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KULTÚRA
Kulturális

összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcokMagyar Judit képviselõ, a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnöke válaszol kérdéseinkre az idei
költségvetéssel kapcsolatban (5. oldal). Zakar Ágnes képviselõ, a Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület elnöke idén is nagy energiát fektet a Víz napi programok megszervezésébe (3.
oldal). Szentendre festõmûvészeirõl ír könyvet Török Katalin mûvészeti író, akivel Kultúra
rovatunk szerkesztõje, Rappai Zsuzsa beszélget a születendõ kötetrõl (6. oldal). Új sorozatot
indítunk fontos tûzvédelmi témákról Végi Csaba tûzoltószázadossal (4. oldal). A 9. oldalon
Deim Pál festõmûvész emlékezik mesterére, Barcsay Jenõre halálának 20. évfordulóján.

Magyar Judit Zakar Ágnes Török Katalin Végi Csaba Barcsay Jenõ (1990–1988)

Költségvetés
2008. 

Az idei költségvetés fõbb összegeirõl elõzõ lap-
számunkban Kun Csaba alpolgármester számolt
be lapunknak. Írásunkból kiderült: a költség-
vetés mûködése egyensúlyban van, a város
kasszáját nem terheli mûködési hiány. Nehezíti
azonban a helyzetet a csökkenõ állami támo-
gatás. A népszerûtlen intézkedések – a bérleti
díjak és közterület-használati díjak emelése,
az adócsoport szigorodó munkája – hatására
több bevételre számíthat a város. Tételesen
felsoroltuk a fõbb kiadási összegeket, kitérve
az újdonságokra is, mint például az elsõs ta-
nulók tankönyv-vásárlásának támogatása, 

a babakelengye-program, a határainkon túli
magyar oktatás támogatása, a sportrendez-
vények nagyobb mértékû támogatása. Ki-
tértünk a mindenkit foglalkoztató témára is:
mire költi a város a 3,5 milliárd Ft kötvényki-
bocsátásból származó összeget. Ebbõl csak
néhány tétel: a fûtõmû primer rendszerének
felújítása, az árvízvédelmi töltés rekonstruk-
ciója, a közoktatás fejlesztése, a közvilágítási
hálózat fejlesztése, a szennyvíz- és csapadékvíz
elvezetésének tervezése. Az idei költségvetés-
bõl felújításokra 280 millió Ft, a beruházásokra
mintegy 542 millió Ft lett tervezve.

E heti lapszámunkban Magyar Judit képviselõ
(MSZP), a Szentendréért Frakció tagja, a Pénz-
ügyi Ellenõrzõ Bizottság elnöke véleményét
kérdeztük az idei költségvetésrõl, amelyet a
szocialista frakció nem szavazott meg. 

Írásunk az 5. oldalon olvasható.
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beadványt, okiratot, szüksé-
ges esetben keresetlevelet
készít, valamint részletes jogi
tanácsot ad.
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy akik szociálisan rás-
zorultak, s a közös háztartás-
ban, amelyben élnek, az 1 fõre
jutó nettó jövedelem nem éri
el a nyugdíjminimumot (28
500 Ft), azoknak nem kell fi-
zetni a választott ügyvédnek,
ha ez az összeg a minimálbér
(73 616 Ft) és a nyugdíjmi-
nimum (28 500 Ft) közé esik,
az ügyvéd munkadíját (3450
Ft óránként +áfa, amennyiben
a jogi segítõ áfaalany) az ál-
lam megelõlegezi, ezt az ösz-
szeget azonban 1 éven belül
kell csak visszafizetni.
Pest Megyei Igazságügyi
Hivatal Jogi Segítségnyújtó
Szolgálata
1116 Budapest, 
Hauszmann A. u. 1-3.
Tel.: 06-1/450-2592
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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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BEIRATKOZÁS

KEDVES SZÜLÕK!

Gyermekük jelentkezését a
2008/2009. óvodai nevelési
évre Szentendre Város Önkor-
mányzatának óvodáiban
április 21-25. között
az alábbiak szerint tehetik
meg:
HOLD UTCAI TAGÓVODA
április 21. 8-12 óráig,
VILLASORI TAGÓVODA
április 22. 8-12 óráig,
SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA
április 23. 8-12 óráig,
PÜSPÖKMAJOR LTP. TAGÓV.
április 24. 8-12 óráig,
VASVÁRI P. ÚTI TAGÓVODA
április 21. 8-12 óráig,
BIMBÓ ÚTI TAGÓVODA
április 22. 8-12 óráig,
IZBÉGI TAGÓVODA
április 24. 8-12 óráig,
HÉTSZÍNVIRÁG TAGÓVODA
április 23. 8-12 óráig,
Az óvodaközpontban (Szent-
endre, Pannónia u. 3.) bárme-
lyik tagóvodába lehet jelent-
kezni 2008. április 21-24-ig ,
13-16 óráig és április 25-én,
8-12 óráig.
Kérjük, szíveskedjenek ma-
gukkal hozni személyi igazol-
ványukat, gyermekük és szülõ-
je lakcímét igazoló kártyáját
és gyermekük születési anya-
könyvi kivonatát!

KEDVES SZÜLÕK!
Szentendre város 
önkormányzati fenntartású 
általános iskolái:
Barcsay Jenõ Általános 
Iskola (Kálvária út 18.)
Izbégi Általános Iskola 
(Mária u. 1.)
Templomdombi Általános 
Iskola (Alkotmány u. 12.)
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium 
(Rákóczi F. u. 6.)
a 2008-2009. tanévre
a leendõ elsõsök beiratkozását
április 10-én,  12–18 óráig, 
április 11-én,  8–18 óráig
tartják.
Kérjük, a beiratkozáshoz szí-
veskedjenek magukkal hozni
az óvodában kapott iskola-
érettségrõl szóló igazolást, a

személyi igazolványukat, va-
lamint gyermekük és szülõje
lakcímét igazoló kártyáját!

Dr. Molnár Ildikó  jegyzõ

FELHÍVÁS
pedagógiai díj

adományozásához
Szentendre Város Önkormány-
zata júniusban, a pedagógus-
napon köszönti a városban
oktató-nevelõként dolgozó
polgárainkat. Az ünnepségen
hagyományos módon átadás-
ra kerül Szentendre Város
Pedagógia Díja. A kitüntetés
adományozható azoknak a
személyeknek és csoportok-
nak, akik kiemelkedõ ered-
ményeket értek el az óvodai,
az iskolai és intézeti oktató-
nevelõ munkában, a tehetség-
gondozás területén magas
fokú pedagógiai és szakmai
felkészültségük alapján élen
járnak az újszerû és hatékony
pedagógiai módszerek kidol-
gozásában és alkalmazásában.
A díjból minden évben csak
egy adományozható, ezért
fontosnak tartjuk a város pol-
gárainak véleményét. A ha-
táridõre 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 Szentendrei Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény felvételt hirdet az alábbi érettségi utáni kétéves szakokon:
ötvös, képgrafika (sokszorosító grafika) és elektronikus (alkalmazott)
grafika. A képzés OKJ-s szakmai vizsga letételével zárul. 
További információ és jelentkezési lap a honlapon: www.artschool.hu
A felvételi idõpontja: 2008. április 4-én délelõtt 10 óra
A felvételi helyszíne: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Pályázati felhívás
Szentendre Város 
Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé a tulaj-
donában lévõ Pap-szigeti
strandfürdõ, valamint 
a hozzá csatlakozó parkoló,
határozott idejû (2008.
június 1-jétõl 2009. május
31-ig történõ), 1 éves
üzemeltetetésre.
Minden szükséges informá-
ciót a pályázati kiírás 
tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján
vehetõ át.
Az ajánlat benyújtásának
határideje: április 4. 
(péntek) 12 óra
Az ajánlat benyújtásának
helye: Szentendre, Városház
tér 3. I. emelet, iktató
Bõvebb tájékoztatás:
26/503-377, 26/503-351.

A javaslatok beérkezési ha-
tárideje: március 31. hétfõ
16 óra. A javaslat beadásá-
nak 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 ügyfél-
szolgálati irodáján átvehetõ,
vagy a honlapról letölthetõ
adatlapon.
A javaslatokat az adatlap ki-
töltése után e-mail-ben is el
lehet küldeni a fent megadott
határidõre: nyolczas@ph.szent-
endre.hu.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
csak méltatással ellátott ja-
vaslatot fogadunk el!
További felvilágosítást kér-
hetnek: Nyolczas Csabánétól
a polgármesteri hivatal jegy-
zõi titkárságán a 26/503-365
telefonszámon.

Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat

Szentendrén
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Pest Megyei
Igazságügyi Hivatal Jogi Se-
gítségnyújtó Szolgálata a pol-
gármesteri hivatalban minden
hónap 2. csütörtökén: már-
cius 13-án, április 10-én,
május 15-én, június 12-én,
július 10-én, augusztus 14-
én, szeptember 11-én, októ-
ber 9-én, november 13-án és
december 11-én 10-13 óráig
ingyenes ügyfélfogadást tart.
A Jogi Segítségnyújtó Szol-
gálat egyszerû megítélésû
ügyekben térítésmentes jogi
tanácsot ad, bonyolultabb
esetekben pedig határozatot
hoz, amellyel ügyvéd igény-
bevételére van lehetõség, aki

szevi12.qxp  2008.03.26.  13:57  Page 2



aktuális 3
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 12. SZÁM • 2008. MÁRCIUS 28.

A polgármester 

naplója
március 29.
18.00 Tavaszi hangverseny 
a Ferences Gimnáziumban

március 31.
08.00 Alpolgármesteri beszámoló
09.30 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTK irodavezetõjével

megbeszélés
13.00 VSz ZRt. vezérigazgatójával

megbeszélés
14.00 Szentendrei Új Kulturális

Központ mb. ügyvezetõjé-
vel megbeszélés

18.00 Árpád napi ünnepség

április 1.
08.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
09.00 Óvoda üzemeltetésrõl

megbeszélés
10.30 Szentendrei Új Kulturális

Központ mb. ügyvezetõjé-
vel megbeszélés

13.00 Orvosi praxis mûködésérõl
megbeszélés

14.00 Gondolat TV támogatásáról
egyeztetés

április 2.
09.00 Bölcsõde vezetõ-helyettesi

pályázók meghallgatása

április 3.
09.00 ROP vezetõi továbbképzés

április 4.
09.00 ROP vezetõi továbbképzés

VÍZ VILÁGNAPJA 
A BÜKKÖS-PATAK

PARTJÁN
Szeretettel várunk
mindenkit 
április 5-én, szombaton
reggel 9 órától
Bükkös-parti ren-
dezvényünkön! 
Esõnap: április 6., vasárnap
Program: 
9 órától szemétszedés,
takarítás, kerítésfestés
Találkozás: 9 órakor 
a Mókus hídnál
Kérjük, hogy a patakparton
élõk legalább házuk elõtti
partszakasz, terület
takarításában vegyenek
részt az akcióban! 
Eszközökrõl, zsákokról,
konténerekrõl gondosko-
dunk.
11 órától a Bükkös-parti
játszótéren eszem, iszom.
Mesesarok Szigethy Ildikó,
óvónõvel 

Az én patakpartom 
rajzverseny eredményhirde-
tése, zsûri elnöke: Páljános
Ervin képzõmûvész, tanár
Zene: Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanárai,
növendékei
12 órától a BÜKK-ÖS-VÉNY
1 éves születésnapja alkal-
mából tanösvény vezetés
a Deim-malomtól az izbégi
hídig Dukay Igor 
vezetésével.

Az esemény védnöke: 
dr. Dietz Ferenc
polgármester
A rajzpályázat legjobb
alkotásaiból kiállítást
szervezünk a PMK
elõterében május 13-tól.
Szeretettel várunk 
mindenkit!
Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület – 
Zakar Ágnes elnök
Érdeklõdni lehet 
a 06-20-967-6820-as 
telefonszámon

Támogatók: Szentendre
Város Polgármesteri
Hivatala, VSZ ZRT,
Szentendre és Vidéke, 
Pest Megyei Könyvtár,
Surányi cukrászda, Mészáros
János vállalkozó, Ries
Zoltán, Édeni Édességek
Boltja, Szûcs Sándor
papírmerítõ, Bravos
kávépörkölõ  

