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Aláírták a Skanzen Örökség Programot
„Tisztelt Fõigazgató úr, Gáspár
Mihály vasúti pályafelvigyázó
segédtiszt jelentem, hogy EU-s
pénz a láthatáron...”
Így jelentette Gáspár Mihály
bakter dr. Cseri Miklós fõigazgatónak, hogy a TSZ (Támogatási Szerzõdés) aláírásra
kész. Ezzel a protokolláris rendezvény összes, sötét ruhába
öltözött résztvevõjét mosolyra késztetõ, kedves jelenettel
vette kezdetét az esemény,
amely új korszakot indít el a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
történetében. A Skanzen
Örökség Program ünnepélyes

aláírására került ugyanis sor
április negyedikén.
A Skanzen az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében –
kiemelt projektként – 2 milliárd 222 millió forint európai
uniós és állami támogatásban
részesül. A projekt költségeibõl kétmilliárd forintot az
Európai Unió, 222 milliót pedig a magyar állam áll. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium, és a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács egyhangúan támogatta.
Folytatás a 3. oldalon

Vámos Attila

Szegõ András

A szerzõdés aláírásának pillanata, a képen (balról jobbra)
Bajnai Gordon miniszter (ÖTM), Hiller István miniszter (OKM), dr. Cseri Miklós
fõigazgató (SZSZM) és Lukovich Tamás igazgató (ProRégió)

Lendvai József

Szent György havi Tavaszköszöntõ Fesztivált rendeznek a kistérségi társulás munkatársai
Vámos Attila vezetésével (7. oldal). E héten is terítéken a városi költségvetés, errõl most
Szegõ András képviselõ osztja meg velünk gondolatait (5. oldal). A Szlovák Ház körüli vitáról
kérdeztük Lendvai Józsefet, Pilisszentkereszt polgármesterét (7. oldal). Szánthó Imrére
emlékezik halálának tizedik évfordulóján Deim Pál festõmûvész (9. oldal). Új videokamerát
adott át a Barcsay iskolának az NKK képviseletében Filó András és Homó Attila április
elején (4. oldal).

Futóverseny Szentendrén
Április 19. szombat

KISTÉRSÉG
Kistérségi összeállításunk
lapunk
6-7. oldalán olvasható

A 12. Piramis - Magyar Elektron Futás utcai futóversenyt rendezik
meg április 19-én a Postás-strandon, ahol a 6. MATASZ Nagydíj
(Magyar Tartalékosok Szövetsége) és a 2. Kinizsi Honvéd Futás
(MH amatõr futóbajnokság) megrendezésére kerül sor.
A versenyközpont a Postás-strand, Casino mögötti területén lesz.
9.40-tõl zenés bemelegítéssel várják a versenyzõket, nézõket.
Eredményhirdetés valamennyi kategóriában: 13 órától.
A versenyekre elõnevezés: a Piramis Fitness Klubban (Dózsa Gy.
út 8. – HEMO). Helyszíni nevezés: 08.30-tól.
Információ, (elõ)nevezési cím: Tóth Attila, Piramis Fitness Klub.
Tel.: 06-26-319-099. Mobil: 20-444-3160.
E-mail: piramisse@freemail.hu

Szánthó Imre (1925-1998)

Filó András

arcok
OÁZIS SZÉPSÉGSZALON
Megnyílt:

Szentendre, Bolgár u. 8.
T: O6-26-312-924

Szolgáltatásaink:
• Nõi-, férfi-, gyermek fodrászat > Stefánné Lipták Emese -O6-2O-412-43O4
• Hajhosszabbítás
• Hajgyógyászat (Rising) >
Szalay Enikõ Virág - 06-7O-563-4598
• Számítógépes frizuratervezés
• Kozmetika >
Bartháné Varga Mária - O6-3O-25O-998O
• Avon tanácsadás
• Manikûr, mûköröm >
Romwalter Aliki O6-3O-682-6O37
>
Zsámboki Mária O6-2O-918-4517
• Paraffinos kézápolás
• Fülbelövés

