április
15-ig, eredményhirdetés: április 22-én
További információ kérhetõ: 
dr. Tóth Eszter Barbara toth.eszter@ph.szentendre.hu,
Kammerer Zsófia kammerer@ph.szentendre.hu, 26/503-398

A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM JÁTÉKBA HÍV!

HETEDHÉT JÁTÉKÉV – A JÁTÉK RENESZÁNSZA A SKANZENBEN

2008-ban, a Reneszánsz évben is folytatjuk alkotónapi hagyo-
mányainkat, most két pályázatban is megmutathatod kreativi-
tásod! 
„Itt járt Mátyás király” pályázati felhívás képzõmûvészeti
alkotások készítésére. Mátyás király megkoronázásának 550.
évfordulója alkalmából olyan szépirodalmi mûvek vagy nép-
költészeti alkotások illusztrációit várjuk, amelyekben Mátyás
király áll a középpontban.

„Játékkincs“ pályázati felhívás játékszerek készítésére.
Készíts természetes anyagok felhasználásával olyan társas,
táblás, eszközös, ügyességi, stratégiai, furfangos, logikai,
lányos vagy fiús játékokat, melyekkel akár már Mátyás király
gyermekkorában is játszhattak a gyerekek!

Beküldési határidõ: április 1.
Mindkét felhívás részleteit megtalálod 
a www.skanzen.hu honlapon.

20
%
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0%
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Anépszavazás (ritkábban
használt nevén referen-
dum) a népképviselet

érvényesítésének, a közvetlen
demokráciának az egyik for-
mája, amelyben a demokra-
tikus berendezkedésû orszá-
gokban a hatalom forrása, a
nép a parlamenti választások,
illetve a helyi önkormányzati
választások közt is kifejezheti
akaratát, illetve véleményét
bizonyos kérdésekben.
Magyarországon a népszava-
zások és a népi kezdemé-
nyezések alapvetõ szabályait
és elveit az Alkotmány fekteti
le, a részletes szabályokról
külön törvény rendelkezik. 
Az elsõ magyarországi nép-
szavazás az 1920-as soproni
népszavazás volt, ám ezt nem
a magyar állam szervezte. A
népszavazás mint közvetlen
hatalomgyakorlási forma be-
vezetését az 1989 elõtti rend-
szerváltó csoportok is fel-
vetették. Országos népszava-
zásokra csak a rendszerváltás
után kerülhetett sor elõször
Magyarországon.
Az 1989-es õszi népszavazást
az ellenzéki kerekasztal négy
pártja (Fidesz, FKGP, MSZDP és
az SZDSZ) kezdeményezte. A
szavazólapon az alábbi kérdé-
seket kellett megválaszolni:
• Csak az országgyûlési válasz-
tások után kerüljön-e sor a
köztársasági elnök megvá-
lasztására? 
• Kivonuljanak-e a pártszervek
a munkahelyekrõl? 
• Elszámoljon-e az MSZMP a
tulajdonában, vagy kezelésé-
ben lévõ vagyonról? 
• Feloszlassák-e a Munkás-
õrséget? 
Az utolsó három kérdést az
Országgyûlés 1989 õszén ren-
dezte, így azok a népszavazás-
ra elveszítették gyakorlati je-
lentõségüket. Igazi politikai
küzdelem csak az elsõ kérdés
körül bontakozott ki. A nép-
szavazás mind a négy kérdés-
ben eredményes volt, és az
igenlõ válaszok gyõzelmét
hozta.
A magyar demokrácia máso-
dik népszavazását az 1990-

es Országgyûlési választá-
sokon vereséget szenvedõ
MSZP kezdeményezte. A fel-
tett kérdés a következõ volt:
• Kívánja-e Ön, hogy a köztár-
sasági elnököt közvetlenül
válasszák meg?
A szavazást az Országgyûlés a
nyaralási szezon derekára
tûzte ki, ami szerepet játszott
abban, hogy a voksolás érdek-
telenségbe fulladt. Az ur-
náknál csak a szavazópolgárok
14%-a jelent meg, így a sza-
vazás érvénytelenül ért véget.
A sikertelen népszavazás után
az MDF és az SZDSZ korábban
megkötött megállapodásának
megfelelõen az Országgyûlés
választotta köztársasági el-
nökké Göncz Árpádot.
1997 júliusában a NATO mad-
ridi csúcstalálkozója után hív-
ták meg a Magyar Köztársa-
ságot a védelmi szervezet tag-
jai közé. Az Országgyûlés ez
ügyben országos ügydöntõ
népszavazást írt ki, amelyen a
következõ kérdésre kellett
válaszolni:
• Egyetért-e azzal, hogy a Ma-
gyar Köztársaság a NATO-hoz
csatlakozva biztosítsa az or-
szág védettségét?
Az esemény elõtt a parlament
megváltoztatta a szavazás
szabályait. Ezen túl a jegyzék-
ben szereplõk 25%-ának egy-
behangzó válasza kellett az
érvényességhez. Szükség is
volt erre, hiszen az urnák elõtt
a jogosultaknak kevesebb mint
a fele jelent meg (49%). A sza-
vazás a NATO-csatlakozást
támogatók döntõ gyõzelmét
hozta, a szavazók 85%-a a be-
lépésre voksolt. Magyarország
a népszavazás után másfél
évvel, 1999 márciusában vált
NATO-taggá.
Magyarország 2002-ben sike-
resen zárta le az Európai
Unióval folytatott csatlako-
zási tárgyalásokat. Az Ország-
gyûlés 2003. április 12-ére
ügydöntõ népszavazás kiírását
kezdeményezte. 
• Egyetért-e azzal, hogy a
Magyar Köztársaság az Európai
Unió tagjává váljon?
A népszavazáson a résztvevõk

döntõ többsége (88%) a csat-
lakozás mellett foglalt állást.
Európa-szerte csalódást kel-
tett azonban az igen alacsony
részvétel (a szavazásra jogo-
sultak 46%-a). A szavazás
eredményének ismeretében
Medgyessy Péter három nappal
késõbb Athénban aláírta Ma-
gyarország csatlakozási do-
kumentumait.
2004 nyarán a Magyarok Vi-
lágszövetsége kezdeménye-
zett aláírásgyûjtést a határon
túl élõ magyarok számára ked-
vezményesen megadandó ma-
gyar állampolgárságért. Fél
évvel korábban a Munkáspárt
is aláírásgyûjtést indított a
kórházak magánosításának
leállítása érdekében, melyhez
a Fidesz is csatlakozott. Mádl
Ferenc 2004. december 5-re
írta ki az alábbi két kérdésben
az ügydöntõ népszavazást:
• Egyetért-e Ön azzal, hogy az
egészségügyi közszolgáltató
intézmények, kórházak marad-
janak állami, önkormányzati
tulajdonban, ezért az Ország-
gyûlés semmisítse meg az ezzel
ellentétes törvényt? 
• Akarja-e, hogy az Ország-
gyûlés törvényt alkosson arról,
hogy kedvezményes honosítás-
sal – kérelmére – magyar állam-
polgárságot kapjon az a magát
magyar nemzetiségûnek valló,
nem Magyarországon lakó, nem
magyar állampolgár, aki mag-
yar nemzetiségét a 2001. évi
LXII. tv. 19. § szerinti „Magyar
igazolvánnyal” vagy a megal-
kotandó törvényben meghatá-
rozott egyéb módon igazolja?
A népszavazáson a heves kam-
pány ellenére csak a jogosul-
tak 37,49%-a jelent meg. Az
alacsony részvétel miatt egyik
kérdésre adott válaszok aránya
sem haladta meg a 25%-os
limitet, ezért a szavazás ered-
ménytelen volt.
A Fidesz és a KDNP 2007 õszi
népszavazási kezdeményezése
nyomán az Országgyûlés nép-
szavazás kiírása mellett dön-
tött az alábbi három kérdésben:
• Egyetért-e Ön azzal, hogy az
államilag támogatott felsõfokú
tanulmányokat folytató hall-

gatóknak ne kelljen képzési
hozzájárulást fizetni? 
• Egyetért-e Ön azzal, hogy a
háziorvosi ellátásért, fogászati
ellátásért és járóbeteg-szakel-
látásért továbbra se kelljen viz-
itdíjat fizetni? 
• Egyetért-e Ön azzal, hogy a
fekvõbeteg-gyógyintézeti
ellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást kö-
vetõ év január 1-jétõl ne kell-
jen kórházi napidíjat fizetni?
A népszavazás idõpontját Só-
lyom László köztársasági elnök
2008. március 9-re tûzte ki.

Szavazási tudnivalók
A szavazás március 9-én, va-
sárnap reggel 6-tól 19 óráig tart.
Mindenki vigye magával a sze-
mélyazonosság és lakcím megál-
lapítására alkalmas igazolványt.
A korábbi évekhez képest el-
térések lehetnek a szavazóköri
beosztásokban. A változások
megtekinthetõk: www.szentend-
re.hu/ Új választási körzetek.
Az igazolással Szentendrén sza-
vazók a 3. számú szavazókörben
szavazhatnak (Petzelt szakisko-
la, Római sánc köz 1.). Ugyancsak
itt szavazhatnak azok, akiknek
igazolványában lakcímként csak
a település megnevezése sze-
repel.
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Egy röpcédula kapcsán
Lapunk múlt heti számában (4. oldal) közöltük Bársony András
volt országgyûlési képviselõ, jelenleg nagykövet nyílt levelét,
melyet dr. Dietz Ferenc polgármesternek címzett a városban ter-
jesztett, személyét sértõ röpcédulák kapcsán. A polgármester
úr Közleményben tájékoztatta a nagykövet urat arról, hogy
bejelentését a Területi Választási Bizottságnak továbbítja, mivel
a Helyi Választási Irodának nincs hatásköre az ügy kivizs-
gálására.
A Helyi Választási Iroda vezetõje, dr. Molnár Ildikó haladékta-
lanul eljuttatta Bársony András bejelentését a Területi Választási
Bizottsághoz. A bizottság a kifogást elutasította a választási
eljárásról szóló 1997. évi C tv. 77 § (2) és (5) bekezdése alapján,
valamint megállapította, hogy a kifogás elbírálására nincs
hatásköre, a szórólap választási jogszabályt nem sért.
A Területi Választási Bizottság a Helyi Választási Iroda részére
juttatta el döntését, melyet az iroda vezetõje továbbított
Bársony András részére.

Népszavazások Magyarországon

Lapzárta után
Benkovits György képviselõ úr az általam vezetett Szentendrei
Rendelõ Intézet anyagi helyzetérõl írott cikke – 8. szám – sajnos
csak lapzárta után került kezembe.
Örömmel konstatáltam, hogy õ is észrevette az intézetünkben
történt változásokat, a sok és szívós munkával elért elõreha-
ladást. Sajnos azonban azt is meg kellett állapítanom, hogy
célja inkább kampányfogás volt, mint munkánk elismerése. Õ
ugyanis igen jól tájékozott és pontos ember. És az intézet
aktuális anyagi helyzetérõl szóló legfrissebb anyagot is éppen
most kaphatta kézbe.
Röviden csupán annyit szeretnék megjegyezni, hogy a jelzett
többletforrások nem a vizitdíjból származnak. Az csak a
bevezetése elõtt végrehajtott elvonások egy részét kompenzál-
ta. A jelzett többletet jobb és korszerûbb szervezéssel, jelentõs
takarékossági intézkedésekkel, létszámcsökkentéssel, a meg-
maradt dolgozókra háruló többletfeladatok felvállalásával, sok
utánajárással, számos egyén és intézmény, bank és vállalkozás
jóindulatának és kitartásunknak köszönhetõen megszerzett
szponzori pénzekbõl gyûjtöttük össze.
A kampány persze kampány. Engem azonban inkább az érdekel,
hogy hosszú évtizedek után végre sikerült elõrelépni úgy a
szakmai szolgáltatás, mint az intézet anyagi helyzete terén.
Ezért figyelemfelhívó írását mégis inkább köszönet illeti.

