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FIATALOK
Összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
Papp Kornéliával és Lázár Enikõvel beszélgetünk lapunk 9. oldalán az
idén tizenöt esztendõs Filibili Népdalkörrõl. Péreli Zsuzsa képzõmûvész a
Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze díjat, Regõs Anna textilmûvész
Ferenczy Noémi-díjat kapott március 15-én, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 160. évfordulója alkalmából (13. oldal). Kiss Mao-Tun
István mondott beszédet az Árpád-napi városi ünnepségen (4. oldal).

Papp Kornélia Lázár Enikõ Péreli Zsuzsa Regõs Anna Kiss Mao-Tun István

15 éve szól a Filibili dala
A filibili egy szép hangú madarunk, a fülemüle régies neve. Egy csodálatos erdélyi
népdal a „S odajõve filibili szép madár” ösztönözte a szentendrei óvónõket, hogy ezt
a nevet válasszák népdalkörüknek – 15 évvel ezelõtt. Az azóta eltelt másfél évtizedrõl
beszélgettünk Papp Kornélia óvónõvel és Lázár Enikõvel, az együttes szakmai
vezetõjével.

Kevesen lehetnek Szentendrén, akik még nem hallották a Filibili népdalkör énekét, hiszen 
a városi ünnepségek, megemlékezések egyre gyakoribb vendégeinek számítanak. Legközelebb 
a költészet napján, április 13-án, vasárnap 17 órakor a Városháza dísztermében csendül fel a
„fülemüle” dala. A költészet napján azonban nemcsak a népzene és a versek szeretete ad okot az
ünneplésre! Hanem maga a Filibili Népdalkör is, amely most ünnepli 15. születésnapját. 
Az alapító tagok 1993. március 3-án jöttek össze elõször, hogy közösen énekeljenek. A népdalkör
ötlete a hagyományõrzõ óvónõk képzésén vetõdött fel, ahol alkalmanként egy-egy új népdalt
ismertek meg a résztvevõ pedagógusok. Az együtténeklés öröme és az, hogy minél több népdalt
megismerjenek az óvónõk – hozta életre a népdalkört.                               

Folytatás a 9. oldalon
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104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

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

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

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

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

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

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

Vonal mentén
Felfestették a belvárosban a parkolóhelyeket jelölõ fehér vonalakat, valamint a többi, forgalmat
segítõ burkolati jelet. A Bükkös-partnál és a központi ebédlõ elõtt gyalogátkelõhelyet is kijelöl-
tek, valamint a szakorvosi rendelõ elõtt külön parkolóhelyeket kaptak a mozgássérültek. Nagy
jóindulattal feltételezhetjük, hogy valóban csak mozgássérültek használják ezeket a parkolókat.
Ismerve azonban az országos mentalitást, a hét kérdése ezúttal így hangozhat: vajon az ide
parkoló autósoknak mekkora hányada rendelkezik érvényes mozgássérült-igazolvánnyal, és
hányan szorulnak rá ténylegesen ezekre a helyekre?

Újjáalakuló közgyûlését tartotta a Barcsay Jenõ Általános
Iskolában március 26-án a Püspökmajor Lakótelep Baráti Köre.
Az eseményen Horváth Gyõzõ, az egyesület elnökhelyettese a
mintegy negyven jelenlévõ elõtt virágcsokorral köszöntötte
Tóth Istvánné Valikát, majd méltatta az egykori alapító, Tóth
István munkásságát, amelynek során a lakótelepi érdekvédelem
volt a legfontosabb. (Az újjáalakult baráti kör ugyanezt a hagyo-
mányt kívánja folytatni.) A szervezet elnöke Szebeni Lajos lett,
az igazgatóság tagjaivá pedig a két legtöbb társasházért felelõs
közös képviselõt, Kerekes Gyulát és Györei Sándort választották.

SZENTENDREI HONVÉD
KULTURÁLIS EGYESÜLET

Közhasznúsági jelentés 2007-rõl

Az egyesület a 2007. évben a tör-
vények és az alapszabály 18. §-ában
elõírtak alapján az alábbiakban teszi
meg közhasznúsági jelentését.
Eszközök, aktívák: 763 eFt
Saját tõke: 353 eFt
Induló tõke: 50 eFt
Tárgyévu eredmény: 303 eFt
Tartalék: 410 eFt
Az egyesület 2007-ben, költ-
ségvetési szervtõl az alábbi támo-
gatásban részesült:
- Nemzeti Civil Alapprogramtól 200
eFt mûködési támogatás
- A HM-tõl (Batthyány pályázat) 200
eFt programok támogatása
- Szentendre Város Önkormányza-
tától 255 eFt
A fenti pénzeszközöket az egyesület
mûködési feltételeinek biztosítá-
sára, továbbá az egyesüket program-
jainak megrendezésére fordítottuk.
Az egyesület megköszöni támogatói-
nak az SZJA 1%-ából összegyûlt
adományokat, amelynek összege
2007-ben 18 719 Ft volt, amit az
egyesület mûködési költségeire
fordítottunk.
Az egyesület tisztségviselõi fela-
datukat társadalmi munkában látták
el, díjazásban nem részesültek.

Koncz János 
elnök

Tisztújító a baráti körben

Tóth Istvánné és Horváth Gyõzõ



INTEGRÁLT
VÁROSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA

Bár tavaly a városatyák már
végleges formába öntötték a
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégiát, egy új jogszabály
szerint az európai egysége-
sítés jegyében csak ún. integ-
rált városfejlesztési stratégia
birtokában lehet uniós pá-
lyázatokat beadni. Ezért a
városvezetés a meglévõ város-
fejlesztési stratégiát kibõvíti,
és átalakítja Dumtsa Jenõ
Integrált Városfejlesztési
Stratégiává (IVS), amelyben
városrészekre („akcióterüle-
tekre”) bontva szerepelnek az
egyes fejlesztési célok. A 26-i
lakossági fórumon a kikérték
a civilek véleményét is, s
ahogyan az internetes és
egyéb fórumokon is megteszik
még. Noha a Dumtsa-terv
kapcsán pár hónapja még nép-
szavazási kezdeményezés is
indult, hogy a lakók jobban is
beleszólhassanak a tervekbe,
mégis csekély érdeklõdés mel-
lett mutatták be az IVS
elõzetes változatát.
Tegzes Dániel a munkaanyag
elkészítését koordináló Pro
Szentendre Kft. képviseleté-
ben elmondta: a lakossági
fórumon bemutatott anyag az
április 7-i héten kerül a bi-
zottságok elé, és a 15-i tes-
tületi ülésen tárgyalják a
képviselõk elsõ fordulóban. 
Mint megtudhattuk, Szent-
endrén 11 akcióterületet jelölt
ki az anyag szakmai elõké-
szítését végzõ, Niklay-Ru-
bovszky Kft. 
Az elhatárolások és a hoz-
zájuk rendelt közép- és
hosszú távú fejlesztési célok
a következõk:
• Püspökmajor: panelrehabil-
itáció, uszodafejlesztés, köz-
téri rehabilitáció.
• Kertváros, László-telep:
Bükkös-patak revitalizációja,
kerékpárút-fejlesztés.
• Alsó Pismány: lakóterületi
fejlesztések, infrastruktúra
fejlesztése
• Izbég: minõségi szabadidõs
és lakóövezet, sportcentrum
létrehozása.
• Felsõ-Pismány, Skanzen,

Szarvashegy: infrastruktúra-
és szolgáltatásfejlesztés,
Skanzen.
• Hegyvidék (Tyukosdûlõ,
Petyina, Boldogtanya): minõ-
ségi lakóterületek kialakítása
a természeti értékek megõr-
zésével.
• Kõhegy: új köztemetõ,
bakancsos turizmus fejlesz-
tése, természeti értékek meg-
õrzése.
• Pap-sziget: idegenforgalmi
célú fejlesztés, városi rekreá-
ciós terület kialakítása.
• Új Pannónia: déli városkapu
szerepkörének kialakítása,
gazdaságfejlesztés, munka-
helyteremtés, alulhasznosí-
tott területek kialakítása
• Pannónia, Újváros: inter-
modális csomópont, Pannónia
csapadékvíz-elvezetése, ke-
reskedelmi fejlesztések, orvosi
alapellátás fejlesztése.
• Belváros: funkcióbõvítõ
rehabilitáció (KMOP 5.2.1/B
pályázat), turisztikai, mûem-
lékvédelmi, vállalkozásfej-
lesztési, kulturális fejlesz-
tések. (Az utóbbi három tér-
séget kiemelt akcióterületként
kezelik.)
További célok: partnerség-
építés, környezetvédelem, a
kommunikáció és a szervezeti
háttér fejlesztése, anti-szeg-
regáció megteremtése (ez
utóbbi keretében hosszú távon
Dömörkapuról más városré-
szekbe telepítenék az ott élõ,
szociálisan különösen hátrá-
nyos helyzetben élõket).
Az IVS kapcsán elhangzott
még, hogy a benne foglalt
célokhoz három forrásból le-
het pénzt szerezni: a városi
önerõt a Regionális Operatív
Programból származó pályáza-
ti pénzek és a kapcsolódó
beruházásokból származó has-
zon együttese egészíti ki. Az
említett belváros-rehabilitá-
ció elsõ üteme 2009. elejétõl
másfél-két évig tarthat, amen-
nyiben Szentendre megnyeri
az e célra benyújtandó pályá-
zatot. Dr. Dietz Ferenc aláhúz-
ta: Pest megye 200-250 városa
közül mindössze 4-5 város
nyerhet, városonként maxi-
mum 1,5 milliárd forint ere-
jéig. 

BELVÁROSI FORGALMI
REND

A Közútkezelõ tájékoztatása
szerint a Vasúti villasornál lévõ
forgalomérzékelõ meghibá-
sodott. Ez is közrejátszik
abban, hogy a forgalom regge-
lente feltorlódik a 11-es fõút
belvárosi szakaszán. Hidegkuti
Gergely képviselõ elmondta: a
felgyülemlõ autók okozta
problémák drasztikusan csök-
kentek a forgalmirend-vál-
tozás elsõ napjai óta. Türelmet
kért a lakóktól, ameddig a fõú-
ton a lámpás rendszer mûkö-
dését helyreállítják.
Megnyugvással konstatálták a
belvárosi közlekedésben érin-
tett lakók, hogy a parkolási
rendelet módosítása után a
teljesítményadójukat Szent-
endrére fizetõ autósok ingye-
nesen parkolhatnak. Lakossá-
gi észrevétel szerint ugyanak-
kor komoly esély van arra,
hogy a várhatóan októberben
kiépítendõ Bükkös-parti lám-
pás csomópont tovább lassít-
ja majd a 11-es fõút belvárosi
szakaszának forgalmát. Az is
elhangzott: a belvárosi köz-
lekedési koncepció – ami alap-
ján a februári forgalmirend-
változásokat végrehajtották -
sajnálatos módon nem szólt a
környezetterhelés szempont-
jairól, pedig a lezárások és
egyirányúsítások hatására
megnõtt a károsanyag-kibo-
csátás.

NYERÕGÉPEK

Egyértelmûen elutasítják az
ún. II. kategóriás nyerõgépek
telepítésének lehetõségét az
iskolák és az egyházak
képviselõi – derült ki az önko-
rmányzat elõzetes vélemény-
felmérésébõl. A fórumon aztán
kiderült, hogy sokan a civilek
közül sem örülnének, ha elsza-
porodnának a játékgépek. Az
áprilisi testületi ülésre ennek
szellemében terjesztik elõ a
témával kapcsolatos ren-
deletet.

ÚJ KÖZTEMETÕ

Mint megírtuk, Kendik Géza
építész kapta a lehetõséget,
hogy részletesen megtervezze
az új városi sírkert koncep-
ciójának elsõ ütemét: a teljes
20 hektáros terület elsõ 2,5
hektáros részét. Dr. Dietz
Ferenc szerint az új temetõ ter-
veinek elbírálásánál döntõ
szempont volt, hogy az új
temetõkert idõtálló legyen,
egy városi emlékhely szellemi-
ségét tükrözze, kistérségi
legyen, és a környezetbe olyan
harmonikusan illeszkedjen,
hogy akár turistaút is vezet-
hessen rajta keresztül.
A 26-án tartott lakossági
fórum záróakkordjaként Ba-
loghné dr. Ormos Ilona, a bíráló
bizottság társelnökének mél-
tató szavai mellett maga a ter-
vezõ mutatta be elképzeléseit,
amelyek „a temetkezési hely
mellett egy botanikus kert,
egy gyümölcsös és egy nö-
vényfaj-megõrzõ arborétum
jellegzetességeit egyaránt
magukban hordozzák” – fogal-
mazott. A 400 koporsós te-
metkezési helyet harminc-
méteres fásított sáv veszi majd
körbe a Kõhegy lábánál, a
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A polgármester 

naplója
április 5.
09.00 Bükkös-partiak Baráti Köre

Egyesület rendezvénye
11.00 BKV 40. évfordulója kiál-

lítás megnyitó 
16.00 Szentendre Mûvészetért

Alapítvány kuratóriumi
ülése

19.00 Barcsay Jenõ Általános
Iskola jótékonysági bálja

április 7.
09.00 Magyarország-Szlovákia

Határon Átnyúló Együtt-
mûködés konferencia

19.30 Duna-Ipoly Nemzeti
Parkban Köztársasági elnö-
ki fogadás 

április 8.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés
14.00 Szentendrei Új Kulturális

Központ mb. ügyvezetõjé-
vel megbeszélés

17.00 Sport Tanácsadó Testület
ülése

április 9.
13.30 Kistérségi ülés

április 10.
13.00 BAFT Operatív Fejlesztési

Bizottság ülése
14.00 BAFT ülése

április 11.
14.00 IVS megbeszélés

VÍZ VILÁGNAPJA 
A BÜKKÖS-PATAK PARTJÁN

Szeretettel várunk mindenkit április 5-én, szombaton reggel 
9 órától Bükkös-parti rendezvényünkön! 
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 ve-
gyenek részt az akcióban! Eszközökrõl, zsákokról, konténerekrõl
gondoskodunk.
11 órától a Bükkös-parti játszótéren eszem, iszom.
Mesesarok Szigethy Ildikó, óvónõvel 
Az én patakpartom rajzverseny eredményhirdetése, zsûri elnöke:
Páljános Ervin képzõmûvész, tanár
Zene: Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárai, növendékei
12 órától a BÜKK-ÖS-VÉNY 1 éves születésnapja alkalmából
tanösvény vezetés a Deim-malomtól az izbégi hídig Dukay Igor
vezetésével.
Az esemény védnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester
Szeretettel várunk mindenkit!
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület – Zakar Ágnes elnök
Érdeklõdni lehet a 06-20-967-6820-as telefonszámon

Nyerõgépektõl a temetõig
Egy fórum, sok téma a város ügyes-bajos jövõterveirõl

Négy téma került terítékre március 26-án, szerdán este a Városháza házhoz jön leg-
újabb rendezvényén. Ezek rövid foglalatáról olvashat, aki nem volt jelen.

kiszolgáló egységeket fino-
man elbújtatják az épülete-
gyüttesben, hogy elõtérbe
kerülhessenek a szakrális ele-
mek. A temetõ lélekharangja
például a tömör kerítésbe
rejtve szólal meg sok apró
nyíláson keresztül, hogy a
megfelelõ rezonanciának és
hangkeverésnek köszönhe-
tõen sejtelmes, túlvilági üze-
netek hordozója lehessen. 