2 környezetünk
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Bükkös-party szülõi szemmel
Kivonulni pataktakarításra
hasznos és mulatságos hétvégi program az egész családnak. Hasznos, mert az ifjabb
nemzedék közvetlenül is megtapasztalhatja a környezetvédelem eme „kézzelfogható”
részét. Mulatságos, mert a
jutalmak sem maradnak el
ezen a sok embert megmozgató eseményen.
Gyerekeim gumicsizmával és
a résztvevõknek járó védõ-

töléssé alakult át. Szemügyre
vettünk a vízben élõ állatokat,
és többet tudtunk meg néhány
növényrõl is.
E délelõtt legnagyobb jutalma
magunktól magunknak, hogy
ismerõsebb és ezért még szerethetõbb lett ez a hely, ahol
nap mint nap járunk-kelünk,
rohanunk.
Kajzingerné Nagy Emese
Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület

gyoknak, gyerekeknek és szüleiknek, diákoknak és tanáraiknak, patakpartiaknak és távolabb élõknek, akiknek köszönhetõen most együtt élvezhetjük a tiszta Bükköspatakot. Reményeink szerint a
következõ pataktakarításnál a
Bükkösnek még a mostaninál
is hosszabb részét tisztítjuk
meg a nem odavaló szeméttõl.
VÍZ VILÁGNAPJA – VÍZ VILÁGÉVE gyerekrajz kiállítás
május 13-tól a Pest Megyei
Könyvtárban.
Zakar Ágnes
Bükkös-Egyesület elnöke,
szervezõ

BÜKKÖS-PATAK PRÓBA

kesztyûvel felszerelkezve,
nejlon zsákot maguk után
húzva, árgus szemekkel kémlelték a patakpartra és a patakba nem illõ dolgokat. A legnagyobb kihívást egy türkizkék valami jelentette, melynek megközelítése 7 évesem
ügyességén kívül szülõi idegzetem is próbára tette. A
tavaszi patakvízbe esést és a
tocsogó gumicsizmát elõre
vetítõ anyai intelmeimet fiam
minduntalan a „De anya, ez a
pataktakarítás! Nem?” mondatokkal verte vissza. „De,
igazad van” – ismertem el az
ügy fiatal elkötelezettjét. Miután az akciót szárazon megúsztuk, a résztvevõkkel együtt
jutalomként a mulatságból is
kivehettük részünket.
Akik megéheztek, zsíros kenyeret, majd a Surányi Cukrászda jóvoltából finom sütit
fogyaszthattak. Mindeközben
ki-ki vérmérséklete és korának megfelelõen fogócskázott
vagy kedvére beszélgetett.
Ezen közösségformáló tevékenységeket Szigethy Ildikó
meséjének meghallgatása, a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
fúvósainak zenei aláfestése,
majd a rajzpályázat eredményhirdetése szakíthatta
csak meg.
A kitartóbbak 12 óra után
Dukay Igor tanösvény-vezetésén vehettek részt, mely a
gyerekek igényeinek megfelelõen patakparti szöszmö-

Köszönetet szeretnénk mondani „Az én patakpartom” rajzpályázat támogatóinak: Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának, a Dunaparti Mûvelõdési Háznak, Páljános Ervinnek, a Mûvészeti Iskola vezetõjének, a BRAVOS kávépörkölõnek, Mészáros János vállalkozónak, Lukács Tibor és Ries
Zoltán, képzõmûvészeknek,
Szûcs Sándor papírmerítõmesternek, Pelle Csillának, az
Édeni édességbolt vezetõjének,
Szentendre polgármesterének
és alpolgármesterének: dr. Dietz
Ferencnek és Kun Csabának, a
TOURINFORM Irodának, Széles
Nórának és a Szentendre és
Vidéke hetilapnak, a szórakoztatásért pedig Szigethy Ildikó
óvónõnek, Szilágyi István tanár
úrnak és ifjú növendékeinek,
valamint Surányi István cukrászmesternek.
A pataktakarításnál köszönet
a Városi Szolgáltató munkatársa, Tóth Ferenc segítségének és
nem utolsósorban a szép számú
résztvevõnek, kicsiknek és na-