Dr. Pázmány Annamária
intézményvezetõ
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Tisztelt és Kedves Olvasó!
Híre, kérdése, véleménye, hozzászólása van? Ne tartsa magában, ossza meg
velünk! Telefonszámunk: 06-26/ 505 120. E-mail címünk: ujsag@szevi.hu
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának
elérhetõségei: Kistérségi Iroda, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. I. emelet
Telefonszám: 06-26 505-404Web: www.dptkt.hu
Hivatali zöld szám: 06-80/ 204-725. 
Közérdekû („zöld”) e-mail: kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Városkönyv: elérhetõ a Polgármesteri Hivatal portáján (2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.) Web: www.szentendre.hu
A Kistérség rovat szerkesztõje: Bokor Tamás

Itália egyik kisvárosában egy
fiatal pár helyet kért magának
az egyik ház elõtt békésen
kávézgató bácsi asztalánál.
Kértek egy cappuccinót, elkor-
tyolgatták, majd amikor fi-
zetni akartak, kiderült, hogy
amit kávézónak hittek, való-
jában magánház. Ám a bácsi
vendégszeretete így sem sza-
bott gátat annak, hogy egy jó
tejeskávéval megkínálja az
idegeneket…
Erre a pontra szeretne eljutni a
KINCS Kistérségi Innovációs
Egyesület által koordinált Üd-

vözlünk Szentendrén és a kis-
térségben címû projekt, amely-
nek víziója, hogy egyrészt a
szentendreiek és a kistérségiek
végre nem csak megtûrt sze-
mélyként tekintenek majd a tu-
ristákra, másrészt hogy a város-
ba látogatók olyan vendég-
szeretetet tapasztalnak, amely-
nek hatására örökre a szívükbe
zárják környékünket, s több
napig is nálunk maradnak. 
A kezdeményezés három alap-
pillére: Csokonay Nóra, a Szak-
kay József Szakközépiskola
tanára, Kurdics Erika, a Dialógus
Bt. trénere, valamint Vajda
János, a KINCS Egyesület el-
nöke, a projekt gazdája.

A munka célja az, hogy nagy
helyismerettel rendelkezõ
„idegenvezetõk” felkészítése
révén a Szentendrére érkezõ
látogatókat úgy fogadják,
hogy minél tovább marad-
janak a városban, és minél ala-
posabb, testre szabottabb
információk birtokába jus-
sanak. Így pedig – túl az ide-
genvezetõktõl kapott tájékoz-
tatáson – valódi üdvözlésben
részesüljenek.
Kurdics Erika így fogalmazott:
„Egy csoport érkezhet a város-
ba szervezett formában, ilyen-

kor úgy-ahogy elkalauzolják
õket a saját vezetõik. A mi
célcsoportunkat azonban el-
sõsorban a családok, a kisebb
kirándulócsoportok, a baráti
társaságok alkotják, akiknek
nincs idegenvezetõjük. Õket
szeretnénk megszólítani.
Olyan információkat és külön-
legességeket ajánlunk a fi-
gyelmükbe, amelyekrõl a
szentendreieken kívül más
nemigen tud, s ennek bir-
tokában Szentendrét tényleg
különlegesnek láthatják. A
vendégfogadások része lesz
például a panziók, vendéglõi
és kávéházi specialitások
ismertetése, érdekes helyek,

alkotó emberek bemutatása, a
történeti emlékhelyek felderí-
tése, tanösvény-látogatások,
valamint mûszaki és egész-
ségügyi segítségnyújtás. Eh-
hez a munkához persze fontos,
hogy a vendégfogadók a saját
személyiségüket is beleadják
a munkába, és hogy lelkesen
tudják rávenni a vendégeket
minél több helyszín felke-
resésére.”
Csokonay Nóra így egészíti ki
a fentieket: az is céljuk, hogy
a látogatók minél több napig
maradjanak, és így a falusi tu-
rizmust, a vendéglátást is erõ-
sítsék, ráadásul nemcsak
Szentendrén, hanem a kör-
nyezõ településeken is. A ven-
dégfogadó személyek elsõ cso-
portját, a szakközépiskolá-
sokat a Református Gimná-
ziumban képezték ki, mint ide-
genforgalmi ügyintézõket és
idegenvezetõket. Fõbb tantár-
gyaik a helyismeret, helytör-
ténet, kistérségi természeti
értékek ismerete, helyi de-
mográfiai, egyházi, vallási és
gasztronómiai ismeretek vol-
tak. Az elmélet után gyakor-
lati tanítás következett,
amelyben többek között Vu-
kovics Koszta, a Szerb Egy-
háztörténeti Gyûjtemény ve-
zetõje, Tóth Ferenc, a pomázi
helytörténeti gyûjtemény ve-
zetõje, valamint Kertész József
és Dánosné Pillér Judit nyúj-
tott nagy segítséget.
A helyi vendéglõsök együtt-
mûködési készségérõl már
pozitív tapasztalatokat sze-
reztek. A segítõkre pedig
nagy-nagy szükség van, hi-
szen ha nincs elég szponzor és
támogató, a szolgáltatás mi-
nõsége sajnos hamar megrom-
lik. Ahogyan bõvül a pártfogók
bázisa, úgy bõvülhet az anya-
gi bázis is. Tervezett költ-
ségvetésük szerint 2-3 millió
forintból már kihozható a nyá-

ri idegenvezetés – ez az összeg
pedig egy kis összefogással
könnyedén elõteremthetõ. Az
Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium Turisz-
tikai Szakállamtitkársága sze-
rint a kezdeményezés modell-
értékû, így Vajda Jánosék jog-
gal reménykedhetnek abban,
hogy egyszeri, a projekt be-
indítását segítõ támogatást
kapnak állami forrásból is.
A kezdeményezés nyugati pél-
dák alapján indult el: Velen-
cében például megbüntetik
azt az idegenvezetõt, aki a
saját csoportját vezeti, és nem
a helyi idegenvezetõk szolgál-
tatását veszi igénybe. Már
alakul a szentendrei „kalau-
zok” csoportja: május köze-
pére befejezik a Szakkay Jó-

zsef Szakközépiskola diákcso-
portjának gyakorlati képzését,
amelynek második része 
a Skanzenben zajlik majd.
Ezután bõvül a helyi idegen-
vezetõk köre a városbeli érdek-
lõdõkkel: a felhívásra jelent-
kezõket május végéig a tu-
risták szükségleteinek megfe-
lelõen kiképzik. Ezután július-
augusztusban speciális szent-
endrei túravezetési csoma-
gokat összeállítva megkezdõ-
dik az Üdvözlünk Szentendrén
kísérleti szezonja, amely a
szervezõk reményei szerint az
önkormányzati gondoskodást
is erõsíteni fogja kistérség-
szerte, hogy például minél
nagyobb rend és tisztaság
fogadja a látogatókat.

Bokor Tamás

Egy vendégmarasztaló program
Szentendréért

Nyáron megkezdik munkájukat a helyi vendégvárók

FELHÍVÁS
A KINCS Szentendrei Kistérségi Innovációs egyesület

vendégváró-vendégfogadó közremûködõket keres 
a 2008. július-augusztusban beinduló 

„Üdvözöljük Szentendrén” programjához.
A program célja a Szentendrére látogató magyar 

és külföldi turisták üdvözlése, kalauzolása, információkkal való
ellátása egyedi igényeik szerint. A jelentkezõk közül kiválasztott

résztvevõk számára felkészítést tartunk 
Bõvebb információt az „Egy vendégmarasztaló program

Szentendréért”cikkbõl olvashatnak.
Elsõ jelentkezési határidõ: március 30.

Jelentkezési postacím: 2000 Szentendre, Harkály u. 1/C
Email cím: vajdaja@t-email.hu

Csokonay Nóra, Vajda János és Kurdics Erika

Elfogadta a költségvetést 
Pest Megye Közgyûlése

Pest Megye Közgyûlése február 15-én nagy többséggel elfogad-
ta Pest Megye Önkormányzatának 2008-as költségvetését. 
A megye bevételi fõösszegét több mint 35 milliárd forintban
állapította meg. 
A Pest Megyei Közgyûlés vezetésének elhatározott szándéka,
hogy megõrizze, fejlessze a szolgáltatások és az ellátás szín-
vonalát, valamint korszerûsítse az egészségügyi, szociális
oktatási és kulturális intézményhálózatát. 
Az ország 2008. évi költségvetése ismét azt tükrözi, hogy 
a megyei önkormányzatokkal szemben a kormány folytatja a
kiéheztetési politikáját. Bár az Alkotmány és az önkormányza-
ti törvény is rögzíti, hogy az önkormányzatok számára a jog-
szabályok által elõírt közfeladatok ellátásához szükséges forrá-
sokat biztosítani kell, ennek ellenére az idei költségvetésben
tovább csökkentek a normatívák. Azaz nem csak reálértékben,
hanem számszerûen is, Pest megye tekintetében mintegy fél
milliárd forinttal csökkent az átadott állami támogatás. Ez azt
jelenti, hogy például az oktatásban az állami normatíva idén
már csak mintegy felét fedezi a tényleges költségeknek. 
Pest Megye Önkormányzata az ország romló gazdasági helyzete,
a magas infláció, a közüzemi szolgáltatások nagymértékû
áremelése és a központi kormányzat forráskivonó politikája
ellenére szilárdan áll. Elhatározott szándéka, hogy a romló
körülmények ellenére nem hajlandó engedni a szolgáltatások
színvonalából. Az önkormányzat célja a biztonságos, tervezhetõ
mûködés, a struktúra ésszerû, nem fûnyíróelvû átalakításával,
a párhuzamosságok megszûntetésével. 
Pest Megye Önkormányzatának feladatai az elmúlt évben tovább
bõvültek, ugyanis a területi kisebbségi önkormányzatok
mûködési feladatait is biztosítania kell. Az önkormányzat idén
59 önállóan gazdálkodó és 10 részben önálló intézmény, továb-
bá 5 területi kisebbségi önkormányzat mûködtetésérõl 6 651 fõ
foglalkoztatásával gondoskodik.

Szûcs Lajos 
elnök, Pest Megye Közgyûlése
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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

DÖNTÉS A KISTÉRSÉG
KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL

Egyhangúlag megszavazták a
Dunakanyari és Pilisi Önkor-
mányzatok Többcélú Kistérsé-
gi Társulásának 2008. évi költ-
ségvetését. A kistérségi pol-
gármesterek február 27-i tár-
sulási ülésén elhangzott: to-
vábbra is alacsony a tagdíjak-
ból és az állami támogatásból
származó bevétel, ehhez ké-
pest a tagtelepülések tár-
sulása igen széles tevékenysé-
gi kört célozott meg az idei
évre: egyebek mellett mûköd-
tetik a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálatot, folyik
az eKözigazgatás felépítése,
nyolc település számára moz-
gókönyvtári szolgáltatást biz-
tosítanak, és a kistérségi iroda
számos pályázatban mûködik
közre elõkészítõként és koor-
dinátorként.
A költségvetési elõterjesztés
alapján tagdíjakból a 13 te-
lepülés összesen 75 196 000
forintot fizet be (ez közel
egyenlõ a kistérség lakóinak
lélekszáma után fizetendõ fe-
jenként ezer forinttal), ame-
lyet mintegy 152 millió forint
állami támogatás, illetve pá-
lyázati források egészítenek
ki. Így a 276 693 000 forintos
bevételi, illetve kiadási fõ-
összeg mellett a társulásnak
2008-ra nincs kalkulált hi-
ánya. A társulás hitelállomán-
nyal nem rendelkezik, és nem
is tervez hitelfelvételt 2008-
ban.