ADALÉKOK

Május-június folyamán meg-
kezdõdik Duna-korzó útjának
újjáépítése – hangzott el a
rendezvényen. Ez nem a tur-
isták akadályoztatása miatt
van – fogalmazott dr. Dietz
Ferenc –, hanem mert az ere-
detileg tendernyertes cégrõl
kiderült, hogy felszámolás
alatt áll, így új eljárást kellett
lefolytatni, ez pedig késlel-
tette a munkálatok indulását.
A polgármester emlékeztette
a jelenlévõket, hogy május
23-ig lehet pályázatot beadni
út-, járda- és közmûépítésre.

- bt -
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4 környezetünk

Ünnepség a kopjafánál
A képviselõ-testület nagy többsége a hivatalos városi ünnep-
ségek sorába emelte az Árpád-napi megemlékezést.
Az ünnepség a Hagyományõrzõ Lovasíjász Egyesület lovasainak
bevonulásával kezdõdött, akiket Kelemen Zsolt vezetett. 
A Himnusz eléneklése után Borsódy László trombitamûvész dísz-
jelet fújt, ezután dr. Dietz Ferenc polgármester megnyitója,
majd Kiss Mao Tun István ünnepi beszéde következett. 

A beszédek után Szentendre Város Önkormányzatának nevében
dr. Dietz Ferenc polgármester, Kun Csaba alpolgármester és 
dr. Kirchhof Attila aljegyzõ koszorúzott, a Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület nevében dr. Dragon Pál és Szadeczky
Ferenc, a Nemzeti Konzervatív Kör képviseletében pedig dr.
Filó András és Homó Attila.
A koszorúzás után L. Kecskés András adott elõ korabeli
zeneszámokat, énekeket. A Szózat eléneklése után Borsódy
László eljátszotta a Szilenciót, majd a lovasok kivonulása zárta
az ünnepséget.

Dala-Nagy Katalin

Újból van körjáratos busz
A Püspökmajor-lakóteleprõl régebben három körjáratos busz is
indult a hétvégén, amit azonban a Volán megszüntetett gaz-
dasági okokra hivatkozva. A lakók kérésére Horváth Gyõzõ
képviselõ, valamint Györey Sándor és Kerekes Gyula közös
képviselõk eredményesen lobbiztak: március elejétõl a megszün-
tetett három járatból kettõ újra elindult szombat délelõt-
tönként, megkönnyítve ezzel elsõsorban az idõsebb lakosok
életét.

Szemétgyûjtés

Boldogtanyán
A gyerekek nagy izgalommal
várták március utolsó hét-
végéjét. De izgultunk mindan-
nyian, mi szülõk is, hogy ter-
vünket meg ne hiúsítsa a rossz
idõjárás. A pilisszentlászlói
Kék Völgy Waldorf Iskola ta-
nulói, néhány Vasúti villasori
ovis és a szülõk lelkes csapa-
ta szombaton nekiindult,
hogy a Boldogtanyai út,
valamint az Erdõsor, a Vadász
és a Kikelet utcák által ha-
tárolt területrõl az összes
megmozdítható szemetet
összeszedje. A terület MDF-es
önkormányzati képviselõje
szervezésének köszönhetõen
a VSZ Zrt.-tõl kaptunk kon-
ténereket, kesztyûket, zsá-
kokat. 
A púposra megrakott kon-
ténerek látványa és a jót cse-
lekvés tudata nagy büszke-
séggel töltötte el a gyere-
keket. Jutalmuk a kondérban
készült paprikás krumpli volt.
Mi, szülõk is büszkén adunk
hírt errõl az eseményrõl, úgy
érezzük, tettünk valamit kör-
nyezetünkért, és talán kedvet
csináltunk másoknak is. De
ami a legfontosabb: gyer-
mekeink lelkébe elültettük a
természetóvás, a közösségért
önként tenni akarás kicsi
magját.

Oberrecht Kálmán
boldogtanyai apuka

Eladó ingatlan
Eladásra kínáljuk a Szent-
endre 11094 hrsz. alatti
5438 nm térmértékû ingat-
lant, amelynek kertvárosi
lakóövezeti besorolása LKe-
Sp3, s a Szentendre Egres
utca irányából közelíthetõ
meg.
Eladási irányár: 
bruttó 20 000 Ft/nm.
Ajánlatokat április 24-én 11
óráig írásban kérjük megkül-
deni a Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre, Szabadkai
utca 9. sz. alatti címre. 
Az ajánlatok értékelése ápri-
lis 24-én 12 órakor történik,
s ezt követõen a vevõvel az
adásvételi szerzõdés megkö-
tésre kerül. 

Szemétgyûjtési akció
A 2007. évi Föld nap tiszteletére szervezett hulladékgyûjtési
akció keretén belül az Izbégi Baráti Kör és a Szentendre Kõhegyi
Elektromos Közmûtárulás tagjai öt konténernyi hulladékot
gyûjtöttek össze izbégen és a Kõhegy lábánál, mint arról annak
idején be is számoltunk.
Ezen felbuzdulva idén március 29-én, 30-án szintén elindítot-
tuk ezt az akciót a László-telepi lakosok bevonásával, Füzy
Zoltán vezetésével. A kb. 240 család kiértesítése után szombat-
vasárnap negyvenketten vettek részt a hulladékgyûjtésben.
Megtisztultak a Kõhegyre vezetõ utak és környékük. Meg-
döbbentõ volt a rengeteg, hat kontérnernyi szemét látványa!
Csak elhasznált étolajból legalább 150 liter gyûlt össze, literes,
másfél literes flakonokban, szinte egybefüggõ területrõl, 
nem beszélve a sörös dobozokról, gépkocsi-alkatrészekrõl stb.
Megható volt látni ezt a lelkes csapatot munka közben, akik
vállalták az amúgy kellemetlen, mások által leszórt, odahordott
hulladék összeszedését.

Köszönet dr. Pázmány Annamária képviselõ asszonynak, Tóth
Ferencnek és Pálinkás Attilának, a VSZ Zrt. köztisztasági részleg
vezetõinek a megadott segítségért, mellyel lehetõvé tették
akción sikeres teljesítését.
Kiemelni nem célszerû senkit sem, mivel még a négylábú
Bendegúz barátunknak is kijutott a munkából, két egérlyuk
feltúrása közben a szemetet kikaparni.
Fáradtan, de kipirultan a tavaszi napsütéstõl és a munkától,
megelégedéssel, büszkén távoztunk az árvalányhajas mezõrõl,
melyet remélhetõleg még az unokáink is látni fognak.
Köszönet minden résztvevõnek, kicsiknek és felnõtteknek
egyaránt!                                                           

Maholányi Pál
Izbégi Baráti Kör elnöke
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– Milyen kiemelt kulturális
és oktatási célokat támogat-
nak idén önkormányzati költ-
ségvetésbõl?
– A város kulturális életét szer-
vezõ kulturális kht. támo-
gatását közel 20 millió forint-
tal növeltük, amelytõl az elõzõ
évekhez hasonló színvonalas
programokat, Szentendrei
Nyárt, hatékony közönség-
tájékoztatást várunk. Kiemelt
célként támogatja a város a
Szentendre és Vidéke heti-
lapot évi 4,8 millióval, a
Gondolat TV-t a tavalyi összeg
kétszeresével, vagyis 2 millió-
val, a P'Art Mozit évi 1 millió-
val. Lényeges, hogy a tavalyi
évhez hasonlóan ugyanakko-
ra, vagyis 2,6 millió forintos
kerettel idén is ki tudjuk írni a
közmûvelõdési, nemzetközi
kapcsolatok, szentendrei diá-
kok táborozására szolgáló
pályázatot. Idén is támogatjuk
a tavalyi sikeres EuroArt mû-
vészeti eseményeit. Az idén
aktuális, Szentendre sajtótör-
ténetét feldolgozó kiadvány-
hoz 600 ezer forinttal járul
hozzá az önkormányzat. 
A társintézményekkel, (Pest
Megyei Múzeumok Igazgató-
sága, Skanzen, PMK) kiváló az
önkormányzat viszonya, a kul-
turális kht. ügyvezetõjének
kiválasztásánál sarokpont e
viszony további javítása. A
Ferenczy Múzeumot egymillió-
val, a Skanzen honismereti
oktatását 300 ezer Ft-tal tá-
mogatjuk. Újdonság a határon
túli II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Fõiskola létrejöttének
támogatása, és a szentendrei
mûvészeti oktatást biztosító
Pirk Alapítvány segítése,
amelynek megmaradása, fejlõ-
dése sokunk szívügye. Az ok-
tatás terén a Bursa Hunga-
ricával és az idén elõször szere-
plõ Talentum ösztöndíjjal
próbáljuk a közép- és felsõ-
fokú oktatásban tanulókat

támogatni 600 ezer, illetve 1
millió Ft-os keretbõl.
A polgármester úr javaslata
alapján a leendõ elsõ osztá-
lyos kisdiákok tankönyvhöz
jutását, iskolakezdését 2,5
millió Ft-tal segítjük idén, a
szentendrei újszülötteket pe-
dig babakelengyével  3 millió
Ft-os keret erejéig.
– Mennyivel kedvezõbb a
2008. évi költségvetés a ta-
valyihoz képest kultúrafi-
nanszírozás szempontjából?
– Látszólag kis összegek ezek,
de ha összeadjuk, tavalyhoz
képest 30-40 millió Ft-tal töb-
bet fordítunk kulturális vagy
kultúrához közelálló célokra.
Éppen ezért értetlenül fogad-
tam, hogy az ellenzék hosszas
költségvetési egyeztetések
után, a sok jó ügyet támogató
költségvetésünk mellé nem
állt oda. Mindenféle magya-
rázatokat adtak arra, hogy
miért nem szavazzák meg az
általuk jónak ítélt idei költ-
ségvetést. Érdekes a mostani
ellenzék kettõs mércéje, ami-
kor az elõzõ ciklusról esik szó.
Ha az idõszak nehézségeirõl,
hiányosságairól van szó,
mindig a jobboldali többség a
felelõs, de ha a pozitívumokról
(Barcsay iskola felújítása, gát-
építés, csatornázás, bölcsõde-
felújítás), azokat egyedül a
korábbi szocialista polgár-
mester érdemeként értékelik.
– Nagy eredmény, hogy a
közoktatást érintõ országos
megszorítások közepette si-
került szinten tartani Szent-
endre önkormányzati iskolái-
nak mûködését. Milyen „be-
fektetésekben”, illetve tõke-
injekcióban részesülnek õk
idén önkormányzati forrás-
ból?
– Még az MSZP országos  vezetõ
politikusai szájából is elhang-
zottak olyan vélemények,
hogy jó lenne, ha az állam nem
vonulna ki teljesen az oktatás
mögül. A tanuló gyerekek
oktatási intézményekben való
ellátásához szükséges összeg
50-70%-át fizeti csak ki az
állam, a hiányzó több százmil-
liót az önkormányzat állja.
Egyre több feladat megoldását
hárítja az állam az önkor-
mányzatokra csökkenõ vagy
hiányzó források mellett, pl. a
rászorulók ingyen tankönyv-
höz jutását, a sajátos nevelési

igényû és a különleges el-
látására szoruló gyerekek
ellátását. Ez kb. 70 szentend-
rei gyermeket érint. A pedagó-
guskollégák feladatai nõnek,
a juttatás marad, ez kelthet
feszültségeket, amelyeket
igyekszünk oldani. 
Számos intézményünk felújí-
tásra, javításra szorulna. Az
önkormányzat „ovi-suli” pá-
lyázatot nyújtott be óvodai
tornaszobák építésére  és óvo-
dai, iskolai eszközök beszer-
zésére. Szeretnénk az óvoda-
udvarok nem EU-normáknak
megfelelõ, már lebontott ját-
szóeszközeit pótolni. Az ok-
tatási intézményeinket álta-
lában a szülõk nagymértékben
támogatják 1%-okkal, adomá-
nyokkal. Példaértékû a Bimbó
úti tagóvoda kezdeménye-
zése, ahol a szülõk 2,7 millió
Ft-ot gyûjtöttek össze udvari
játszóeszközökre, amelyet az
önkormányzat 300 ezer Ft-tal
egészít ki, így a játszóeszközök
alá gumiszõnyeg is kerül majd.
Több játszótér – így a Széche-
nyi téri, a Bükkös-parti, a Pan-
nónia-telepi, a Kerényi szo-
borparki – javítása, és Pis-
mányban egy új játszótér lét-
rehozása is bekerült a költ-
ségvetésbe, és szó van egy új
máltai játszótér megvaló-
sulásáról is.
– Hogyan alakulnak a kul-
turális pályázatok? Milyen
eséllyel pályázhatnak idén az
intézmények és a különbözõ
szervezetek városi és más
típusú forrásokra?
– Az önkormányzat civil szer-
vezeteknek, közösségeknek,
iskolai szakköröknek szóló
közmûvelõdési pályázatait
már említettem. Itt hagyo-
mányõrzõ, kulturális célokra

lehet pályázni, mindig nagy
érdeklõdés kíséri, sajnos a ren-
delkezésre álló pénz több-
szörösére lenne szükség, de
így is sikeres.
A Testvérvérosi Ifjúsági Kul-
turális Fesztiválnak idén
szeptemberben Szentendre ad
otthont: angol, német, fran-
cia és erdélyi testvérváro-
sainkból fog érkezni 100-150
fiatal. Vetélkedõvel, kulturális
programokkal várjuk õket, 
az elõkészületek megkez-
dõdtek. A programot támogat-
ja az önkormányzat, de pá-
lyázunk is további támoga-
tásért. A programok lebonyo-
lításában jelentõs szerepet
vállal a Nemzetközi Kapcso-
latok civil egyesület. Õszintén
hisszük, hogy a korábbi test-
vérvárosi rendezvényekhez
hasonló színvonalú lesz, és a
résztvevõ szentendrei fiatalok
külföldi kapcsolatokkal gaz-
dagodnak.   
– Mennyiben sikerült ren-
dezni a közmûvelõdési kht.
finanszírozását? Elégedett
az intézmény 2008. évi költ-
ségvetésével?
– Sikerült rendezni, az APEH-
tõl a kht. megkapta a „nullás
igazolást”, vagyis nincs már
köztartozása, pályázhatott
központi forrásokra. A kul-
turális kht. mûködésének
financiális hátterét biztosítot-
tuk, persze a város kulturális
élete a 106 milliós önkor-
mányzati támogatásnál jóval
többet elbírna, de a feszített
költségvetés ellenére is büsz-
kék lehetünk a színvonalas
kulturális programokra. Na-
gyon gazdag volt a március 15-i
városi ünnepség, a hagyo-
mányos Fõ téri ünnepély mel-
lett a zeneiskola tanárai és a
Ferences Gimnázium diákjai
adtak gyönyörû koncertet az
ünnep elõestéjén, március 16-
án pedig Eperjes Károly elõ-
adóestje aratott fergeteges
sikert a Városháza díszter-
mében.