A Víz éve alkalmából a Bükköspartiak Baráti köre Egyesület
és a Napórásház közösen meghirdetett Bükkös-patakról
szóló kvíz kérdéseire május 10ig várjuk a megfejtéseket.
A helyes megfejtõk a Napórásház egy programján ingyenesen vehetnek majd részt.
Eredményhirdetés a Víz világnapja – Víz világéve alkalmából rendezendõ gyermekrajz-kiállításon lesz május 13án, kedden 17 órai kezdettel a
Pest Megyei Könyvtárban.
A kvíz megfejtések elküldhetõk: Kajzingerné Nagy Emese,
Bükkös-Egyesület, Szentendre,
Szegedi u. 6. címre, vagy a
nagymse@hotmail.com email
címre.
1. A 19. században hogyan
hasznosították a patak vizét?
A.Fát úsztattak rajta.
B.Malmokat építettek rá.
C. Gõzhajókat teszteltek.
D.Halászatra.
2. A mai ember mivel védi az
omló partoldalt?
A.kutyával
B.gáttal
C. beton burkolattal
D.szeretettel
3. Hogy hívják azt a fát, mely
leginkább védi mélyre nyúló
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gyökerével a partot?
A.éger
B.bükk
C. cédrus
D.gesztenye

élõhelye is, nem csak az
emberé.
C. Hogy jövõre is szép környezetben élhessünk.
D.Mert a miénk.

4. Melyik madarat láthatjuk a
Bükkös-patak vizén úszni?
A.hattyú
B.vadréce
C. veréb
D.flamingó

(A Bükkös tanösvény táblái
(3.-6. állomás) segítenek a
megfejtésben. A +1 kérdést
kivéve mindenhol csak egy
helyes válasz van.)

5. Az alábbiak közül melyik
védett, ritka ízeltlábú állatot
találhatjuk meg a patakban?
A.szarvasbogár
B.compó
C. kövirák
D.csibor

Segítség
az Árvácskának

6. Melyik halat láthatjuk a
patak vizében?
A.fejes domolykó
B.szivárványos guppi
C. harcsa
D.angolna
7. Az alábbiak közül melyik volt
a Bükkös-patak korábbi neve?
A.Mókus-patak
B.Kis-patak
C. Malom-patak
D.Fenyves-patak
8. A Bükkös-patak vízgyûjtõterületén hány forrás fakad?
A.1
B.17
C. 12
D.7
9. Hogyan hívják a Szegedi
utcai játszótérhez legközelebb
esõ forrást?
A.Jóvíz-forrás
B.Feketevíz-forrás
C. Fehérvíz-forrás
D.Bükkös-forrás
10. Hány Celsius fokos a forrás
vize?
A.kb.10, 5
B.kb. 20
C. évszaktól függ
D.kb. -5
+1. Miért kell vigyázni a
patakra?
A.Mert azt mondták az iskolában.
B.Mert növények és állatok

A Lakótelepi Klubkönyvtár ezúton is köszönetet mond mindenkinek a felajánlott egy- és
kétforintosokért. Az összegyûlt 59 685 Ft-ot az Árvácska
Állatvédõ Egyesületnek juttatták el.
Tisztelt
Olvasók!
A Szentendrei
Árvácska Állatvédõ Egyesület vezetõsége szomorú
kötelességének tesz eleget, amikor Önökön
keresztül arra kéri a helyi és
környékbeli lakosságot, hogy
próbálja meg felismerni a mellékelt képen látható halott
kutyát, illetve azonosítani
annak valamikori „gazdáját“.
A nagytermetû, még holtában
is jó megjelenésû halott kan
kutyát kirándulók találták meg
az Anna-völgyben. Vastag
lánccal szorosan kötözték a
fához az állatot, teljesen értelmetlen szenvedésre kárhoztatva, amíg éhen és szomjan nem
halt!
Az Állatvédõ Egyesület vezetõsége ismeretlen tettes ellen
feljelentést tesz a rendõrségnél, és mindent megtesz
azért, hogy az elkövetõt megtalálja és a rendõrségnek átadja. Célunk elérésében számítunk a lakosság segítségére!
Köszönettel
Sztakó Jánosné elnök
06 20 571 6502,
arvacska.szendre@freemail.hu
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Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Széles Nóra és Varga Borbála, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô,
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Aláírták a Skanzen Örökség Programot
Folytatás az 1. oldalról
Ennek értelmében négy nagy
beruházás megvalósítására
kerül sor a Skanzenben a 2008.
április 4-tõl 2010. március 31ig terjedõ idõszakban. Ekkor
épül fel az Észak-Magyarországi Falu tájegység, a Nyitott Muzeológiai Mûhely, az új
bejárati épület és a Skanzen
területén mûködõ, a belsõ
közlekedés megkönnyítésére
létesítendõ vasúti pálya. Az
elsõ beruházás keretében a
Skanzen az eddig meglévõ hét
tájegység mellé felépíti az
Észak-Magyarországi Falut,
amely az Ipoly és a Hernád
közötti területet, a Palócföldet, annak hagyományos
népi építkezését és életmódját mutatja be. A szerzõdés
aláírásának helyt adó Néprajzi
Látványtárban a már berendezett karancskeszi házbelsõrészlet érzékeltette a vendégek számára a 2010. március
31-én megnyíló új tájegységet. A második beruházás
keretében, várhatóan 2009.
április elsejére épül meg az új
bejárati épület. A 19. századi
mezõhegyesi vasútállomás az
eredeti tervek szerint elkészülõ, de a XXI. század követelményeinek megfelelõ korszerû épülete, a múlt és jelen
összekapcsolódását jelképezi.
A szolgáltatások javítása érdekében új parkoló is épül,