Több büntetés, kevesebb halott,
alacsony rendõrlétszám
Szemelvények a kék egyenruhások 

egy évébõl

Jelentõsen csökkent tavaly a lo-
pások együttes száma a tavaly-
elõttihez képest, de a betöré-
ses lopások megszaporodtak –
derül ki a Szentendrei Rendõr-
kapitányság 2007. évi beszá-
molójából, amelyet a képviselõ-
testület március elején fo-
gadott el. Az ülésen Börcsök
László rendõrkapitány – szoká-

sához híven – néhány kollégájával együtt jelent meg, akik most
készülnek elbúcsúzni a Szentendrei Rendõrkapitányságtól,
tovább csökkentve ezzel a rendõri erõk létszámát.
A rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya 2751 ügyben indított
nyomozást, 5%-kal többször, mint 2006-ban. Szentendre,
Budakalász és Pomáz területén szinte minden mutatóban pozi-
tív változás történt, de a kisebb településeken az elõzõ évihez
képest többszörösére nõtt a lopásos bûncselekmények száma –
azaz a nagyobb települések helyett inkább a kisebbek nyaralói-
ra összpontosul a bûnelkövetõk tevékenysége. 
A 2007-ben elkövetett összes bûncselekmény közül a betöréses
lopás és a lopás teszi ki a legnagyobb részt, több mint 48%-ot.
Leggyakrabban ablakbetöréssel, ajtófeszítéssel történnek 
a bûncselekmények, míg a nagyobb értékre elkövetett bûncse-
lekmények esetén jellemzõ módszer volt az erkélyajtó meg-
fúrása, az ablakkeret-égetés és a hengerzártörés is. Sikerült
elfogni egy olyan elkövetõt is, akinél a betöréshez használt tel-
jes szerszámkészletet megtalálták. 
A rendõrség felderítési mutatója csökkent, aminek elsõsorban
a hiányos személyi állomány az oka: mint minden évben, 2007-
ben is többen kérték áthelyezésüket más rendõri szervekhez, az
õ pótlásuk idáig csak részben sikerült. Közismert tény, hogy
nem jut elég rendõr az utcákra: az õszi zavargások során alkal-
mazott átvezénylések miatt sokszor megesett, hogy csökkent
létszámban dolgoztak a szentendrei járõrök. Jelenleg 1658
lakosra jut egy rendõr, ami az európai átlaggal összevetve
lesújtó, hiszen ott nyolcszor ennyi a rendõrök relatív létszáma.
A legtöbb felderítést így is a rendõrkapitányság körzeti megbí-
zottjai produkálták.
A Közlekedésrendészeti Osztályon nõtt a büntetõ eljárások
száma: csak Szentendrén a 2006-os 58 helyett tavaly már 88
esetben indult eljárás közlekedési bûncselekmények megalapo-
zott gyanúja miatt. (A kapitányság teljes területén 198, illetve
242 eljárást foganatosítottak.) A legtöbb problémát az ittas
jármûvezetés jelenti. A leggyakoribb közúti baleseti ok a gyors-
hajtás, annak is egy sajátos formája, a relatív gyorshajtás,
vagyis amikor a sofõr nem az út- és látási, valamint a forgalmi
viszonyoknak megfelelõen választ sebességet, veszélyeztetve
ezzel maga és mások testi épségét. A balesetek 38%-ában ez
volt az ok. További kiemelkedõ vétek az elsõbbségi jog, illetve
a kanyarodás szabályainak figyelmen kívül hagyása vagy
megszegése.
Öröm, hogy 8-ról 1 fõre csökkent a halálos balesetek száma,
ugyanakkor sajnos a könnyû és súlyos sérültek száma nõtt. 
A könnyû sérültek sokkal többen, 27 helyett 46-an voltak, mint
2006-ban, súlyosabb sérülést pedig tavalyelõtt 24-en, tavaly
már 29-en szenvedtek a közutakon, az esetek 60%-ában személy-
gépkocsik miatt.
Az anyagi és személyi feltételek ellenére a rendõrkapitány és
kollégái minden tõlük telhetõt megtesznek a közrend vé-
delméért. Idén egyebek mellett azt tûzték ki célul, hogy még
éberebben ellenõrzik a közlekedõket: több ittas vezetõt
szeretnének kiszûrni az akciók során, és ennek részeként több
sofõrt tiltanának el a volántól.

Bokor Tamás

107 SPORTEGYESÜLETEK FIGYELMÉBE
Felhívjuk a Szentendre Város területén mûködõ sportegye-
sületeket, hogy a www.szentendre.hu oldalon a sportélet\
egyesületek menüpont minden bejegyzése törlésre kerül, az
adatok pontatlansága miatt.
Kérjük a sportegyesületeket, hogy a honlapon történõ megje-
lenésük érdekében juttassanak el a polgármesteri hivatalba
postai úton (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy az
iktatóban/ügyfélszolgálaton leadva írásbeli kérelmet, melyhez
csatolják a honlapról letölthetõ, illetve az ügyfélszolgálaton
kapható egyesületi adatlapot kitöltve, az egyesület bejegyzését
bizonyító bejegyzés fénymásolatát – az egyesület elnöke által
hitelesítve és lepecsételve, legkésõbb 2008. április 10-ig.
Kérjük, hogy ha tudják, az adatlapot elektronikusan is juttassák
el a következõ e-mail címre: margitay@ph.szentendre.hu

MEGHÍVÓ

Szentendre Város 
Önkormányzata
március 31-én 

18 órakor
ÁRPÁD NAPI ÜNNEPSÉGET

szervez
az Árpád utcában álló 

kopjafánál,
melyre tisztelettel meghívja

a város lakosságát.

Köszöntõt mond:
dr. DIETZ FERENC 

polgármester

Ünnepi beszédet mond:
KISS MAO-TUN ISTVÁN

Közremûködik:
a

Kecskés Együttes
és a

Lovasíjász 
Hagyományõrzõ
Sportegyesület 

csapata

Visszaáll a régi forgalmi rend
Korábbi lapszámainkban már tájékoztattuk olvasóinkat, hogy
április 1-jei hatállyal visszaáll a Bajcsy-Zsilinszky utca és a
Kanonok utca régi forgalmi rendje: Bajcsy-Zsilinszky utca újra
a 11-es út felõl a Kanonok utca felé, a Kanonok utca pedig a
Bükköspart irányába lesz egyirányú.
A belváros február 1-jén bevezetett új forgalmi rendjének
felfüggesztését a kialakult közlekedési problémák indokolták.
A forgalmi rend felfüggesztése addig tart, amíg ki nem alakítják
a lámpás csomópontot a Bükköspart, a Bajcsy-Zsilinszky út és
a 11-es fõút találkozásánál, hogy ki lehessen kanyarodni a 11-
es fõútra.
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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

Általánosságban elmondható,
hogy elõször gondolkodásmó-
dunkon kellene változtatni, és
belegondolni, hogy a szom-
széd utcában, városban, vagy
a tõlünk távolabb keletkezett
lakástüzek akár nálunk is elõ-
fordulhattak volna, illetve
emberi gondatlanságból bár-
mikor elõfordulhatnak. Nem
kell mást tenni, mint a vonat-
kozó tûzvédelmi elõírásokat
betartani – háromrészes soro-
zatunkban ehhez adunk gya-
korlati tanácsokat.

A PANELÉPÜLETEK
LÉTESÍTÉSI PROBLÉMÁI

A panelépületek java része a
60-as, 70-es években épült,
illetve került megtervezésre.
Ebbõl adódóan számos jelen-
leg hatályos tûzvédelmi elõ-
írás nem, vagy csak részben
teljesül. Az épületek lépcsõ-
házai általában egy légteret
alkotnak a közlekedõ folyo-
sókkal, így bármely lakásban
keletkezett tûz során felsza-
baduló égéstermékek bejut-
nak a lépcsõházba, melyet
képes füsttel telíteni, így a
menekülési útvonal bizton-
sággal nem használható.
A pinceszintet tartalmazó pa-
nelépületek lépcsõházai a pin-
ceszinti közlekedõn keresztül
összeköttetésben vannak egy-
mással, így az itt keletkezõ tûz
az épület valamennyi lép-
csõházára veszélyt jelenthet,
mivel azokat füsttel és hõvel
telítheti, ezáltal megakadá-
lyozva a biztonságos mene-
külést.
Egyes épületszerkezetek –
különös tekintettel a gépé-
szeti vezetékek aknafalai –

nem elégítik ki a velük szem-
ben támasztott éghetõségi és
tûzállósági határérték köve-
telményeket. Az aknák szin-
tenként nem kerültek levá-
lasztásra, így lehetõvé teszik
a tûz függõleges terjedését a
bennük kialakuló kéményha-
tás következtében. (Lásd: ta-
valyi debreceni paneltûz)   fotó:
lánglovagok.hu

A lakások villamosvezetékei –
amennyiben azok nem kerül-
tek felújításra – az akkori idõk
villamos fogyasztásának fi-
gyelembevételével kerültek
kiépítésre, melyet a mai álla-
pot jelentõsen meghaladt.
Most egyidõben akár jelentõs
fogyasztás is jelentkezhet –
mosógép, mosogatógép, klí-
maberendezés stb. – együttes
használata során. A villamos
vezetékek ilyen módon tör-
ténõ túlterhelése a vezetékek
felmelegedéséhez vezethet,
mely tüzet okozhat.

A PANELÉPÜLETEK
HASZNÁLATI PROBLÉMÁI

A lakók a különbözõ átalakítá-
sok során, pl. lakásajtók biz-
tonságosabbra történõ cse-
réjénél, figyelmen kívül hagy-
ják a tûzvédelmi követelmé-
nyeket, és nem megfelelõ ég-

hetõségû, illetve tûzállósági
határértékû ajtókat építenek
be. Ez azzal a veszéllyel jár,
hogy egy tûz esetén a lakás-
ból könnyen kijuthatnak a lán-
gok – ezzel akadályozva az
épületben tartózkodók me-
nekülését –, illetve a tûz bejut
a lakásba, ezáltal az ottlévõket
és anyagi javaikat veszélyez-
teti, valamint elõsegíti a tûz
terjedését. 
Szintén a lakók biztonság-
érzetét hivatott növelni a fo-
lyosói rácsok beépítése, azon-
ban ezekkel a lakók a saját
menekülésüket, a tûzoltóság
beavatkozását, valamint a
tûzvédelmi berendezések al-
kalmazását akadályozzák. Tûz
esetén a lezárt folyosóból a
lakók csak a rács kinyitása után
képesek kijutni, azonban ha
azon a folyosószakaszon ke-
letkezett a tûz, akkor a köz-
lekedõ gyorsan füsttel telítõd-
het, ezáltal már a rács kinyi-
tása is problémát jelent, amit
nehezít a lakók esetleges pá-
nikja. A tûzoltók beavatko-
zását is késleltetik a rácsok,
mivel ezeket le kell vágniuk,
hogy a tûz oltásához hozzá
tudjanak kezdeni.
Szintén ehhez a magatar-
táshoz köthetõ, hogy a lakók
a lezárt folyosórészre minden-
féle éghetõ anyagot helyeznek
el, valamint bútorokat és
egyéb használati tárgyakat,
mondván, nincs elég tárolási
lehetõségük. Ez egyrészt szû-
kíti a menekülési útvonalat,
másrészt lakástûz esetén elõ-
segítheti a lakások közötti tûz
terjedését.

Végi Csaba 
tûzoltó százados

(Folytatjuk)

Kedvezményes oltás,
ivartalanítás, chipezés

ügyeleti  telefon: 20/984-4841

áprilisi  nyitási  akció

Panelépületek tûzvédelme 1. rész

Eboltás
Szentendre területén a szervezett, kötelezõ veszett-
ség elleni védõoltás helyszínei és idõpontjai:
Dr. Kovács Zoltán
1. Barackos úti buszforduló
március 29. szombat 13-14 óra
2. Cseresznyés út 165. (volt Faczuna-ház)
március 29. szombat 14.15-15.15 óra
3. Daru piac  
április 5. szombat 13-15 óra
4. Sztaravodai út, temetõ parkolója
április 5. szombat 15. 15-16.15 óra
5. Állatorvosi rendelõ, Bükköspart 34.
április 12. szombat 12-14 óra
6. Faház vendéglõ parkoló, Barackvirág-Ady utca sarok
április 12. szombat 14.15-15.15 óra
7. László-telep, Kálvária-Damjanich sarok
április 19. szombat 13-15 óra
8. Pannónia-telep, Stromfeld – Móricz u. sarok 
április 26. szombat 13-15 óra
9. Izbég, Szentlászlói út 124., Pásztorház
május 3. szombat 13-15 óra
10. Állatorvosi rendelõ, Bükköspart 34.
május 10. szombat 9-12 óra

Dr. Schumiczky Gábor
Pap-szigeti bejáró
március 29. szombat 13-14 óra
Egres - Óvíz u. sarok
április 5. szombat 13-14 óra
Kõzúzó – Vasúti villasor sarok 
április 12. szombat 13-14 óra
Rózsa utca (Surányi cukrászda mögött) április
26. szombat 13-14 óra
Templom u. - Vasvári P. u. sarok
május 3. szombat 13-14 óra
Dr. Szolnoki János
Római sánc 2/B rendelõ: március 29., április 12. és
19. szombat 9-12 óra
Barackos út 135. rendelõ: március 29., április 12.
és 19. szombat 12.30-13.30 óra
Dr. Makay László
Pismány ABC parkoló
március 29. szombat 14-16 óra
Sztaravodai út 42. rendelõ
április 5. szombat 15-16 óra
Füzespark - Nyár u. parkoló
április 12. szombat 15-16 óra
Sztaravodai úti temetõ parkolója
április 26. szombat 15-16 óra

Rendhagyó ünneplés Izbégen
Ebben az évben rendhagyó módon ünnepeltük az Izbégi Általános
Iskolában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfor-
dulóját. Úgy döntöttünk, hogy minden osztály a tanulók életkorá-
nak megfelelõen ünnepel, így  a gyerekek sokkal mélyebben élték
át március 15-e jelentõségét.
A felsõ tagozatosok már a hét elején forradalmi faliújság-verseny-
nyel készültek az évfordulóra. Szentendre város múzeumpedagó-
gusa, Szabó Éva vezetésével pedig élõ történelemórán is részt
vehettek a gyerekek. Készült gyöngyös párta és „eredeti” huszár-
csákó is a múzeum alkotómûhelyében.
Számba vettük a városunkban található hõsök emlékhelyeit, sírjait,
szobrát és emléktábláit. Így került szemünk elé Vasvári Pál mell-
szobra, Petzelt József sírja és emléktáblája, Petõfi, Kossuth és tár-
saik ólomkatona kiállítása. Az alsó tagozatos tanulók zászló, csákó,
virágfüzér készítésével, valamint a szülõk által felajánlott cso-
dálatos virágcsokrokkal borították az emlékhelyeket. A kicsik 1848
lépést mértek, szójátékokat fejtettek meg sétáik során, eljátszot-
ták a március 15-én történteket, hogy mindjobban beleélhessék
magukat Petõfi, Kossuth, Táncsics szerepébe.
Szombaton a hagyományos kõhegyi emléktúrán és a városi ünnep-
ségen is szép számmal megjelentünk.
Örülünk, hogy ezt az „ezerarcú” programot választottuk, mert így a
gyerekek maguk is tevékeny részeseivé váltak március 15-e méltó
megemlékezésének.
Krizsovenszky Lajosné Jánosi-Kádár Boglárka

tanár tanítónõ

Bál hétszáz diákért
Jótékonysági bál lesz a Barcsay Jenõ Általános Iskolában április 5-
én este hét órától. A rendezvényt a szülõk és a tanári kar azért vál-
lalta magára, hogy az iskolaudvar – s így persze a gyerekek is – új
játszóeszközzel gazdagodjanak.
Miután az Európai Unió rendkívül szigorú elõírásokkal szabályozta
a játszóterek, óvodák és iskolák játszóeszközeit, sok játékot le kel-
lett szerelni. A Barcsayban úgy orvosolták ezt a problémát, hogy –
ha már sem az önkormányzat, sem az egyes tanintézmények nem
jutnak megfelelõen nagy összeghez, hogy egyszerre felújítsák,
illetve lecseréljék a mászókákat, hintákat és más alkalmatossá-
gokat – lépésenként, fokozatosan telepítenek új, teljesen EU-kon-
form játékokat az iskolába. Ennek jegyében tavaly az épület bõvítése
után szerelték fel az elsõ mászóka-rendszert az alsósok számára, 
s most a felsõ tagozatosoké a fõszerep: nekik épül a tervek szerint
a mintegy másfél millió forint értékû biztonságos játszóeszköz. 
A tervek itt még nem érnek véget, hiszen késõbb egy harmadik
hasonló objektumot is szeretnének – számolt be a vágyakról Torbáné
Ballagó Zsuzsanna igazgatónõ.
A játék megvételéhez a Barcsay Alapítványnak felajánlott 1%-okból
már összegyûlt 700 ezer forint, s a szervezõk az április 5-i báltól
remélik a fennmaradó összeg megérkezését. A rendezvényen, amely
voltaképpen a 8-9 évvel ezelõtti, népszerû barcsays bálok foly-
tatásaként is felfogható, lesz zene, tánc és tombola, s több szülõ
természetbeni felajánlással – étellel, itallal – emeli az est fényét.
A bevétel hétszáz gyermek boldogságát és biztonságos mozgási
lehetõségét teremti meg, s egyúttal talán felpezsdíti a lakótelep
életét is.