– Mit tart a 2008-as év leg-
fontosabb eseményeinek a
szentendrei kulturális élet-
ben?
– Több olyan jelentõs döntést
hozott a képviselõ-testület
idén, amelyek a következõ
évek szentendrei mûvészeti
életét pozitív irányba lendítik.
Ezek  közül a két legmegha-
tározóbb a MûvészetMalom
mellett létrejövõ Pirk Múzeum,
és a földhivatal volt épületébe
fog átköltözni a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága, a
Ferenczy-gyûjtemény, és egy
helytörténeti kiállítással is
gazdagodik majd a város. 
Már elfogadtuk az idei év kul-
turális programjaira, a Szent-
endrei Nyár fõbb elõadásaira
tett kht.-javaslatot. Jobbnál
jobb színházi produkciók
lesznek, mint pl. a Dundo
Maroje nemzetközi koproduk-
cióban megvalósuló elõadása.
Idén is vendégünk lesz a
Beregszászi Illyés Gyula Szín-
ház, komolyzenei és könnyû-
zenei koncertek lesznek neves
elõadókkal. Újra megrendezik
a Szentendre éjjel-nappalt, az
Ister napokat és a X. Nem-
zetközi Performance Fesz-
tivált. A kiállítások közül ki-
emelkedik Korniss Dezsõ élet-
mûkiállítása a Ferenczy Mú-
zeummal közösen. Több  neves
szentendrei csoport, mûvé-
szeti együttes idén ünnepli
születésnapját: a Filibili Nép-
dalkör, a Diótörõ Balettiskola,
a Szentendre Táncegyüttes és
a Szentendrei Kamarazenekar
elõadásában jubileumi elõ-
adások lesznek. Wass Albert
születésének és halálának
évfordulója alkalmából lesz
városi és iskolai versmondó
verseny, lesz könyvhét, szent-
endrei írók napja, jótékonysá-
gi estek, bálok és számos
ünnepi rendezvény, köztük
persze gyerekelõadások a
PMK-ban és a Szentendrei Nyár
keretében.

Bokor Tamás

Több forrás és programtömeg
Beszélgetés Zakar Ágnessel megújuló játszóterekrõl, nyári
rendezvényekrõl és a kht. nullás igazolásáról

Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 06-26-312-167    fax: 06-26-311-254
E-mail: info@petzeltj.hu  Honlap: www.petzeltj.hu
Iskolánkban az alábbi továbbtanulási formák és érettségi utáni OKJ-s szakmatanulási
lehetõségek állnak rendelkezésükre:
1. SZAKÁCS, CUKRÁSZ, KERESKEDÕ, VILLANYSZERELÕ (érettségi nélküli képzés)
2. KERESKEDELMI SZAKMENEDZSER FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS (2 év)
3. VENDÉGLÁTÓ ÜZLETVEZETÕ-VENDÉGLÁTÓ MENEDZSER, KERESKEDÕ BOLTVEZETÕ
Megjegyzés: Az 1. és 2. pont alatti képzések tanulói jogviszonnyal járó, nappali rendszerû,
költségtérítés nélküli oktatási formák. A szakmai képzés gyakorlata a Leonardo pályázatokon
keresztül külföldön, ingyenes részvétellel is teljesíthetõ. A 2. pont alatti képzés idõtartamára
diákigazolvány és diákhitel igényelhetõ, a szakképzettséggel betölthetõ a funkcionális
tevékenységet folytató részegységek vezetõi pozíciója (FEOR 1349) A 3. pont alatti képzés fel-
nõttképzés, költségtérítéses, esti tagozatú.

Zakar Ágnes
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Általánosságban elmondha-
tó, hogy elõször gondolko-
dásmódunkon kellene vál-
toztatni, és belegondolni,
hogy a szomszéd utcában,
városban, vagy a tõlünk tá-
volabb keletkezett lakás-
tüzek akár nálunk is elõfor-
dulhattak volna, illetve em-
beri gondatlanságból bár-
mikor elõfordulhatnak. Nem
kell mást tenni, mint a vo-
natkozó tûzvédelmi elõírá-
sokat betartani. Folytatjuk
háromrészes sorozatunkat,
melyben ehhez adunk gya-
korlati tanácsokat.

Az anyagi biztonságra való
törekvés mellett megjelenik a
lakók gazdasági körülményei
miatt a spórolás igénye is.
Általánosságban megállapít-
ható, hogy a társasházak a vil-
lamosberendezések és a vil-
lámvédelem felülvizsgálatá-
nak elhagyásán, a szárazfel-
szálló tüzivízvezetékek kar-
bantartásának elmulasztásán
próbálnak meg takarékoskod-
ni. Nem gondolnak ilyenkor
arra a lakók, hogy a villamos-
vezetékek potenciális gyújtó-
források lehetnek. A tûz-
védelmi berendezés karban-
tartásának elmulasztása las-
sítja a tûzoltói beavatkozást,
ezzel elõsegítve a tûz ter-
jedését.
A lépcsõházi füstelvezetõket
szintén le szokták zárni rá-
csokkal, vagy a füstelvezetõ
nyitószerkezetét nem tartják
karban, így az használhatat-

lanná válik. Figyelemmel arra,
hogy a lépcsõházak füstelve-
zetésére csak ez a szerkezet
szolgál – mivel a lépcsõházi
ablakokat a lakók tûz esetén
nem nyitják ki érthetõ okok-
ból – annak mûködésképte-
lensége szintén a menekülést
veszélyezteti. 
A szellõzõrendszerek a tisztítás
hiánya miatt elzsírosodottak,
ami a tûz terjedését jelentõs
mértékben elõsegíti, mivel
saját maga is könnyen ég.
Bár tûzvédelmi elõírásba nem
ütközik az erkélyeken történõ
anyagtárolás – amennyiben ott
nem éghetõ folyadékokat tárol-
nak, mint alkohol, benzin, fes-
ték, lakk stb. –, azonban tûz
során az alatta lévõ lakásból
kiáramló hõ, illetve az égéster-
mékek képesek lehetnek meg-
gyújtani ezen anyagokat.
A növekvõ energiaárak ha-
tására a panelprogram kere-
tében elkezdõdtek az épületek
utólagos homlokzati hõszige-
telési munkálatai is. Amennyi-
ben a kivitelezõ megfelelõ

minõsítésû hõszigetelõ rend-
szert épít be, akkor ez tûz-
védelmi problémát nem jelent,
azonban egy nem megfelelõ
tûzvédelmi tulajdonságokkal
rendelkezõ homlokzati szige-
telõanyag képes akár az épület
teljes homlokzatára kiterjedõ
tûzet okozni. A homlokzat
égése során gyakorlatilag le-
hetetlenné válik-válhat a
tûzoltóság magasból mentõ
szereinek alkalmazása és az
ezekkel történõ személymen-
tés. Ez a téma nagy figyelmet
igényel a lakóközösségtõl, mi-
vel a munkálatok nem építési
engedélyhez kötöttek, ezért a
tûzoltóság a beépítendõ hõ-
szigetelõ rendszer megfelelõ-
ségét nem is tudja ellenõrizni. 
A korunk gazdasági fejlõdése
magával hozta a gépjármûál-
lomány növekedését is. A pa-
nelépületek létesítésekor nem
alakítottak ki megfelelõ meny-
nyiségû parkolóhelyet, így a
lakók már a tûzoltási felvo-
nulási területen is parkolnak,
mely kifejezetten a tûzoltó-
gépjármûvek felállítására
szolgál, hogy a lakók akár az
ablakokon keresztül is ment-
hetõek legyenek. Az itt par-
koló autók jelentõsen korlá-
tozzák, vagy lehetetlenné te-
szik a tûzoltói beavatkozást,
veszélyeztetve ezzel saját ma-
gukat, illetve lakótársaikat is. 

Végi Csaba 
tûzoltó százados

(Folytatjuk)

Panelépületek tûzvédelme I1. rész Rendõrségi hírek
Mozgalmas márciuson jutott túl
a rendõrség: a népszavazás, a
nemzeti ünnep, valamint a
húsvét egyaránt nagy megter-
helést szokott jelenteni a kék
egyenruhások számára, ám idén
szerencsére nyugalmasan, ki-
rívó esetek nélkül telt az elsõ
tavaszi hónap.

•
Stagnál a betörések száma, de a
rendõrkapitányság illetékességi
területén jól kirajzolódik az
ilyen jellegû bûncselekmények
területi megoszlása: megfo-
gyatkoztak ugyan a hétvégiház-
tulajdonosok sérelmére elköve-
tett betörések és betöréses
lopások, ám különösen Szent-
endre, Leányfalu, Tahitótfalu és
Dunabogdány hegy felõli részén
még mindig sokszor riasztják a
rendõröket ilyen okok miatt. Az
egyetlen hatékony megoldás az
éberség és a kölcsönös figyelem:
ha a saját vagy szomszédja telke
körül gyanús személyeket lát,
azonnal jelentse a 112-es, il-
letve a 107-es segélyhívó tele-
fonszámokon, vagy a Szent-
endrei Rendõrkapitányság 06-
26 310-233-as ügyeleti számán!
Pomázon és Budakalászon az
utóbbi hetekben sorozatosan
törtek fel gépkocsikat. Az
elkövetõk egyszerûen bezúzták
a szélvédõket, hogy a jól látható
értékeket eltulajdoníthassák. A
rendõrség kéri, hogy ne hagy-
janak értéket az autóban, mert
így könnyen válhat tolvajok vagy
garázdák áldozatává. Ugyan-
ilyen körültekintéssel parkol-
janak a kirándulóhelyek kör-
nyékén és nagyáruházak par-
kolóiban is! Ha tetten érik az
elkövetõket, hívják a fenti tele-
fonszámok valamelyikét!

•
Nagyhét és húsvét idején a
kapitányság rendõrei folya-
matosan hajtottak végre közle-
kedési akciókat az ittas vezetõk
kiszûrése és sebességmérés
céljából. A kontroll során két
autós vált meg jogosítványától.
A Közlekedésrendészeti Osztály
türelemre inti az autósokat a
Vasúti villasor és a 11-es fõút
keresztezõdésében reggelente
feltorlódó kocsisor miatt. A
Magyar Közútkezelõ Kht. terü-
leti illetékese már intézkedett
az ügyben, s hamarosan sor
kerül a meghibásodott forga-
lomérzékelõ berendezés ja-
vítására.
Április 1-jén visszaállt a régi forgal-
mi rend a Bajcsy-Zsilinszky utcában
és a Kanonok utcában. Tájékoz-
tatásuk szerint a rendõ-rök segítenek
a közlekedõknek a forgalomszer-
vezésben, és a közlekedési rend
fennakadása esetén megteszik a
szükséges lépéseket.
Ismét baleset történt a 11-es
fõút Bükkös-parti gyalogát-
kelõjénél. Ezúttal egy idõsebb
hölgy szenvedett végtagtörést,

amikor egy autó nem tudott
idõben megállni a zebránál. 
A lámpás csomópont kiépítéséig
is legyünk fokozott figyelemmel
ezen a szakaszon, akár autóban
ülünk, akár gyalog megyünk!
Gyakori, hogy a 11-es fõúton,
különösen Szentendrén a Föld-
hivatal és a Posta közötti sza-
kaszon a gyalogosok átfutnak
az úttesten a szemben lévõ
oldalra. Ez a magatartás nem-
csak ön- és közveszélyes, hanem
a KRESZ szerint is tilos. (Nemrég
Leányfalun történt halálos
gázolás, mert egy nõ figyel-
metlenül kelt át a fõúton.) Ezért
a Szentendrei Rendõrkapitány-
ság jelezte a közútkezelõnek,
hogy az említett szakaszon
fizikai akadállyal kellene el-
választani a fõutat a járdától. 
A Magyar Közútkezelõ Kht.
támogatja az elképzelést.

•
Pomáz és Dobogókõ útvonalán
ellenõrizték a motorosokat már-
cius 29-én  a rendõrök. Az akció
során összesen mintegy 120
motorost állítottak meg. 18
esetben tettek feljelentést kü-
lönbözõ szabálysértések miatt,
pl. mûszaki alkalmatlanság,
lejárt vezetõi engedély, enge-
dély nélküli vezetés, valamint
ittas jármûvezetés indokával,
illetve azért, mert a motoros
eltiltás hatálya alatt vezetett.
A helyszínen 8 forgalmi enge-
délyt vontak be, és közel 300
ezer forint bírságot szabtak ki.
Az egyik ellenõrzött motoros
rendszám nélkül vett részt jár-
mûvével a közúti forgalomban,
illetve vezetõi engedéllyel sem
rendelkezett, ráadásul egy 9
éves gyermeket szállított. 
Az ilyen jellegû közúti motoros
ellenõrzõ akciókra a közeljö-
võben is számítani lehet külön-
bözõ helyeken, Pest megye
egész területén – tájékoztatta
lapunkat Bényi Mónika, a Pest
Megyei Rendõr-Fõkapitányság
sajtóreferense.

•
Baleset történt március 31-én,
hétfõn kora este a 11-es fõú-
ton. A Metál Üzletháznál a külsõ
sávban egy személyautó vezetõ-
je feltehetõleg elvesztette
uralmát a gépjármûve fölött, s
a kormányt félrerántva neki-
csapódott egy útszéli lámpaos-
zlopnak – mondta el Szabó Pál
fõhadnagy, a Szentendrei
Rendõrkapitányság sajtórefe-
rense. Személyi sérülés nem
történt, a tûzoltók áramtalaní-
tották a sérült Suzukit, s a kiöm-
lött olaj és egyéb folyadékok
semlegesítése érdekében fel-
szórták az utat perlittel és
homokkal – adott tájékoztatást
a történtekrõl Benke Donát, a
szentendrei hivatásos tûzol-
tóság szóvivõje.

A híreket közreadta: 
Szabó Pál, a Szentendrei

Rendõrkapitányság 
sajtóreferense

Szerkesztette: Bokor Tamás

Gázömlés
Hétfõn 17 óra 25 perckor
érkezett a jelzés a szentend-
rei tûzoltóságra, miszerint a
Bogdányi utca 35. számú ház
elõtt munkavégzés közben
egy 30 mm átmérõjû gázveze-
téket eltépett egy munkagép.
A gázömlés helyszínét a Tigáz
szakembereinek megérkezé-
séig a szentendrei tûzoltók
biztosították. Feszítõvágó és
párhuzamszorító segítségével
elszorították a sérült veze-
téket. A levegõbe került gázt
egy védõsugárral higították,
és lezárták az érintett sza-
kaszt. A levegõbe jutó gáz a
mérések szerint nem jelentett
veszélyt az ott lakókra, szemé-
lyi sérülés nem történt.

Benke Donát tû. ftörm
sajtóreferens
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HELYESBÍTÉS

Lapunk 11. számában, a
március 15-i rendezvények-
rõl szóló összeállításunkban
nem említettük meg, hogy
az ünnepi  díszfelvonuláson
a Magyar Honvédség Köz-
ponti Kiképzõ Bázisa vonult
fel a történelmi zászlókkal
és katonazenekarral. Hoz-
zájuk csatlakozott a Szent-
endrei  Tûzoltóság.

A mulasztásért elnézést 
kérünk.

Természetismereti vetélkedõ
Városi Természetismereti vetélkedõt tartunk Szentendre város
iskolái részvételével április 22-én 14 órától az Izbégi Általános
Iskolában. A háromfordulós vetélkedõsorozatból már két for-
dulón túl vagyunk, a nevezett 17 csapatból hat jutott tovább
az utolsó megmérettetésre. Az idõpont választása nem a
véletlen mûve, hiszen ezen a napon lesz a Föld napja. Féltett
kincsünk a „Duna-Ipoly Nemzeti Park“, helytörténet a fõ
témánk.
A vetélkedõn lesz játék, „erdei” és „patakos” feladat, „élõ-
állat kiállítás”, filmvetítés. A zsûri szakértõi: Pethõ Németh
Erika, Kónya Sándorné és Kellár János. A verseny szervezõi:
Krizsovenszky Lajosné, Novákné Tóth Krisztina és Kiss Pál János
tanárok.
Köszönjük a résztvevõk eddigi lelkes munkáját, és további sok
sikert kívánunk!

Szentendre Ipartelepen (Kõzúzó utcában)
100 m2-es bemutató terem és irodák KIADÓK!