TÍZMILLIÓ A
MOZGÓKÖNYVTÁRNAK

Elfogadták a mozgókönyvtári
feladatellátásra járó normatí-
va 2008. évi elosztását a kis-
térségi társulás tanácsülésén.
A Pest Megyei Könyvtár tavaly
óta biztosítja a mozgókönyv-
tári szolgáltatást a kistérség
nyolc településén: Pilisszent-
lászlón, Kisorosziban, Tahitót-
falun, Pócsmegyeren, Sziget-
monostoron, Pilissszent-
kereszten, Dunabogdányban
és Leányfalun.
A várható támogatás összege
településenként 1 300 000
forint, ami a szolgáltatást
igénybe vevõ településekre
számítva összesen 10 400 000
forintot tesz ki. Ezt az összeget
a kistérség könyvtári ellátásá-
nak korszerûsítése érdekében
új dokumentumok vásárlására,

állománygyarapításra, újrakö-
tésre, adatbázis-építésre, a
SZIKLA integrált könyvtári
szoftver szükséges fejleszté-
seire, a könyvtárépület felújí-
tására, könyvtári bútorok be-
szerzésére, technikai eszköz-
fejlesztésre és könyvtári ren-
dezvényekre kívánják fordí-
tani.

PILISI ZÖLDÚT:
ALAKULÓBAN 
AZ ÖSSZEFOGÁS
Turisztikai fogadóközpont
alakulhat ki a Duna-korzó
18. földszintjén

Csatlakozott a kistérségi tár-
sulás is a Pilisszentkereszt
önkormányzata által kezde-
ményezett és irányított Pilisi
Zöldút címû pályázati szán-
dékhoz. A projekt részeként a
szentendrei „fehér ház” föld-
szintje új funkcióval bõvülhet.
A projekt lényege, hogy Buda-
kalász, Óbuda északi része,
Csobánka, Dunabogdány, Kis-
oroszi, Leányfalu, Pócsme-
gyer, Pomáz, Pilisborosjenõ,
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilis-
szántó, Pilisszentiván, Pilis-
szentkereszt, Pilisszentlászló,
Pilisvörösvár, Szentendre, Szi-
getmonostor, Tahitótfalu, Vi-
segrád, valamint Üröm ter-
mészetjárásra alkalmas részei,
elsõsorban a jelzett turistau-
tak és a pihenõhelyek meg-
újuljanak. Ennek keretében sor
kerül információs táblák kihe-
lyezésére, rendbe teszik a
dobogókõi kilátót és környé-
két, valamint népszerûsítik a
tematikus turisztikai progra-
mokat.
Konzorciumi partnerként már
csatlakozott a Pilisi Parkerdõ
Zrt., a Magyar Turista Egye-
sület, a Budapesti Természet-
barát Sportszövetség, az
Együtt Szentlászlóért Köz-
hasznú Egyesület, a Szeresd
Szentendrét Egyesület, a Du-
nakanyar Erdei Iskola Egye-
sület, valamint a Paradicsom
Turisztikai Kulturális és Sport
Klub. Az együttmûködõ part-
nerek között üdvözölhetjük a
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú
Kistérségi Társulást, a HÓD
Honismereti Túraegyletet, a
Dobogókõért Közhasznú Ala-
pítványt, az Élõ Táj Egyesü-
letet, a Manréza Hotel Lelki-
gyakorlatos és Konferencia-
központot, az Ökotárs Ala-
pítványt, és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságot.

A Dunakanyari és Pilisi Önkor-
mányzatok Többcélú Kistér-
ségi Társulása (DPÖTKT) feb-
ruár 27-én deklarálta, hogy
900 000 forint önrésszel szin-
tén beszáll a pályázatba,
amelyben egy információs
központ és fogadóhelység
megvalósításával kíván részt
venni, így hosszú távon biz-
tosíthatja a turisztikai refe-
rensek alkalmazását. Az infor-
mációs központ Szentendrén,
a Duna-korzó 18. szám alatt,
az irodaház földszintjén való-
sulhat meg. A szükséges áta-
lakítások költsége hatmillió
forint, a most megszavazott
900 000 forint ennek önrészé-
ül szolgál. Ezért cserébe a
DPÖTKT szakembergárdája két
turisztikai referenssel bõvül-
het, és a társulás ténylegesen
megvalósíthatja a térségi
turizmus-fejlesztéssel kapcso-
latos küldetését. Mindemel-
lett az irodaház fogadóhelyi-
ségének megújulásával, és új,
kistérségi funkciójával maga
a kistérségi munka minõsége
javulhat jelentõs mértékben.

SZENNYVÍZHÁLÓZAT:
HOGYAN LEGYÜNK
OKOSAK?
Egy pályázat jobb, mint
kettõ

Megosztó javaslattal állt elõ a
Fõvárosi Vízmûvek a sziget
települései számára: kifizeti
helyettük a szennyvízhálózat-
korszerûsítési pályázat önré-
szét, ha a kistérségtõl külön
indulnak. Ha viszont egy te-
rületrõl két pályázat érkezik a
minisztériumba, könnyen
ugorhat mindkettõ. A hely-
zetrõl szakértõi egyeztetés
dönt.
2007 szeptemberében a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium a Környezet és
Energia Operatív Program ke-
retében kiírt egy pályázatot
„Szennyvízelvezetés és – tisz-
títás, kétfordulós pályázati
konstrukcióban megvalósí-
tandó projektek támogatása”

címmel. A pályázat keretében
85%-os támogatás nyerhetõ
az új közmûves szennyvíz-
elvezetési és tisztítási rend-
szerek kiépítésére, a meglévõ
szennyvízcsatorna-rendszerek
indokolt mértékû bõvítésére,
illetve a szennyvíztisztító te-
lepek korszerûsítésére. A pá-
lyázat csak belterületi ré-
szeken folyó fejlesztést támo-
gat, tehát például Pismány
üdülõterületei kiesnek a kör-
bõl, de így is érdemes pályázni,
hiszen a kistérség nagy része
számára problémás a szenny-
víz kezelése.
2007 novemberében a DPÖTKT
koordinálásával, több partner
és az érintett önkormányza-
tok részvételével megkez-
dõdött a szennyvízhálózat-
bõvítési pályázat kidolgozása.
Az együttmûködés azért is
kiemelt fontosságú, mert egy
ún. „szennyvíz-agglomerá-
cióból” várhatóan csak egy
pályázat részesül támogatás-
ban, illetve amennyiben a pá-
lyázat nyer, az agglomerá-
cióban lévõ települések újabb
szennyvíz-beruházásra 2013-
ig nem pályázhatnak. A pro-
jekt elõzetes költségvetése
jelenleg mintegy négymilliárd
forintra tehetõ. A pályázat
kétfordulós. Az elsõ forduló-
ban a teljes költségvetés 6%-
ának mértékéig az elõké-
szítésre nyerhetõ támogatás.
Az ebben a fordulóban elnyer-
hetõ támogatás – tehát mint-
egy 240 000 000 forint – a pro-
jekt további szervezésére és a
csatornahálózat megterve-
zésére, engedélyeztetésére
fordítható. A 240 millióból
85%-os támogatás mellett
15%-os önrészt, 36 millió
forintot kell letenni az asztal-
ra, hogy a pályázat beadható
legyen.
A Fõvárosi Vízmûvek vállalta,
hogy Szigetmonostor, Pócs-
megyer és Kisoroszi helyett
kifizeti a rájuk esõ önrészt,
vagyis a kistérség települé-
seinek teljes, 36 millió forin-
tos önrészébõl a szigetiekre
háruló összeget, amely így,
töredékében is több millió
forintra rúg. A vízügyi cég
azonban azt a feltételt szab-

ta, hogy a „szigeti hármak”
induljanak külön, adjanak be
a kistérségtõl független pá-
lyázatot. A társulás ülésén a
polgármesterek megütközve
fogadták ezt a javaslatot –
reakciójuk érthetõ, hiszen
mint fentebb említettük, egy
térségbõl két pályázat biz-
tosan nem lehet nyerõ, s köny-
nyen ugorhat mindkettõ. A
társulás álláspontja szerint
csak úgy lehetne sikerrel
pályázni, ha minden település
együtt indulna. Lóska Anikó,
az ülésen résztvett pályázati
tanácsadó megerõsítette az
állítást.
Végül a 12 jelenlévõ 8 igen és
4 tartózkodás mellett meg-
szavazta az elõterjesztést,
amely szerint a kistérségi tár-
sulás benyújtja a pályázatot,
de sürgõsen egyeztetést kell
tartani a projektben résztvevõ
cégekkel a pályázat esélyeirõl.
Sietni pedig muszáj lesz, mert
a beadási határidõ folyama-
tos, s a következõ leadás már-
cius 3-án zárult.            - bt -

Hírek a kistérségi társulásról
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A Szentendrei-sziget 
régi-új hangjai

A Tillinger Péter szentendrei könyvmûhelyében szerkesztett, Új
világosság jelenék… címû kiadvány ötven, zömmel reneszánsz-
kori magyar protestáns zsoltár dallamát tartalmazza. A könyvbe-
mutatóval egybekötött hangversenyt nagy érdeklõdés mellett
tartották meg Tahitótfalu református templomában február 24-
én este. Az egyházzenei együttlétet Csomasz-Tóth Kálmán,
a nagy egyházzenész és teológus halálának 20. évfordulójára
emlékezve rendezte meg a Vox Insulae – a Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület.
E harmadik megemlékezést Zákányi Bálint nagytiszteletû úr
vezette be, és méltatta Csomasz-Tóth Kálmánt. Hangsúlyozta,
hogy életmûvénél, munkásságánál csak embersége, alázatos
szolgálatkészsége bizonyult nagyobbnak. Az esten közre-
mûködött a Sárkereszt-Fehérvár reformátusainak – 1990-tõl
Csomasz-Tóth Kálmán nevét viselõ – kórusa Dóczi István kar-
nagy úr vezetésével és a Sziget Hangja Egyesület kórusa Zákányi
Bálint és Szabó Judit irányításával. Mindkét énekkar Csomasz-
Tóth tanár úr által feldolgozott mûveket adott elõ nagy sza-
kértelemmel, zsoltáros áhítattal és a míves munka után érzett
örömmel. Az énekkari mûvek között az egyházi klasszikus
gitárosok közremûködésében gyönyörködhettünk. Zákányi
Bálintnak és gitáros tanítványainak, valamint nagytiszteletû
Meggyes János úr „Csomasz-Tóth Kálmán emlékére” címû, nagy
igénnyel megírt és elõadott gitárdarabjának tapsolhattak a
megjelentek.
Boldizsár Enikõ, a sorban tizedik unoka, nagyapjáról így em-
lékezett: „Tudományos, zenetörténeti munkássága értékelését
illetõen el lehet gondolkozni azon, hogy az idõ múlásával milyen
gyorsan el lehet felejteni áldozatos munkás életeket. De hiszem
azt, hogy mindig lesznek a fiatalabb nemzedékek tagjai közül
olyanok, akik felfedezik, értékelik és tovább viszik azokat a
gondolatokat, amelyekért élt, dolgozott és küzdött. Különösen
nagy örömmel töltött el az a felfedezésem, hogy volt tanítványai,
tisztelõi ugyanúgy nyilatkoztak róla, miképpen mi, a család.
Melybõl egyenesen következik: hiteles ember volt.”
Az estet végezetül Csomasz-Tóth Kálmán modern hangvételû és
sok munkát igénylõ, a  126. zsoltárra írt parafrázisa zárta a Vox
Insulae Együttes elõadásában, majd a két énekkar közös zsol-
tározása zárta a felejthetetlen koncertet.
Valamennyien töltekeztünk a lelki táplálékkal. Boldogan ittuk
a tiszta forrás vizét, mint az a bizonyos szarvas a 42. zsoltár-
ban. Közös elhatározásunk eredményeképpen már a koncert
utáni szeretetvendégség alatt közös szándékká nõtte ki magát,
hogy ezt a nagyszabású estét augusztus 24-én, vasárnap este
Szentendrén is bemutatjuk a Barcsay-udvarban, a Kecskés
Együttes szervezésében.                                                  - kés