- t -
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– Sok egyeztetés elõzte meg
a költségvetés elfogadását,
amelyet azonban a szocia-
lista frakció nem szavazott
meg. Mi volt a nemleges voks
oka?
– Fõ gondunk az, hogy kon-
cepcionálisan nem látjuk visz-
szatükrözõdni ebben a költ-
ségvetési rendeletben a ki-
tûzött célok megvalósítását.
A költségvetés elutasításával
is a korábbi véleményünket
fejeztük ki, és ebbõl talán már
sejti, hogy mire gondolok. Fõ
oka a 3,5 milliárd forintos
kötvénykölcsön felhasználása
körüli köd. Amikor legelõször
szóba került ez a lehetõség, az
indokok egyike az volt, hogy a
kormány eltörölni szándékozik
ezt, az önkormányzatok szá-
mára létezõ eszközt. Sokkal
nagyobb összeg felvételérõl
beszélt a polgármester úr, amit
– a város teherbíró képes-
ségének figyelembevételével
– a Szentendréért Frakció java-
solt a jelenlegi szintre csök-
kenteni. Akkor még csak azt
fogadtuk el, hogy vizsgálja
meg a hivatal a kötvényköl-
csön kibocsátásának lehetõsé-
gét. Mivel a felhasználásáról a
késõbbiekben sem láttuk a
pontos elképzeléseket, nem
támogattuk az elõterjesztést.
A mai napig nem látjuk azt a
konkrét programot, amely e
nagy összeg racionális fel-
használását tartalmazza. Költ-
ségvetést úgy elfogadni, hogy
a legnagyobb tételének (jelen-
legi költségvetésünk több
mint 50%-a) sorsáról csak
halovány elképzelések körvo-
nalazódnak, felelõtlenség. Ma
még csak annyi látszik, hogy
a teljes kötvényösszegbõl sza-
badon felhasználható egymil-
liárd forintból 400 millió forin-
tot a fejlesztési forráshiány
megszüntetésére költ a város.
Ez az összeg a költségvetési

rendeletünkben beépítve a
következõ tételekbõl áll: utak,
hidak 100 millió Ft, kisajátítás
10 millió, szabályozási, ren-
dezési terv 20 millió, közvilá-
gítási hálózat bõvítése 10 mil-
lió, szennyvíz és csapadékvíz
elvezetésének tervezése 85
millió, önkormányzati ingat-
lanok felújítása 25 millió,
Bercsényi u. 4. felújítása 90
millió Ft, és további 60 millió
Ft utak, hidak felújítására.
Ugyancsak ebbõl az egymil-
liárdból szándékozik finan-
szírozni a városvezetés a lakó-
telepi fûtõmû 150 milliós
felújítását, árvízvédelmi töl-
tés rekonstrukciójára 19 mil-
lió Ft-ot, közoktatási intéz-
mények beruházására 5 milliót
és mûszaki ellenõri felada-
tokra közel 6 milliót köl-
tenénk. Ez idáig közel 580 mil-
lió forint. Mi nem azzal vitat-
kozunk, hogy a felsorolt fela-
datokat nem kell elvégezni,
hanem azzal, hogy a kötvény-
kölcsönt nem erre kell fel-
használni. Ahogy Kun Csaba
alpolgármester a Szentendre
és Vidéke elõzõ számában írta,
ezek közül a felújítások közül
az egyedüli megtérülõ beru-
házás a fûtõmû felújítása
lehet. Frakciónk folyamatosan
azt javasolta, hogy csak olyan
cél megvalósítása érdekében
szabad kötvényt kibocsátani –
ilyet szívesen támogatna –,
amelybõl a város bevételt ho-
zó, hosszú távon költséget
megtakarító beruházást va-
lósít meg. A költségvetési kon-
cepcióban is ez szerepel, ame-
lyet a Pénzügyi Ellenõrzõ Bi-
zottság kért nyomatékosítani,
miként azt is megfogalmazta,
hogy ez nem játék: ezzel a
hitellel 25 évre adósítják el a
várost, évi 260 millió körüli
teherrel. A városvezetés szí-
vesen példálózik velem, mint
a PEB elnökével, hogy jónak
tartottam a költségvetési kon-
cepciót. Ez így is van. A baj
csak az, hogy a költségvetési
rendeletünkben nem köszön-
nek vissza a koncepció által
megfogalmazottak. Nemrég
éppen az a jobboldali többség,
amely most a volt polgár-
mester elképzeléseinél három
és félszer nagyobb kölcsönt
vesz fel, vetette el a konkrét
célokat soroló, a visszafizetés
módjáról, ütemezésérõl is ren-
delkezõ tervezetet. Azt a for-

rásbevonási elképzelést, hogy
egymilliárd forinttal PPP 
konstrukcióban úthálózatunk
fejlesztését, felújítását oldjuk
meg. Fõ ellenérvük akkor az
volt, hogy eladósodik a város.
Hát akkor ez mi?
Úgy érezzük, nincs felelõs
városfejlesztés. Szentendrét
ma leginkább a tétlenkedõ
sodródás jellemezi. Mondhat-
nánk úgy is, hogy Miakich
Gábor óta nem történt na-
gyobb fejlesztés a városban. 
A Barcsay iskola rekonstruk-
ciója, a bölcsõde-beruházás, 
a pismányi csatorna, a gát és
a kerékpárút mind az elõzõ pol-
gármester nevéhez fûzõdik.
Félreértés ne essék, nem be-
csülöm le a sok kis pénzt, ami
pályázatok révén a városhoz
került – sõt frakciótársaimmal
minden alkalommal támogat-
tuk (és a jövõben is erre törek-
szünk) –, de jó lenne már látni,
hogy a nagy ívû elképzelések
megvalósítása elkezdõdik. Le-
het, hogy az elõkészítéssel van
a baj? A ciklusból hátralevõ
két és fél év lassan kezd kevés-
nek tûnni arra, hogy a jelenle-
gi városvezetés legalább egyet
megvalósítson nagy volumenû
projektjeibõl. A lózungok he-
lyett pedig világos jövõképet
adjon, amely felrajzolja azt,
milyen is lesz a XXI. század
eleji Szentendre!
– Mit kifogásoltak konkré-
tan, és milyen költségvetés
lett volna támogatható Önök
szerint?
– Az elõzõ kérdésére adott
válaszomban már megemlítet-
tem a fõ okot, ami miatt nem
fogadtuk el a költségvetést. A
fentinél sokkal kisebb tétel az
orvosi ügyeleté, amelyet ki-
fogásoltunk a költségvetési
rendeletünkben. A jobboldali
többség takarékoskodik, így
egyharmadával (3 millióról
kettõre) csökkentette az erre
a tevékenységre szánt pénzt.
Bár az összeg a költségvetés
egészéhez képest jelentékte-
len, az egymilliós elvonás
mégis a lakosok ellátásának
minõségében, a munkaidõn
kívül az orvos segítségét
igénybe venni kényszerülõk,
az éjszakai-hétvégi ügyelet
ellátásában mutatkozhat meg. 
Ugyancsak gondot fog okozni
annak a 34 millió Ft-nak a pót-
lása, amely a szakorvosi ren-
delõintézet dologi kiadását

volt hivatott növelni, beépült
a költségvetési rendeletünk-
be, és az azóta eltörölt vizit-
díjból származott. Ez az összeg
egyharmada a korábban ilyen
célokra elköltött pénznek. Ma
a rendelõintézet dologi kiadá-
sokra tervezhetõ összegénél a
2007. évi 61,9 millió forinthoz
képest 96 millió szerepel.
Vajon honnan pótolja az ön-
kormányzat a Szakorvosi Ren-
delõ költségvetését a betegek
jobb ellátására érdekében?
Talán a 3,5 milliárd Ft-os
kötvénykibocsátásból?
A Szentendréért Frakció azo-
kat a beruházásokat fogja tá-
mogatni, amelyek bevételt
hoznak a városnak, esetleg
költségcsökkenést érünk el
általuk. Nagyon fontosnak
tartjuk a külsõ (privát vagy
pályázati) pénzek bevonását a
városi fejlesztésekbe. A lako-
sok érdekében elengedhe-
tetlen a tulajdonunkban lévõ
cégek tevékenységi körének,
mûködésének racionalizálása.
Idõszerû újragondolni va-
gyongazdálkodásunkat is,
ahogy a város jövõjét jelentõ
turizmus növekedését, a város
imázsának megõrzését is,
amelyet csak intézményeink
színvonalának megõrzésével
lehet biztosítani. Már látszik,
milyen hosszú távú károkat
okozhat az egész közösségnek,
ha nem a tudás, a szakmai érvek,
hanem az ezek fölé emelt isko-
latársi érdekek döntik el, hogy
kit bízunk meg fontos város-
politikai feladatokkal. Az er-
kölcsi veszteségen túl ez az idei
költségvetésünkben 15 milliós
többletkiadást jelent, mert a
„kisebb és hatékonyabb” kul-
turális kht. elõzõ vezetõje ennyi
kifizetetlen, lejárt számlával
hagyta maga mögött pánik-
szerûen és kaotikus pénzügyi
helyzetben a cégét. Ezt – forrás
nem lévén – az önkormányzat
kénytelen kifizetni az adó-
fizetõk pénzébõl. 
– Hogyan lehet hatékony a
közös munka a frakciók kö-
zött, ha magáról a gazdál-
kodásról nincs közöttük kon-
szenzus? Milyen reményekkel
vágtak neki a 2008-as költ-
ségvetési évnek?
– Tudja, a mindennapi gaz-
dálkodásban kevés köztünk a
vita. Ez szakmunka, és sze-
rencsére a Közgazdasági Iroda
vezetõje, Puhl Márta jó szak-

ember. A város stratégiai el-
képzeléseiben persze eltérõ a
véleményünk, hiszen a köz-
jóról eltérõ nézeteket vallunk,
bár szerintünk több dologban
van egyetértési lehetõség,
mint amit közösen kihasz-
nálunk. Nehéz terhet vettek a
vállukra a jobboldali képvi-
selõtársaink azzal, ahogy Mia-
kich Gáborral korábban visel-
kedtek.
Megkísérlünk minden alkalmat
megragadni véleményünk ki-
fejtésére, de ne legyünk ál-
szentek: a várost a 2006-2010-
es ciklusban totális jobboldali
többségû városvezetés irá-
nyítja. A polgármesterrel
együtt 12 jobboldali képviselõ
ül a testületben. Ahhoz, hogy
egy elõterjesztés érvénye-
süljön, 10 fõ szükséges. Az
igazsághoz az is hozzátar-
tozik, hogy a polgármester úr
sokszor törekszik konszenzus-
ra, és ezért gyakran egyeztet
a testület többi tagjával is. Mi
a választóink és a város ér-
dekeit szem elõtt tartva igyek-
szünk együttmûködni. Vannak
persze olyan dolgok, ame-
lyeket semmiképp nem tudunk
elfogadni.
Szerény várakozással vágtunk
neki a 2008-as évnek. Úgy
gondoljuk, hogy szigorú, visz-
szafogott költségvetési évet
teljesíthetünk, de bízunk
benne, hogy a megnyíló uniós
pályázati pénzekbõl részesül-
ni tud a város. Ehhez jó stra-
tégiára, jól megírt és meg-
felelõen elõkészített projek-
tekre van szükség, világos ter-
vekre, amelyekbõl feketén-
fehéren látszik – ahogy a
családi büdzsében is történik
–, hogy mit, mikor, mibõl.
Élhetõ, sikeres Szentendrét
kívánunk, és ha kell, ennek
megvalósításában partnerek
vagyunk!                       - bt -

Szigorú és visszafogott évet teljesíthetünk
Magyar Juditot, a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnökét, a Szentendréért Frakció tagját kérdeztük arról, miért
szavaztak nemmel a város 2008-as költségvetésére.