Érdeklõdni lehet: 06-30-966-3478 

ABudapest Fõvárosi Tûzol-
tóság mellett mûködõ
„kilenc doktor szolgálat”

után az ország második helye
Szentendre lett, ahol a hivatá-
sos tûzoltóság mellett önkén-
tesekbõl álló egészségügyi
mentõcsapat mûködik. Szent-
endre Város Önkéntes Tûzoltó
Egyesületének fiatal segéderõi
ezentúl a hivatásos tûzoltókkal
együtt vonulnak a mentési
helyszínekre, hogy a mentõ-
szolgálat kiérkezéséig felü-
gyeljék a sérültek állapotát –
mindezt szabadidejükbõl, té-
rítésmentesen.

Március 28-án, pénteken írták
alá az Ipar utcai tûzoltólak-
tanyában azt a két szerzõdést,
amelyek értelmében felállha-
tott az új mentõcsapat. Az
egyik szerzõdés Szentendre
Város Önkéntes Tûzoltó Egye-
sülete és a Baptista Szeretet-

szolgálat „Rescue24” szolgála-
ta között köttetett. Ennek
keretében a szeretetszolgálat
használatra adott át az
egyesületnek egy teljesen fel-
szerelt mentõautót, amellyel
az egyesület 24 órás egészségü-
gyi szolgálat fenntartását vál-
lalja. A másik szerzõdés szerint
az önkéntes tûzoltók (akik
legalább 40 órás alapfokú
tûzoltó képzettséggel ren-
delkeznek) a náluk lévõ esz-
közöket a helyi tûzoltóság
illetékességi területén végzett
tûzoltó szaktevékenység el-
látásához a Szentendrei Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltó-
ság rendelkezésére bocsátják,
illetve – személyi állományuk-
kal és technikájukkal – fedõ-
védelemként szélesítik ki a
hivatásosok szolgálatát.
Mit jelent mindez a gyakorlat-
ban? – „Annyit, hogy az eddig
is készenlétben tartott hivatá-

sos tûzoltóság mellett most már
mûködik a kistérségben egy
önkéntes mentõcsapat is, akik
napi 24 órás saját beosztásuk
szerint, de a hivatásos tûzoltók
bevetési irányítása alatt
tûzoltási és mûszaki mentési
szaktevékenységet folytatnak”
– fogalmaz Jámbor Ferenc
százados, a hivatásosok pa-
rancsnoka. – „Fontos leszögez-
ni, hogy bár van mentõautójuk,
ez az önkéntes szervezet nem
baleseti mentõszolgálat, hanem
a tûzoltók egyik támogató szer-
ve. Szükség esetén, ha a hivatá-
sos tûzoltó szolgálatparancsnok
úgy ítéli meg, az önkéntesek
bepattannak a mentõautóba, és
ameddig a helyszínre nem ér-
kezik az Országos Mentõszol-
gálat, megkezdik a szakszerû
elsõsegélynyújtást, illetve az
életmentést.“
A tizennyolc önkéntesnek két-
féle végzettsége van: egyrészt

önkéntes tûzoltók, másrészt
egészségügyileg képzett em-
berek: szakápolók, mentõ-
tisztek, illetve mentõorvosok.
Szerepük nem csak az áldoza-
tok ápolására korlátozódik,
hanem a tûzoltók testi épségét
is képesek hatékonyan meg-
óvni. Jámbor Ferenc cáfolja azt
a vélekedést, miszerint a ma-
gyar egészségügyben a tûz-
oltóknak kiemelt figyelem jár.
Ezért is fontos – mint mondja
– hogy legyen mellettük egy
szakértõ egészségügyis csapat,
amely azonnal beavatkozik,

bárki sérül meg a tûzoltók vagy
a mentettek közül.
„Egy eseménynél a hivatásos
tûzoltásvezetõ szava a döntõ,
az önkénteseknek is ehhez kell,
és csakis ehhez szabad igazod-
niuk. A védõfelszerelésüket
megkapják a tûzoltó egyesület-
tõl, és a szigorú hierarchikus
rendszerben kötelezõen el kell
helyezkedniük. Egy dolgot
egészen biztosan nem fognak
végezni: betegszállítást, mert
ez az Országos Mentõszolgálat

dolga és kizárólagos hatásköre.
Az õ dolguk annyi, hogy a bea-
vatkozás helyszínén stabi-
lizálják a sérültek állapotát a
mentõk kiérkezéséig. Jogsza-
bály szerint nekik nem szabad
szállítaniuk a beteget, de ezt mi
sem szeretnénk, mert jó lenne,
ha a mentõautó nem hagyná el
az ellátási területünket. Így biz-
tosan oda tud jutni, ahol a leg-
nagyobb szükség van rá.”
Miután Dobson Tibor, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság szóvivõje és
egyúttal Szentendre Város
Önkéntes Tûzoltó Egyesüle-
tének elnöke, Jámbor Ferenc
tûzoltóparancsnok, illetve
Pavelcze László, a Baptista
Szeretetszolgálat veszélyhely-

zet-kezelési igazgatója aláírta
a két szerzõdést, a fiatal men-
tõsök birtokba vették új
autójukat. Mindenki tisztában
van vele, hogy a mentõk és a
tûzoltók fizetése gyalázatosan
alacsony. Ennek tükrében még
becsülendõbb, hogy a tizen-
nyolc fiatal saját erejébõl,
ingyen vállalja a korántsem
veszélytelen pluszterheket.
Sok sikert kívánunk nekik!

Bokor Tamás

Új szárnysegédek a hivatásos tûzoltók mellett
Országos újdonság a most alakult csapat

Dobson Tibor szóvivõ és Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok
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8 fiatalok

Aszentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum – közis-
mert nevén a skanzen – a

napokban újból kinyitotta kapu-
it. Kiállításait, programjait
évente több mint 200 ezer láto-
gató keresi fel, köztük igen so-
kan városunkból és a környékrõl,
de még többen az ország-világ
másik végérõl.
Felmerülhet bennünk a kérdés:
vajon érezhetik-e Önök, Szent-
endre polgárai, hogy a múzeum
Önökért van? Van-e lehetõségük,
hogy úgy járjanak hozzánk, mint
aki hazajár?
Engedjék meg, hogy személyes
emlékkel kezdjem. Szentendrén
születtem. Élesen él emléke-
zetemben – úgy kilenc-tízéves
lehettem – elsõ negatív élmé-
nyem a skanzennel kapcsolat-
ban. Édesapámmal rendszeresen
jártunk kerékpárral a Sztara-
voda- (akkor Szabadság-) for-
ráshoz kirándulni. Ismertem
minden fát az odavezetõ út mel-
lett, minden követ a patakban.
Egyszer csak a mi kis Szabad-
ságforrás utunkon sorompóba
ütköztünk, rajta számomra
„óriási” behajtani tilos tábla
jelezte, hogy nem mehetünk
tovább, mert itt múzeum épül.
Körülötte ideiglenesen ácsolt
kerítés, gyümölcsösök, út se-
hol… Bennem pedig csak a fel-
háborodás: elvették a mi utun-
kat, a mi forrásunkat! Akkor még
nem gondoltam, hogy harminc
év elteltével a kerítés másik
oldalán leszek. Ma, mint a mú-
zeum munkatársa, elgondolkoz-
tam. Mit tettünk azért, hogy
mindenkihez eljusson az üzenet:
nem elvenni akarunk, hanem
adni és adni? Nemzeti kin-
csünkhöz mindenkinek joga van.
Nem kell több száz kilométert
utazni. Itt vagyunk.
Hogyan is volt az elmúlt esz-
tendõkben? A múzeum a kezde-
tektõl fogva szélesre tárta ka-
puit a helyi és környékbeli láto-
gatók elõtt, aminek érezhetõ
eredményeit elsõsorban az
iskolások és az óvodások él-

vezhették egy-egy népszokás
közös felelevenítése, kézmûves
tevékenységek vagy pedagógu-
sok továbbképzése közepette.
Több mint húsz éve a múzeum-
mal szoros együttmûködésben
létezik a Szentendrei Óvónõk
Néphagyomány-éltetõ Köre.
1995-ben készített statisz-
tikáim azonban azt mutatták,
hogy a hozzánk látogató gyer-
mekcsoportok zöme a fõváros-
ból és vidékrõl jött. Egyér-
telmûen arra a következtetésre
jutottam, hogy csupán anyagi
okai vannak: az iskolák, óvodák
nem tudják kigazdálkodni a
múzeumlátogatás költségeit. Az
év végi osztálykirándulásra kell
a pénz, hogy eljussanak távolab-
bi vidékre is. A helyi rádióban
készített riportunk hatására
három akkori képviselõ – Fülöp
Zsolt, Varga Lászlóné és Gavri-
lovits Sándor – a tiszteletdíját
ajánlotta fel a helyi óvodások
és iskolások múzeumi foglal-
kozásainak fedezésére. Fontos
mérföldkõ volt ez. Azóta tizen-
két aktív évet éltünk meg.
Képviselõk jöttek-mentek, de
Fülöp Zsolt maradt. Egyéni
támogatása összességében már
milliós nagyságrendû.
Újabb mérföldkõhöz érkeztünk
2005-ben, amikor Szentendre

képviselõ-testülete Zakar Ágnes
képviselõ asszony elõterjesz-
tésére megszavazta a szentend-
rei 5-6. osztályos diákok honis-
mereti támogatását 200 ezer Ft
értékben, majd az ezt követõ
években is 180-180 ezer Ft-ot
fordított a város a helyi diákok
honismereti nevelésre. A ne-
gyedik éve tartó folyamatos
támogatásnak köszönhetõen a
gyerekek múzeumi órák ke-
retében, aktív tevékenységek
közepette ismerkedhetnek ha-
zánk népi kultúrájával, átélhetik
a paraszti életmód dolgos és
ünnepi perceit, az alkotás
örömét. Igaz tanúságjele annak,
hogy összefogással igenis te-
hetünk gyermekeinkért, hogy
olyan élményekkel gazdagod-
hassanak, melyek örökre meg-
határozzák életüket, helyüket a
világban. Mára szép eredmé-
nyeket mondhatunk a magunké-
nak. Hagyományt teremtettünk.
Múzeumunk közalapítványa
jóvoltából minden szentendrei
diák – jöjjön csoporttal vagy
egyénileg – tíz éve ingyen léphet
a múzeumba.
Évrõl évre egyre többen éltek a
lehetõséggel. Múzeumi foglal-
kozások sorát, Amfiteátrumi
matinét, középiskolás Móricz-
napot, nyári napközis tábort
szerveztünk, helyet adtunk óvo-
dai évzáróknak, Barcsays iskolás
gyereknapnak, Csupros táncház-
nak. A felnõtteknek akkreditált
továbbképzéseket, önképzõ
tanfolyamokat tartottunk, a
családi kikapcsolódást szolgál-
ta az adventi és most a húsvéti
készülõdés, vagy idén elõször a
farsangfarki mulatság.
Múlt hónapban legfelsõbb szin-
tû tanácskozásra hívtuk össze a
város iskoláinak igazgatóit, ahol
dr. Cseri Miklós fõigazgató is-
mertette a Skanzen Örökség
Program jövõbeni fejlesztési
terveit és elképzeléseinket az

együttmûködés egyes területeit
illetõen. Felkértük az iskolák
igazgatóit, hogy tegyenek ja-
vaslatot olyan közös programle-
hetõségekre, melyek az egyes
intézmények szabad kapacitá-
saira épülnek, és azt a célt szol-
gálják, hogy minden szentend-
rei lakos – legyen óvodás, is-
kolás, pedagógus, szülõ vagy
nagyszülõ – magáénak érez-
hesse a múzeumot.
Miért fontos ez mindannyi-
unknak? Mert: • összefogással
eredményesebb pályázatok szü-
lethetnek • tervezhetõbbé válik
az élet minden intézmény szá-
mára • kedvezõbb feltételeket
tudunk biztosítani a helyieknek

• a múzeumlátogatás nem csak
az év végi tömeges iskolai kirán-
dulások idejére eshet. S hogy
mik ezek? Ízelítõül csak néhá-
nyat említek: • tematikus évek
– tematikus programok • vissza-
térõ családi programsorozatok
• nevelési, oktatási programok
• iskolanap • sportolási lehe-
tõség • nyári napközis tábor
Az együttmûködési megállapo-
dások megszületésérõl, azok tar-
talmáról, megvalósulási for-
máiról folyamatosan beszámo-
lok. Addig is szép tavaszt, mú-
zeumlátogató kedvet kívánok!

Csesznák Éva 
múzeumpedagógiai 

osztályvezetõ

Nyitnikék

Izeg-mozog tábor

Móricz-nap

Postaláda

Kedvenc játszóterünk
„Kisgyermekes anyuka lévén hetente egyszer biztosan kikötök a leány-
falui játszótéren (focipályánál található; 10 lépésre a bicikliúttól,
sok-sok modern játékkal felszerelt és bekerített), ami feltûnt, hogy
10 anyukából 9 biztosan szentendrei. Ezen el lehet azért gondo-
lkozni, miért járnak a szentendrei anyukák Leányfalura. Magamból
kiindulva, azt hiszem, nem csak a változatosság kedvéért…“ –
Olvastuk nemrég egyik olvasónk, Losonczy Borbála levelében.

Tény és való, az én gyerekeim már nem olyan kicsik, de még mindig
ez a játszótér „a JÁTSZÓTÉR“ számunkra. És nem véletlenül. Jó
néhány alkalommal kipróbáltuk a szentendrei játszótereket, de
még mindig csak a tõlünk meglehetõsen távoli Bükkös-menti
vetélkedik Leányfaluval. Hogy miért? Pannónia-telepen leszakadt
egy léc a 15 kg-os gyerekem alatt, a Rodin Cafe fölötti játszótéren
nem épült kerítés. A Püspökmajoron mindkét játszótéren jól zárható
kapu biztosítja a mamák lelki nyugalmát, de mégis nehezen tudom
rávenni magamat, hogy lakótelepi környezetbe vigyem levegõzni a
gyerekeket. 
Leányfalunak pedig olyan sok példaértékû erénye van, amelyet
hosszasan sorolhatunk. A kerékpárúton biztonságosan végig teker-
hetünk. A különbözõ korosztályokat lekötõ játékok között kevés
olyan van, amelyik bárhol megtalálható. És itt nemcsak a gyerekek
érzik jól magukat, hanem a felnõttek is. A szomszédos vendéglátói-
pari egységben az anyukák akár egy kávét is elszürcsölgethetnek,
mert közben folyamatosan szemmel tarthatják mindenre elszánt
csemetéiket. A homok a terület nagyságához képest meglehetõsen
tiszta, és egy apró füves terület pedig a papáknak nyújt teret az
elnyújtózásra, hogy néhány perces pihenés után õk is a közeli
focipályán tombolhassanak fiaikkal.
A focipálya mellett húzódó gesztenyesor nyáron árnyékot, õsszel
gyûjtögetnivalót kínál. A Duna és a hajóállomás közelsége pedig
megint egy újabb programlehetõséget.
Hogy ilyen Szentendrén miért nincs? Nem tudom. Városunk
képviselõi többször, több helyen költöttek körzetük játszótereinek
felújítására. Amely nagyon dicséretes, és a közelben élõ kisgyer-
mekes családok számára meglehetõsen kényelmes. Szentendrének
azonban még mindig vannak olyan területei, ahonnan legalább 20
percet autózni kell a legközelebbi játszótérre. Pedig, mint minden
jól kihasznált köztérnek, a játszótérnek is van közösségépítõ ereje.
A leányfalui játszótérnek a remek játékok, a jó infrastruktúra mel-
lett mégis az a legnagyobb vonzereje, hogy egyszerre van szép
helyen és a település központjában. Talán érdemes lenne nálunk is
elgondolkozni, hol lehetne a belvárosban olyan játszóteret kialakí-
tani, ahol mindenhez közel, kicsik és nagyok egyaránt komfortosan
érezhetik magukat!
Várjuk az ötleteket!      