Dr. Somogyi Péter akadémikus,
akire a szentendreiek büszkék

lehetnek
Aki szorgos újságolvasó, a
Heti Válasz január 17-i szá-
mában a 12. oldalon cikket
olvashat „A száz legidézet-
tebb természetkutató”-ról.
„A nem „beavatottak” nem
tudhatják, mi fán terem az a
bizonyos idézettség. Röviden
arról van szó, hogy ha a tudós
kutató vagy egyetemi oktató
tudományos közleményére
sokan hivatkoznak (vagyis
idézik a cikk fontosabb ered-
ményeit), akkor az a tudo-
mányos felfedezés nagy jelen-
tõségû, és elõbb utóbb a min-
dennapos gyakorlatban vagy
a gyógyászatban is haszno-
sítható lesz.“ Örömmel olvashatjuk a fenti cikk elsõ sorait.
Idézem: „A magyar természettudósok a világ élvonalába tartoz-
nak…”. A fenti cikkben a szentendreieket érintõ megállapítás
is van: „Magyarországnak azonban nemcsak itthon mûködõ tudó-
sai vannak. Valamennyi kutatónk között a legmagasabb idézettsé-
gi mutatóval (Hirsch index) a brit akadémia (Royal Society)
tagja, Somogyi Péter rendelkezik.” És itt álljunk meg egy pil-
lanatra! Somogyi Péter ugyanis Szentendre szülötte (1950).
Gimnáziumi tanulmányait a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
végezte (1968). Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen ké-
szítette el diplomamunkáját. Kiemelkedõ tudományos mun-
kássága alapján Oxfordban lett egyetemi tanár, majd kutatóin-
tézeti igazgató. Kutatási profilja az agykutatás. Labora-
tóriumában tucatnyi magyar kutató dolgozott. Tanítványai
közül Freund Tamás és Nusser Zoltán is az MTA tagja. 2000-ben
az Angol Tudományos Akadémia levelezõ tagja lett. A fent meg-
nevezett Heti Válasz-beli cikkbõl nem derül ki, hogy a tudo-
mányos minõsítés alapjául szolgáló Hirsch index Somogyi Péter
esetében a legmagasabb, azaz 80! 
Somogyi Péter nem felejtette el, hogy õ szentendrei. Rendsze-
resen (évente) eljön a Móricz Zsigmond Gimnázium tudományos
rendezvényeire, és oxfordi ösztöndíjat alapított, a legjobb dol-
gozatot készítõ diákok számára. Szívbõl gratulálunk Somogyi
Péter akadémikusnak, ehhez a legújabb, rangos kitüntetéshez,
jó egészséget és további sikeres kutatómunkát kívánunk neki.

Dr. Benedeczky István
nyug. egyetemi tanár

„VALÓBAN AKADÁLYMENTES!”
Irodalmi pályázat mozgássérülteknek 

és hozzátartozóiknak

A Mozgássérültek Rehabilitációs Központja Ala-
pítvány és a „rehabcenter” internetes újság irodalmi
pályázatot hirdet elsõsorban mozgássérültek és hoz-
zátartozóik számára.
A pályázat célja azokat az élethelyzeteket megmu-
tatni, amelyekben a mozgássérült ember nem elu-
tasításban részesül, nem kerül hátrányos helyzetbe
egészségügyi állapota miatt. Várjuk tehát azokat a
mûveket, amelyek jó példákról számolnak be – hiszen
rossz példából oly sok van.
A beérkezett mûveket folyamatosan közöljük a
„rehabcenter” internetes újság oldalain (www.rehab-
center.hu). A pályázat ideje alatt lehetõség van a
beérkezett mûvek „pontozására” is – a szavazatokat
a zsûri figyelembe veszi, de döntését más szempon-
tok is (irodalmi érték, szerkesztettség, stílus, mon-
danivaló) befolyásolják. Megfelelõ mennyiségû és
színvonalú pályamû beérkezése esetén távlati ter-

veink között szerepel az írások megjelentetése kötet
formájában is.

Írja meg Ön is, hogy nem reménytelen ma 
Magyarországon mozgássérültként élni – még ha
nehéz is.
A pályázat címe: „Valóban akadálymentes!”
A pályamû formája: elektronikus dokumentum 
(.doc vagy .rtf formátum)
A pályamû terjedelme: max. 7500 karakter

A beadás módja: elektronikusan 
a kiss@dunakanyar.net címre
A pályázat határideje: május 15.
Az elbírálás határideje: május 31.

A zsûri: a Mozgássérültek Rehabilitációs Központja
Alapítvány és a „rehabcenter” portál munkatársai.
A pályázat díjai: értékes számítástechnikai eszközök

Információ: www.rehabcenter.hu
kiss@dunakanyar.net
Kapcsolattartó: Török Monika 06-30-815-7465

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.

• angol
• német
• francia

Szintek: kezdõ, újrakezdõ,
középfokúra felkészítõ
900 Ft/55 perc

Tel. 06-70-416-1935
www.fesch.atw.hu

Dr. KASZÓ BEÁTA
allergológus

klinikai immunológus, 
gyermektüdõgyógyász, 

csecsemõ- és gyermekgyógyász
magánrendelése

• allergiás nátha
• csalánkiütés, ételallergia 

• allergiavizsgálatok
• krónikus légúti betegségek

• elhúzodó köhögés 
• gyermekkori tüdõbetegségek

Rendelés: Rendelés: DOCDOC
Dunakanyari Orvosi CentrumDunakanyari Orvosi Centrum

2000 Szentendre 2000 Szentendre 
Dunkanyar krt. 30/ADunkanyar krt. 30/A

szerda 8.30-12.30
bejelentkezés: 26/302-946

06-30-99-22-151

Nyelviskolai tanárokkal
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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 bien-
náléját a MûvészetMalomban.  

Március 15. szombat, 19.30 óra
PÉTER-PÁL TEMPLOM
BOGÁNYI TIBOR ÉS ZÁSZKALICZKY
ÁGNES LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE
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 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

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

Szentendrei Tavaszi Napok 2008
Március 14 - 29. 

Egy különleges koncert

A 2008-as Szentendrei Tavaszi Napok egyik kiemelkedõ
eseménye lesz Zászkaliczky Ágnes és Bogányi Tibor hangversenye
a Péter-Pál templomban. Nemcsak azért, mert a templom nem-
rég felavatott új orgonáján játszik Zászkaliczky Ágnes, hanem
a két fiatal zenész hangszere, a cselló és az orgona együttes
megszólalása is különleges élményt ígér.  
A mûsoron J.S. Bach mûvei mellett felhangzanak a késõbbi
századok általa ihletett zenemûvei is. A koncert egy ritka-
ságszámba menõ lemezt mutat be. Az Alba Records finn cég
által 2007-ben kiadott CD-n csak olyan zenemûvek szerepel-
nek, amelyek kimondottan orgonára és csellóra, ezek együtte-
sére íródtak. 
Zászkaliczky Ágnes és Bogányi Tibor több év alatt kutatták fel
ezeket a természetes hangzású, gyönyörû darabokat a zeneiro-
dalom összes korszakából. A barokktól a romantikán át, egészen
napjainkig. Archívumokban, könyvtárakban találtak rá ezekre 
a zenei csemegékre. 
Zászkaliczky Ágnes a családi hagyományok folytatójaként a
szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolában kezdte zenei tanul-
mányait, és a salzburgi Mozarteumban szerezte meg orgona-
mûvészi diplomáját. Rendszeresen koncertezik Európában.
2006-tól a nagyváradi Nemzetközi Orgonafesztivál mûvészeti
vezetõje. Sokoldalú mûvész, hiszen a zene mellett fest és
könyveket is illusztrál.
Férje, Bogányi Tibor karmester és csellómûvész a kecskeméti
Kodály Iskolában, majd Helsinkiben, a Sibelius Akadémián
végezte gordonkatanulmányait. Karmesteri diplomáját is itt
szerezte, majd a párizsi Conservatoire-on tanult. 2002-tôl Turku
filharmonikus zenekarának állandó karmestere, majd fõ-
zeneigazgatója. Arról, hogy a hangszeres zenész és a karmester
hogyan fér meg benne egyszerre, ezt mondja: „A zene erõsen
beszél hozzám, képszerûen látom, érzem a mondanivalóját
mindig. Hangszeres zenészként pedig meg tudom mutatni a
zenekarnak a technikai részeket.”
Elsô, közös lemezüket jövõre egy új követi, hiszen annyi jó,
eljátszásra váró anyagot találtak kutatásaik során. A második
lemez érdekessége lesz az is, hogy két kortárs zeneszerzõ szá-
mukra írt mûve is elhangzik majd rajta. 

A hangverseny idõpontja: 
március 15. szombat, 19.30 óra, Péter-Pál templom

Rappai Zsuzsa

Ünnepi hangverseny
A 2008-as Szentendrei Tavaszi Napokat a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárainak ünnepi hang-
versenye nyitja meg a Városháza dísztermében. 
Az, hogy a zenét oktató hangszeres zenészek koncertet adjanak ezen a napon, nem újkeletû
dolog. Öt évvel ezelõtt született ugyanis az az elhatározásuk, hogy március 15. elõestéjén hang-
versennyel tisztelegjenek nemzeti ünnepünk elõtt.
Az elmúlt évek során kétszer is vendégeket hívtak erre az alkalomra: határon túli – a nagybányai
és a révkomáromi – zeneiskolák tanárait, akik szentendrei tanítványaikkal együtt koncerteztek
március 14-én. Az idei koncert vendégei Szvorák Katalin, Liszt- és Kodály-díjas népdalénekes,
valamint a Ferences Gimnázium diákjai lesznek.
Az ünnepi hangverseny programjában a népdalokon kívül Babits Mihály, Petõfi Sándor, Wass
Albert és Utassy József verseire írt dalok szerepelnek. Az est érdekességének számít, hogy Ökrös
Csaba népi hegedûs és zeneszerzõ fagottra és zongorára írt mûvének ekkor lesz az õsbemutató-
ja. A mûsorban a hangszeres darabok mellett kórusmûvek is szerepelnek a Szentendrei Kamarakórus
elõadásában. A közel egy éve, a zeneiskola tanáraiból, szülõkbõl, valamint a Musica Beata kórus
tagjaiból alakult kórus megközelitõleg negyven tagot számlál. A március 14-i hangversenyen
elsõsorban a nemzeti ünnephez kapcsolódó magyar mûveket adnak elõ. Farkas Ferenc és Bárdos
Lajos szerzeményei fõhajtást jelentenek nemzeti ünnepünk elõtt. A Reneszánsz Év alkalmából e
kor magyar szerzeményei is gazdagítják a mûsort. 

A hangverseny idõpontja: 
március 14. péntek, 17.30 óra, Városháza díszterme

Rappai

2000 Szentendre, Rózsa u. 2. • tel.: 06 26 500 430,
mobil: 06 30 952 2566 • www.egyjotanacs.hu

K ö z v e t í t õ i  d í j  n é l k ü l !
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Mindannyian, akik már bizo-
nyos kort betöltöttünk, nosz-
talgiázunk azon, hogy meny-
nyire finom is volt gyermekko-
runk ropogós zöldpaprikája,
és hogy mindig csirkeíze volt
a rántott csirkének. Furcsán is
néznek ránk a gyerekeink,
hogy mirõl beszélünk. Hiszen
nekik az a természetes, hogy
minden gyümölcs gyönyörû,
egyforma méretû – bár kissé
ízetlen, hogy decemberben is
szép (ugyan semmi ízû) epret
ehetünk, hogy a haltáppal
etetett marhának vagy csir-
kének halíze van, hogy leves-
porokból készült leveseket, és
ételízesítõvel, állományja-
vítóval készült génkezelt élel-
miszereket eszünk. Ennek
eredményeképpen ma már az
újszülött mérgekkel a vérében
születik. Hol rontottuk el,
miért vannak élelmiszereink
teli vegyszerrel? Visszasze-
rezhetõ-e az, ami elveszett?
Hajlandók vagyunk végre tu-
domásul venni, hogy télen tél
van, nyáron meg nyár? Mikor
jövünk rá, hogy nem kéne a
világ másik felérõl származó,
ízetlen, kényszerérlelt gyü-
mölcsöket ennünk télen is?
Egyáltalán, felelõsebben gon-
dolkodva, mit tehetünk saját
és utódaink egészsége megõr-
zéséért?
A bio a jövõ konyhája – adja
meg a választ Rezi György,
Szentendrén élõ szakács új Bio
szakácskönyvében. 
Néhány éve jött divatba ná-
lunk a bio. A természetes mó-