Magyar Judit

BÉKEJEL SZENTENDRE

MÁRCIUS 29. 18.00 
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– Hosszú ideje alig találkozni
veled a városban, mintha vissza-
vonultál volna a közélettõl.
Mivel vagy elfoglalva?
– Harmadik éve dolgozom egy
könyvön, ami Szentendrérõl és
a festõirõl szól.
– Mûvészettörténeti elem-
zést írsz?
– Nem, bár a téma, természe-
tébõl adódóan, a mûvészet-
történet tárgykörébe is sorol-
ható. A készülõ kötet érde-
kessége, talán különlegessége
abban rejlik, hogy benne a
városhoz egykor kötõdõ fes-
tõk szólalnak meg, beszélnek
és mesélnek naplófeljegyzé-
sek, levelezések, önéletrajzi
írások, visszaemlékezések,
szépirodalmi feldolgozások és
interjúk közvetítésével. A vá-
logatott szövegeknek az idõ-
rendet követõ egymás mellé
szerkesztésével szinte ma-
gától bomlik ki a szentendrei
festészet egyedülálló törté-
nete, miközben megeleve-
nedik a város múltja is, azé a
helyé, ahol ez a történet leját-
szódott. 
– Milyen korszakot ölel fel a
készülõ könyv?
– Az 1880-as évekkel, Ferenczy
Károly pályakezdésével indul,
és az 1960/70-es évek for-
dulójával zárul, tehát durván
nyolcvan évet fog át. A felsõ
idõhatárt mind a város, mind
a helyi képzõmûvészeti élet
szempontjából korszakhatár-
nak, fordulópontnak tartom.
Indokaim kifejtésére itt most
nincs lehetõség, de a könyv-
ben részletesen foglalkozom
vele. 
– Hány szereplõje lesz a
könyvnek?
– Közel hetven. Az anyaggyûj-
tés során a festõmûvészek
mellett egyre több olyan
személyt találtam, akik mond-

juk úgy, az õ „holdudvaruk-
hoz” tartoznak: rokonok és
barátok, írók, költõk, gyûjtõk,
festõkollégák. Mindannyian
megegyeznek két dologban.
Az egyik, hogy a fõszereplõ
festõk életének személyesen
is részesei voltak, s mint ilyen
„hiteles tanúk”, szerencsére
sok esetben papírra vetették
és ezáltal az utókor számára
megõrizték értékes emlékei-
ket, élményeiket, benyomá-
saikat. A könyvben így õk is
egyes szám elsõ személyben
tudnak megszólalni. Segítsé-
gükkel még elevenebb és sok-
színûbb kép bontakozik ki a
megidézett festõkrõl és közös
múzsájukról, az õket befogadó
városról, Szentendrérõl. 
– Honnan jött a könyv ötlete?
– Tizenöt éve, mióta saját
galériám van, sokat olvastam,
kutattam a szentendrei fes-
tõkrõl, s így találtam rá fokról
fokra ezekre az írásokra. A
személyes megszólalások nem-
csak rengeteg új, érdekes
információt adnak az illetõ
mûvészrõl, hanem sok min-
dent elárulnak mindennap-
jaikról, útkereséseikrõl, sike-
reikrõl és gyötrelmeikrõl, az
alkotási folyamat egyénre sza-
bott titkairól, szerelmekrõl,
barátságokról. A néha vidám,
néha pedig szívszorító törté-
netek olyan nagy hatással let-
tek rám, és akkora élményt
jelentettek, hogy egy idõ után
muszáj volt ezeket másokkal
is ezt megosztanom. Rend-
szeres baráti összejöveteleink
egyikén „megteszteltem” a
társaságot, és próbaképpen
felolvastam nekik néhány, fes-
tõk tollából származó írást. 
– Mit szóltak hozzá a bará-
taid?
– Ugyanazt a hatást váltották
ki belõlük is a felolvasott

szövegek, mint belõlem. Ez
jótékony megerõsítés lett szá-
momra. Nem sokkal ezután ért
el egy megszólítás – éppen raj-
tad keresztül – az egyik ismert,
nagy kiadótól, hogy szívesen
megjelentetne egy könyvet a
szentendrei festészetrõl. Én
ezzel az ötlettel álltam elõ,
ami a kiadónak tetszett, de itt
nem részletezendõ okok miatt
a könyv mégsem ott fog meg-
jelenni. Ezzel viszont útjára
indult a könyv, s azóta ez a
munka tölti ki az idõm nagy
részét. Valósággal bekebe-
lezett a téma, néha azt érzem,
hogy alig tudok a megszokott
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Tetteinkben élünk, nem években; / gondolatainkban, nem lélegzetünkben; 
érzelmeinkben, nem órákban. / Az Idõt szívünk dobogásával kellene mérnünk. 
Legtöbbet az él, aki a legtöbbet gondolkozik, / a legnemesebben érez, 
a legjobban cselekszik. (W. Bailey)

Az olvasók észrevételeit és témajavaslatait várja a Kultúra rovat szerkesztõje: 
Rappai Zsuzsa tel.: 20/447-6926   •   e-mail: zs.rappai@dunakanyar.net

Szentendre és a festôi
Az elmúlt tizenöt év során a szentendrei festészettel kapcsolatban sokszor merült fel
Török Katalin neve, aki egy személyben az Ipszilon Galéria tulajdonosa, mûvészeti
író, legutóbb a Fõtéri Képtárban rendezett, emlékezetes beszélgetés-sorozatnak, a
Szentendrei mûvészportréknak ötlet-és házigazdája, kiállítások gyakori szervezõje
és megnyitója. 

Török Katalin

életemhez visszatalálni. Ér-
zelmileg és intellektuálisan is
óriási élményt nyújt az a sok
élet, amelyekbe betekintést és
befogadást nyerhettem. Grá-
ber Margit szavait idézve:
„Egykor õk is eleven emberek
voltak, ma már múzeumi
anyagok”.
– Milyen forrásokat hasz-
náltál, és hol találtad meg
ezeket?
– Élõ mûvésznél, ha a szín-
falak mögé akarsz látni, ha az
alkotás mibenléte, az alkotó
személye érdekel vagy vonz,
nincs probléma, elmehetsz a
mûtermébe, s beszélgethetsz
vele. A már nem élõ mûvésznél
nincs más lehetõség, mint
felidézni egykor leírt, elmon-
dott szavait, gondolatait.
Felvetõdhet persze ezzel kap-
csolatban a hitelesség kér-
dése. Évszámokban, konkré-
tumokban lehet tévedni, de
abban, hogy kinek mit jelen-
tett Szentendre, ki hogyan
fedezte fel a maga számára a
várost, hogyan teltek itt min-
dennapjai, az már egyéni, sze-
mélyre szabott, ezért tiszte-
letet és hitelt érdemlõ. Amit a
mûvész maga mond el saját
életérõl, önmagáról, az kü-
lönös értékkel bír.
A könyvben felhasznált szö-
vegek túlnyomó többsége itt-
ott már megjelent nyomtatás-
ban az elmúlt évtizedek alatt,
de szétszórtságuk miatt kö-
zülük számos kikerült az
érdeklõdés homlokterébõl. A
publikált szövegek mellett a
Magyar Nemzeti Galéria, a
Ferenczy Múzeum, az MTA
Mûvészettörténeti Kutató-
intézet adattárának anya-
gából, de családi hagyatékok-
ból is válogattam.
– Az írások mellé milyen
képek fognak kerülni?
– Körülbelül száz-százötven
kép, archív fotó és mûtárgy-

reprodukciók egészítik ki a tíz
ívnyi szöveget. A válogatás-
nál nagy hangsúlyt fektetek
arra, hogy  lehetõség szerint
azok a mûvek szerepeljenek a
könyvben, amelyekrõl konk-
rétan szó esik, még ha nem is
fõ mûrõl van szó. 
– Hogyan jellemeznéd ezt az
újszerû könyvet?
– Leginkább egy virtuális
találkozóhoz hasonlítható,
amire közel negyven, rövi-
debb-hosszabb ideig egyko-
ron Szentendrén élt festõ és
barátaik kaptak meghívást.
Körülülnek egy képzeletbeli
nagy asztalt, talán a régi
mûvésztelep óriás platánjai
alatt, és beszélgetnek, mesél-
nek, emlékeket idéznek. Ma-
gamat pedig narrátornak ne-
vezném, aki a beszélgetést
vezeti, több-kevesebb siker-
rel terelgeti egy felállított
koncepció mentén. A kötet
túlnyomó részében tehát a
„meghívottak” beszélnek, én
csak az egyes témák közötti
átvezetô vagy összekötõ
szövegeket írom, ahol erre
szükség van, valamint a fõ-
szöveget kísérõ jegyzetap-
parátust.
– Kik számára készül ez a
könyv?
– Remélem, hogy sikerül széles
olvasótábornak szóló könyvet
kézbe adni, egy mind tar-
talmában, mind látványában
szép és érdekes, Szentend-
réhez és a festõihez méltó
kiadványt létrehozni, ami
laikusnak és szakembernek
egyaránt tud új élményt is
nyújtani. Meg természetesen
mindazoknak, akik számára
kedves Szentendre városa.
– Mikorra várható a kötet-
megjelenése?
– Reményeim szerint az idei
karácsonyi angyalok már
szárnyuk alá vehetik.

Rappai Zsuzsa

RADNÓTI 
MIKLÓS

Naptár

Március

Lúdbõrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús
szellõkkel jár a fák alatt
s zajong a március.
A fázós rügy nem bujt ki még,
hálót se szõ a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.

Kultusz helyett kultúra
Figyelmesebb olvasóink észrevehették, hogy a korábbi rovatcímünk
megváltozott: a Kultuszból Kultúra lett. Szegõ András képviselõ
szerkesztõségünknek küldött levelével egyetértünk, és ezúton is köszön-
jük észrevételét.
Idézet a levélbõl: „Mert mit is jelent a kultusz szó? Valakinek vagy
valaminek a kritika nélküli imádatát, tiszteletét. Alapvetõen egy isten-
ségét, ezt magyarul vallásnak hívják; más esetben pedig egy létezõ szemé-
lyét, ez a személyi kultusz.
Kies hazánkban 1848-49-ben, az elsõ felelõs magyar kormányban létezett
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (miniszter: Eötvös József báró).
Majd a kiegyezéstõl, 1867-tõl rövid megszakítással (l919-ben) 1951-ig
folyamatosan. 1951-ben külön Egyházügyi Hivatal jött létre, a minisztéri-
umot pedig az azóta eltelt majd' hat évtized alatt többször átkeresztelték,
a mûvelõdés-  és az oktatásügyet szét- és összeszervezték. Nos, a valamiko-
ri VKM-et hívta a köznyelv – a benne lévõ vallásügy miatt – kultuszminisz-
tériumnak. A rendszerváltás után, bár a minisztérium a vallásügyi funkciót
soha nem kapta vissza, kezdett megint elterjedni a köznyelvben a kul-
tuszminisztérium, kultuszminiszter kifejezés, sõt, horribile dictu, a kultúra
helyett is elkezdték használni a hasonló hangzású, ezért vele könnyen
összetéveszthetõ és sokkal elõkelõbbnek vélt kultusz kifejezést.” 
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– A Pistyur az egyik leggyako-
ribb, legismertebb név Szent-
endrén. Mióta élnek a Pis-
tyurok itt?
– Háromszáztizennyolc éve
jöttünk ide, tehát a város tõs-
gyökeres polgárainak számí-
tunk. Közünk van szinte min-
denhez, ami itt történt. Apám
a szentendrei festõk egyik ked-
velt modellje volt, a templom-
dombi plébániatemplom fres-
kóin a fiatal Jézus alakjában
is õ látható. Apám egyébként
pék volt, aki egy haragosa
miatt Szentendrén nem kapott
mûhelyt, így Csobánkára köl-
töztünk. Én már ott születtem,
s egész életemre meghatá-
rozóvá vált ez a hely.
– Milyen szempontból?
– Csobánkán sokan foglalkoztak
kõvel, s így elleshettem, meg-
tanulhattam a kõfaragást. A
háborúban a tankok által össze-
tört kapuoszlopokat faragtam
meg például – ezekbõl készítet-
tem elsõ szobraimat. Csobánkán
ragadt rám a „füvesség“, vagyis
a természetes gyógymódok is-
merete is: nagyon sokat tanul-
tam a szomszédunktól, aki ezzel
foglalkozott. 
– Milyen szobrokat faragott
a kezdetekben?
– Ezek még absztrakt plasztikák
voltak. Azonban ebben az idõ-
ben rendezték meg a Mûcsar-
nokban Henry Moore nagy kiál-
lítását, aminek láttán elhatároz-
tam, hogy én többet ilyet nem
csinálok. Fogadalmamhoz 1995-
ig hû is maradtam. Közben per-
sze sok mindennel próbálkoz-
tam. Csõszerelõként dolgoztam,
s a gépalkatrészeket összehe-
gesztve készítettem konstruktív
fémszobrokat. A kilencvenes
évek elején biztonsági õr voltam
a Tigáznál. Ekkor kezdtem fából
kis szobrokat faragni – közel
háromszázat. Megmutattam
ezeket Deim Pálnak, aki nagyon
biztatott, hogy folytassam. 
– Hogyan tért vissza újra a
kõhöz?
– Elkezdtünk Pismány aljában
építkezni. A hely szelleme su-
gallta, hogy újra kõszobrokat
készítsek. Hatalmas kövek jöt-
tek elô a földbõl. Könnyen
faragható vulkáni eredetû an-
dezitkövek, néha homokkö-
vek. Amikor ezeket faragtam,

az arra járók megálltak és
nézték. Sokan meg is akarták
vásárolni. Ez biztatást je-
lentett számomra. 
– Különös kisugárzású plasz-
tikái sajátos színfoltot kép-
viselnek a kortárs magyar
szobrászatban. Mennyire ha-
tott szobrászatára az õsi
kultúrák végtelenül egysze-
rû, tömör formavilága?
– Természetesen hatott, de
mindig a saját fejem után men-
tem, s alakítottam ki nyelve-
zetemet. Ezeket az egyszerû,
tömören megfogalmazott, zárt
formákat érzem a magaménak.
Szobraim, ezek az állat-ember
keveréklények valódi, emberi
dolgokat mutatnak be, érzel-
meket közvetítenek a maguk
módján. Számomra az ember a
fontos. A modern mûvészet egy-
re öncélúbb, életidegenebb. Úgy
érzem, nem szégyen gyönyör-
ködtetni. Örülök, ha látom, hogy
megsimogatják a szobraimat. 
– Gyakran állít ki?
– Több sikeres kiállításom is volt:
Budán a Várszínházban, a
dobogókõi Manrézában, Nagy-
cenken a kastélyban, Szent-
endrén a MûvészetMalomban.
Szobraim megtalálhatók Német-
országban, Svájcban, az USA-
ban. A szobrász szakma azon-
ban nem tud engem hová tenni.
– És a természetgyógyász
szakma? Hosszú évekig ter-
mészetgyógyászkodott, a
város „füvesembere” volt, és
mind a mai napig ebben a
témában publikál.
– Csobánkán tanultam ezt is,
hiszen ott sokan értettek hozzá.
Édesanyám is mindig termé-
szetes úton gyógyított minket.
Amit tõle tanultam, használom
mindmáig. Azóta is foglalkozom
a gyógynövényekkel. Ahhoz,
hogy hivatásos természetgyó-
gyász legyek, vizsgát kellett ten-
nem az Egészségügyi Tovább-
képzõ Intézetben. 2000-ig mû-
ködtettem a rendelõmet a piac
mellett, de abbahagytam, mert
nem tudtam megélni belõle. Ma
már csak cikkeket írok és elõadá-
sokat tartok ebben a témában.
– Újságunk gyógynövény ro-
vatában havonta megjelenõ
cikkeit Pistyur Gabriella se-
lyemfestményei illusztrál-
ják. Mikor kezdett festeni? 