Berényi Marianna
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– Köztudott a gyermekek elsõ
életéveinek rendkívüli fogé-
konysága.
– Így igaz. Gyorsak és óriásiak
a változások az élet kezdetén.
Az mindenki számára egyre
nyilvánvalóbb, hogy a korai
fejlesztéssel milyen nagyszerû
pozitív változások érhetõk el,
hiszen az idegrendszer ekkor
még rendkívül plasztikus. Ez a
képlékenység azonban nem
tart örökké. Bizonyos agyi
érési folyamatok már a szülést
követõ néhány hónapban le is
zárulnak, vannak, amelyek
egyéves korban, de az agyi érés
döntõ része 6 éves korra
lezárul. 
– Mit nevezünk a fejlõdés
mérföldköveinek?
– Minden képesség kialakulása
szempontjából van egy kri-
tikus idõszak, amikor az adott
képességnek meg kell jelen-
nie, ellenkezõ esetben veszé-
lyezteti a késõbb, erre épülõ,
összetettebb folyamatok ki-
bontakozását. Ez nem azt
jelenti, hogy fel kell ülni pon-
tosan szülés után a 185. napon
délben. Azonban, ha egy gyer-
mek 6 és 8 hónapos kora között
nem húzza fel magát ülésbe,

vagy ültetve nem tud stabilan
ülni, problémák kialakulásá-
nak elõjelének tekinthetõ.
– Konkrétan mit csinálnak
egy babával a fejlesztés
során? 
– Eszközeink és ötleteink,
hogy mi mindent lehet ját-
szani és közben céltudatosan
fejleszteni a gyermekeknél,
kifogyhatatlan. Például egy
nagyobb méretû tölcsérben –
amit mi ûrhajónak hívunk –
pörgetés közben zajlik a for-
góingerek nyújtása, ami az
egyensúlyi szervet ingerli,
mely egyben hathatós stimu-
lus az egész idegrendszer
számára. Hogy erre miért van
szükség? Mert a napjainkra

egyre sokasodó számú kis-
iskolások tanulási és figyelmi
nehézségeinek hátterében
legtöbbször egy minimális
agyi éretlenség áll, ez okozza
pl. a figyelemzavart. Orvosi
mûszerekkel nem mutatható
ki ez a – még egyszer hangsú-
lyozzuk – MINIMÁLIS ideg-
rendszeri éretlenség, csak kifi-
nomult speciális pszichodiag-
nosztikus eljárásokkal érhetõ
tetten. 
Az a gyermek, aki – példánknál
maradva – sokat „ûrhajózik”
már kora gyermekkorától fog-
va, várhatóan az iskolában
nem lesz kitéve a fenti cím-
kéknek (viselkedés-, figyelem-,
tanulási zavar stb.) 

Temérdek ilyen és ehhez ha-
sonló eszköz áll rendelkezé-
sünkre. Nagy labdán egyensú-
lyozunk, gördeszkán gurítjuk,
trambulinon rugóztatjuk,
plédbe tekerjük, majd kifor-
gatjuk a babákat. Ezek a já-
tékok mind azt a célt szol-
gálják, hogy felvértezzék az
idegrendszert az összes többi
funkció zavartalan fejlõdé-
séhez. Így ágyazunk meg a
beszéd, a mozgás, a hallás,
látás és valamennyi képesség
kibontakozásának.
– Kik foglalkoznak a ba-
bákkal?
– Képességfejlesztõ Játszó-
házunkban diplomás konduk-
torok és gyógypedagógusok
végzik a fejlesztõ munkát, akik
kizárólag GEKKO minõsítéssel
dolgozhatnak nálunk, és aki-
ket folyamatosan tovább-
képzünk. A babák többnyire a
délelõtti idõszakban járnak
rendszeresen játszóházunkba.
Velük Bozsai Orsolya fejlesztõ
pedagógus kollégánk foglal-
kozik, aki a méltán világhírû
Petõ Intézetben szerezte
diplomáját. 
– Gondolom, a fejlesztés
aktív partnere a szülõ.

– Igen, a foglalkozásainkon
ugyanakkora figyelmet kap a
szülõ is, mint a gyermeke a
korai fejlesztés során. Iga-
zából a szülõt igyekszünk meg-
tanítani arra, hogy milyen
játékokkal és stratégiával
próbálja otthon is a gyermeke
fejlõdését normál mederben
tartani. 
Aki él vele, rendszeresen meg-
jelenik a foglalkozásokon és
mindemellett a szülõ követi és
átviszi a mindennapi életbe az
általunk megtanított ötlete-
ket, stratégiákat, fogásokat,
mondókákat stb., az a lehetõ
legtöbbet teszi gyermeke fej-
lõdésért.

(x)

De mit lehet fejleszteni egy pár hónapos csecsemõn?!
Sokaknak talán az a képzete egy néhány hónapos gyermekrõl, hogy fekszik, mint egy darab fa, sokat alszik, olykor sír, akkor vigasztalni
kell vagy megszoptatni. Ezzel szemben a baba elsõ éve a fejlõdésének leginkább eseménydús, a jövõjét alapvetõen meghatározó idõsza-
ka. Nem érdemes várni, amíg a baba már „többre képes” – a korai fejlesztés annál hatékonyabb, minél hamarabb veszi kezdetét. Dorn
Gabriella, a GEKKO Szentendre Képességfejlesztõ Játszóház tulajdonosa válaszol kérdéseinkre.

„Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életrõl,
gyermekeink megtanítják nekünk, hogy mirõl is szól az élet.”

Angela Schwindt

Dunakanyar Alternatív Általános Iskola 
és Gimnázium Szentendre

SIKERÉLMÉNYT NYÚJTANI MINDENKINEK 
FEJLESZTENI A LEMARADÓKAT
LEHETÕSÉGET BIZTOSÍTANI A TEHETSÉGNEK

• 20 tanév tapasztalatával
• Családias légkörben
• Maximum 10 fõs osztálylétszámban
Jelentkezni lehet az iskola felvételi központjában:
Szentendre,
Vasúti villasor 5.
06 26-400 683 
06-30-49 99 381

ARCULATUNK
Szemléletünket a legtermészetesebb szülõi igények formálták.
Családias és szeretetteljes hangulatú iskola megszervezését
kérték gyermekeik számára. Bizalmat szavaztak egy olyan iskolá-
nak, ahol az ellenõrzés-értékelés, a tanterv felépítése alkal-
mazkodik gyermekeik érettségi szintjéhez, figyelmének fej-
lettségéhez.
Helyi tantervünk követelményrendszerét a Nemzeti Alaptanterv
és a Kerettantervek követelményeihez igazodva terveztük és

dolgoztuk ki. A módosítások munkánk inkluzív jellegét hangsú-
lyozták. 
Arra törekszünk, hogy a magyar iskolarendszeren belül
átjárhatóságot biztosítsunk. Tantervünk szerkezete és tartalma
nem mutat lényeges eltérést a közoktatásétól, ezért bármelyik
évfolyamon áthelyezhetõek tanulóink bármelyik általános
iskolába vagy gimnáziumba.
Az iskolaválasztás alkalmával elsõsorban az iskola légkörének
megítélése alapján dönt minden szülõ. Az elsõ benyomásokon
túl kíváncsiak az intézmény alapelveire. 
Az iskola légkörének megteremtésekor a következõ szempon-
tokat érvényesítettük:
1. A pedagógusoknak és a szakembereknek minden körülmé-

nyek között lehetõségük legyen az önmegvalósításra. A tanóra
alkotó folyamata közös siker legyen gyerek és felnõtt számára

2. A megismerõ képességek fejlesztése és a mûvészeti tehetség
kibontakoztatása egyaránt fontos tényezõ

3. Az ellenõrzés és értékelés minden körülmények között
személyre szabott és motiváló erejû legyen, hiteles képet
nyújtson a tudásról

4. A különbözõség elfogadása, a gyengébbek segítése és a
legjobbaktól való tanulás képessége mindenkori nevelési
alapelv legyen

5. A tantárgyi munkálatoknak a keresés, kutatás és a felfedezés
örömét kell képviselni

6. Az aktivitások szervezése nagyon határozott, ugyanakkor
türelmes keretekben történjen 

7. A jutalmazás és büntetés minden esetben hiteles és differen-
ciált legyen! Legfontosabb szempont az önértékelés tisztelet-
ben tartása és az azonnali visszajelzés lehetõsége.

Szentendre Város
Polgármestere
„SZENTENDRE – 

AZ ÉN VÁROSOM” 
címmel 

GYERMEKNAPI 
RAJZPÁLYÁZATOT 

ÍR KI
3–14 éves korú 

gyermekek számára. 
A pályamûveket A/3-as
méretben, tetszõleges
technikával elkészítve
április 28-ig kell leadni
abban az oktató/nevelõ
intézményben, ahová 

a gyermek jár. 
A képeket az
intézmények 
továbbítják 

a polgármesteri
hivatalba. 

A legjobb alkotások 
a Hivatal Galériáján
kerülnek kiállításra,
melynek megnyitója 
a gyermeknapon lesz.
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10 egészség

Eboltás
Szentendre területén a szervezett, kötelezõ veszett-
ség elleni védõoltás helyszínei és idõpontjai:

Dr. Kovács Zoltán
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
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: 
április 12. és 19. szombat 9-12 óra
Barackos út 135. rendelõ: 
április 12. és 19. szombat 12.30-13.30 óra

Dr. Makay László
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

Az Egészséges Városért Közalapítvány 
és a Szentendrei Kulturális Kht. szeretettel

meghívja Önt a tavaszi
EGÉSZSÉGNAPRA

április 19-én, szombaton 9-15 óra között
a Dunaparti Mûvelõdési Házba 

(Duna-korzó 11/A)

Az alábbi szûrésekre, vizsgálatokra és bemutatókra
várjuk az érdeklõdõket:

• vérnyomás, vércukor, koleszterin-mérés (ANTSZ)
• csontsûrûség mérés (Praemed)
• látás-, hallásvizsgálat (De-Max)
• melanóma - szûrés (dr. Bakos Bea, 10-tõl 13 óráig)

Az Emberélet Alapítvány  szervezésében alternatív
gyógymódok bemutatására kerül sor

• Bach-virág terápia
• gyógykövek (Horváth Mária)
• csontkovács (Nagy Sándor Henrik)
• biorezonancia (Horváth Ági)
aurafotózás (Dede Éva)
• talpmasszázs (Mészáros Judit)
• grafológia (Nagy Mariann)
• asztrológia (Havas Márta)
• aura-szóma

Elõadások:
11 óra: Homeopátiás gyógymódok és gyógyszerek
(Tomka Judit)
12 óra: A betegjogokról (Gerõcs Katalin)

A nap folyamán a Bioszféra biobolt termékeit,
gyógyteáit kóstolhatják, vásárolhatnak AHAWA,
STARLIFE és KÁLIVITA termékeket.
Délelõtt a gyerekeknek kézmûves foglalkozást tar-
tunk.

PIRAMIS-MAGYAR ELEKTRON FUTÁS

Ugyanezen a napon, 10 órától a DMH-tól  800 m-re,
a Postás-strandon zajlik a város és a kistérség futó-
versenye ovisoktól egészen a felnõtt korosztályig.
Mottójuk: Fuss, hogy gyõzz, de ne feledd, mindenkép-
pen gyõzöl, ha futsz!

Alkalom lesz rá, hogy futás elõtt és után is meg-
méresd vérnyomásod!
A többi vizsgálatra el kell futnod a DMH-ba!!!

Egész nap várunk rendezvényeinken!

Kontúr Stúdió nyílt
Szentendrén, 

a Városkapu Üzletházban
Aki számítógépet használ, gyakran tapasztalja, hogy „meglas-
sul a gépe”, így a munka nehézkessé válik. A szakemberek
ilyenkor különbözõ segédprogramokkal megtisztítják,
letakarítják a felesleges programokat, memóriát lassító ele-
meket, nem kívánatos információkat. Egy ilyen beavatkozás
után kellemes lendületû lesz a munka.
Az emberi test a táplálkozás, a mozgás és a pihenés harmóniájá-
nak felborulásával szintén felhalmoz felesleges salakanyagokat,
lerakódásokat, melyek testileg épp a mozgást teszik kényel-
metlenné, érzelmileg elhatározásainkat erõtlenné, mentálisan
pedig ötleteinket fénytelenné. Ilyenkor a pihenés utáni
vágyakozás megnõ, de a
keringés nehézkessége
és a stressz miatt a
pihenés hatásfoka is
csökken. Nem ritkán
halljuk a fogyókúrák
tanácsai között is az
alvás szükségességét.
Célzott testkezelések – a
test, lélek, szellem re-
generálódásáért.
Jól érzi magát a bõré-
ben? Csinosnak érzi
magát? Ezek az érzések
néha nagyon tudnak
hiányozni. A kötõszö-
vetek stimulációjának
célja, hogy fellendítse a
test alapvetõ funkcióit:
mozgás, kiválasztás,
nyirokrendszer serken-
tése, vérerek mûködé-
se… A testünket, szer-
veinket körülvevõ szöve-
ti állományt karban lehet tartani, hogy megõrizze a harmóniáját,
mert testileg ennek állapota hat ki legjobban a közérzet
alakulására. 
Alkalmazott kezeléseinket úgy válogattuk össze, hogy ne
legyenek fájdalmasak. Amíg Mi megformáljuk Önt, addig Ön
kellemes környezetben kikapcsolódhat, feltöltõdhet. Ke-
zeléseink általában 30-45 percesek.  Már 5-6 kezelés után szem-
betûnõ eredményeket lehet elérni.
Milyen eredmények várhatók?
A gyors és eredményes zsírbontást, alakformálást, bõr-
feszesítést, cellulit-kezelést a forradalmian új, francia LPG
Endremologie technológiája garantálja. Ez a rendszer alkal-
mazható még izületi-, keringési problémákra, sportsérülések
kezelésére, feszültségoldásra, közérzetjavításra, vitalizálásra. 
A zsírsejtek lebontásának gyorsítására kiegészítõ kezelésként
kiválóan alkalmazható a Pollogen Regen Rádiófrekvencia. 
Az elsõ kezelések után mérhetõ eredményeket lehet elérni.
A fogyókúrát, a formálódást tekercseléssel, cellulitisz masszáz-
zsal tesszük hatékonyabbá. Sõt, egyéb kiegészítõket ajánlunk
kedves vendégeinknek.
Testi megszépülése mellett a lelki regenerálódását is támo-
gatjuk a kellemesen kialakított környezettel, a szakértelemmel,
illetve egy pohárka zamatos teával kedveskedve.                (x)

SZERETETTEL VÁRJUK A KONTÚR STÚDIÓBAN!
Városkapu Üzletház, Szentendre, Dobogókõi út 1. 

(A parkolás ingyenes)
Nyitva tartás: hétfõ - péntek: 8:00 - 20:00; 

szombat: 8:00 - 14:00
Bejelentkezés: 06-20/2095033
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Nagyon magas a pszichiátriai
kényszerbeszállítások száma

Magyarországon

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt,
amely egy nemzetközi emberi jogi szervezet hazai csoport-
jaként mûködik 1994 óta, és a pszichiátriákon történõ vissza-
élések feltárásával foglalkozik, rendszeresen keresik meg
olyan emberek, akik jogtalan pszichiátriai kényszerbeszál-
lításra panaszkodnak.
A befutott esetek feltûnõ gyakorisága miatt az alapítvány
felmérést készített arról, mennyi beszállítás történik évente
Magyarországon. A részlegesen beszerezhetõ adatokból
döbbentes kép rajzolódott ki: a becslés szerint évente mint-
egy 15 ezer embert szállítanak akarata ellenére, kényszerrel
a pszichiátriára – ez naponta legalább 40 embert jelent –
annak ellenére, hogy valakit csak akkor lehetne ilyen
drasztikus módon megfosztani a szabadságától, ha köz-
vetlenül és súlyosan veszélyeztetõ magatartást mutatna.