don, vegyszerek
nélkül termesz-
tett növényekbõl
és a régi, jól be-
vált fajtájú álla-
tok húsából álló
egészséges táp-
lálkozás össze-
foglaló neve ez. A
biokertészetek, a
biofarmok szigo-
rúan ellenõrzött
termékeit a bio-
piacok és a bio-
élelmiszerüzletek
árulják. Talán
nem olyan szép és
egyenletes mé-
retû, de rendkívül
jóízû élelmisze-
reket. Most jöt-

tünk rá, hogy amit valaha
ettünk, azt nem tudtuk ugyan,
hogy bio, csak ettük. És ízlett. 
Hogyan készítsük el azonban
ezeket az átlagosnál jóval
drágább alapanyagokat, mitõl
lesz a bioétel ízletes, finom? 
Ugyanúgy kell elkészíteni
ezeket, mint a nagyüzemi mó-
don elõállítottakat, több vagy
kevesebb fûszer, zsiradék kell-
e hozzájuk? Ezekre a kérdé-
sekre ad választ Rezi György
szakácskönyve, amely alcíme
szerint azoknak készült, akik
érezni szeretnék a különb-
séget. A bio alapanyag ugya-
nis kevesebb fûszert igényel,
hiszen van saját íze, amit
legfeljebb fel kell erõsíteni, az
ehetetlen, rágós marhahús
helyett itt van a porhanyós,
omlós szürkemarhahús (újra
lehet hagymás rostélyost csi-
nálni!), s felfedezhetünk
olyan ritkán vagy rég nem
használt alapanyagokat is,
mint a tönkölybúza vagy a
köles.
Ezt az ötletes szakácskönyvet
nemcsak jó kézbe venni (lát-
ványos, újszerû ételfotók kí-
sérik a recepteket), de bátor-
ságot is ad olvasójának. Hi-
szen annyi praktikus segít-
séget nyújt annak, aki a könyv
kínálta recepteket meg kíván-
ja fõzni, hogy rögtön neki is
akar állni annak.
Elõtte azonban nemcsak az
egyes ételek elkészítésének
nehézségi fokáról értesülhet
(könnyû, nem nehéz, közepes,
egy kicsit nehezebb és végül a

csak úszóknak ajánlott öt-
csillagos), hanem arról is,
hogy ha nincs kéznél a mér-
leg, mit jelent a receptekben
említett egy csapott evõkanál
vagy a fél csésze. Megnyugod-
hat amiatt is, ha nagymamá-
ja sodrófáját kidobta a
költözésnél, mert a tésztát
kézzel is ki tudja nyújtani. 
A kétszáznál több oldalon az
érdeklõdõ talál elõételt,
levest, halételt, hús nélküli
ételt, húsos ételt, édességet
egyaránt. Megtudhatja, hogy
mitõl bio egy alapanyag, hogy
hol lehet ezeket beszerezni,
hogy mire ügyeljen a vásár-
lásnál és az elkészítésnél, s

hogyan fûszerezzen. A szép
fotók abban is eligazítanak,
hogyan tálalja végül a rend-
kívül ötletes és vélhetõleg
finom étkeket. Többségük
bizony igencsak étvágyger-
jesztõ: a pitypangsaláta (ruc-
cola) bevert tojással, pirított
szalonnával és rozskenyér-
kockákkal, a mákbundában
sült süllõfilé vajas spenóttal,
a puliszka gombás hagyma
vetrecével, a tejszínes, citro-
mos, mákos széles metélt és a
mézes joghurt – hogy csak a
kedvenceimet említsem. 
Rezi György az egyes receptek
elõtt nemcsak az elkészítési
idõt adja meg, hanem pár

kedves mondattal kedvet is
csinál annak elkészítéséhez.
Mindegyik recept tartalmazza
az adott étel fehérje-, szén-
hidrát- és energiatartalmát is. 
Sõt a vendéglõs-szerzõ nap-
tárt is készített olvasóinak az
egyes hónapok jellemzõ nö-
vényeirõl, gyümölcseirõl.
A könyvet áttanulmányozva
igazat kell adnom Rezi
Györgynek: „A bio a jövõ kony-
hája”. Nincs más esélyünk.

Rappai Zsuzsa

Rezi György: Bio szakácskönyv
Megvásárolható a Fõ téri
könyvesboltban.

Természetesen 
csak természetesen
Rezi György: Bio szakácskönyv

Mert játszani jó!
Óvodai asztalok körül, kisszékeken kuporognak
fiatalabb, de éltesebb korúak is. Egy-egy tábla-
játék fölött összehajolva izgatott élvezettel
lapozgatják a játékszabályt, nagy elmélyült-
séggel értelmezik és próbálgatják. Mindenütt
színes táblák, bábuk, kártyák. A földön óriási
sporttáskákban az otthonról hozott kedvenc tár-
sasjátékok tömkelege. Megszállottak, fana-
tikusak gyülekezete, köztük a helyünk!
Ez volt az elsõ élményünk, amikor elsõ alkalom-
mal mentünk el egy hajnalig tartó társasjátékos
találkára. Hamar elhatároztam, hogy Szent-
endrén is kell egy ilyen klub. Helyet, alkalmat
biztosítani a játék szerelmeseinek. És eljött az
idõ: március 14-én indul a Társasjátékos Klub.
Köszönet Biczák Péternek, hogy a Pest Megyei
Könyvtár ehhez helyet biztosít havi rendszer-
ességgel, a Barcsay teremben. 
Gyere, nézz körül, vagy ülj le közénk játszani! Itt
megismerkedhetsz soha nem látott családi és
egyéb stratégiai társasjátékokkal is. Díjnyer-
tesekkel, Európa kedvenceivel, olyanokkal is,
melyek magyar boltokban nem is kaphatóak.
Legyenek egyszerûbbek, vagy kicsit bonyolultab-
bak, de mind zseniális, és roppant élvezetes. 
Gyere, el is hozhatod kedvenc játékaidat!
Mutasd meg a többieknek, és biztosan találsz
partnert is hozzájuk!

A klub minden hónap második péntekjén
lesz, 13 órától 20 óráig. Várunk mindenkit,
játékos felnõtteket és kisebbeket. Mert ját-
szani jó! Társaságban különösen. A közös játék
öröm, a közös játék összehoz!       Bese Károly 

 
 

 

 

Emberélet Alapítvány
és Florance Nõvérszolgálat

a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata

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

2000 Szentendre,
Paprikabíró u. 4 .
e-mail: emberelet@gmail.com
Tel.: 06-20-995-7167
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Anyugati civilizációban
nevelkedett ember szá-
mára – bármilyen illú-

zióromboló is – a Tai Chi elsõ
lépésben nemigen lehet több
puszta mozgástechnikánál,
amit az egészsége, a testi har-
móniája érdekében elsajátít.
Nagyon magas szinten kell
ahhoz mûvelni, hogy a maga
teljességében megélhesse va-
laki, pontosabban hogy valaki
a tao szellemében élhessen,
ma, 2008-ban, itt, Leányfalun,
a Dunakanyarban, Magyar-
országon, Európában. Kísérle-
tet tenni viszont lehet, sõt
több mint tanácsos. Sári László
népszerû Kelet-kutatónk
mondta egyszer Leányfalun
egy elõadásában – bár õt is-
merve gondolom, minden le-
hetséges fórumon elmondja –,
hogy a nyugati civilizáció szá-
mára talán az egyetlen me-

nekvés, ha minél többet meg-
próbál átvenni a keleti böl-
cselet életszemléletébõl, meg
egyáltalán, ha minél többet
beenged magához a keleti
világból. Teljesen átvenni
ugyanis azt az életformát ezzel
a nyugati életformával majd-
nem lehetetlen. 

Mikor egy kedves utcabelim
felhívta a figyelmemet, hogy
jó lenne lejárnom edzésre,
hiszen egész nap ülök a gépem
elõtt, megfogadtam a taná-
csát, és azóta csak akkor ha-
gyom ki a kedd esti másfél
órát, ha halaszthatatlan dol-
gom elszólít Leányfaluról,

mert egyébként úgy szerve-
zem az életemet, hogy este
hatra a Faluházban legyek,
ahol kezdõdik az edzés.
Nagyjából egy éve indult a
kezdõ csoportunk, a haladók
pedig ötödik éve csinálják,
Franyó Lajos vezetésével, akit
meg se próbálok jellemezni,
mert nem örülne, ha szuper-
latívuszokban beszélnék róla,
így csak annyit mondok, hogy
azok közé a tanítók közé tar-
tozik, akik képesek átadni a
tudásukat, és szigorúan, kö-
vetkezetesen oktatnak. Ennél
többet azt hiszem, egyetlen
tanár sem tehet.
Mi is tehát ez a Tai Chi? A ha-
gyományos kínai orvostudo-
mány szerint a Tai Chi lassú
nyújtó és forduló mozgásai
ellazítják az izületeket, a ge-
rincet és a test feszültséggó-
cait, helyreállítva a szabad

mozgás belsõ energiáját, azaz
a chit, melynek megfelelõ ke-
ringése nélkülözhetetlen az
egészséges életmûködéshez.
A gyakorló ellazítja egész
testét, és még a legcsekélyebb
erõt sem kell kifejtenie. A Tai
Chi figyelmet igényel és nem
erõkifejtést. Akkor az erõ meg-
szakítás nélkül árad tovább a
kezdettõl a végpontig, vissza-
tér, és újra kezdõdik, így ki-
meríthetetlenül kering. „Mint
ahogyan a nagy folyam, a
Yang-ce, örök idõkön át áram-
lik” vagy „továbbfolyik, aho-
gyan a selyemszál tekeredik le
a rokkáról”. A chi összefonódik
a folyamatosság fogalmával.
Több stílusa ismert, mi a chen
stílust tanuljuk. 
Úgy tartják, hogy tizennyolc
évi Tai Chi gyakorlás után
legfeljebb annyit mondha-
tunk: most már tudok valamit.
Akkor még legalább tizenhét
évet kell várnom, ha megérem,
hogy ennyit is elmondhassak
magamról.

Pávai Patak Márta

Ahogyan a selyemszál tekeredik le a rokkáról
Ha valaki megkérdez, mi az a Tai Chi, hirtelen nem is tudnám, mit mondjak neki. Harcmûvészet? Életfilozófia?
Bizonyára a leghelyesebben akkor tenném, ha azt mondanám, mindez együtt.

Szentendre belvárosának szûk
utcácskáin gyakran csak átro-
bogogunk, vagy sietõsen hala-
dunk úticélunk felé.
A napokban azonban különle-
ges látvány ragadott magával.
A komor és szürkés hangulatú
délutánt megtörte az a lát-
vány, melyet egy kicsiny, de
különleges hangulatú kirakat
portálja adott, melyen áttük-
rözõdött az a varázs, amit a
polcokról a szivárvány színei-
ben tarkálló megannyi színes
üveg csillogása nyújtott.
A boltba belépve kíváncsisá-
gom méginkább fokozódott.
Az üzlet hangulata olyan nyu-
galmat és harmóniát árasz-
tott, amivel mai rohanó hét-
köznapjaink és megszokott
vásárlási beidegzõdésünk mel-
lett nemigen vagy csak kevés
helyen találkoztam.
A rejtélyrõl és a hangulat tit-
káról az üzlet vezetõje, Herbály
Gizella mesélt nekem.
A lassan egy évtizedre vissza-
nyúló Feng-shui szakértõ és e
mellett aromaterápiával fog-
lalkozó tanulmánya során ta-
lálkozott a Vicky Wall által

kidolgozott Aura-Soma rend-
szerével, ami a színek és illa-
tok energiáját kutatta és tárta
fel az erre nyitott emberek szá-
mára. A színek, illatok, a növé-
nyek, ásványok, kristályok
együttes hatása a rendszer
kulcsa, mely egyfajta egyen-
súlyt képes teremteni lel-
künkben.