– A Kossuth Zsuzsa Óvónõ-
képzõ Szakközépiskolába jár-
tam. Végül is a gyermekvé-
delemnél kötöttem ki. Az isko-
la mellett azonban mindig ta-
nultam rajzolni. Tizenhét-ti-
zennyolc éves koromban olaj-
jal festettem. Aztán a gyerekek
születésével ez abbamaradt.
Valamire azonban mindig
használtam a kezemet, raj-
zoltam, barkácsoltam, jelme-
zeket csináltam a gyerekek-
nek. 2003 karácsonyán aján-
dékba kaptam egy festõkész-
letet, amelyben selyem is volt.
Elkezdtem erre festeni, s rájöt-
tem, hogy az egy csoda, ahogy
az anyagon összefutnak a
színek és a formák. Az erõs
kontúrok által is teljesen új
formák jönnek létre. 
– Mikor fest?
– Esténként és a szabad idõm-
ben. Ez számomra a legna-
gyobb kikapcsolódás. Nem tar-
tom magam mûvésznek, szá-
momra a festés örömforrás.
Anna lányom, aki most nyol-
cadikos, nagyon ügyesen raj-
zol. Gyakran segít nekem, ha

festek. 
– Milyen témákat örökít meg
selyemképein?
– Szentendrei városképeket,
japán gésákat és növényeket.
Többen is tanácsolták, hogy
mutassam meg a nagyközön-
ségnek a gyógynövény-soro-
zatomat. Több kiállításom is
volt, de a legbüszkébb arra
vagyok, hogy Gy. Molnár Ist-
ván nyitotta meg a tárlatomat
az Angyalházban. 
– A gyerekek közül a leg-
idõsebb te vagy, Marci. Úgy
hallottam, hogy te folytatod
a családi tradíciókat.
- Dekoratõr és grafikus vagyok,
egy grafikai stúdióban dolgo-
zom. Volt néhány fellángolás
az életemben: festettem ké-
peket, faragtam szobrokat, de
rájöttem, hogy nem akarok
mûvész lenni. Tisztelem, amit
a szüleim csinálnak, de szá-
momra a zene a legfontosabb.
Zenekarommal, a Szeszkorral,
amelynek az énekese vagyok,
punkrockot játszunk, s gyak-
ran lépünk fel. A Trafóban, a
Kultiplexben, itt Szentendrén

pedig a Barlangban volt kon-
certünk. 
– És te, Csaba?
– Én reál-beállítottságú va-
gyok. Kereskedelmi és marke-
ting szakon tanulok. Engem
inkább a zene érdekel.

– Végül az utolsó kérdést
Pistyur Imrének teszem fel.
Szinte nincs olyan esemény,
kiállítás-megnyitó, közéleti
fórum a városban, ahol ne
lenne ott, de találkozunk vele
hetente a piacon is. Min-
denkit ismer, mindenrõl tud,
és mindent meg is örökít
fényképezõgépével. Miért
ilyen fontos önnek a közéleti
szerep?
– Mert több mint háromszáz
éve Szentendrén vagyunk, te-
hát érdekel, hogy mi történik
itt. Mindenre kíváncsi vagyok.
S fotókon is szeretném a vá-
rost, az eseményeket és az itt
élõket örökíteni, ha már meg-
van rá a lehetõségem. 

Rappai Zsuzsa
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Mûvészcsaládok

Pistyurék
Pistyur Imre szobrász-természetgyógyász, felesége,
Gabriella és gyermekei, Marci, Anna és Csaba rovatunk
mostani szereplõi.

Pistyur Márton, Anna, Gabriella, Imre és Csaba

Az eltûnt idõ nyomában
Az Erdész Galériában még rövid ideig látogatható Lajtai-Langer
Péter kiállítása. Képei, e fémlemezre kasírozott, fóliával borí-
tott printek különös, szürreális világba vezetnek minket.
Közvetlen közelrõl fényképezett tárgyak, tárgyrészletek
együttese, különféle halmazai alkotják a nagyméretû, vagy
gyakran sok kisebb képbõl összeálló fotófestményeket. 
A számítógépes technikával módosított, „átrajzolt” képek
egyikét, a számomra legkedvesebbet mutatnám be olvasóim-
nak. A Barátnõk No.1 a mûvész saját élettörténetébõl merít.
Lajtai-Langer poétikusan szép nagyanyjának – aki egykor
színésznõ volt – fiatalkori fotójáról készült portréja tekint ránk.

Nem is egy, hanem több változatban. Azonban csak egyiken látható a teljes alak, a többi elmosó-
dott, csupán egy-egy része éles, mint az évek során elhalványuló részletek a régi fotókon.
Láthatatlan forrásból eredõ fénynyalábok oldják fel a fiatal nõ karcsú testének kontúrjait, alig
sejtetve azokat, s teszik azt szinte anyagtalanná. Ruhája szép szövetének, mintázatának rétegei
egy sorozat részeiként jelennek meg a képen, ugyanúgy mint az Idõt jelképezõ, egymásra
nyomott óraszámlapok és maguk a számok.
A szépségrõl, a fiatalságról, s annak múlandóságáról szól ez a sejtelmes színvilágú, rendkívül
szuggesztív kép. Az eltûnt idõ nyomában jár Lajtai-Langer Péter, és álomvilágának ezúttal mi is
részesévé váltunk.                                                                                                             R. Zs.
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8 magazin

Telefon
Cseng a telefon…

– Halló, jó napot kívánok! Klári
vagyok. Apukám elhagyott
minket, mert beleszeretett
valaki másba.
– Itt Péter beszél. Éhes vagyok,
anyának már káposztára sincs
pénze.
– Edit vagyok. Anya kórházban
van, kiborult, gyógyszert kell
szednie.
– Józsi vagyok. Apa mindig
részeg.
– Gyerekek vagyunk. Fázunk,
félünk, betegek vagyunk, ma-
gányosak vagyunk. Szégyelljük
magunkat, mert bántanak
minket… Ugye nem mondod
el senkinek?

– Sajnálom, de úgy gondolom,
téves számot hívtatok. Nincs
olyan kis rózsaszín játéktele-
fonotok, amelyiknek minden
gombja más hangot ad ki?
Azon játsszatok! A nénik, bá-
csik fontos dolgokról beszél-
nek telefonon. 

– Képzeld Jucus, a szomszéd-
ban a Manciék válnak. Én már
régen megmondtam, hogy ez
lesz a vége!
– Négycsillagos Étterem? Két
személyre rendelnék asztalt
holnap estére! Kérem, ne le-
gyen az ajtóhoz közel, az túl
huzatos hely!
– Milyen fogyókúrás recepted
van? És bevált a ránctalanító
krém? Jössz holnap a kondi-
terembe?
– Jaj, a férjem véletlenül há-
romputtonyos aszút vett hat-
puttonyos helyett! Mit adok a
vendégeknek?
– Sokat fáztam a svájci síelés
alatt. Félek, hogy nem fog tet-
szeni az új hajszínem a kolléga-
nõimnek. Mintha ma egy kicsit
sápadt lennék. A fõnököm pe-
dig csak alig hallhatóan kö-
szönt nekem reggel.

Szégyellem magam, mert va-
lami bánt. Ugye, nem mon-
dod el senkinek? Titokban elõ-
veszem a kis rózsaszín játék-
telefont, amelyiknek minden
gombja más hangot ad ki.
Várom Klári, Péter, Edit, Józsi
hívását, szeretném hallani a
Gyerekek hangját. Azt ját-
szom, hogy megvigasztalom
õket, megoldom minden
gondjukat. Sajnos minden
hiába, a hívott számon elõ-
fizetõ nem kapcsolható.

Lukács Tiborné
gyógypedagógus

Megérkezés
Egyetlen drága bogaram! Anyád helyett írom e
sorokat életem egyik legfényesebb hajnalán. S
bár sokat szekáltam õt emiatt a napló miatt,
de most nagyon örülök, hogy ezzel lehetõséget
adott, hogy ne érezzem hülyén magam, amikor
leírom ennek a különös éjszakának a törté-
netét. Késõ délután kezdõdött minden, mikor
Anyád felhívott, hogy jöjjek haza, mert valami
furcsa érzése van. Persze én szokás szerint
ugrattam, hogy sietek, csak elõbb lemosatom
a kocsit, de hallottam a hangján, hogy nem
tréfál, így inkább én is abbahagytam a hü-
lyéskedést. Mikor hazaértem, a fürdõszobában
kucorgott, lába között egy óriási lepedõvel.
Miután megkérdeztem, hogy ugyan mit csinál,
olyan szemekkel nézett rám, hogy utána úgy
döntöttem, már csak egy kérdést teszek fel.
Magzatvíz? – mire õ bólintott. Letipegtünk az
autóhoz és én kezdtem úgy érezni magam, mint
tizenöt éve a katonai sorozásomon. 
A kórházba érve, anyádat bevitték az egyik
vajúdónak nevezett helyiségbe, míg én, az
„Apuka kint várjon!“ felszólítás után elkezdtem
oda-vissza sétámat a vajúdó elõtti folyosón.
Valószínûleg elég idegesítõ lehettem, amint a
nõvérpult elõtt idõrõl idõre elvonultam egy
bárgyú mosoly kíséretében, mert kis idõ múlva
szóltak, hogy bemehetek Anyádhoz. Õ teljesen
nyugodtnak tûnt és azt mondta, hogy a doktor
szerint egy ujjnyira van tágulva, és miközben
a kezét szorongattam, azon morfondíroztam,
hogy ennek az „egy-két-sok ujjnyira tágulva”
elnevezésû mértékegységnek mi lehet vajon a
standard mérõmûszere. Sötét gondolataimból
a beviharzó szülésznõ „Ejha, hát szülünk?” nem
éppen úrilányhoz méltó rikkantása zökkentett
ki, majd átvonultunk közösen a szülõszobába.
Ott kis idõ múlva ismét magunkra hagytak min-
ket, ekkor már este kilenc volt. Én próbáltam
anyádat mindenféle figyelemelterelõ mód-
szerrel lekötni, felajánlottam, hogy torpedóz-
zunk, vagy amõbázzunk, de õ határozottan
közölte, hogy inkább egyiket sem, mert képzel-
jem el, most egy szülés nevû sokkal izgalma-
sabb társasjátékot fogunk játszani. Innentõl
három órán át viszonylag nyugalmasan telt az
esténk, bár anyádnak sûrûsödtek a fájásai, de
úgy láttam, elég jól viseli õket. Mikor az egyik
szünetben próbáltam megkérdezni, hogy nagy-
jából mihez hasonlítható ez az érzés, közölte,
hogy ha ezt most azonnal nem fejezem be,
szívesen megmutatja. Kb. éjfél körül úgy lát-
tam rajta, hogy valami megváltozott, fel sem
kelt már az ágyból, és szinte magán kívül nyö-
gött folyamatosan. Én rohantam a nõvérpult-
hoz, hogy azonnal csináljanak valamit, mert
úgy látom, haldoklik a feleségem, de az idõ-
közben megérkezõ szülésznõ kedélyesen kö-
zölte, hogy nyugodjon meg apuka, nem hal-
doklik, csak szül. Visszafelé vittem be anyád-
nak egy kis vizet, no ennek végre nagyon örült,
s bár azt gondoltam, ennél jóval kreatívabb

módon szolgálhatom õt az este folyamán, de
egyelõre be kellett érnem ezzel a kis siker-
élménnyel is. Rátették a ctg-t, majd jött az
orvos, megvizsgálta és közölte, hogy készül-
jünk elõ a szülésre. Miután én nem tudtam,
nekem hogyan kéne erre készülnöm, egy dara-
big toporogtam anyád ágya körül, mint akinek
nagyon fontos dolgai vannak, igazgattam a
takaróját, elrendeztem pár kémcsövet az asz-
talon, aztán jött a mentõ ötlet: a fényké-
pezõgép! Lázasan elkezdtem kutatni a kórházi
táskában a különféle melltartóbetétek és
krémek között, miközben hallom ám, hogy azt
mondja az orvos: anyuka, lehet nyomni! Vár-
janak – kiáltottam – még nincs meg a gép! –
de anyád erre akkorát hörgött, hogy inkább
jobbnak láttam csendben keresni tovább.
Szerencsére pár perc múlva sikerült kibogoz-
nom két gordiuszi csomóba csavarodott mell-
tartóból a fényképezõt, és végre tudtam már
anyáddal is foglalkozni. Miután õ hálából
eltörte pár ujjpercem, közölte az orvos, hogy
jöjjön apuka, kint is van a feje! És ekkor szá-
momra megszûnt a világ, a percek megder-
medtek, egyszer csak mint egy harsonát hal-
lottam meg a sírásod, majd megéreztem kezem-
ben egy olló fémes hidegségét amivel remegõ
mozdulttal elvágtam a köldökzsinórt, és a pla-
fonnal együtt forogva rogytam anyád mellé,
akinek már a mellén fekve pihentél, kicsi rés
szemeiddel nézve valahova bele a végtelen
mindenbe. Csak egy fél óra múlva vettem észre
a fényképezõgépet a kezemben, amibõl csupán
az otthon gondosan a töltõbe helyezett ele-
mek hiányoztak. S ebben a pillanatban mintha
cinkosan rám mosolyodtál volna, és én akkor
tudtam, pontosan te vagy az, akit vártam.
Tehát úgy zárom ezt a naplót, ahogy anno
anyád elkezdte, drága pici, 3 kiló 45 dekás, 53
centis kislányom, üdv a fedélzeten!