Gáspár Mihály bakter
Cseri Miklósnak jelent
automatizálják a jegykiadást,
kávézó és múzeumi bolt kap
még helyet az új épületben.
A harmadik fejlesztés a 2010.
március 31-re elkészülõ Nyitott Muzeológiai Mûhely lesz,
amely az élményszerû ismeretterjesztést szolgálja majd. A
nyitott mûhelyként és interaktív bemutatóhelyként mûködõ mûhely a muzeológiai
háttérmunkákba enged betekintést. A Skanzen tudásbázisát: az adatkezelést, a
dokumentálást, az archiválást
és a restaurálás gyakorlati
technikáit, praktikáit ismerhetik meg itt a látogatók, akik
saját gyûjteményükben is
alkalmazható tudásként vihetik ezeket magukkal.
És végül a negyedik beruházás
a látogatók kényelmét szolgáló, 2,4 kilométer hosszú,
korhû skanzenvasút megépí-

tése lesz, amely a tervek
szerint 2009. április elsejére
készülne el. A múzeumba
kerülõ, 1930-ban gyártott,
száz férõhelyes Ganz-Jendrassik-féle vonat az alföldi
mellékvonalakon járt egykoron, és a kistelepülések
közötti közlekedést szolgálta.
Mint ahogy a Skanzen hét tájegységét is ez a vonat fogja
összekötni. Ennek a mûemlék
motorvonatnak a helyreállítása és üzemképessé tétele
ipari örökségünk védelméhez
is hozzájárul.
A Skanzen Örökség Program
aláírása tehát minden szempontból mérföldkõnek számít
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
történetében is. Hiszen ekkora méretû, egyidejû fejlesztésre még nem került itt sor.
Az aláírási ünnepélyen Bajnai
Gordon önkormányzati és
területfejlesztési miniszter azt
hangsúlyozta, hogy a most
induló, közel kétszáz hazai
fejlesztés terén új minõségû
szemlélettel találkozhatunk.
Véleménye szerint ennél a
kiválóan elõkészített projektnél meg fog térülni a befektetett pénz, s a beruházások
következtében a Skanzen látogatottsága várhatóan 35%kal fog nõni. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
igazi sikertörténetként értékelte az új program létrejöttét. Ennek következtében a
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Skanzen az eddigi hét hónap
helyett egész évben nyitva
tarthat, ami az eddigi, igen
magas látogatói számot még
tovább növelheti. Mindazok,
akik eljönnek ide – mondta –,
hazavisznek innen emléket,
tudást, hangulatot, ami mi
vagyunk, a haza, Magyarország. Szabó Imre, a Középmagyarországi
Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke is
üdvözölte az új program útnak
indítását. Örömét azonban
beárnyékolja – mondta –, hogy
a város képviselete nem teljes
ezen a rendkívül fontos
eseményen.
Az ünnepély megható színfoltját jelentette ezután egy
észak-magyarországi kisközség, Erdõhorvát polgármesterének felszólalása. „Új Magyarország nem lesz, hanem
benned, bennem, bennünk
van” – mondta. Kedves gesztusként ajándékot hozott falujából a vendégeknek: perecet
és bort.
A szerzõdés aláírása elõtt még
dr. Cseri Miklós fõigazgató
köszönetet mondott munkatársainak, akik nélkül nem
tudott volna „nagyot álmodni”. Ezután következett a várva-várt ünnepi aktus: a Skanzen Örökség Program szerzõdésének aláírása, ami hosszú
idõre határozza meg nemcsak
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
hanem vélhetõen Szentendre
életét is.