LELKÜNK TÜKREI 
AZ EGYENSÚLY-ÜVEGEK!
Az egyensúly-üvegek az Aura
–Soma rendszerének legelõ-
ször megszületett termékei.
Olyan magas szintû rezgést
hordoznak magukban a színek
a növények és ásványok által, 
amik önmagukban, látványuk-
ban elegendõek a gyógyítás-
hoz azokban a lelki folyama-
tokban, amiben épp vagyunk.
Az egyensúly-üvegek lelkünk
tükrei, lehetõségek, hogy fel-
ismerjük önmagunkat.
Minden egyensúly-olaj két
részbõl tevõdik össze. A felsõ
rész olaj, míg az alsó rész vizes
alapú bázis.
Míg az olajos részben esszen-
ciális növényi olajok, kristá-
lyok energiája található, addig
az alsó részben növényi aro-
mavizek és természetes színe-

zék stabilizálja a rezgést. Az
egész rendszer az energiák for-
mája ásvány, növény és szín-
tan egyetemes rezgésébõl me-
rített jel.
Az Aura-Soma célja, hogy ösz-
szerázva az olajos és vizes ré-
szeket, egy gyógyító emulzióvá
váljon, melyhez felhasználja az
aromaterápiát, a gyógynövény-
tant a szín és kristályenergiák
együttes rezgését.
Mint tudjuk, Kleopátra egy
bizonyos tejben fürdött, hogy
megõrizze fiatalságát és szép-
ségét. Az Aura-Soma egyen-
súly olajai ehhez a tejhez
hasonlítanak. Mikor összeráz-
zuk a két részt, egy emulziót
kapunk, mely kiválóan funk-
cionál szépségolajként is.

HOGYAN HASZNÁLJUK 
AZ ÜVEGEKET?
Az üvegeket soha nem tu-
datosan választjuk, hanem a
szimpatikus rezonancia elvére
építve mindig szimpátia alap-
ján. Vagyis azt az üveget
emeljük le a polcról, amelyik a
legjobban tetszik. Az adott
üveg értelmezése mindig a vá-
lasztás után történik. Ezzel el-
kerülhetjük, hogy saját el-
várásainknak tetszelegjünk, és

megengedjük a színeknek, hogy
valódi segítséget nyújtsanak.
Az Aura-Soma konzulens pedig
mint színtolmács segít olvas-
ni a színek üzeneteiben, sza-
vakká formálja azt, melyet az
adott pillanatban képesek va-
gyunk megmutatni önma-
gunkból. Az Aura-Soma egy
módszer, mely segít meglát-
tatni és felkutatni önmagunk
számára a lélek valódi célját
és feladatát!
A kiválasztott egyensúly-üveg
útitársként szegõdik hozzánk,
hogy választásainkat lágyan,
finoman, ám határozottan tá-
mogassa. A belsõ egyensúlyra
és harmóniára vágyó emberek
segítõje!
Fontos, hogy az olajokat az
egész test körül használjuk,
mindig azon a csakra tájékon,
ahova szín szerint tartoznak.
Az olajok segítenek, hogy az
esetleges energetikai blokkok
feloldódjanak, ezzel erõsítve
lényünk egyensúlyát. Az Aura-

Soma egyetlen terméke sem
ígér fizikai gyógyulást, ám
ahogy belsõ egyensúlyunk
helyreáll, a fizikai panaszaink
is csökkennek!
Jelenleg 107 színkombináció
létezik: 0-tól - a 106 üvegig.
Ezeket az üvegcséket 3 külön-
bözõ méretben lehet megvá-
sárolni, 50 ml, 25 ml, 4 ml for-
mában – mely utóbbit nyak-
láncon hordhatunk, auránkat
erõsítve.
Az egyensúly-üvegek az Aura-
Soma termékei közül csupán
az egyik – további cikkeinkben
a rendszer többi termékével és
azok hatásaival ismertetjük
meg az érdeklõdõket.

Bejelentkezés: 06-20-545-
9848, Szentendre, Vasúti vil-
lasor 11/B, hétköznap 10-18
óra között, ahol a lélekterápiát
különbözõ masszázsokkal te-
szik még eredményesebbé a
harmónia és egészség elérése
céljából.                    -mi-  (x)

Eszenciák háza...
...avagy utazás a lélek birodalmában 
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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Szecessziós pianínó eladó. Tel. (26) 380-
005.

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 kész-
pénzért. Tel. (26) 314-677, kisvandor
@gmail.com.

4 részes szekrénysor, 2 rész tükrös, min-
degyikhez 3 fiókos, világoskék, egyedi
arany díszítés 50 ezer Ft-ért eladó
Szentendrén. Tel. (26) 314-232.

Könyveket, régi fém és -papírpénzt,
képeslapot vásárolnék. Tel. 06-30-455-
2051.

ÁÁLLLLÁÁSS

Szentendrei mûhelyembe varrónõt kere-
sek. Tel. 06-30-966-8497.

Keresünk részmunkaidõben szentendrei
üzletünkbe heti 2 napra eladót. Igény
szerint több munkaidõ is lehetséges
Budapesten a Nyugati pályaudvarnál lévõ
üzletünkbe. Tel. 06-30-365-7512.

Gyakorlattal rendelkezõ pultos-felszol-
gálót felveszek Tahiba (Tahi Grillbe), ko-
csival való járás megoldott legyen. Tel.
06-20-536-7149.

Szentendrei munkahelyre keresünk mû-
szaki végzettségû mérnököt. Feladat: pro-
jektek vezetése, szervezése, önálló mun-
kavégzés. 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.

A skanzen éttermeibe szakácsot, kony-
halányt és mosogatót állandó munkára
felveszünk. Keresünk továbbá alkalmi fel-
szolgálókat, fõleg hétvégekre. Tel. 06-
30-618-6230.

Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-218-8854.

Gyakorlott szakácsot és felszolgálót fel-
veszünk Szentendre központjában. Fi-
zetés megegyezés szerint. Tel. 06-20-
980-9274.

Szentendrére, népmûvészeti boltba ke-
resünk jó fizetéssel, állandó munkára,
angolul középszinten beszélõ munkatár-
sat (erdélyit is). Más idegen nyelv
ismerete elõny. Tel. 06-20-446-2231.

Szentendrei étterembe kézilányt kere-
sünk. Tel. 06-20-599-6988.

Szentendrei szitanyomó mûhelybe férfi
munkaerõt felveszünk, gyakorlattal
elõnyben. Tel. 06-70-360-7025.

Nem szezonális üzletbe keresek németül
és angolul beszélõ felszolgálót, konyhai
kisegítõt és szakácsot.  Pályakezdõk
jelentkezését is várjuk! Tel. 06-70-555-
0324.

Szentendrei kisvendéglõ felvesz felszol-
gálót, futárt, kézilányt. Tel. (26) 318-
504.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Könyvelõirodában keresek munkát fõ vagy
részmunkaidõben, 11 éves közhivatali
kapcsolódó ismeretekkel. Tel. 06-20-399-
6725.

Kereskedelmi képesítéssel és gyakorlat-
tal, ukrán és orosz nyelvtudással, jogo-

sítvánnyal, rugalmas hozzáállással mun-
kát keresek. Lindner Ljudmila 06-30-430-
4060.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Dr. Fábián Ilona belgyógyász, pszicho-
terápiás szakorvos rendel Pannónia-
telepen. Bejelentkezés telefonon: 06-30-
399-2213.

Bõrgyógyászat, pedikûr, manikûr, mû-
köröm otthonában is. Tel. 06-30-949-
6456.

Rádzsa jóga Szentendrén (a piacnál).
Figyelem, szemlélõdés, ászánák, ellazu-
lás, meditáció. Kedden és pénteken 5-fél
hétig, szerdán fél 9-tízig. Tel. 06-30-512-
0051 Bedõ Krisztina.

Már most készüljön a nyárra! Alakformáló
cellulit masszázs és komplett alakformáló
programok! Tel. 06-30-464-3223.

Alakformáló pilates torna és kismamator-
na. Tel. 06-30-464-3223.

Talpmasszázs az otthonában. Tel. 06-30-
304-4919.

Pszichológiai magánrendelés, család- és
párterápia, életvezetési tanácsadás, dep-
resszió, pánikzavar. Tel. 06-20-454-9682.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Leányfalun Duna-parti, 65 nm-es 3 szo-
bás, összkomfortos lakás kerttel, autó és-
személybejárattal kiadó. Tel. 06-70-274-
0181.

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

Szentendrén, a Kálvária tér közelében
családi ház alsó szintje kiadó. 60 nm-es,
részlegesen bútorozott. Parkolási lehe-
tõség van. Az ár a villany kivéteével a
rezsit tartalmazza. Ár: 70 ezer Ft/hó. Tel.
06-20-516-9059.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, magasföldszinti, erkélyes lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-454-1275
az esti órákban.

Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30-
290-6742.

Egyedülálló nõ részére szoba kiadó. Tel.
(26) 303-212.

Szentendrén 120 nm-es, bútorozott ház
garázzsal kiadó. Tel. (26) 301-624.

Kiadó Szentendrén, a Károly utcában 50
nm-es, erkélyes, I. emeleti lakás hosszú
távra. Ár: 50 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-
30-321-5965.

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

Szoba kiadó diáknak, lánynak, párnak.
Rögzítõ: (26) 300-419.

Szentendrén 45 nm-es új lakás alacsony
rezsivel bérbeadó. Ár: 59 ezer Ft+
rezsi/hó. Tel. 06-30-268-0204.

A Pannónia-telepen, a 11-es fõút mellett
100 nm-es családi ház 340 nm-es kerttel
április-májustól kiadó vállalkozásoknak
is. Tel. 06-20-938-0542.

Kis házat bérelnék Leányfalun vagy
környékén. Tel. 06-20-481-9961.

Szentendrén, a Pap-szigetnél 1,5 szobás,
gázfûtéses, bútorozott lakás kiadó. Tel.
06-20-934-5539.

Szentendrén hosszú távra kiadó 1 fõ
részére (férfi) 20 nm-es szoba+fürdõszo-
ba (konyha nincs). Ár: rezsivel 45 ezer
Ft. Tel. 06-30-540-3516.

A Püspökmajorban 70 nm-es, 2 + 2 fél-
szobás, földszinti lakás április 1-jétõl
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-954-
6733.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén, a fõútvonal mellett 100 nöl
telken 80 nm lakóterû családi ház (garázs,
kazánház, kamra, tûzelõtároló) sürgõsen
eladó. Tel. 06-70-244-5700.

Szentendrén, a Pap-szigetnél földszinti,
gázfûtéses lakás 11,5 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-934-5539.

A Püspökmajor-lakótelepen 68 nm-
es, 2,5 szobás földszinti lakás 38 nm-
es duplagarázzsal eladó. Tel. 06-20-
954-6733.

Szentendrei társasüdülõben 28 nm-es,
emeleti, téliesített garzon eladó. Tel. 06-
70-624-9533.

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

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

Pismányban panorámás, 242 nöl-es, eny-
hén lejtõs telek eladó. Irányár: 11 millió
Ft. Tel. 06-20-958-8701.

Leányfalu és Tahi határában enyhe lee-
jtésû, panorámás, összközmûves 300 nöl-
es telek eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Tel.
06-20-958-8701.

Pomázon 76 nm-es, 2,5 szobás lakás, 4
lakásos társasházban cirkófûtéssel,
garázzsal, pincével, önálló kerthasználat-
tal + 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.

Szentendrén, a belvároshoz közel 153
nöl-es telken, két szinten összesen 180
nm-es, két generációnak és vállalkozás-
nak is alkalmas ház tulajdonostól eladó.
Irányár: 37 millió Ft. Tel. 06-30-286-
3760.

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

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.

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

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

Bükkös-pataknál 165 nöl-es telek-
rész, építési tervekkel eladó. Ki-
vitelezés lehetséges. Ár: 20 millió Ft.
Tel. 06-20-323-6233.

Önkormányzati, kis rezsijû lakásomat
nagyobb önkormányzati lakásra cserél-
ném. Tel. 06-70-330-5413.

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. 06-70-336-
5530.