Lendvai Dóra

40hét
R A J Z V E R S E N Y 

A Szentendrei
ÁRVÁCSKA
Állatvédõ Egyesület
ismét rajzversenyt
hirdet Szentendre
város általános
iskoláinak I - IV.
osztályos tanulói
részére.

Részvételi feltételek:
TÉMA:
• „Állatok a mesevilágban” –
Kedvenc állatos mesém
A zsûri méltányolni fogja, ha a
megjelenített téma az állatok
szeretetét, az állatok védelmének
gondolatát tükrözi.
FORMÁTUM:
a versenyre benyújtható minden,
gyermekenként 1 db, A4-es vagy
max. A3-as méretû munka, lehetõ-
leg az írólapnál vastagabb rajz-
lapon.
TECHNIKA:
bármilyen rajztechnika alkal-
mazható (vízfesték, zsírkréta, grafi-
ka, tempera)

BEADÁSI HATÁRIDÕ:
Április 15. kedd
BEADÁS HELYE:
PMK - Gyermekkönyvtár, Szentendre
EREDMÉNYHIRDETÉS
Április 26. szombat, 14 óra
HELYSZÍN:  Izbégi Ált.Iskola
étterme, Mária utca

DÍJAK:
Évfolyamonként az elsõ 3 helyezett
kerül díjazásra:
I. helyezett: Állatos mesekönyv +
oklevél
II. helyezett: Állatkerti belépõjegy
2 fõ részére  + oklevél 
III. helyezett: Állatos DVD/CD +
oklevél

A beérkezett rajzokból, különösen 
az elsõ 12 db pályamunkából 
a helyszínen kiállítást szervezünk,
amelyre a helyi TV-t is meghívjuk.
Az ÁRVÁCSKA Menhely a mindenkori
szokásos nyitva tartás alatt várja 
a családokat -szülõket, gyerekeket –
a kutyusok és cicusok megláto-
gatására, kutya sétáltatásra, tetszés
szerint bármely védence örökbefo-
gadására. 

Szentendrei Állatvédõ Egyesület
ÁRVÁCSKA ÁLLATMENHELY

www.arvacska.hu 

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 fotókat kérjük, szívesked-
jenek nyomtatva és e-mailben is megküldeni számunkra. A beküldött képek fájlneve 
a kép alkotójának jeligéje, illetve a kép címe legyen (pl. Zöld Városom-Patakpart).
Kérjük, hogy a jeligét és képcímet a fotóhoz tartozó leírás megnevezéseként is szívesked-
jenek feltüntetni. 
A pályázati és részvételi feltételekrõl, a kategóriákról, a pályázati anyagok beadási rend-
jérõl, az értékelésrõl, a szerzõi jogokról Szentendre város honlapján olvashat részlete-
sebb 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.szent-
endre.hu, Kammerer Zsófia kammerer@ph.szentendre.hu, 26/503-398
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Barcsay Jenõ festõmûvész a
magyar és az egyetemes kép-
zõmûvészet kiemelkedõ alak-
ja, a Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskola (ma egyetem) pro-
fesszora immáron húsz éve
nyugszik a Kerepesi temetõ
mûvészparcellájában. Saját
akarata szerint nyugszik itt,
mert atyai jó barátját, Lyka
Károlyt is hantolták el.
A Mester (a szentendreieknek
Jenõ bácsi) 1929-tõl haláláig
minden évben fél évet Szent-
endrén töltött az 1928-ban
alapított mûvésztelepen,
majd 1969-tõl a Zenta utcai
házában.
A 20. századi, hazai földön élõ
magyar festõmûvészek közül
õ az egyetlen, aki világhírûvé
lett. Mûvészeti anatómia
könyvét 13 nyelvre fordítot-
ták le, már kínaira is. Genthon
István jeles mûvészettörté-
nész szerint a mindenkori ma-
gyar festészet tíz legjelen-
tõsebb alakja közé tartozik.
Barcsay Jenõ az erdélyi Katona
községben született 1900.
január 14-én. A nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumban
töltötte ifjú tanulóéveit. En-
nek emlékére díszhelyen em-
léktáblát helyezett el a kol-
légium. A mostani évfordulóra
pedig egy kopjafát küldtek,
ami a Barcsay múzeum bejárati
kertjében helyeznek el.
Szentendre 2003-ban Szabó
Tamás szobrászmûvész fel-
ajánlásával és más adomá-
nyokból, valamint a jogutód
Kónya család segítségével
felállíttatta Barcsay mester
mellszobrát a róla elnevezett
téren. Emléktábla õrzi nevét

szentendrei mûtermének fa-
lán, valamint budapesti lakása
elõkertjében. A Magyar Kép-
zõmûvészeti Egyetem díszter-
mét Barcsay-teremnek ne-
vezték el. Szentendrén máig
Barcsay nevét viseli a püspök-
majori általános iskola.
De a legfontosabb „emlék-
hely” a szentendrei Barcsay
Gyûjtemény (Pest megye tu-
lajdona, a városnak nem kel-
lett) – ez a templomi áhítatot
sugárzó kis múzeum ékszer-
köve a városnak és az ország-
nak is.
Barcsay mester életútját a
Kossuth-díj mellett számos
kitüntetés és díj jelzi (nem-
zetközi is). Szentendre dísz-
polgárává avatta 1974-ben.
Barcsay Erzsébet – Jenõ bácsi
akarata szerint – alapítványt
hozott létre fiatal festõmû-
vészek támogatására. Ennek
az újjászervezett kuratóriuma
nevében emlékezem Barcsay
Jenõ halálának 20. évfor-
dulójára.

Hálás tanítványa
Deim Pál

Barcsay Jenõ
1990. január 14. – 1988. április 2.

25 éves a Máté Fotó-Optika!
25 évvel ezelõtt nyitotta meg üzletét Szentendrén Máté Imre optikus
feleségével a Sztaravodai úton. E kerek évforduló kapcsán beszélgetünk
a kezdetekrõl.
„Akkoriban többen indultunk saját üzlettel, mára rajtam kívül még hár-
man értük meg ezt az évforulót. Üzletünk a nyitás után nagyon általános
tevékenységgel indult, kapható volt nálunk óra, játék, mûszaki cikkek,
édesség (Milka csoki nálunk volt elõször, szól közbe a legkisebb unoka),
optika, fotó stb.
Az évek során kikristályosodott a fõ profil: ami mára egy optikai sza-
lonná nõtte ki magát, felnövekvõ nemzedékeket állítva maga mellé. Az
üzletet ma már a lányom, Andrea vezeti, de ebben a szakmában dolgo-
zik az õ lánya is, s nem elképzelhetetlen, hogy nemsokára a fia is! Nagy
boldogság ez nekem –, hogy tovább él, amit hajdan megálmodtam!
A fõ tevékenység tehát az optika és a fotó lett. Mára már széles kínálat-
tal várjuk a hozzánk betérõket: komputeres látásvizsgálat, szemüveg-
vény beváltás, modern szemüvegkeretek kedvezõ áron, új fény-
képezõgépek, fotófelszerelések, analóg és digitális fotókidolgozás,
egynapos és express szolgáltatás, fényképezõgépek javítása, iga-
zolványképek készítése stb.
Üzletünk az évforulóra teljesen megújult, modern, kényelmes bútorok
és gazdag áruválaszték szolgálja  vendégeinket. Szeretnénk, ha az
évforduló minden egyes régi és leendõ vásárlónk számára emlékezetessé
válna, s velünk együtt ünnepelnének: ezért a 25 éves évforduló alkal-
mából egész április hónapban 25%-os kedvezményt biztosítunk min-
den elkészített új szemüveg (keret, lencse) árából!

Üzletünk hétfõ-péntek 9-17 óráig, szombaton 9-13 óráig tart nyitva.
Tel.: 26/311-841, Fax.:26/315-844 
Szentendre, Sztaravodai út 54., e-mail: matefotooptika@freemail.hu 
Látogasson Ön is el megújult üzletünkbe – ahol szeretettel várjuk! 
A Máté Fotó Optikának mi is szívbõl gratulálunk ehhez az életmûhöz!    

-mi- (x)

SZENTENDREI TAVASZI NAPOK
Március 29. szombat, 16 óra
PMK SZÍNHÁZTERME, Pátriárka u. 7.
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, Péter-Pál u. 
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

ÁTJÁRÁSOK
Március 14-én nyílt meg Regõs István
szentendrei festõmûvész kiállítása
Átjárások címmel a Bartók 32 Galéri-
ában (Budapest, Bartók u. 32.). A kiál-
lítás megtekinthetõ április 9-ig, na-
ponta 11-tõl 18 óráig.

KÖLTÉSZET NAPI PROGRAMOK 
A PMK-BAN
Április 9-én, szerdán 14 órakor „A
tündérkert virágai” címmel szavaló-
verseny lesz a Pest Megyei Könyvtár
gyermekkönyvtárában. Április 10-én,
csütörtökön 19 órakor „Dúdolj verset”
címmel Kobzos Kiss Tamás magyar
költõk énekelt verseit adja elõ a XVI-
XX. századból. Április 12-én, szom-
baton kézmûves délelõtt – mókás szél-
kerekeket készítünk kartonból.

BORBÉLY MÛHELY
Április 1-jén kedden, 19 órától a DMH
Barlangjában (Duna-korzó 11/A) ismét
jazzklub lesz. Borbély Mihály (szaxo-
fon), Baló István (dob) és Horváth Balázs
(bõgõ) meghívottja most Lukács Miklós
(cimbalom) lesz. Belépõdíj: 600 Ft.

A Szentendrei Kistérségi
Ipartestület programjai

Március 31. és május 23. között,
minden nap színes programmal
várják az érdeklõdõket, vállal-
kozókat, munkavállalókat, állás-
keresõket, diákokat. A rendez-
vénysorozat keretében szakkép-
zési, felnõttképzési, foglalkoz-
tatási, vállalkozásfejlesztési prog-
ramokat, pályázati lehetõségeket
ismertetnek. Az elõadások, kiál-
lítások díjmentesen tekinthetõk
meg, a program megvalósítását az
országos Foglalkoztatási köza-
lapítvány a Munkaerõpiaci Alapból
támogatja.

Programok
Április 2. szerda
Mit tehetek, hogy én is és a vál-
lalkozásom is sikeresebb legyen?
Tudásról, önismeretrõl, személyi-
ségfejlesztésrõl elõadást tart
Kurdics Erika tanácsadó-tréner 10-
13 óráig induló vállalkozóknak,
14-17-óráig mûködõ vállalkozók-
nak
Április 03. csütörtök
Távmunka mint üzleti modell in-
formációs napot tart, és az ak-
tuális pályázati információkat
ismerteti a Magyar Távmunka Szö-
vetség 10-16 óráig

Április 8., 9. kedd, szerda
Modern szerkezetépítési techno-
lógiák kiállítása 10-17 óráig
Április 16. szerda
Jó szerszámmal öröm a munka!
Szerszámkiállítás, kõdesign, fa-
design 10-18 óráig
Április 23-24. szerda, csütörtök
Megújuló energiák a lakosság és a
vállalkozások szolgálatában
Mennyibe kerül? Megtérül? Melyi-
ket válasszam? Kérdésekre vála-
szolnak elõadásaikban az MGT Kft.
munkatársai, mindkét nap foly-
tatólagos tartalommal 15-18
óráig.
Május 7. szerda
EU információs nap, kereskede-
lemfejlesztési pályázati lehetõsé-
gek ismertetése 10-18 óráig.
Május 14. szerda
Szentendrei Kistérségi Civilek a
kulturált idegenforgalomért ke-
rekasztal-beszélgetés 15-18 óráig
Május 21. szerda
Felelõsséggel a környezetért vál-
lalkozóként, magánemberként in-
teraktív elõadások környezet-
védelmi témákban 10-16 óráig

Konferencianapok
A tematikus hetek konferencia-
napokkal indulnak:
március 31-én vállalkozásfej-
lesztésrõl általánosságban

április 7-én, 14-én, 21-én épí-
tõipar, szakipar, gépészet,
április 28-án közlekedés (fuvaro-
zás, autószerelés, villamosság…)
május 5-énkereskedelem, kézmû-
vesség,
május 12-én vendéglátás, ide-
genforgalom
május 19-én egyéb szakmák, szol-
gáltatások

Pályaorientációs napok az ÁFSZ
vezetésével
április 15., 29. és május 6., 15.,
20. – tesztek, kérdõívek kitöltése,
szakmák megismerése
10-14 óráig iskolás csoportok
fogadása, elõzetes bejelentkezés
alapján

Pályaorientációs tanácsadás
április 10., 17. és május 8., 22.
– hiányszakmák bemutatása a
szentendrei kistérségben, és kül-
földi szakképzési programok is-
mertetése
10-14 óráig iskolás csoportok
fogadása elõzetes bejelentkezés
alapján

Állásbörze
15-17 óráig álláslehetõségek a
Szentendrei Kistérségben
a Szentendrei Munkaügyi Központ
közremûködésével
április 10. 15. 17. építõipari
szakmák
április 29. közlekedési szakmák
május 6.és 8. kereskedelem,
kézmûvesség
május 15. vendéglátás, idegen-
forgalom
május 20-22. minden szakmát
érintõen

Kultúrtörténeti kiállítások

április 7-25.
Építõipar, szerkezetépítés, szak-
iparok, gépészet, elektromosság.
Tárlatvezetést tart április 10. 15.
17. és 25-én 10-13 óra között
Bakos Lehel építészmérnök

április 28-30.
Közlekedés

május 5-9.
Kereskedelem, kézmûvesség

május 13-16.
Vendéglátás, idegenforgalom

május 19-23.
Egyéb szakmák, szolgáltatások

Az elõadások, szakképzési és
kultúrtörténeti kiállítások 

helyszíne:
Szentendrei Kistérségi Ipar-
testület  CÉH Galéria terem

2000 Szentendre, 
Bercsényi utca 3.

Elérhetõségek, bõvebb 
információ: (26) 312-067, 

fax: (26) 500 107 
Sajben Szilvia 

programmenedzser: 
06-20/ 566 73 11

szteiptest@gmail.com
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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

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

Üzleti berendezés (pult, vitrin) eladó.
Tel. (26) 311-841, Máté Fotó.