A polgármester

naplója
április 12.
19.30

II. Rákóczi Ferenc Iskola
szülõi bálja

április 13.
17.00

Filibili népdalkör ünnepi
hangversenye

április 14.
08.00
09.00
09.30
11.00
13.00
13.30
14.00

14.30

16.00

Jogi bizottsági ülés
Alpolgármesteri beszámoló
Vezetõi értekezlet
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
Vállalkozóval megbeszélés
Szentendrei Új Kulturális
Központ mb. ügyvezetõjével megbeszélés
A Szentendrei Régi
Mûvésztelep vezetõjével
megbeszélés
Testületi anyagok frakció
egyeztetése

április 15.
09.00

Testületi ülés

április 16.
09.00
11.00

Befektetõkkel megbeszélés
Városmarketing témában
megbeszélés

április 17.
10.00
17.00

Rappai Zsuzsa

Megyei Védelmi Bizottsági
ülés
Városfejlesztõ Egyesület
ülése

április 18.

Halálos baleset
Hétfõn délután 14 óra körül halálos kimenetelû közlekedési baleset történt Szentendrén, a 11-es
fõút és a Várkonyi Zoltán utca keresztezõdésében. A Várkonyi utcából érkezõ VW Polo a 11-es
fõúton balra, Leányfalu felé kanyarodva nem adta meg az elsõbbséget a Leányfalu irányából
érkezõ motorosnak. A KTM 640-es Szentendre felé haladt, amikor az autó elékanyarodott. Az
ütközést már nem tudta elkerülni, és nekicsapódott a személykocsinak. Az autót vezetõ 42 éves
nõ nem sérült a balesetben. A motort vezetõ 40 éves férfit a mentõk már nem tudták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette.
Az elhunyt az autó alá
esett, õt a szentendrei tûzoltók emelték
ki a kocsi alól. A motorból kifolyó olajat
és üzemanyagot homokkal és perlittel
itatták fel. A jármûvek áramtalanítása
után kézi erõvel megszüntették a forgalmi
akadályt.
Kép és szöveg:
Benke Donát
tû.ftörm sajtóreferens

10.00

Befektetõkkel megbeszélés

április 19.
Szentendrén
a rendelõintézetben
SZTK vények beváltása
Szemüvegkészítés és javítás
Bifokális és multifokális lencsék
Fényre sötétedõ lencsék
Kontaktlencse utánrendelése
Kontaktlencse ápolószerek
Sportszemüvegek
Tokok, kiegészítõk
Teljes körû garancia
2000 Szentendre
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

Szemet-lelket gyönyörködtetõ kilátással eladó 50 nm-es, I.emeleti, 1 +
2 félszobás öröklakás Szentendrén, a
Püspökmajor-lakótelepen. A lakás
összes ablakából és a mediterrán
hangulatú, egyedi kivitelû erkélyrõl
széles dél-nyugati panoráma a pomázi és budakalászi dombokra és a
pomázi lapályra. Padlózat: járólap és
laminált padló. Konyha: jó állapotú
konyhabútorral és vadonatúj kerámialapos villanytûzhellyel felszerelve.
Irányár: 11 700 000 Ft. Tel. 0630/361-6521.

09.00
10.00
13.00

Kistérségi nap
Egészség-nap
Piramis-futás
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24 órás egészségügyi szolgálat
a tûzoltók mellett
Az elmúlt héten a Szentendrén nemrég megalakult
tûzoltókból álló önkéntes
egészségügyi mentõcsapatról írtunk, akik szabadidejüket feláldozva térítés nélkül végzik felelõsségteljes
munkájukat. A cikkhez kapcsolódóan közöljük most felhívásukat, hogy szükség esetén tudjunk hozzájuk fordulni.
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datuk ellátása érdekében a
civil társadalom önzetlen
segítségére szorulnak. A fenntartáshoz, fejlesztéshez szükséges anyagi, technikai adományokat hálásan fogadják
alapítványukon keresztül. Az
alapítvány kiemelten közhasznú, a személyi jövedelemadó
1%-át is képes fogadni.
Ezúton is hálásan köszönjük
2007. évi támogatóinknak
nagylelkû segítségét. A teljesség igénye nélkül néhányan
fõ támogatóink közül: Almádi