További információ: 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Tel.: 06(1) 342-6355
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182

info@cchr.hu
www.cchr.hu 

Érdekes, új épület fogadja a
Szentendrére érkezõt a 11-es
út mentén, a Városkapu üzlet-
házzal szemben. Állatkórház
nyílt itt néhány hete. 
Házi kedvenceinket jónéhány
állatorvosi rendelõ várja váro-
sunkban. 
– Miért éppen itt nyitotta
meg MESTERVET elnevezésû
kórházát? – kérdezem dr.
Mester György állatorvostól.
– Tizenöt éve élünk Szent-
endrén és  nagyon kötõdöm a
városhoz. 
Igaza van, a szentendrei és a
környékbeli kisállattulajdo-
nosok jónéhány állategész-
ségügyi szolgáltató közül
választhatnak, de én külföldi
tapasztalataim mintájára sze-
retnék itt egy olyan kórházat
mûködtetni, aminek a lényege
a teljes körû szakirányú el-
látás. 
Tíz évig dolgoztam a Juhász
Tamás Kisállatkórházban, Bu-
dapest egyik legjobb ilyen
intézményében. Itt módom-
ban volt széleskörû tapaszta-
latokat szerezni, fõként trau-
matológiai és ortopéd sebé-
szeti területen. Innen az angli-
ai Birminghamba kerültem.
Ott ugyanolyan szakosodással
találkoztam, mint nálunk a
humán orvoslásban van, és egy
speciális, éjjel-nappali bale-

seti kórházban is dolgoztam.
Az ott megismert korszerû és
magas színvonalú ellátási for-
mát szeretném most a saját
kórházamban is megvalósí-
tani. 
– Mik lesznek ennek a kórház-
nak, az itt folyó szakellátás-
nak a jellegzetességei?
– Ugyanúgy mûködik a kivizs-
gálás és a gyógyítás, mint
ahogy az embereknél szokásos
– ambuláns- és kórházi (bent-
lakásos) formában, az igények
és szükségletek szerint. A
betegségek megelõzése és
korai felismerése területén a
kötelezõ- és ajánlott vé-
dõoltások mellett különbözõ
ortopédiai, idõskori onkoló-
giai szûrõvizsgálatokat vég-
zünk. A belgyógyászati kivizs-
gálástól a fogászati, szemé-
szeti és bõrgyógyászati ellá-
táson keresztül a sebészeti
beavatkozásokig – amelyekbe
a hasi- és mellkasi mûtétek,
csont- és izületi sebészeti
mûtétek is beletartoznak –
csaknem teljes körû ellátást
tudunk biztosítani.  Tevékeny-
ségünk színvonalát korszerû
diagnosztikus mûszerek, rönt-
gen- és ultrahang-beren-
dezések biztosítják. 
– Az ismert háziállatokon
kívül különleges fajtákat is
gyógyítanak?

– Mivel kórházunkban olyan
orvosok is fognak rendelni,
akik egzotikus állatokra –
kétéltûekre, egzotikus mada-
rakra, teknõsökre, leguánokra,
vadászgörényekre és más rit-
kább házi kedvencekre – sza-
kosodtak, ebben az irányban
is ki tudtuk bõvíteni az ellá-
tottak körét.
– Milyen különlegességeket
kínálnak még az állattartók-
nak?
– A tenyésztõknek jelent segít-
séget szaporodásbiológiai
szolgáltatásunk, amelynek
keretében spermavizsgálatot,
mesterséges megtermékenyí-
tést és génmegõrzést végzünk.
Ezek segítségével lehetõvé
válik a stabilan magas szín-
vonalú és optimális alom-
számú utódok biztosítása
hosszú idõn keresztül.
– A szorosan vett állatorvosi
ellátáson kívül milyen egyéb
szolgáltatásokat kínálnak a
gazdiknak?
– Kutya-macska panziónkban
biztosítjuk a kedvencek meg-
õrzését állatorvosi felügyelet
mellett. Lesz ezen kívül kutya-
macska kozmetika, és kérésre
kutyaoktatás is.
– Hogyan lehet ennyiféle
szolgáltatást, vizsgálatot,
mûtétet a hagyományos ren-
delési idõben elvégezni? 

– A pácienseket szeretnénk
bejelentkezés alapján fogad-
ni, ami a gazdik (és állataik)
számára kiküszöböli a hosszú
várakozást, és ily módon a mi
munkánk is tervezhetõbb. A
hivatalos rendelési idõ hét-
fõtõl péntekig, délelõtt 8-12
és délután 16-20 óra között,

szombaton délelõtt 9-12 kö-
zött van. A kórház a nappali
órákban üzemel, de sürgõs
esetben, balesetnél éjszaka is
elérhetõk vagyunk a 06 20/
945 96 60 telefonszámon, és
biztosítjuk, hogy az állat ne
maradjon ellátatlanul.

Rappai Zsuzsa

(Állat)kórház a város szélén

Dr. Mester György

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Környezetvédelem téma-
körében megvalósuló prog-
ramok, kiadványok támoga-
tásának érdekében Szentend-
re Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének Városüze-
meltetési, Környezet- és
Mûemlékvédelmi Bizottsága
pályázatot ír ki a szentendrei
közösségek, intézmények
számára, a környezetvédelmi
alap felhasználásáról a Szent-
endre Város Önkormányzatá-
nak Szervezeti Mûködési
Szabályzatáról szóló 19/2007.
(IV. 03.) Önk. sz. rendelet 2/f
sz. mellékletében biztosított
hatáskörében eljárva.
2. Elosztásra kerülõ összeg 1
500 000 Ft
3. Pályázni olyan környezet-
védelmi programokkal lehet,
amelyek elõsegítik a lakosság
környezettudatosságának erõ-
sítését vagy valamilyen kör-
nyezetvédelmi probléma meg-
oldását, valamint a környezet-
védelmi jeles nap megren-
dezését.

4. A pályázatnak legalább tar-
talmaznia kell a kezdeménye-
zés pontos, részletes bemu-
tatását, a tervezett költség-
kalkulációt, a kivitelezés idõ-
pontját, a lakosság körében
elért elõnyök bemutatását. A
pályázatnak kapcsolódnia és
hivatkoznia is szükséges a
város Környezetvédelmi Prog-
ramjára és a Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiára.
5. A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent a nagyobb önrész
vállalása, a lakosság körében
a pályázattal elérhetõ környe-
zeti tudatformálás nagyobb
hatásfoka.
6. A támogatásokról, azok
mértékérõl a Városüzemel-
tetési, Környezet- és Mûemlék-
védelmi Bizottság dönt a
Környezetvédelmi Munkacso-
port javaslatára. Ekkor hatá-
rozza meg a bizottság azt is,
hogy az egyes támogatási
összegek milyen legkorábbi
idõponttól használhatók fel
ténylegesen.
7. A megpályázható összeg
felsõ határa 200 000 Ft.

8. Az önkormányzat a nyertes
pályázókkal szerzõdést köt,
mely tartalmazza az elszá-
molás módját, határidejét.
Pályázati adatlap letölthetõ a
www.szentendre.hu oldalról.
A pályázatokat 2008. április
28-án 11 óráig lehet beadni
Szentendre Város Polgármes-
teri Hivatalának Központi
Iktatójába, zárt borítékban,
Környezetvédelmi Alap Pályá-
zat megjelöléssel.
Borítékbontás: 2008. április
28-án 11 órakor Szentendre
Város Polgármesteri Hivata-
lának Kistárgyaló Termében.
Az eredményhirdetés helyét és
idõpontját a borítékbontáskor
közöljük.
A pályázattal kapcsolatban
további információval Kondacs
Krisztián Környezetvédelmi
referens (26) 503 353 telefon-
számon, vagy ügyfélfogadási
idõben szolgál.

Szentendre Város Önkormány-
zat Képviselõ-testületének

Városüzemeltetési, Környezet-
és Mûemlékvédelmi Bizottsága
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STÚDIÓVENDÉG:
AKNAY JÁNOS
A Duna TV április 5-én, szom-
baton 19 órakor kezdõdõ
Arcélek címû mûsorának ven-
dége Aknay János szentendrei
festõmûvész lesz. A mûsort
Csáky Zoltán vezeti.

BRAINS-KONCERT
Április 11-én, pénteken 20
órakor a DMH Barlangban
(Duna-korzó 11/A) ad kon-
certet a Brains együttes.
Belépõdíj 600 Ft.

KÖZÖS KONCERT 
Április 12-én, szombaton
16.30-kor norvég-magyar
közös koncert lesz a szentend-
rei evangélikus templomban
(Bükköspart 2.). Fellépõk:
Freidig kórus (Rakkestad,
Norvégia), valamint a viseg-
rádi Sváb Nemzetiségi Nép-
dalkör. A koncert látogatása
ingyenes, és minden kedves
érdeklõdõt sok szeretettel vár-
nak a szervezõk: Horváth-
Hegyi Olivér lelkész és
Eckensberger Attila. 

SZENTENDREI SÉTÁK
A Szeresd Szentendrét Séták
sorozatban a következõ alka-
lommal – április 13-án, vasár-
nap – a gyerekeket várják kincs-
keresõ sétára, mely során a
legkisebbek játszva fedezhetik
fel városunk zegzugait. Talál-
kozás 15 órakor a Paprikabíró
utcánál. info@szeresdszent-
endret.hu.

„KÁRPÁTOK
ÖLELÉSÉBEN”
Szeretettel hív minden érdek-
lõdõt B. Tóth Klári, Harangozó
Erzsébet és Katona Mária április
7-én, hétfõn 17 órakor a „Kár-
pátok ölelésében” címû kiál-
lításra a Magyarok Háza Buda-
pest, V., Semmelweis u.1-3. II.
emeleti kiállítótermébe. A kiál-
lítást megnyitja Dúcz László író.
Házigazda Medvigy Endre iro-
dalomkutató.

ÉLETEM ELSÕ 
KIÁLLÍTÁSA
A sorozat következõ kiállítója
Eckensberger Lili lesz. A kiál-
lítás április 17-én, csütörtökön
nyílik a MûvészetMalom Pince
Galériájában (Bogdányi u. 32.)
Megtekinthetõ május 12-ig.

VÉRSZIPOLY
Április 19-én, szombaton 19
órakor a SNASZ (Szentendrei

Nagyon Amatõr Színjátszók)
elõadásában Philipp István-
Bárány FerencA vérszipoly címû
elõadását tekinthetik meg az
érdeklõdõk a DMH Barlangban.
A rémes-rímes zenés vámpír-
komédiára a belépés ingyenes.

AKNAY-KIÁLLÍTÁS
Április 18-
án, pénte-
ken 17.15
órakor nyí-
lik az isz-
k a s z e n t -
g y ö r g y i

Pappenheim-kastélyban Aknay
János Munkácsy-díjas szent-
endrei festõmûvész kiállítása.
A Szent György napok alkalmá-
val nyíló tárlatot dr. Török
Katalin mûvészeti író nyitja
meg. A kiállítás megtekinthetõ
május 4-ig

ÚTKERESÉS
Április 8-án,kedden Mezei
Sándor festõmûvész képeibõl,
„Útkeresés“ címmel nyílik
kiállítás a Városháza Polgár-
mesteri Galériáján. Az április
hónapban látogatható tárla-
tot Lukács Tibor festõmûvész
nyitja meg, a vendégeket Kun
Csaba alpolgármester köszön-
ti. Minden érdeklõdõt sok
szeretettel várnak.

NÕK, ÁLMOK, SORSOK
Április 5-én, szombaton 18 óra-
kor a Láry-Fáry Restaurantban
(Csobánka, Fõ út 63.) Hûvös-
völgyi Ildikó és Bencze Ilona
elõadóestje lesz. Belépõdíj:
1500 Ft. Tel.: 26/320-294.

KÖLTÉSZET NAPJÁN
A PMK-BAN
Április 9-én, szerdán 14 órakor
„A tündérkert virágai” címmel
szavalóverseny lesz a Pest
Megyei Könyvtár gyermek-
könyvtárában. 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,
szombaton kézmûves délelõtt
– mókás szélkerekeket készí-
tünk kartonból.

ÁTJÁRÁSOK
Március 14-én nyílt meg Regõs
István szentendrei festõmû-
vész kiállítása Átjárások cím-
mel a Bartók 32 Galériában
(Budapest, Bartók u. 32.). A
kiállítás megtekinthetõ április
9-ig, naponta 11-tõl 18 óráig.

A Szentendrei Tavaszi Napok
keretében került sor a Péter
Pál templomban két nagyszerû
fiatal zenész, Fassang László
orgonista és Szokolay Dongó
Balázs fúvós szombat esti
hangversenyére. Fassang
László a budapesti Zene-
akadémián és a párizsi Conser-
vatoirban szerezte diplomáit,
orgona és improvizáció sza-
kon. Elnyerte a neves kanadai
Calgary-verseny improvizáció
aranymedálját, és a Chartres-i
verseny nagydíját, valamint
közönségdíját az interpretá-
ció kategóriában. 2006-ban
kapott Liszt Ferenc-díjat. 

A különleges tehetségû Szoko-
lay Dongó Balázs  bármilyen
fúvós hangszeren fantasztiku-
san játszik. A kárpát-meden-
cei folklór tanulmányozása
során kezdett a magyar,
román, szerb, horvát, szlovák
és cigány népzene feldolgo-
zásával foglalkozni. A Se-
bestyén Márta–Bolya–Dongó
trióban játszik, és Palya Bea
formációinak egyik tagja. 
A Péter-Pál templom kitûnõ
akusztikája is hozzájárult a
szombat esti hangverseny
nagy sikeréhez. A két rend-
kivüli muzsikus együttze-
nélése, az orgona és a fúvós

hangszerek, a duda, a furulya
és a szaxofon különös együt-
thangzása, egymásra felelése
lélegzetelállító volt. A mûso-
ron a barokk zenétõl, a rég-
múlt népzenén át, napjaink
zenééig; Bach, Bartók, Anto-
nio de Cabezon mûvei mellett
a két elõadómûvész saját áti-
ratai és improvizációi szere-
peltek. 
Fassang László és Szokolay
Dongó Balázs nem mindenna-
pos élménnyel ajándékozták
meg a hangverseny közön-
ségét. Az örömzene varázs-
latos élményével.

R. Zs.

Örömzene a Péter-Pál templomban

Friedrich Kláraés Szakács Gábor
történelmi zenemûvek soroza-
tának legújabb lemeze a
nagyságos fejedelemnek állít
emléket egyfajta zenés tör-
ténelemóra keretében. Mint-
hogy a szerzõk egyben rovás-
írás oktatók/kutatók is, ért-
hetõ, hogy ezúttal a szintén
rovásíró Rákóczi személyét vá-
lasztották központi témának. 
A majd 80 perces rock-ré-
gizene mûfajú zenemû 17 dal-
ban, 17 zenésszel, 20 hang-
szerrel hozza közelebb a ma-
gyar nemzet e kimagasló egyé-

niségét, részben Rákóczi saját
versrészleteinek felhaszná-
lásával.  A korhû megszólalást
a Kecskés együttes régizene
hangszerei – különösen a táro-
gató hangszínû görbe síp –,
míg napjaink idõszerûségét a
rock gitárok, dobok, billen-
tyûsök teszik életszerûvé. Ez a

kettõsség egyedülálló, de nem
csak az országban, hanem
Európában is.
A zenemû szentendrei, ezút-
tal akusztikus bemutatójára
április 13-án, vasárnap 17
órakor a Kecskés együttes
Kamaratermében (Ignatovity
u. 2.) kerül sor.