Expression XL14 típusú, 24 csöves
szolárium kitûnõ állapotban 150 ezer
Ft-ért eladó. Tel. 06-20-920-5430.

Költözködés miatt sürgõsen, áron alul
eladó egy akasztós, 3 ajtós koloniál
szekrény, 2 rekamié, egy dohányzó
asztal, 2 fotel, 2 puff külön-külön is
eladó. Tel. (26) 301-408.

ÁÁLLLLÁÁSS

Fegyveres vagyonõr hölgyek, urak
jelentkezését várjuk szentendrei mun-
kahelyre. Tel. 06-30-688-9575.

Szentendrei mûhelyembe gyakorlott
varrónõt keresek. Tel. 06-30-966-
8497.

125 ezer Ft nettó fizetését kínálunk
angolul társalgási szinten beszélõ
hölgynek! Eladói munkakör Szent-
endrén népmûvészeti üzletbe! Tel. 06-
20-446-2231.

Szentendrei Kft. könyvelésben jártas
precíz, hatékony munkaerõt keres.
Részmunkaidõ lehetséges. Tel. 06-30-
454-4431.

Jól mûködõ bionagykereskedés keres
szentendrei telephelyére munkatár-
sat. Ha Ön szeret és tud termékeket
eladni, nem riad vissza a fizikai mun-
kától, rendelkezik alapfokú számító-
gépes felhasználói ismeretekkel, és
precízen dolgozik, Ön a mi emberünk.
Bio-és gyógyhatású termékek ismerete
elõnyt jelent. Fényképes önéletrajzát
küldje postán a 2000 Szentendre Pf.
284 címre, vagy e-mailen a csiby
@biopiackft.hu-ra.

A Szentendrei Városi Bíróság érettsé-
gizett, számítógépes ismeretekkel iga-
zoltan rendelkezõ leírót keres. Tel.
(26) 311-118, 301-163.

Szentendrei motorimportõr cég köny-
velõ munkatársat keres. Feladatok:
általános könyvelõi feladatok ellátása,
számlázásban való közremûködés, kés-
zletnyilvántartás ellenõrzése, havi
zárás egyeztetése, egyéb adminisztrá-
ciós feladatok ellátása. A jelentkezés
feltétele: szakírányú végzettség
(képesített könyvelõ), számítógépes
ismeret (MS Office alkalmazások jó
ismerete), naprakész adózási is-
meretek, legalább 3 éves könyvelési
területen szerzett gyakorlat, tapasz-
talat készletkönyvelés területén,
angol nyelvtudás. Önéletrajzokat a
2000 Szentendre Kõzúzó u. 8. pos-
tacímre, vagy a titkarsag@keeway.hu
e-mail címre kérjük továbbítani.

Szentendrei mûhelyembe varrónõt
keresek. Tel. (26) 316-503.

Szentendrei zöldségesbe eladót kere-
sek. Tel. 06-20-480-5906.

Gyakorlott könyvelõt keresek, esetleg
irodavezetõnek is. Tel. 06-30-543-
8950.

Igényesen felújított vendéglõbe 25-
35 év közötti pultos lányokat keresek.
Tel. 06-20-962-4940, 06-20-223-
3098.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Leszoktatjuk a dohányzástól 26 perc
alatt, egyszeri alkalommal biorezo-
nanciás csúcsterápiával, 7000 Ft-ért

bejelentkezéssel a Békásmegyeri, a
Vörösvári úti és az Újpesti, a 13.
kerületi Gömb u. 48. szám alatti SZTK
Rendelõkben. Bejelentkezés:  06-70-
271-9867.

EEGGYYÉÉBB

55 éves gyermektelen házaspár el-
tartási szerzõdést kötne idõs úrral,
vagy hölggyel ott-lakhatással. Tel. 06-
20-453-5798.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendrén, a Duna-korzón különálló
családi ház 70 ezer Ft/hó+rezsiért
kiadó. Tel. 06-20-205-0877.

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

2 szobás, bútorozatlan albérlet kiadó
vagy eladó. Tel. 06-30-943-6981.

Szentendrén új lakás kiadó. Amerikai
konyhás, nappalis, gépiesített, HÉV
közeli, udvarban gépkocsi-beálló. Tel.
(26) 303-271, 06-30-242-8486.

Áprilistól kiadó 44 nm-es, igényesen
felszerelt lakás egyedi mérõórákkal a
Püspökmajor-lakótelepen 80 ezer Ft-
ért. Tel. 06-20-368-8467.

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

Szentendrén, Pismányban családi
ház (3 szoba, nappali, 2 fürdõszo-
ba, garázs), rendezett kerttel
hosszú távra is kiadó. Tel. (26)
328-413, 06-20-375-1596.

55 nm-es lakás kiadó a Püspökmajor-
lakótelepen áprilistól. Tel. 06-70-930-
3072.

55 nm-es, bútorozott lakás kiadó a
Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20-
596-4066.

50 nm-es lakás kiadó vagy eladó a
Duna-korzón. Tel. 06-30-625-3050.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén, az angol házakban 3.
emeleti lakás eladó. Tel. 06-30-966-
8497.

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

Szentendrén, a Pismányhegyen 246
nöl-es telek 1+2 félszobás lakóházzal
20 millió Ft-ért eladó. Tel. (06-1) 200-
4292 este, 06-20-438-8040.

Szentendrén, 9,5 millió Ft-ért a Püs-
pökmajor-lakótelepen, 41 nm-es, jó
állapotú, magasföldszinti, erkélyes
lakás eladó. Tel. (26) 312-198, 06-20-
474-2000.

30 nm-es dupla garázs, 60 nm-es,
2001-ben felújított lakás eladó
Szentendrén, a Kondor Béla u. 24. szám
alatti társasházban. Tel. 06-20-570-
4132 az esti órákban.

Eladó a Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, erkélyes
lakás eladó. Ár. 11,9 millió Ft. Tel. 06-
70-383-5002, 06-70-383-5003.

Eladó Szentendrén, 52,3 nm-es, föld-
szintes, 4 éves, kertkapcsolatos, lakás
7,5 nm terasszal, egyedi burkola-
tokkal, berendezés nélkül. Ár: 17,5
millió Ft. Tel. 06-70-382-0822.

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

Leányfalun 3 szintes, 228 nm-es luxu-
sház eladó. Tel. 06-20-951-9549.

OOKKTTAATTÁÁSS

ELTE-n végzett magyartanár vállal
emelt-és középszintû érettségire való
felkészítést próba érettségi felada-
tokkal és kiértékeléssel, valamint
általános iskolások korrepetálását,
olvasás és helyesírás fejlesztését. Tel.
06-20-513-0798.

Nyelvtanár francia nyelvbõl oktatást
vállal. Tel. 06-20-265-5290.

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

SSPPOORRTT

Pilates, aerobic, babás torna,
zenebölcsi az Európa Fitnessben
(Püspökmajor-lakótelep), hypoxi-
training olcsón. Tel. 06-30-252-
6366.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

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

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

Takarítás, vasalást vállalok Tahitót-
falutól Szentendréig. Tel. 06-20-492-
3186.

Automata öntözõrendszerek ter-
vezése, telepítése a legmegbízhatóbb,
legmodernebb megoldásokkal. Szol-
gáltatásaink: helyszíni felmérés,, in-
gyenes ajánlat-készítés, tanácsadás,
karbantartás, garancia a megépített
rendszerre. Tel. 06-70-941-3401.

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

Építkezõk! Felelõs mûszaki vezetõ
munkát vállal. Tel/fax. 06-1-285-
3337, 06-70-507-1328.

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

Megbízható, leinformálható nõ
takarítást vállal cégnél, illetve
amgánháznál Szentendrén és
környékkén. Tel. 06-20-438-2142.

Hûtõ és-klímajavító gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

Takarítást vállalok referenciával. Tel.
06-30-430-4060.

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

Bútorasztalos és kárpitos munkák.
Bõvebb információ: 06-70-263-4763,
www.otthon2000.gportal.hu

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

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-
8999.

Számítógép javítás, karbantartás, akár
az Ön otthonában is. Tel. 06-20-800-
7439.

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

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

ÜÜDDÜÜLLÉÉSS

Szlovénia csodái július 18-25-ig, 8 nap
7 éjszaka szállodában, félpanzióval,
gyönyörû kirándulásokkal, tengerpar-
ti nyaralással. Ár: 87.200 Ft/fõ. Várom
érdeklõdését Tóth Mihályné (Panni)
06-20-364-0113.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrei pizzéria berendezve bér-
beadó. Tel. 06-20-944-1844.

Szentendre belvárosában 20-30 nm-
es üzlethelyiséget vásárolnék. Tel. 06-
20-951-9549.

Helyiségek kiadók! Orvosi rendelõnek
(30 nm), üzletnek (26 nm) és irodá-
nak (73 nm) alkalmas helyiségek
kiadók a HÉV állomás közelében, a
Dunakanyar krt. 14. szám alatt. Tel.
06-30-225-1329, 06-30-677-1100.

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

Szentendrén 8 szobás panzió hosszú
távra kiadó. Tel. (26) 314-274.

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

Kiadó üzlethelyiség Szentendre bel-
városában. Tel. (26) 380-005.
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10 aprók

Új helyen!
Szentendre, 

Vasúti villasor 1., I. emelet 

• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• ÉRTÉKBECSLÉS
• BÉRLEMÉNYEK
• SZAKTANÁCSADÁS
• JOGI KÉPVISELET

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

Mobil: 06-20-326-3645
www.berilingatlan.hu

berilingatlan@t-online.hu 

„Ahol mindenki hazatalál”

Szentendre és Vidéke
apróhirdetés felvétel

a helyszínen

Innen indul az utazás!

LEAD TRAVEL & TICKET
UTAZÁSI IRODA
• Nálunk több mint hatvan megbízható utazásszervezõ

teljes kül- és belföldi kínálatából válogathat. 

• Üdülések, városlátogatások, körutazások, hajós utak,
wellness ajánlatok, sport utak, repülõjegyek stb.

• Ha utasbiztosításra van szüksége, kötvényét pár perc
alatt elkészítjük.

• Színházjegyek az összes budapesti és vidéki elõadás-
ra.

• Koncertjegyek komoly- és könnyûzenei eseményekre.
(a környezõ országokba is.)

• Partnereink: Interticket, Ticketportál, Ticketexpress,
Ticketpro.

Nyitva: H-P: 10-18.30-ig

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 4-6.
11-es fõúton, a Fõpostával szemben

Tel/fax: 06-26/500-675
szentendre@leadtravel.hu
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EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ    
EGYESÜLET, Stéger köz 3.

Április 4. péntek, 18 óra
DZSINGISZ KÁN, 
A BIRODALOM-ÉPÍTÕ
Kiss Mao-Tun István elõadása
Április 11. péntek, 18 óra
AZ EURÓPAI MONGOL HÓDÍTÁS
VÉGE: MUHI
Kiss Mao-Tun István elõadása

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 28. péntek
16.00 VÁGY ÉS VEZEKLÉS - színes
feliratos angol film, 130 p., 2007
(12) rendezõ: Joe Wright
18.30 BRAZIL RITMUS - színes feli-
ratos brazil-finn-svájci film,90 p.,
2005 rendezõ: Mika Kaurismaki
20.15  9 ÉS 1 RANDI - színes mag-
yar romantikus vígjáték, 100 p.,
2008 (12) rendezõ: Sas Tamás
Kisterem:
17.00 A SZENTKORONA
POKOLJÁRÁSA - rendezõ: Bokor P.,
Hanák G., Szécsényi A. 
18.00 AZ INFORG STÚDIÓ
KISFILMJEI: GUBERA, DIXI - ren-
dezõ: Oláh L.
19.30 AZ INFORG STÚDIÓ
KISFILMJEI: BESZÉLÕ FEJEK,
PÖRGÉS, HYPNOS - rendezõ:
Fliegauf B.