Truck Kft., Bálint és Tsa Kft.,
Bereczki '97 Kft., Biró Kereskedelmi Kft., Bricostore, Inneltrade Kft., Iso-Thermo Kft.,
Piktor Zrt., Puhl Antal, Raiffeisen Bank Zrt., Ricolor Kft. stb.
A „Szentendre és a
Dunakanyar tûzvédelméért”
Közhasznú Alapítvány
bankszámla száma:
64700021-10010725
APEH adószáma:
18707520-1-13

Mit tegyünk, ha balesetet,
tûzesetet látunk? Azonnal
jelezzük a tûzoltóság
segélyhívó számán:

105.
Ha a Pilisben vagy
a Dunakanyarban vagyunk,
hívjuk a

06-205-633-633
telefonszámot, amely
közvetlenül a hivatásos
tûzoltóság 24 órás
ügyeletén csörög.

A hivatásos tûzoltóság az
egészségügyi
szolgálattal
együtt, a balesetre, tûzesetre
történõ jelzésre legkésõbb
2 percen belül elindul, eközben értesíti a társszerveit pl.
a rendõrséget, az Országos
Mentõszolgálatot, a polgárõrséget, a katasztrófavédel-

met. Így egy telefonhívással
elérjük, hogy az összes szükséges szakember értesítésre
megtörténjen a gyors és
hatékony életmentés, kárelhárítás érdekében.
A Szentendrei Hivatásos és
Önkéntes tûzoltók, és speciális
készenléti szolgálataik a fela-

Panelépületek tûzvédelme 1II. rész
Általánosságban elmondható,
hogy elõször gondolkodásmódunkon kellene változtatni,
és belegondolni, hogy a szomszéd utcában, városban, vagy
a tõlünk távolabb keletkezett
lakástüzek akár nálunk is elõfordulhattak volna, illetve
emberi gondatlanságból bármikor elõfordulhatnak. Nem
kell mást tenni, mint a vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat
betartani – háromrészes sorozatunkban ehhez adunk gyakorlati tanácsokat.
Az elõzõ írásokban említett
utólagos homlokzati hõszigetelési munkálatok megkezdése
elõtt célszerû a területileg
illetékes tûzoltóságot megkeresni, és náluk érdeklõdni az
alkalmazható anyagok vonatkozásában, vagy segítséget,
tájékoztatást kérni arról, hogy
a kivitelezõ milyen iratokkal
igazolhatja az alkalmazni
kívánt szigetelõrendszer tûzvédelmi megfelelõségét, amit
célszerû a kivitelezés megkezdése elõtt elkérni tõle.
A gépészeti rendszerekbõl
adódó tûzvédelmi hiányosságok részben és egészben egyaránt orvosolhatóak. Részmegoldást a szellõzõrendszerek rendszeres tisztítása

jelenti, mivel így meg lehet
akadályozni a zsír lerakodását
a csõvezeték falán. Természetesen ez önmagában nem
elegendõ, csak ideiglenes
megoldás. Valamennyi szellõzõrendszer esetében biztosítani kell a szintenkénti födémlezárásokat és a vezetéklezárási lehetõségeket. A nem
megfelelõ éghetõségû és tûzállóságú anyagokat a megfelelõre kell cserélni. A szükséges építési és átalakítási
munkák jelentõs anyagi ráfordítást igényelnek, azonban
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I. 31.)
Kormányrendelet 28.§ 5.
pontjában szerepel a szellõzõrendszerek korszerûsítése és
felújítása, mely lehetõség
kiaknázásával állami pénzeszközökhöz lehet jutni.
A jogszabályoknak megfelelõ
használati és létesítési elõírások érvényesítésén túl a lakosság – nem csak a panelépületek esetében – tovább
növelheti saját tûzbiztonságát, ha lakásában tûzjelzõ
berendezéseket (home detektorokat) és/vagy tûzoltó eszközöket (kézi tûzoltó készülék, Bonpet, Passz 47, Firepro
stb.) helyez el. Ezek aránylag