Lemez II. Rákóczi Ferencrõl

Friedrich Klára és Szakács Gábor 
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A közös munkának az ered-
ményei az országos minõsíté-
seken is kitûntek, a Filibili
1996-ban már arany fokoza-
tot kapott, amit azóta még két
alkalommal is megerõsítettek.
2003 márciusában elsõ CD-jük,
a „S odajõve filibili szép
madár”  címmel jelent meg.
A Filibili egy igazi énekesma-

dárhoz hasonlóan nemcsak
egyetlen kertben dalol. A
szentendrei fellépések mellett
énekeltek már Kecskeméten,
Kenderesen, Horton, Hévíz-
györkön, Balatonalmádin, Pi-
lisszentlászlón és Szõdligeten,
a Dunakanyar Fesztiválon. Az
éneklés örömének – az õ ese-
tükben – a határok sem szab-
hattak gátat. Jártak már az
Õrvidéken, a Vajdaságban, a
Felvidéken, Kárpátalján és Er-
délyben.
A népdalkör tagjait nehéz
lenne felsorolni, hiszen élet-
helyzettõl függõen évrõl évre
változnak: van, aki elmegy,
van, aki belép, és van, aki
visszatér. A 16 fõs csapatból
nyolcan énekelnek a Filibili-
ben kezdetektõl fogva.  Ugyan-
ez igaz a szakmai irányításra.
Lázár Enikõ ének-zene szakos
tanár, a Pest Megyei Könyvtár
könyvtárosa 2006-ban átadta
a stafétabotot Száva Borbá-
lának, akit nemsokára megint
Enikõ követett. Így a Filibili
repertoárja elsõsorban Lázár
Enikõnek köszönhetõ, aki
mosolyogva emlékezik vissza
az elmúlt évekre: „15 évvel
ezelõtt még alig volt eredeti
felvételeket hordozó hangzó
anyag, kotta. Most viszont a
bõség zavarával állunk szem-
ben. Rengeteg dal közül vá-
laszthatunk. Mivel én is dolgo-
zom, ezért házimunka közben
hallgatom ezeket a felvételeket,
és ha valamelyik bennem ma-
rad, azokat a többieknek is meg-

mutatom. Ez is bizonyítja, hogy
a népdal a munkához kapc-
solódik. Mi több, ma is a munka
mellett él!” „Enikõnek mindig
jók a választásai” – teszi hozzá
Kornélia – „Ha hoz egy új dalt,
az mindenkinek tetszik.”
A hétrõl hétre folyó közös munká-
nak azonban az igazi nyertesei 
a gyerekek és a családok.

„Az éneklés örömén túl az óvo-
dai mindennapokban is sokat
merítünk a Filibilibõl” – mond-
ja Papp Kornélia, nyugdíjas
óvónõ. „A próbákon nincs
például beéneklési gyakorlat.
Helyette kis hangterjedelmû
gyerekdalokat tanulunk, ame-
lyeket a hétköznapokban a
gyerekekkel is megtanítunk.”
Nelli (ahogy mindannyian
szólítjuk), arról is szívesen
mesél, hogy milyen hozadéka
van annak, hogy az óvónõk
magas színvonalon tudják
átadni Szentendrén a nép-
dalok szeretetét. „A gyerekek
népzenével való kapcsolata az
óvodai évekkel sem ér véget.
Örömmel tapasztaljuk, hogy az
óvodai csoportjainkból kikerülõ
gyerekek milyen nagy számban
foglalkoznak népdalénekléssel,
néptánccal, népi hangsz-
erekkel. Az ünnepi alkalmakon
közülük is sokan fellépnek, a
legidõsebbek már 18 évesek.” 
„A városi népdalverseny is
innen nõtt ki” – teszi hozzá
Enikõ.  „Fûné Páljános Tünde,
az Izbégi Általános Iskola igaz-
gató-helyettese, a verseny
ötletgazdája, szintén közöt-
tünk énekel. Az is hatalmas
eredmény, hogy tavaly 60
gyerek vetélkedett a Fülemüle-
díjért.” (Amely ugye filibilit
jelent.)
Nelli arról is örömmel mesél,
hogy a Skanzenbe is egyre
többször hívják õket, ahol már
a gyermekeken kívül a felnõt-
teket is bevonják a közös ének-

lésbe, játékba. „A Márton-napi
tollfosztó a Filibili feladata. A
tollfosztó már jóval több, mint
éneklés, fellépés. Ilyenkor egy
életképet mutatunk be,
amelybe a közönség is bekap-
csolják. A dalolás mellett
lehetõségünk nyílik a mesé-
lésre, beszélgetésre is. Toll-
fosztás mellett énekelünk,

mesélünk, beszélgetünk. Ez
azért is nagy öröm a számunk-
ra, mert ezáltal kétirányúvá
vált a népdalkör szerepe. Eddig
a népdalok segítségével vált
gazdagabbá, sokrétûbbé az
óvónõi munkánk. Így az óvó-
nõi módszerek is beléptek a
Filibili eszköztárába. Az ének-
lés és Szigeti Ildikó meséi mel-
lett már játszunk, és egy kicsit
tanítunk is. A tollfosztóban már
azt is megmutathatjuk, hogy a
régiek nemcsak az ünnepeken
énekeltek, hanem, mint ahogy
már Enikõ említette, munka
közben is.”
„A vasárnapi ünnepségünknek
is egy hagyományos munkaal-
kalom, a fonó fog keretet adni
a mûsorunknak.” – folytatja
Enikõ – „Itt azonban az ének-
lés lesz a leghangsúlyosabb,
csak néhány tárgy erejéig
fogjuk felidézni az egykori
fonóházak hangulatát. Óvodá-
sok játszanak, legények táncol-
nak, az izbégi Zöldpiszke és a
Csipkefa Népdalkör éneke
között pedig néhány költemény
fogja fûszerezni mûsorunkat.”
A születésnapi ünnepségen a
születésnapi ajándék sem ma-
radhat el. A polgármesteri
hivatal, a Nemzeti Alapítvány
és Pest Megye Közgyûlésének
elnöke támogatásával a Filibili
asszonyai, lányai új ruhában
léphetnek fel, amelyet Szalai
Zsuzsa iparmûvész tervezett és
készített kifejezetten a szá-
mukra. 

Berényi Marianna

Kitüntetettek
Március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
160. évfordulója alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta Szántó
András, az MTI általános, szakmai alelnöke, lapunk egykori
szerkesztõje. A Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze díjjal tün-
tették ki Péreli Zsuzsa képzõmûvészt, Regõs Anna textilmûvész
pedig Ferenczy Noémi-díjban részesült. Mindannyiuknak szívbõl
gratulálunk!

A Magyar Irodalomtörténeti
Társaság közgyûlése

Újjáalakuló közgyûlését tartotta Szentendrén, a Pest Megyei
Könyvtárban a nagy múltú, 1911-ben alakult Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság Pest Megyei Tagozata. A 2008. március
29-én megtartott közgyûlés elsõ programpontja a Szentendre
és kistérsége a szépirodalomban – Budakalásztól Visegrádig
címû kiállítás megtekintése volt a könyvtár elõcsarnokában,
amelyet a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága rendezett. 
A Pest Megyei Tagozat tevékenységérõl szóló beszámoló után a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, dr. Sipos Lajos
egyetemi tanár tett javaslatot a tagozat új tisztségviselõinek

megválasztására. A tagozat elnöke Bihari József nyugalmazott
múzeumigazgató, alelnöke Szarvas Rita, a szentendrei Móricz
Zsigmond Gimnázium tanára, tagozati titkára pedig dr. Sin Edit, 
a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársa lett. 
A program hivatalos részét a szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnázium tizedik osztályos tanulóinak irodalmi mûsora
követte. A közgyûlés végeztével a Szerb Egyháztörténeti
Múzeumtól, a Rab Ráby téren át a Fõ térig tartó rendkívül
érdekes szentendrei kultúrtörténeti és irodalmi sétára hívta
meg Szarvas Rita a jeles irodalmár vendégeket.  Rappai Zsuzsa

A közgyûlés résztvevõi a gimnazisták mûsorát hallgatják

15 éve szól a Filibili dala

Senkiföldjén
A fenti címmel nyílt meg március
30-án Nádasdy János festõmû-
vész tárlata a Vajda Lajos Stú-
dióban. A tárlatot, amely április
21-ig lesz látható, Novotny Tiha-
mér mûvészettörténész nyitotta
meg. 
Az 1956 óta külföldön, jelenleg
Németországban élõ mûvész szá-
mára – hitvallása szerint – a leg-
lényegesebb a való világ képe,
aktualitása, s az ehhez fûzõdõ
élmények. Nádasdy alkotásai

annak a világnak a lenyomatai, amelyben a mûvész él és alkot.
Politizáló, provokatív mûvei mellett alkotásainak leggyakoribb
témája az ember és a környezetszennyezés. A közelmúltban
fõleg bitumennel festett képeit napjainkban sajátos képgrafikai
eljárással készült, egymásra vagy egymás mellé montírozott,
képi töredékekbõl álló sorozatok is színesítik.                 R. Zs.
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Eladó pizzasütõ, hûtõláda, napernyõ, 4 db
apácarács. Tel. 06-20-255-3264.

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

ÁÁLLLLÁÁSS

Szentendrei cég mûszaki területen jártas,
„B“ kategóriás jogosítvánnyal és gépkocsi-
val rendelkezõ, önálló munkát végezni tudó
munkatársat keres. Fényképes önéletrajzot,
fizetési igény megjelölésével a következõ
e-mail címre várjuk:  info@aluprodukt.hu.

Szentendrei cég pezsgõmedencék értéke-
sítésében jártas munkatársat keres. Fény-
képes önéletrajzot a következõ e-mail címre
várjuk: info@aluprodukt.hu.

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszt-
helyettes Szakképzõ Iskola (2000 Szent-
endre, Dózsa György út 12-14.) felvesz két
fõ angolnyelv tanárt, határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonyba. Feltételek:
angol nyelvtanári fõiskolai vagy egyetemi
végzettség. Elõny a katonai szaknyelvben
szerzett tapasztalat. Jelentkezni lehet a
fenti címre írásban beküldött pályázattal.
Jelentkezési határidõ: április 18. Érdeklõd-
ni Potornai Elek századosnál (tel. 06-26-
501-181) lehet.

Szentendrei étterem felvesz felszol-
gálót, pultost, kézilány, takarítónõt.
Tel. (26) 312-626.

Megbízható, leinformálható nõ takarítást
vállal cégnél illetve magánháznál Szent-
endrén és környékén. Tel. 06-20-438-2142.

Pomázi fodrászüzletbe kozmetikust keresek
vállalkozói igazolvánnyal. Tel. (26) 325-
911.

Ingatlanportál szentendrei irodája számí-
tógépes ismeretekkel, gépkocsival ren-
delkezõ ingatlanértékesítõt keres. Fény-
képes szakmai önéletrajzokat a szentend-
re@ingatlanportál.com címre kérjük, Tel.
06-20-474-2000.

Munkatársat keresünk fõ- és mellékállásban
végezhetõ ,,Táplálkozási tanácsadó“ mun-
kakörbe. Közvetlen értékesítésben szerzett
tapasztalat elõnyt jelent. Érdeklõdni: 06-
30-466-2656, nemeth75@yahoo.com.

Szentendrei mûhelyembe gyakorlott var-
rónõt keresek. Tel. 06-30-966-8497.

125 ezer Ft nettó fizetését kínálunk angolul
társalgási szinten beszélõ hölgynek! Eladói
munkakör Szentendrén népmûvészeti üz-
letbe! Tel. 06-20-446-2231.

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

Jól mûködõ bionagykereskedés keres szen-
tendrei telephelyére munkatársat. Ha Ön
szeret és tud termékeket eladni, nem riad
vissza a fizikai munkától, rendelkezik alap-
fokú számítógépes felhasználói emberünk.
Bio- és gyógyhatású termékek ismerete
elõnyt jelent. Fényképes önéletrajzát küld-
je postán a 2000 Szentendre Pf. 284 címre,
vagy e-mailen a csiby@biopiackft.hu-ra.

A Szentendrei Városi Bíróság érettségizett,
számítógépes ismeretekkel igazoltan ren-
delkezõ leírót keres. Tel. (26) 311-118, 301-
163.
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Szentendrei mûhelyembe varrónõt keresek.
Tel. (26) 316-503.

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

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Leszoktatjuk a dohányzástól 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás csúcs-
terápiával, 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.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendre ipartelepen 55 nm-es, 2 szobás,
új lakás kiadó. Tel. 06-70-944-0859.

Szentendre, Deli Antal utcában 76 nm-es
házrész önálló kerttel, garázzsal, mosókony-
hával kiadó. Tel. 06-70-944-0859.

Szentendre belvárosában – csendes, nyu-
godt helyen, a Kör utcában – frissen felújí-
tott, 3 szobás összkomfortos (kerttel, kocsi-
beállóval, pincével) polgári családi ház
lakásnak, irodának, rendelõnek, mûterem-
nek kiadó. Tel. 06-30-364-0958.

Szentendrén új, 75 nm-es lakás kiadó: 2
szobás, amerikai konyhás nappalis, gé-
pesített, HÉV közeli, udvarban gépkocsi
beálló. Tel. 06-30-242-8486, (26) 303-271.

Kétszobás, bútorozatlan albérlet kiadó. Tel.
06-30-943-6981.

Albérlõt-élettársat keresek kõhegyi házam-
ba. Érdeklõdni lehet: Angyal Borozó, Pisti.

Szentendre központjában, a HÉV-állomás-
hoz közel frissen felújított lakás (55 nm)
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-394-9678

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

Szentendrén, a Füzesparkban félemeleti, 61
nm-es, felújított, egyedi mérõórás búto-
rozatlan lakás kiadó. Tel. 06-20-430-3979.

Pismányban 3 szobás, nappalis, mod-
ern lakóház szép panorámával 150 000
forintért kiadó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén fõúttól 150-200 méterre
jó helyen, komfortos, szép kis kõház
(30 nm-es + terasz), 150 nöl-es fenyõfás
kerttel, telekáron, olcsón 12 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

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

55 nm-es, bútorozott lakás kiadó a Püs-

pökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20-596-
4066.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Petyinán 162 nöl-es gyönyörû, panorámás,
gondozott telken – Barackvirág útról jól
megközelíthetõ – 40 nm lakóterû, másfél
szoba, konyha, fürdõ, WC lakható nyaraló
eladó. 28 nm terasz alatt két autós garázs.
Víz, villany, ipari áram van, gáz az utcán,
cserépkályha fûtéssel. A tetõtér beépí-
téséhez építési engedéllyel. Irányár: 18,5
millió Ft. Tel. (26) 301-952.

Izbég dinamikusan fejlõdõ részén osztatlan
közös tulajdonú ingatlan 83 nöl különálló
részén 170 nm lakóterû (nappali, 2+2 fél-
szoba) pismányi, panorámás családi ház
eladó cirkó- és kandallófûtéssel, össz-
közmûvel, teljesen leválasztható, külön
utcai bejárattal. Irányár: 25 millió Ft. Tel.
(26) 301-952.

Szentendrén, a Pannónia úton eladó 45 nm-
es konvektoros fûtésû ház, kis kerttel. Tel.
06-20-255-3264.

Szentendrén, a Boldogtanyán 300 nöl-
es építési telek fele ikerház-építésre 10
millió forintért eladó. Tel. 06-30-560-
3567.

Naplementézzen erkélyérõl! Szentendrén,
az angol házakban 3 szobás lakás eladó.
Irányár 13,6 millió. Tel. 06-70-454-0349.