Március 29. szombat
14.00 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai film, 90 p., 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
16.00 PIAF- színes feliratos fran-
cia-angol-cseh film,140 p., 2007
(12) rendezõ: Olivier Dahan 
18.30 9 ÉS 1 RANDI - színes ma-
gyar romantikus vígjáték, 100 p.,
2008 (12) rendezõ: Sas Tamás
20.15 SZERELEM A KOLERA
IDEJÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma, 139 p.,
2007 (12) rendezõ: Mike Newell
Kisterem:
16.30 IN MEMORIAM FÁBRI
ZOLTÁN I-II. - rendezõ: Veress J.
18.00 A CSODÁK VALÓSÁGA -
SZEPES MÁRIA - rendezõ: Hegyi B.
20.00 FESTÕ JÓGA - BESZÉLGETÉS
MOLNÁR SÁNDORRAL - rendezõ:
Szécsényi A.
YANTRA ÉS ABSZTRAKCIÓ - MEZEI
OTTÓ BESZÉLGET LOSSONCZY
TAMÁSSAL

Március 30. vasárnap
14.30  MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
85 p., 2007 rendezõ: Ternovszky
Béla 
16.00 9 ÉS 1 RANDI - színes ma-
gyar romantikus vígjáték, 100 p.,
2008 (12) rendezõ: Sas Tamás
18.00 VÁGY ÉS VEZEKLÉS - színes
feliratos angol film, 130 p., 2007
(12) rendezõ: Joe Wright

20.15 A CIGÁNYOK IDEJE - színes
feliratos angol-olasz-jugoszláv film,
142 p., 1989 (16) rendezõ: Emir
Kusturica
Kisterem:
17.00 BEKEZDÉSEK - EGY ÓRA SÁ-
RA SÁNDORRAL - rendezõ: Pörös G.
MÛVÉSZ ÉS HATALOM
(BESZÉLGETÉS SZABÓ ISTVÁNNAL)
19.00 KÖZELEDÕBEN -
TÁVOLODÓBAN: TALÁLKOZÁS JÓKAI
ANNÁVAL
20.00 ORSZÁG ÉS IRODALOM -
rendezõ: Enyedi Ildikó

Március 31. hétfõ 
- „Magyar P'Art”
18.15 AZ EMIGRÁNS - magyar élet-
rajzi film,100 perc, 2006 (12)
rendezõ: Dárday István, Szalai
Györgyi 
20.15 AZ ÉLET VENDÉGE -
CSOMALEGENDÁRIUM - színes
magyar kreatív dokumentumfilm, 
80 p., 2005 (12) rendezõ: Szemzõ
Tibor

Április 1. kedd 
- „Keleti P'Art”
18.15 VODKA LEMON - színes 
feliratos örmény-francia-olasz film,
84 perc, 2003  (12) 
rendezõ: Hiner Saleem 
20.15 VADÍTÓ SZÉP NAPOK -
színes feliratos hongkongi film, 
94 perc, 1991(16) rendezõ: Wong
Kar-Wai

Április 2. szerda  
- „Túlsó P'Art”
18.15 LEVÉL AMERIKÁBA - színes
feliratos bolgár-magyar film, 102
perc, 2000  (12) rendezõ: Iglika
Triffonova
20.15 A HETEDIK SZOBA - színes
feliratos olasz-magyar-lengyel film,
108 perc, 1995 (12) rendezõ:
Mészáros Márta

PMK SZÍNHÁZTEREM
Pátriárka u. 7.
Belépõdíj: 500 Ft

Március 28. péntek, 18 óra
CASTING MINDEN
Magyar zenés film, rendezte: Tímár
Péter

Éjszakai
Sportbajnokság
Kistérségi Éjszakai
Sportbajnokság, Szentendre
március 14.

Kedves olvasó, a cikket azzal
kezdem, amit a múlt alkalom-
mal is írtam: én azt hittem,
hogy már mindenkinek a kö-
nyökén jön ki az éjszakai
sportbajnokság, de a verseny
elõtt kiderült, hogy még na-
gyon sok ember csodálkozik
azon, többek között ismerõ-
seim, és a közelben lakók is,
hogy péntek esténként a
Barcsay Jenõ Általános Isko-
lában este 8-tól éjfélig díj-
mentesen lehet sportolni, szó-
rakozni. (www.holdsugar.hu)
Így most ismét felhívom a fi-
gyelmet rá, hogy a tanév során
bárkit szívesen látunk – fia-
talt, idõset, egyedülállót, csa-
ládokat, fiúkat, lányokat – az
iskolában, aki szeret sportol-
ni, játszani. 9 pingpongasztal
áll rendelkezésre, és aki nem
fér hozzá, az biliárdozhat, cso-
csózhat, léghokizhat és ko-
sárlabdázhat.
Március 14-én a Szentendrei
Éjszakai Sportklub (PVC) ren-
dezte a MÉSE-NISZKA támo-
gatásból létrejövõ sorozat elsõ
versenyét. 96 indulója volt a
versenyeknek, a nézelõdõkkel,
lõdörgõkkel és versenyen kí-
vüli játékosokkal bõven át-
lépte a 130 fõt a résztvevõk
száma. A szentendreieken
kívül érkeztek más éjszakai

sportbajnokság helyszínekrõl
is: Abasárról, Gödrõl, Csepel-
rõl, Pécelrõl, Törökbálintról,
Leányfaluról, Rákosmentérõl,
Újpestrõl. A rendezvény
19.00-kor kezdõdött és 01.30-
kor ért véget a profi kategória
döntõjével.

Pingpong eredmények:
Alsó tagozatos fiú, 6 induló:
1. Tagscherer Tamás, Szte. 
2. Németh Gergely, Szte. 
3. John Frost, Szte. 
4. Varga Dániel, Szte. 
Felsõ tagozatos fiú, 19 induló: 
1. Várnagy Szabolcs, Szte. 
2. Veszely Dániel, Göd 
3. Kulcsár Máté, Szte. 
4. Medek Richárd, Csepel 
Középiskolás fiú, 13 induló:
1. Czinszki Bálint, Török-
bálint 
2. Lengyel Ádám, Újpest 
3. Mikes Gergõ, Pécel 
4. Ács Ádám, Szte. 
Felsõ Tagozatos lány, 5 induló
1. Lánczky Vivien, Szte. 
2. Ivády Fanni, Abasár 
3. Jónás Kitty, Leányfalu 
4. Zsigmond Viktória, Leány-
falu 
14 év feletti hölgyek, 5 induló:
1. Benke Mária, Újpest 
2. Koncz Bea, Rákosmente 
3. Köveskázi Éva, Csepel 
4. Kovács Zsuzsanna, Göd 
Profi-felnõtt kategória, 20
induló:
1. Fodor Zoltán, Szte. 
2. Fodor István, Szte. 
3. Hegedûs Zoltán, Újpest 
4. Szántó Barna, Szte. 

Csocsó eredmények:
Általános iskolás kategória, 10
induló:
1. Jakab Gergõ - Jakab Olivér,
Szte. 
2. Csákvári Norbert - Várnagy
Szabolcs, Szte. 
3. Örsi Áron - Szegezdi
Márton, Göd 
4. Vastag Tibor - Járai Erik,
Szte. 
14 év feletti kategória, 18
induló:
1. Csontos Máté - Kothenc
Krisztián, Göd 
2. Beke Dániel - Ivády Gábor,
Abasár 
3. Gál László - Mayer Attila,
Abasár 
Ezúton is szeretném megkö-
szönni a MÉSE-nek és a NISZ-
KA-nak a támogatást és segí-
tõimnek a munkát, mert nél-
külük nem mûködne ez a prog-
ram. Köszönöm Szarka Szil-
vinek és Kocsis Eszternek a büfé
mûködtetését, Fodor Zolinak
és Várnagy Csabának a verseny
lebonyolítását, Papp Tibinek a
háttér biztosítását, és ugyan
Ferencsák István nem tudott
most eljönni, de õ is sokat
segít nekünk. 
A sorozat következõ állomásai:
• Törökbálint, április 5. szom-
bat  
• Pécel, április 11. péntek  
• Zagyvaróna, május 30. pén-
tek  
• Göd, március 29. szombat 
• Miskolc, április 25. péntek 
• Debrecen, május 17. szombat  

Jakab Péter
www.holdsugar.hu

HELYÕRSÉGI KLUB
Szentendre, Dózsa Gy. út 8.

Március 29. szombat, 15 óra
ÁRAD A DUNA VIZE
magyarnóta délután

Jegyek elõvételben kaphatók 
a Helyõrségi Klubban, vagy rendel-
hetõk: 26/312-822, 505-042
Belépõ: 600-700-800 Ft

Formába hozzuk! 
Hurrá, itt a tavasz! A télen felszedett plusz kilókat jótékonyan eltakaró nagykabátot a szögre
akasztjuk. Ez az az idõpont, amikor nagy elhatározással indulunk keresni valami villámsebességgel
„bombaalakot” formáló sportot. A Primatorna olyan mozgásforma, amely minden igényt kielégít.
Bármikor elkezdhetõ, hiszen a torna folyamatos, örök tanulás, a koreografált gyakorlatok rend-
szeresen cserélõdnek, így sem a zenére, sem a gyakorlatokra nem lehet ráunni.  Programunk alak-
formáló-zsírégetõ, az eredmény táplálkozási szokásainktól függõen pár hónap elteltével mérhetõ.
Orvosilag bizonyított tény, hogy az ország lakosságának több mint a fele 40-50 éves korára min-
denféle gerincproblémákkal, izületi kopásokkal küzd. A Primatorna abban szeretne segítséget
nyújtani, hogy életünk során minél késõbb jelentkezzenek ezek a problémák. A csinos külsõ, a
magabiztos megjelenés önbizalmat ad, amely sikeressé tesz az élet minden területén. A hangu-
latos órák, a jó társaság kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra, ellazulásra. Egészséges kismamákat
is szerettel várunk! A Primatorna korhatár nélkül végezhetõ sport. Gyere, tartozz Te is közénk!

Primatorna foglalkozások hétfõ-csütörtök 18.00, kedd-csütörtök 08.30
Táncelõkészítõ ovisoknak (3-5 éves) heti 1x30 perc hétfõ 16.30

Jazzbalett-színpadi tánc iskolásoknak (alsó-felsõ tagozat) 
heti 2 alkalom hétfõ-csütörtök 17.00

Bõvebb információ: 06-30-399-44-65 • www.sportkapu.hu/body-holly
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PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

AReformátus Gimnázium
számos ösztöndíjának
egyike az Adria-ösztön-

díj, amelyet a diákok sporttel-
jesítményeik alapján nyerhet-
nek el. A nyertesek egy hét
horvátországi vitorlázással
intenzív oktatáson vesznek
részt, és ha sikeresen vizsgáz-
nak, akár a tengeri kishajó-
vezetõi engedélyt is megsze-
rezhetik. Az ASC tagjai az
Adria-ösztöndíjasokból kerül-
nek ki elsõsorban, de jelent-

kezhetnek vitorlázni szeretõ
és tudó diákok, tanárok, sõt
„külsõs” diákok is. Nyáron eve-
zõstúrákat szerveznek a Ti-
szára, Hernádra, vitorlástá-
borokat a Balatonra és a Ve-
lencei tóra. A klubban lehe-
tõség van mind a hazai vizek
(folyók, tavak, csatornák)
kedvtelési célú kishajó vezetõi
engedélyének (motoros, vitor-
lás), mind a horvát tengeri (B
kategóriás) kishajó vezetõi
engedélyek megszerzésére is. 

Az Adria-ösztöndíj révén ke-
rültek kapcsolatba tengeri
vitorlásversenyekkel, s kaptak
meghívást egy fõiskolások/
egyetemisták részére rende-
zett Student Cup elnevezésû
amatõr nemzetközi tengeri
vitorlásversenyre. 2004-ben a
negyedik, 2005-ben pedig már
a második helyet sikerült meg-
szereznie a csapatnak. Külön
dicsõség számukra, hogy két
alkalommal is nekik ítélték a
fair play díjat: egyik alkalom-
mal egy bajba került hajón
segítettek, a másodszor pedig
egy motorhibás hajót vontat-
tak a kikötõbe. 
Felbuzdulva azon, hogy gim-
nazista csapattal ilyen jó he-
lyezéseket értek el a fõiskolá-
sok/egyetemisták között, ke-
restek egy másik tengeri ver-
senyt, ahol nincs kötött kor-
osztály. A Genua Kupa tengeri
navigációs vitorlás verseny is
amatõr megmérettetés, de
sokkal magasabb tudásszintet
és felkészültséget igényel, itt
már van spinakker (hátszélvi-
torla) használat is. Ezen a több
napos regattán nagyon fontos
a jó tájékozódó-képesség, a
térképtan, a pontos navigá-

ció. A verseny három napja
alatt négy futamot rendeznek,
a versenybizottság minden
futam végén értékeli az adott
napi teljesítményeket, majd a
verseny végén az összesített
eredmények alapján osztják ki
a helyezéseket. A Genua Kupán
két egymást követõ évben is
(2006, 2007) sikerült a har-
madik helyet elérniük. A csa-
pat a soron következõ kupára
is nevezett, melyre 2008. áp-
rilis 5-9. kerül sor, reméljük,
onnan is hasonló szép ered-
ménnyel térnek majd haza!
Az egyesület anyagi lehetõ-
ségei viszont igen szûkösek. A
versenyen indulók a költsé-
geket (nevezési díjat, az úti-
költséget stb.), maguk fizetik
meg. Ezek csökkentése érde-
kében az egyesület elnöke,
Köck Gábor testnevelõ tanár
megkereste a helyi cégeket,
vállalkozókat – nem sok siker-
rel. Eddig a Maritime hajós-
bolt támogatta a csapatot
ruházati cikkekkel, nekik ezú-
ton is szeretnék megköszönni

segítséget. Szerencsére van-
nak olyan szülõk is a gimnázi-
umban, akik lehetõséget biz-
tosítanak a klub tagjainak
arra, hogy a hajójukon gyako-
roljanak.
Az egyesület szeretne lehetõ-
séget biztosítani az ösztöndí-
jasoknak a továbbfejlõdéshez,
hogy az alapokat kiegészítve
még több manõvert, beállítást
és technikai finomságot sajá-
títhassanak el, s így valóban
elmélyülhessenek ebben a gyö-
nyörû sportban. Ezért is sze-
retnének vásárolni egy kis-
testû vitorlás hajót, amellyel
a közeli vizeken akár heti rend-
szerességgel is edzhetnek a
diákok. 

VII. Genua kupa 
(2008. 04. 05–09.)
legénysége:
Köck Gábor
P. Tóth Zsigmond
Csomós Ákos
Kretz Viktória
Takácsy Dorka
Hegyes Judit

Szentendrei vitorlázók
1996-ban alakult meg a Szentendrei Református Gimnázium vitorláscsapata, az
Adria Sport Club (ASC), amelynek tagjai elsõsorban a vitorlázásnak hódolnak, de
mindennemû természetben, vízközelben ûzhetõ sportot mûvelnek.

Student Cup 2005. 11 csomós sebességnél az erõs szél szét-
tépte a génuát (orrvitorla). A kötelek és a csapkodó vitorla
elszakították a hajókorlátot, a dirket (baumot tartó kötél), és a
kabinba belógatott kötelek a belsõ berendezésben is kárt tet-
tek. Az esõ helyrõl kényszerültek kiállni… A vihar fockot
(kisméretû orrvitorla) húzva az árbocra feljöttek az utolsó elõt-
ti helyre, ami így az összesített II. helyet hozta a számukra!
(Ezért a kis malõrért közel 400 eurót vontak le a kaucióból.)

V. Genua Cup 2006. A kikötõ felé motorozva már 
a hajón ünnepelték az 1. futamon elért III. helyezést 
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