olcsón beszerezhetõ eszközök,
melyek jelentõsen képesek
emelni a lakás tûzbiztonságát
azzal, hogy a tüzet a keletkezésük korai fázisában jelzi,
így biztosítva a gyors menekülés, illetve oltás feltételeit,
valamint a tüzet a kezdeti
fázisukban képesek eloltani,
így a tûzkárt csökkenthetik.
Természetesen mind a tûzjelzõ, mind a tûzoltóeszközök
helyének szakszerû kiválasztása fontos annak érdekében,
hogy azok ténylegesen a
lehetõ leghamarabb jelezzenek, illetve a potenciális
tûzkeletkezési helyek közelében legyenek elhelyezve.
Ebben segítséget kérhetnek a
tûzvédelmi eszközök forgalmazóitól, valamint a katasztrófavédelem és a tûzoltóság
szakembereitõl egyaránt.
Összességében megállapítható, hogy a panelépületek
nem tûzveszélyesek, azonban
kiemelt figyelmet kell fordítani a tûzvédelmi használati
elõírások betartására, betartatására, valamint lehetõségekhez mérten minél elõbb
meg kell szüntetni a létesítési
hiányosságokat.
Végi Csaba
tûzoltó százados

Videokamera a Barcsay iskolának
Idén is megajándékozott egy általános iskolát a Szentendrei
Nemzeti Konzervatív Kör (NKK). Az Izbégi és a Rákóczi után ez
évben a Barcsay Jenõ Általános Iskolának segített a szervezet
a Magyar Bál bevételével. Ebbõl a pénzbõl egy több mint 80
ezer forint értékû videokamerát vásároltak, amely rögtön DVDre írja a felvett anyagot. Április 2-án az NKK képviseletében Filó
András és Homó Attila adta át a berendezést és a kiegészítõket
az iskola képviselõinek. A diákok az „audiovizuális nevelõdés”
jegyében azonnal birtokba is vették az új készüléket.

Eboltás
Szentendre területén a szervezett, kötelezõ veszettség elleni védõoltás helyszínei
és idõpontjai:
Dr. Kovács Zoltán
április 12. szombat 12-14 óra
6. Faház vendéglõ parkoló, BarackvirágAdy 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. Makay László
Füzespark - Nyár u. parkoló
április 12. szombat 15-16 óra
Sztaravodai úti temetõ parkolója
április 26. szombat 15-16 óra
Dr. Schumiczky Gábor
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
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Feszes költségvetés – de még nem eléggé
Beszélgetés Szegõ András képviselõvel (SZDSZ) az idei költségvetésrõl

Szegõ András
– A város 2008-as költségvetése – a politikai gyakorlatnak és logikának megfelelõen – az ellenzék támogatása nélkül ment át a képviselõ-testületen. A Szentendréért Frakció egyöntetû
„nem” szavazattal díjazta az
elõterjesztést, s az SZDSZ két
képviselõje sem támogatta.
Milyen problémát látnak
benne?
– Pontosítsunk: az SZDSZ két
képviselõje tartózkodott, és
én ezt fogom megindokolni. A
szocialisták (Szentendréért
Frakció) szavazatait én nem
kívánom kommentálni vagy
magyarázni.
Egy költségvetés elfogadása
és végrehajtása a klasszikus
politikai felállás szerint a kormányzó többségi párt, frakció
felelõssége – a mindenkori
ellenzék pedig nem fogadja el.
Itt Szentendrén dr. Dietz
Ferenc polgármester úr nagy
súlyt helyez arra, hogy az
elõterjesztéseket egyeztesse
a képviselõ-testület összes
frakciójával, és lehetõleg minél nagyobb támogatottság-

BEIRATKOZÁS
Gyermekük jelentkezését a
2008/2009. óvodai nevelési
évre Szentendre Város Önkormányzatának 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,

gal szavazzák meg. Tekintettel
a költségvetés feszességére, a
javuló tendenciákra, Zakar
Gergely képviselõtársammal
együtt mi ketten, liberális
képviselõk, nem szavaztunk
nemmel, hanem csak tartózkodtunk.
A költségvetésbõl a SZEVI korábbi számaiban már bõségesen megismerhették az olvasók
a fontosabb adatokat. Ami a
leglényegesebb: a városnak
még soha nem volt ilyen hatalmas fõösszegû költségvetése:
8,352 milliárd Ft. Ez egyben
hatalmas felelõsséget is jelent.
Összehasonlításul: 2006-ban
ez az összeg 6,763, 2007-ben
pedig 5,564 milliárd Ft volt.
Nézzük a tényszámokat. A mûködési hiány 2006-ban 300,
2007-ben 123 millió Ft volt,
idén pedig a terv szerint nulla
lesz. Ez igen komoly eredmény,
és az év során végig fegyelmezett, feszes végrehajtást
igényel. A felhalmozási hiány
ugyanezekben az években 237
millió Ft, 421 millió Ft volt,
idén pedig a terv szerint 400
millió Ft lesz. Ez a 400 millió
Ft az egyik fõ oka annak, hogy
nem szavaztuk meg a költségvetést.
– Ön és frakciótársa, Zakar
Gergely az üléseken gyakran
hivatkozik kapkodásra, átgondolatlan „píár-fogásokra”. Ha Önök határozhatnák
meg a költségvetés struktúráját és alapgondolatait,
hogyan fognának hozzá az
elkészítéséhez?
– Megint csak a pontosság kedvéért: nem emlékszem, hogy