Szentendrén, Izbégen kétlakásos családi
ház (külön bejárattal) 900 nm-es telken
eladó. Alapterülete 2x112 nm, hõszige-
telve, újjáépítve 2003-ban. Panorámás,
teljes közmû, rendezett telek. Ár: 62 mil-
lió Ft. Tel. (26) 318-219.

Szentendrén a 11-es fõútvonal mellett,
bevásárlóközponttal szemben 1170 nm-
es telken 100 nm-es családi ház eladó.
Tel. 06-20-938-0542.

Esztergomban, a Petõfi úton eladó egy 
3 szobás, 100 nm-es ház, gépkocsi
bejárattal, pincével, garázzsal. Irányár:
19,5 millió Ft. Tel. 06-20-203-1179.

Szentendrén, a Pap-szigetnél teljesen
felújított, 30 nm-es garzonlakás eladó.
Irányár: 7,9 millió Ft. Tel. 06-30-318-
4709.

OOKKTTAATTÁÁSS

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

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

Rajztanítás, felvételi elõkészítõ. 
www.paizspeter.com

Felkészítés történelem érettségire. Tör-
ténelem korrepetálás a belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.

Asztrológia! 12 alkalomból álló
asztrológiai alaptanfolyam indul
Szentendrén március 21-én, este fél
nyolckor a tavaszi napéjegyenlõség
alkalmával. Tel. 06-30-512-0051
Bedõ Krisztina.

Rajz és-festõiskola Szentendrén. Tel. 06-
30-389-2250 Laár Balázs.

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

SSPPOORRTT

Hastánc, arabian fitness, kedden,
csütörtökön és vasárnap. Tel. (26)
317-792, visszahívjuk!

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

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

Felelõs mûszaki vezetést vállal nyugdíjas
építészmérnök. Tel. 06-30-934-4992.

Kiskópé Gyermekfelügyelet – jöhetsz
egész napra, de 1-2 órára is. Tel. (26)
310-365, 06-70-944-5801.

Takarítást, vasalást vállalok. Tel. 06-20-
265-7138.

Jelzáloghitel gyors intézése, aktív BÁR-
osoknak is. Hitelkiváltás, adósságren-
dezés, kutyakozmetika Szentendrén. Tel.
06-30-542-9920.

Befektetés, hitel, biztosítás, gazdasági,
jogi szolgáltatás. Tel. (26) 300-419, 06-
30-949-6456.

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

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

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

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

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

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

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

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

TTÁÁRRSSKKEERREESSÉÉSS

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

ÜÜZZLLEETT

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

Szentendrén, a Kõzúzó utcában 30 nm-es
iroda teljes infrastruktúrával bérbeadó.
Ár: 59 ezer Ft+rezsi/hó. Tel. 06-30-268-
0204.

Jóga-terem a belvárosban kiadó. Tel. 06-
30-540-5639.

Szentendre óvárosában 16 nm-es üzlethe-
lyiség 30 nm-es pincével eladó vagy
kiadó. Tel. (26) 318-672, 06-30-203-
9193.

Április 1-jétõl a Bogdányi utcában 25 nm-
es üzlethelyiség kiadó üzletnek, irodá-
nak, raktárnak, mûhelynek. Irányár: 50
ezer Ft+rezsi/hó. Tel. 06-70-386-5821.

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

A Püspökmajor-lakótelepen, az óvodával
szemben bármilyen tevékenységre meg-
felelõ, új építésû üzlethelyiség kiadó
április 1-jétõl. Tel. 06-20-550-8585.

ÉÉRRTTEESSÍÍTTÉÉSS

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a BER-IL Ingatlaniroda már-
cius 1-jétõl a Vasúti villasor 1 sz. I.
emelet címre költözik. A telefon-
szám változatlan (26) 301-952,
20/326-3645. A Szentendre és
Vidéke hetilap hirdetés felvétele
továbbra is az irodában a fenti
címen történik. Hirdetésfelvétel
minden hétfõ fél ötig. 
www.berilingatlan.hu és berilingat-
lan@t-online.hu 
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KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
ÉLETEM ELSÕ KIÁLLÍTÁSA
Péterfi Dániel fotói
Megtekinthetõ: március 16-ig

EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ    
EGYESÜLET, Stéger köz 3.

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)

MMOOZZII

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

Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft

Március 7. péntek
20.15  KALANDOROK - magyar
vígjáték, 2007 (12) rendezõ:
Paczolay Béla

Március 8. szombat
18.15 BEETHOVEN ÁRNYÉKÁBAN –
feliratos amerikai-német film, 2006
(12) rendezõ: Agnieszka Holland 
20.15 VÁGY ÉS VEZEKLÉS – színes
feliratos angol film, 2007 (12)
rendezõ: Joe Wright
Kisterem:
18.30 KENDERBÕL SZÕTT GONDO-
LAT - KUBINYI ANNA PORTRÉ
rendezõ: Orbán Ágnes
20.00 A CSODÁK VALÓSÁGA -
SZEPES MÁRIA
rendezõ: Hegyi Béla

Március 9. vasárnap
14.00 MÉZENGÚZ -  amerikai ani-
mációs film, 2007 rendezõ: Steve
Hickner, Simon J. Smith

15.45  ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM
- feliratos szlovák-cseh film, 2006
(12) rendezõ: Khémir Nacer
18.00  PIAF - feliratos francia-
angol-cseh filmdráma, 2007 (12)
rendezõ: Olivier Dahan
20.30 BEETHOVEN ÁRNYÉKÁBAN -
feliratos amerikai-német film, 2006
(12) rendezõ: Woody Allen
Kisterem:
15.00 BÓBITA
rendezõ: Szederkényi Júlia
18.30 A KRÓNIKA
ALKOTÓKÖZÖSSÉG NÉPRAJZI
RÖVIDFILMJEI:
MÚLT, FORMA, LÉLEK (LÜKÕ GÁBOR
SZOCIÁLPSZICHOLÓGUS PORTRÉJA)
rendezõ: Vékás Péter
BÚCSÚJÁRÁS
A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ
rendezõ: Mester József

Március 10. hétfõ
- „Magyar P'Art”:
18.15 A BOLOND GRÁNÁTALMAFA
- fekete-fehér magyar film, 2000
(12) rendezõ: Mészáros Péter
20.15 KALANDOROK - magyar
vígjáték, 2007 (12) rendezõ:
Paczolay Béla

Március 11. kedd
- „Túlsó P'Art”:
18.15 LEVÉL AMERIKÁBA -  feli-
ratos bolgár-magyar film, 2000 (12)
rendezõ: Iglika Triffonova 
20.15 MÁRIA MAGDOLNA -  feli-
ratos olasz-francia-amerikai film,
2005 (12) rendezõ: Abel Ferrara
Kisterem:
19.00 A FANYÛVÕ UNOKÁJA (A
GÖRGEY ÜGY) I-III. rendezõ:
Lakatos Iván

Március 12. szerda 
- „Keleti P'Art”:
18.30 BIN JIP - LOPAKODÓ
LELKEK - feliratos dél-koreai-japán
film, 2004 rendezõ: Kim Ki-Duk 
20.15 TAVASZ, NYÁR, ÕSZ, TÉL…
ÉS TAVASZ - színes feliratos dél-
koreai film, 2003 (16) rendezõ: Kim
Ki-Duk
Kisterem:
19.00 A MAGÁNYOS CÉDRUS
(CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR
ÉLETE, GONDOLATAI)
INAS A SZALONBAN (MUNKÁCSY
MIHÁLY ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA)

Szeresd Szentendrét

SÉTÁK
VAJDA-SÉTA
Március 9-én, 15 órakor
A sétát Krizbainé Szabó Éva,
a PMMI múzeumpedagógusa
vezeti. Motívumkeresés a régi
szerb temetõ legrégebbi sír-
kövein, a Szerb Püspöki
Templom epitáfiumain, a séta
végén Vajda Lajos képein. A
Vajda Lajos Múzeumban Bar-
tók zenéje, Radnóti versei és
a Vajda képek (tárlatvezetés)
együtt kínálnak komplex él-
ményt, és érzékeltetik a há-
rom ember sorsközösségét.
Találkozó: 15 órakor a bel-
városi kishídnál. 

Info: www.kecmec.hu

Szokatlan találkozóra
került sor február 29-én,
pénteken a Pest Megyei
Könyvtár olvasótermé-
ben. A misztikus irodal-
mat – a horrort, a sci-fi-
t – népszerûsíteni kívánó
Tinta-Klub rendezte meg
a Pirkadatra várva címû
antológiát bemutató-
estjét itt, stílszerûen a
szökõév utolsó, ráadás-
napján, a temetõ szom-
szédságában levõ könyv-
tárban. 

A Tinta-Klub tagjai a könyvtárban
középen Nemere István író

Tinta-Klub

Helyreigazítás: Múlt heti számunkban a 8. oldalon Megjelölt helyek
címmel az Erdész Galéria kiállításáról írtunk. Az illusztráció képalá-
írásában hibásan Nagy Gábor nevét írtuk Nádas Alexandra helyett.
Olvasóinktól és az érintettektõl ezúton kérünk elnézést.

Március 7. péntek, 
20.00 óra
DMH BARLANG 
(Duna-korzó 11/A)
*KISCSILLAG – koncert *
Elõzenekar: 
Presszó Tangó Libidó
Belépõjegy: 1000 Ft

MAGYAR ÕSTÖRTÉNET
Március 12-én szerdán, 18
órakor a Kecskés együttes
kamaratermében (Ignatovity
u. 2., a Barcsay Gyûjteménnyel
szemben) a Magyar õstör-
téneti elõadássorozat 3. ré-
szére kerül sor. A belépés díj-
talan. Információ: (26) 310-
429, 06-20-591-1161, 06-70-
93-00-850.

IKONOK
A budakalászi
F a l u h á z b a n
(Budaka lász ,
Szentendrei út
9. március 13-
án, csütörtökön
18 órakor Paulusz Györgyi
ikonfestõ alkotásaiból nyílik
kiállítás. A kiállítást Fajcsák
Tibor római katolikus plébános
nyitja meg. Közremûködik: a
Budakalászi Énekkar Méhes
Imre karvezetõ vezényletével.
A tárlat április 12-ig te-
kinthetõ meg.

SZABADON...
Velekei József Lajos Szaba-
don... címû kiállítása nyílik
március 8-án Sárváron, a Ná-
dasdy-várban, a Galeria Arcis-
ban. Megnyitja: Szeifert Judit
mûvészettörténész. A tárlat
március 31-ig látható.

ÜNNEPI ELÕADÁS
Március 15-én szombaton, 19
órától „Petõfi nem alkuszik!”
– ünnepi elõadás lesz a Pest
Megyei Könyvtár színházter-
mében (Pátriárka u. 7.). 
A Nemzeti Kamaraszínház, 
a Söndörgõ Együttes és a Deb-
receni Néptánc Együttes közös
produkciójára jegyek rendel-
hetõk: Harmathéknál (felnõtt:
1500 Ft, diák és nyugdíjas:
1000 Ft. Tel: 26/312-958;
20/310-4142)

MUSIC-KELL?!
Március 8-án, szombaton 15
órakor a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében „Music-
kell?!” címmel népszerû musi-
calekbõl és különbözõ zenés
darabokból hangzanak el rés-
zletek. Jegyek igényelhetõk:
music-ke l l@freemai l .hu
címen vagy a 06-30-236-
8580-as telefonszámon. Info:
www.music-kell.atw.hu.

KÉZMÛVES DÉLELÕTT
A PMK gyerekkönyvtárban
(Pátriárka u. 7.) tanítási
idõben minden hónapban egy-
szer – a hónap második szom-
batján – kézmûves délelõttöt
tartanak. A következõ március
8-án lesz, melyre mindenkit
szeretettel várnak. 

Országos „hang-verseny”
villában és moziban

Harmadik alkalommal rendezik meg március
8. és 10. között két és félszáz versenyzõvel
és összesen több mint félezer résztvevõvel
a VI. Országos Zeneiskolai Versenyt a tovább-
képzõ évfolyamra járó tanulók részére. 
A 12-22 éves zenésztanulók megméret-
tetésének helyszíne a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola és a P’Art Mozi lesz.