Szentendrén 5 3000 000 forintért, jó köz-
lekedésnél, belvároshoz közel, 21 nm-es,
felújítandó földszinti garzon (szoba, kony-
ha, fürdõ), 9 nm-es terasszal eladó. Tel. 06-
20-474-2000.

Szentendrén, a fõúttól 200 m-re 300
nöl-es építési telek (domboldali, pa-
norámás) 17 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Leányfalu központjában egyszintes,
100 nm-es, 3 szobás lakóház plusz 40
nm-es lakóház, 280 nöl fenyõfás szép
udvarral korrekt áron, 30 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban, fõúttól 600 m-re 12 000 nm-
es telek, víz, villany, gáz bekötési
lehetõséggel, panorámával 25 millió
forintért eladó. Ritka lehetõség. Tel.
06-30-299-0376.

Leányfalun eladó kétgenerációs,
ötszobás kõház, garázzsal, szuper
panorámával a Dunára is. Ikerház, de
külön helyrajzi számon és saját 180 nöl-
es telken van mind a kettõ, egymástól
függetlenül. Ára 20 millió forint. Tel.
06-30-299-0376.

Tahitótfaluban 550 nöl-es, pano-
rámás üdülõövezetû telek 2,5 millió
forintért eladó. Jó hely, jó befek-
tetés, 5% beépíthetõség. Tel. 06-30-
299-0376.

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

Leányfalu legszebb részén, õsfás villa-
soron, templom mellett, központközeli
helyen, szép tervezésû, de bontásra
szoruló 70 nm-es ház 200 nöl-ös kert-
tel, telekáron 26 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Szentendre óvárosában családi ház
eladó. Tel. 06-20-450-1652.

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

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

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, földszintes,
4 éves, kertkapcsolatos, lakás 7,5 nm te-
rasszal, egyedi burkolatokkal, berendezés
nélkül. Ár: 17,5 millió Ft. Tel. 06-70-382-
0822.

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

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

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematika korrepetálás eredménycen-
trikus módszerrel, nagy gyakorlattal. Tel.
06-30-330-0554.

Rajztanítás, felvételi elõkészítõ
www.paizspeter.com.

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

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás,
csomagolás, költöztetés akár éjszaka,
munkaidõ után, hétvégén is, gyorsan és
kedvezõ áron. Friss és kreatív egyetemisták
várják hívását! Tel: 06-20-3470-258 vagy
06-30-493-1553.

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

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.

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

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

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

Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat. 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 gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

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

TTÁÁRRSSKKEERREESSÉÉSS

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

ÜÜZZLLEETT

Szentendrei pizzéria berendezve bérbeadó.
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 irodának (73 nm)
alkalmas helyiségek kiadók a HÉV állomás
közelében, a Dunakanyar krt. 14. szám alatt.
Tel. 06-30-225-1329, 06-30-677-1100.

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

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

Szentendrén, a HÉV végállomásnál (Vasúti
villasor 5.) 18+10 nm-es üzlethelység eladó,
kiadó. Tel. 06-20-943-1500.

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

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Nyitva: H-P: 7-18-

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

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

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

Szentendre, Római sánc köz 2/B

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

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

www.hegyvidekiklin.uw.hu

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

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

Szo.: 10.00-12.00

SZOLGÁLTATÁSAINK
• Kedvenc és haszonállatok 

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

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. Páljános Adolf 

2008. március 31-én, 79 éves
korában elhunyt. Felejthetetlen

halottunktól április 5-én 12 órakor
veszünk búcsút 

a Sztaravodai úti köztemetõben.
Gyászmise április 4-én, pénteken

17 órakor lesz a Péter-Pál 
templomban.

Drága emléke szívünkben él!
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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

Április 4. péntek
18.00 VÁGY ÉS VEZEKLÉS - színes
feliratos angol film, 130 p., 2007
(12) rendezõ: Joe Wright
20.15  4 HÓNAP, 3 HÉT, 2 NAP -
színes feliratos román filmdráma,
113 p., 2007 (16) rendezõ: Cristian
Mungiu
Április 5. szombat
15.00 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai film, 90 p., 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
16.30 NAPKIRÁLYNÕ - színes ma-
gyarul beszélõ francia-magyar ani-
máció, 85 p., 2007 
rendezõ: Phillippe Leclerce 
18.00 4 PERC - színes feliratos
német filmdráma, 112 p., 2006 (16)
rendezõ: Chris Kraus 
20.15 SZERELEM A KOLERA
IDEJÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma, 139 p.,
2007 (12) rendezõ: Mike Newell

Április 6. vasárnap
15.00 NAPKIRÁLYNÕ - színes mag-
yarul beszélõ francia-magyar animá-
ció, 85 p., 2007 rendezõ: Phillippe
Leclerce 
16.30 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
85 p., 2007 rendezõ: Ternovszky
Béla
18.00 HÉTKÖZNAPI
MENNYORSZÁG  színes feliratos
svéd film, 130 perc, 2004(12)
rendezõ: Kay Pollack 
20.15 4 PERC - színes feliratos
német filmdráma, 112 p., 2006 (16)
rendezõ:Chris Kraus
Április 7. hétfõ
18.00 ORSZÁG ÉS IRODALOM -
magyar ismeretterjesztõ film, 60 p.
rendezõ: Enyedi Ildikó
19.00  A CSODÁK VALÓSÁGA -
SZEPES MÁRIA - magyar dokumen-
tumfilm, 73 p. rendezõ: Hegyi Béla 
20.15 SZERELMEM, SZARAJEVÓ -
színes feliratos német-horvát-
bosnyák filmdráma, 90 p., 2006
(16) rendezõ: Jasmila Zbanic 
Április 8. kedd
18.30 ARANYMADÁR (AZ INFORG
STÚDIÓ KISFILMJEI): 
ARANYMADÁR (30 p.) - rendezõ:
Szaladják István
BALLADA (12 p.) - rendezõ: Iványi
Marcell
CSENDES ÉJ (10 p.) - rendezõ:
Politzer Péter 
ALEXANDRIAI DOHÁNYBÓL (23 p.)
- rendezõ: Mehmet Mestci
20.00 PIAF- színes feliratos fran-
cia-angol-cseh film,140 p., 2007
(12) rendezõ: Olivier Dahan
Április 9. szerda  
18.15 HIMALÁJA - AZ ÉLET SÓJA -
színes feliratos francia-angol-nepáli
film, 104 perc, (12) rendezõ: Eric Valli 
20.15 VIRÁGOK VÖLGYE - színes
feliratos indiai-francia-japán film,
116 perc, 2006 (16) rendezõ: Nalin
Pan

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt
és családját, 

Bihon Gyõzõ 
festõmûvész 
kiállítására

Április 12-én 
(szombat) 10 órára

a soproni Hajnóczy Házba.
A kiállítást megnyitja  
dr. Feledy Balázs 
mûvészeti író
A tárlat június 20-ig 
látogatható!

Asztalos-Asztalos-
munkák munkák 

a Tomosztól!a Tomosztól!

Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai

megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak, 

konyha-, szoba-, fürdõ-
szoba-, irodabútor,  
beépített szekrény.

Tel.: 20/979-1161
www.tomosz.hu

Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!

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

Humanista Mozgalom
A Fáklyás Békejel egy esemény, ha tényleg fontosnak érzed

a változást, kapcsolódj be a Folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei Humanista Fórum

Meghívunk, hogy vegyél részt egy széleskörû összefogás
megteremtésében. Egy olyan szentendrei fórum meg-

szervezésében, amely konkrét megoldásokat dolgoz ki, évek
vagy évtizedek megoldhatatlannak tûnõ problémáira. 

70/ 3239-337

AMagyar Honvédség Köz-
ponti Kiképzõ Bázisa
közel három hónapja

újraszabályozta a laktanya
területén található sportlé-
tesítmények igénybe vételét.
Ezzel a döntéssel egy idõre
kiszorította a területrõl a
Szentendrén évtizedek óta
mûködõ leány és fiú kosárlab-
da csapatot, nehéz helyzetbe
hozva õket. 
A szakosztály már több év-
tizedes múlttal rendelkezik, és
mára közel hatvan, 18 év alat-
ti fiatalt tudhat tagjának, akik
kitartóan végzik a rendszeres
edzéseket, és tisztességesen
helyt állnak a megmérette-
téseken. Szerepelnek a Pest
Megyei Kosárlabda Bajnok-
ságban, ahol a felnõtt csapat
többszörös bajnok, a fiúk ifi
és kadett csapata az elsõ
három között küzd, a nõi csa-
pat pedig – amely csupán két
éve alakult – már az elsõ évben

a megtisztelõ második helye-
zést érte el.
Sajnos a kosárlabda nem tar-
tozik a magasan szponzorált
sportágak közé, ezért támo-
gatók hiányában nehéz hely-
zetbe kerülhet a szakosztály.
Eddig jelentõs támogatást
nyújtott a kiképzõ bázis azzal,
hogy lehetõvé tette számukra
a tornaterem használatát. Egy
másik terem bérlése a jelenle-
gi tagdíj duplájára emelését
jelentené, amit a tagok ne-
hezen tudnának kifizetni, így
fennáll a csapatok széthul-
lásának a veszélye. Ráadásul
Szentendrén kevés olyan hely
van, ahol lehetõség van az
edzésekre és a hazai meccsek
lejátszására, vagyis a „hazai
pálya” biztosítására.
A jelenlegi helyzet tehát nem
túl biztató, a szakosztály ve-
zetõi mégis bizakodnak, és a
közeljövõben szeretnék elin-
dítani a legkisebb korosztály

számára is a labdajátékokra
való nevelést.  
Nagy szeretettel várnak min-
den sportolni vágyó fiatalt már
hatéves kortól az edzõk: Likav-
csán János, Nagy Bernadett és
Turcsányi Tamás, valamint a
szakosztályvezetõ, Végh And-
rea, akik számára a legfon-
tosabb cél az utánpótlás ne-
velés – elsõsorban a lányoknál,
mivel nekik kevés lehetõségük
van a környéken versenyszerû
sportolásra. Meggyõzõdésük,
hogy a rendszeresen sportoló
gyerekek megtanulnak küz-
deni, sportszerûnek lenni,
gyõzni és veszíteni, ami egész
életükre jótékony hatással
van. 

K. Zs.

További információkért hívják
Végh Andreát a 06-20-203-
1588, illetve Turcsányi Tamást
a 06-30-9590-509 számon.
vhtamas@freemail.hu.

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban tévesen jelentettük meg Barcsay Jenõ festõmûvész születési
évszámát: A helyes idõpont: 1900.
A hibáért elnézést kérünk.

Kosaras nehézségek 
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Futás a Skanzenbe!
Indítsa frissen a napot vagy
vezesse le a stresszt egy
Skanzen-körrel! Szentendre
lakosai kedvezményes éves
Futóbérletet válthatnak a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumba.
A Futóbérlet a Skanzen jegy-
pénztárában vásárolható
meg. A bérlet ára 1000  Ft/sze-
zon. A bérlettulajdonos 2008.
október 31-ig, nyitvatartási
idõn kívül, reggel 6.30-8.30,
illetve délután 17.00-19.00
között futhat, gyalogolhat 
a Skanzen területén. A bérlet
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
kiállításaira és rendezvé-
nyeire való ingyenes belé-
pésre nem jogosít.

További információ: 26/502-
500, 26/502-519

Kézilabda
Sikeres hetet tudhat maga
mögött Szentendre NB I/B-s
férfi kézilabda csapata, hiszen
a csapat a PLER otthonában vett
revansot az õszi fiaskóért. Bár
a mérkõzés nem túl biztatóan
indult, hiszen az elsõ félidõben
már 8:2-re, majd 16:10-re
vezetett az ellenfél, a félidõben
négygólos hátrányunk volt.
A második félidõt egy új
Szentendre kezdte. A 10. perc-
ben kiegyenlítettünk, majd
végig fej-fej mellett folyt a
játék. A végjátékot végre mi
bírtuk jobban: két góllal
nyertünk.
Eredmény: PLER – Szentendre
24:26 (16:12)
Fiataljaink is magabiztos gyõ-
zelmet arattak: PLER ifi –
Szentendre ifi 27:34
A legközelebbi forduló április

5-én, szombaton lesz Pécs
ellen. Az ifik mérkõzése 16
órakor, a felnõtteké 18 órakor
kezdõdik a Budakalászi sport-
csarnokban.

Kerékpáros túra
Április 6. vasárnap
A túrák enyhén, illetve közepe-
sen nehezek, fõként forga-
lomtól elzárt erdészeti aszfalt-
utakon, kisebb részben könnyû,
olykor közepesen nehéz tere-
pen vezetnek. A fejvédõ hasz-
nálata erõsen ajánlott.
Díj: 300 Ft/fõ/alkalom, 
1000 Ft/fõ/5 alkalom
Túravezetõ: Devescovi Balázs
totnes@freemail.hu; 
30/588-3363 
Szentendre – Dömörkapu –
Király-kúti-nyereg – Fagyos-
katona – Pilisszentkereszt –
Pomáz – Szentendre

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

K ö z v e t í t õ i  d í j  n é l k ü l !

Távolság: kb. 40 km, végig asz-
falt úton
Találkozás: a Napórásháznál
8.45-kor
Érkezés: erõnléttõl függõen 12-
13 óra körül
Kerékpárok elõzetes egyezte-
tés alapján 1000 forint/alka-
lom tarifával korlátozott szám-
ban kölcsönözhetõk.

Természetjárás
Április 6. vasárnap
Pilisszentlászló – Akasztó-
hegy – Prédikálószék – Vadálló-
kövek – Szentfa-kápolna –
Malom-völgy – Dömös 
Találkozás: Szentendre autó-
buszállomáson 8.05-kor (Vo-
lán busz indul Pilisszent-
lászlóra 8.15-kor, érkezik:
8.43-kor)
Érkezés: Szentendre autóbusz
állomásra Volán busszal Dömös
(14.20 vagy 15.20) felõl 15.15-
kor vagy 16.14-kor.
Útiköltség: kb. 700 Ft (tel-
jesárú buszjegyek), diákoknak
fele
További túraidõpontok: május
10. (szombat), május 31. (szom-
bat), június 15. (vasárnap). 
Családokat is szeretettel várunk!

Futóverseny
Április 19. szombat
A 12. Piramis - Magyar Elektron
Futás utcai futóversenyt ren-
dezik meg április 19-én a
Postás-strandon, ahol a 6.
MATASZ Nagydíj (Magyar Tar-
talékosok Szövetsége) és a 2.
Kinizsi Honvéd Futás (MH

amatõr futóbajnokság) meg-
rendezésére kerül sor. A ver-
senyközpont a Postás-strand,
Casino mögötti területén lesz.
9.40-tõl zenés bemelegítéssel
várják a versenyzõket, nézõket.
Eredményhirdetés valamennyi
kategóriában: 13 órától. A
versenyekre elõnevezés: április
10-tõl a Piramis Fitness Klub-
ban (Dózsa Gy. út 8. – HEMO).
Helyszíni nevezés: 08.30-tól.
Információ, (elõ)nevezési cím:
Tóth Attila, Piramis Fitness
Klub. Tel.: 06-26-319-099. Mo-
bil: 20-444-3160. E-mail:
piramisse@freemail.hu

Hétközben játszott ifi kézilabda csapatunk az Országos Ifi Kupa
keretében, melynek tétje a legjobb négy csapat közé jutás volt.
Fiataljaink bravúros játékkal 38:21-es arányú, magabiztos gyõzel-
met arattak az NB I-es Mezõkövesd ellen. Gratulálunk a Gyõri Zsolt
vezette utánpótlás munkájához, mert biztosítja Szentendre jövõjét
a magyar kézilabda palettáján.
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