A hagyományosan háromévente megrendezett
zeneiskolai tanulmányi versenyek között a
továbbképzõs verseny azért számít különleges-
nek, mert csak alapfokú mûvészetoktatási
intézményekbe beiratkozott, továbbképzõs
évfolyamra járó tanulók jelentkezhetnek rá, és
kizárólag olyan diákok nevezését fogadják el,
akik nem közép- vagy felsõfokú zenemûvészeti
intézményekben végzik tanulmányaikat. 1993-
ban Mohácson indult útjára ez a fajta meg-
mérettetés Kovács Gyõzõ ottani zeneiskola-
igazgató kezdeményezésére, de miután külön-
bözõ technikai problémák miatt a település
nem vállalta tovább a rendezési feladatokat, a
továbbképzõs verseny 2002-ben Szentendrére
költözött – városunk idén harmadszor ad neki
otthont.
A költségvetés java részét a résztevõk fizetik
be, illetve az Oktatási Hivatal állja, de ez a –
városi léptékkel mérve hatalmas – rendezvény
nagy terhet ró a zeneiskolára is: egy éve ötfõs

stáb koordinálja az ország minden tájáról
érkezõ jelentkezéseket, a szállással és étkezés-
sel kapcsolatos tennivalókat. Külön öröm, hogy
az önkormányzati segítség és dr. Dietz Ferenc
polgármester, valamint Ember Csaba, a Magyar
Zene- és Mûvészeti Iskolák Szövetsége el-
nökének  védnöksége mellett több mint ötven
környékbeli mûvészetpártoló szponzor is akadt,
akik az élelmiszerektõl az díszoklevelekig sok-
féle támogatással igyekeznek maradandó
emléket hagyni a résztvevõkben.
A szigorú nevezési feltételek ellenére a már-
cius 8-10. között tartandó versenyre mintegy
250 diák jelentkezett, az ország 800 iskolája
közül 76-ból érkeznek tanulók, s közülük heten
„hazai pályán” versenyeznek majd, vagyis
kísérõikkel együtt csaknem 530 fõ látogat
Szentendrére, hogy több-kevesebb ideig
figyelemmel kísérje az elõadásokat. A reper-
toár összeállításánál elõnyben részesülnek a
kortárs, sõt kifejezetten a verseny számára írt
darabok. Felcsendül majd többek között Ökrös
Csaba, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola népi
hegedû tanára erre az alkalomra komponált
szerzeménye is.
A legjobbnak ítélt fellépõk a vasárnap délelõt-
ti gálakoncerten ismétlik meg díjnyertes pro-
dukcióikat, s immár bizonyos, hogy minden
egyes diáknak jut majd valamilyen ajándék,
többek között a Magyar Zenemûkiadó jóvoltából
egy-egy értékes kotta, amely talán elegendõ
motivációt ad az ifjú zenészeknek arra, hogy a
„hivatásos zenemûvészet” felé vegyék az
irányt.

Bokor
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A futsal (kispályás labdarúgás,
teremfoci) paraguay-i eredetû
játék, amelyet a hagyomá-
nyos, nagypályás labdarúgás-
nál megszokotthoz képest
kisebb, kevésbé pattogós lab-
dával, általában kézilabdapá-
lya méretû játéktéren játsza-
nak. Mára Magyarországon is
egyre népszerûbb, játékosai
intenzíven fejlõdnek (Magyar-
ország a nemzetközi rang-
listán jelenleg a 16. helyet
foglalja el), s a világelitbe
kerüléshez már csak két dolog
maradt hátra: hogy az 5+1 fõs
felállás helyett végre hazánk-
ban is a nemzetközileg szab-
ványosított 4+1 fõs felállás
szerint játsszák, s hogy aktív
legyen az utánpótlás-neve-
lésünk. Még ha az elõbbire
Szentendrének nem is lehet
sok befolyása, az utánpótlás-
nevelésért városunk annál
többet tesz: az idén húszéves
Püspökmajor Baráti Kör Sport-
egyesület bevallott célja, hogy
a kispályás labdarúgáshoz
utánpótlást keressen és ne-
veljen.
Az SE 1988-ban alakult Tóth
István, a Baráti Kör akkori ve-
zetõjének, a régi Lakótelepi
Klubkönyvtár (most Tóth Ist-
ván Közösségi Ház) névadójá-
nak közremûködésével. Õ kérte
meg Horváth Gyõzõt arra, hogy
a baráti kör mellett mûködjön

„sportbaráti kör” is. Az akkori
sportreferensek, Retkes Ferenc
(a kispályás bajnokság szerve-
zõje) és Virág Ferenc (aki a
bajnokságot behozta a bitu-
menrõl a Móricz Zsigmond
Gimnáziumba) érdeme, hogy
fejlõdhetett a szervezet,
amely többek között húsvéti
tornák, Hírlap-kupa és baráti
találkozók során nyerte el
nevelõegyesületi arculatát.
Sok profi csapatban játszanak
ma már olyanok, akik innen
indultak el karrierjük útján.
Horváth Gyõzõék a kezdetek-
kor az összes, akkoriban a
nemzeti bajnokságban spor-
toló játékost meghívták. Csak
néhányukat felidézve: Maczó
Miklós, Kult Ferenc, Czifferi
Tamás, Filó Tamás, Nickmann
György játszott itt, s persze a
„riválisoknál”, a Piramis SE-
ben és az Anonymus SE-ben is
sok ilyen játékos növelte a
színvonalat. A Püspökmajor
Baráti Kör Sportegyesületnek
két csapata is lett, az ifjab-
baké a Püspökmajor II., a ko-
rábban csatlakozottaké a Ké-
ményseprõk („leánykori” né-
ven Püspökmajor I.).
Az ezredforduló tájékán las-
sanként sajnos megváltozott
az SE edzéseinek és meccsei-
nek látogatottsága. „Ma már
a gyûlölet uralkodik. Ez tartja
vissza az embereket attól, hogy

meccsekre járjanak, mert fél-
nek a szurkolóktól, és elegük
van a pályán is tapasztalható
feszültségekbõl. A politika is
ara bírja rá az embereket, hogy
a megélhetésükkel foglalkoz-
zanak, ahelyett, hogy jót szó-
rakoznának a meccseken. Kár
ezért, hiszen a sportesemények
régebben egyúttal társadalmi
események is voltak. Ami pedig
a sport szponzorait illeti: ér-
demes lenne az üzletembe-
reknek pénzt fektetniük ezekbe
a tehetséges fiatalokba, mert
késõbb a futballakadémiákból
kinevelt játékosok eladásával
bõségesen megtérülne a pén-
zük” – fogalmaz Horváth
Gyõzõ.
A fiatalok szemléletváltozását
követõen persze örömteli for-
dulat volt, amikor beindult a
nyári kupa, amely idén július-
augusztus folyamán is foly-
tatódni fog a 10-14 éves
korosztály részvételével. En-
nek elsõdleges célja az után-
pótlás biztosítása. (A ren-
dezvény az éjszakai sportba-
jnokságból nõtte ki magát,
amelyet az önkormányzat által
is díjazott pingpongdoktor,
Faragó Sándor kezdett el, és
2001-ben Jakab Péter folyta-
tott.) A bajnokságnak szpon-
zorai is vannak: tavaly például
az önkormányzat négy márkás
labdát adott a játékosoknak,

emellett Vígh Zoltán ajánlotta
föl természetbeni segítségét:
hálókat, mezeket, érmeket.
Mára már ott tartunk, hogy
újfent szájról szájra terjed a
hír: nyári hétvégeken a felsõ
tagozatosok jöhetnek mozog-
ni és vetélkedni, hogy felfe-
dezzék a fair csapatjáték és az
egészséges verseny örömeit.

KARRIER SZENTENDRÉTÕL
SZÉKELYUDVARHELYIG

Gyurcsányi Zsolt 56-szoros
válogatott Szentendrén nõtt
fel, és a Püspökmajor SE-nél
kezdte a kispályás labda-
rúgást. 2007 márciusa óta
kétéves profi szerzõdéssel a
Székelyudvarhelyi Sport-
klubban rúgja a bõrt. „2005-
ben Romániában jártam, s
meghívtak a nem sokkal koráb-
ban alakult ottani futsal
egyesületbe. Nem gondoltam
volna, hogy ezt a szintet meg
tudom ütni, de sikerült. 2002-
2003-ban Sopronban még
nagypályán játszottam, de az
alacsony, pörgõs, technikás
alkatom miatt végül a kispá-
lyás labdarúgásban találtam
meg a helyemet. Itt nincs
kimondottan védekezõ és tá-
madó játékos, csupán két biz-
tosító emberre van szükség
hátul, és kijátszhatjuk a kézi-
labdapálya méretû pályát. A
futsal terén a magyaroknál
profibbá fejlõdött országok-
ban hihetetlen pontossággal
megtervezik a taktikát. Szé-
kelyudvarhely Déva elleni
meccsén jól látszott, hogy az
ottani szurkolók még társadal-
mi eseményként tekintenek
egy-egy sportmérkõzésre” –
foglalta össze székelyudvarhe-
lyi élményeit a fiatal sportoló.

Bokor Tamás

A hétvégén Gyöngyösön ját-
szott futsal világbajnoki selej-
tezõt megnyerte a magyar vá-
logatott, és Gyurcsányi Zsoltot
a legjobb magyar játékosnak
választották. Zsolt remek já-
tékát a Sport1 jóvoltából az
egész ország láthatta. 

Kispályáznak, de nem kispályások
Emlékek és tervek a Püspökmajor Baráti Kör Sportegyesület háza tájáról

SZENTENDREI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

Elsõ osztály
VII. forduló, március 1.

Gépház-Anonymus 0:0
Magyar Alma-Piramis 4:1
Mazda Mirai-Anonymus 2:2
Gépház-Phoenix 0:1
Piramis-Zsalu 1:4
Magyar Alma-Püspökm. II. 1:2
Kéménys.-Mazda Mirai 0:4
Püspökmajor II.-Zsalu 0:1
Phoenix-Kéményseprõk 2:3
Magyar Alma-Club Petrol 4:1
Zsalu-Phoenix 0:3
Club Petrol-Kéménysepr. 5:5

A bajnokság állása 
6 forduló után:
1. Mazda Mirai
2. Püspökmajor II.
3. Anonymus
4. Kéményseprõk
5. Zsalu
6. Phoenix
7. Piramis
8. Magyar Alma
9. Club Petrol
10. Gépház

Góllövõlista élcsoportja: 
14 gól: Renczés G. (Mirai)
11 gól: Barnás A. (Phoenix),
10 gól: Lichner Zs. (Mirai),
Faragó G. (Club Petrol),

A bajnokság VIII. fordulója
április 5-én 11 órától indul.

Kézilabda
A férfi kézilabdacsapatunk múlt
hétvégén Pápa csapatával ját-
szott a budakalászi sportcsarnok-
ban.
Eredmény: 
Szentendre–Pápa 32-24 (17-12)
Legjobb góllövõk: Hajdú 7, Duzsi
6, Soproni 4, Nagy 4, Kondor 4,
Köck 4.
A csapat esélyeshez méltón, végig
vezetve, magabiztosan játszott,
így megszilárdították helyüket az
NB/I B középmezõnyében.
Az ifik 39-23-ra gyõzték le ellen-
felüket, így pontveszteség nélkül
tartják helyüket a tabella élén. 
A legközelebbi hazai mérkõzés
március 15-én, szombaton lesz a
kalászi sportcsarnokban. Az ifik
mérkõzése 16 órakor, a felnõtteké
18 órakor kezdõdik. Az ellenfél
Szigetvár csapata lesz. 

•
Múlt héten az ifi csapat az Or-
szágos Ifjúsági Kupa mérkõzésen
a nyolc közé jutásért játszott:
Balatonfüred NB I-es csapatát 30-
22 arányban gyõzték le, így a
sorolást követõen a legjobb négy
közé jutásért játszhatnak.

A Püspökmajor I. sportegyesület csapata 1998-ban