IZBÉGI TAGÓVODA
április 24. 8-12 óráig,
HÉTSZÍNVIRÁG TAGÓVODA
április 23. 8-12 óráig
Az óvodaközpontban (Szentendre, Pannónia u. 3.) bármelyik tagóvodába lehet jelentkezni 2008. április 21-24-ig ,
13-16 óráig és április 25-én,
8-12 óráig.
Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni személyi igazolványukat, gyermekük és szülõje lakcímét igazoló kártyáját
és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát!
Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

valaha is „píárfogásról“ beszéltem volna testületi ülésen,
és arra sem emlékszem, hogy
Zakar Gergely barátom ilyet
mondott volna. A kérdés lényegére térve: a dolog nem
úgy mûködik, hogy fogom a
ceruzámat, kihegyezem és írok
egy jó költségvetést. Az egész
éves munka során minden
egyes tételnél úgy kell eljárni,
hogy az hosszú távon pozitív
hatással legyen a költségvetésre. Csak a példa kedvéért:
lépten-nyomon azzal találkozom, hogy egyes szolgáltatások díjait a testület évek óta
nem emelte – nyilván valamiféle rosszul értelmezett szociális megfontolásból. Ennek
az a következménye, hogy ha
ezeket a díjakat hozzá akarjuk
igazítani a tényleges költségekhez, azt a lakosok fájdalmas és irreális emelésként élik
meg. Pedig tudomásul kell
venni: ha a távfûtés, a buszközlekedés, a temetkezés stb.
díját alacsonyan hagyjuk,
akkor azt az egész város fizeti
meg, az is, aki nem használja,
nem veszi igénybe.
Fontosnak tartom, hogy a
város lehetõleg csak olyan
tevékenységeket végezzen,
ami feltétlenül fontos, elengedhetetlen. Amit elvégezhet
a vállalkozói szféra, azt végezze az, ne pedig a közösség.
Ezért tiltakozott még annak
idején Simonyi György képviselõnk az uszoda-beruházás
önkormányzati kezességvállalása ellen. Ezért kellene
legalább elõzetes vizsgálatot
végezni arra nézve, hogy

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A szentendre önkormányzat pályázatot ír ki helyi közösségek,
intézmények számára, a környezetvédelmi alap felhasználásáról.
Az elosztásra kerülõ összeg 1,5
millió Ft. Pályázni olyan környezetvédelmi programokkal lehet,
amelyek elõsegítik a lakosság
környezettudatosságának erõsítését vagy valamilyen környezetvédelmi probléma megoldását, a környezetvédelmi nap megrendezését.
A pályázatokat április 28-án 11
óráig lehet beadni a polgármesteri hivatal iktatójába, Környezetvédelmi Alap Pályázat megjelöléssel. Információ: Kondacs
Krisztián (26) 503 353.

érdemes-e a VSZ Zrt.-t városi
tulajdonban tartani, vagy
elõnyösebb lenne-e a privatizálás.
Tudom, amiket itt elmondtam,
azt sokan ördögtõl valónak
tartják, és megszokott biztonságukat féltik tõle. Pedig állítom: a lakosságnak is elõnyösebb, ha a saját szükségleteit maga fedezi, nem pedig
egy vagy több újraelosztó
rendszeren keresztül folyik a
pénze, általa nem mindig követhetõ utakon.
– Miképpen vélekednek a
kötvényfelhasználással
kapcsolatos jelenlegi városvezetõi tervekrõl?
– A város 3,5 milliárd Ft értékben bocsátott ki kötvényt.
Ebbõl 1 milliárd Ft szabad felhasználású, és ennek a terhére
fedezi a város a 400 millió Ft
felhalmozási hiányt. Tudom
persze, hogy ezek mind fontos
és szükséges kiadások – utak,
közvilágítás stb. –, de nem látom még azokat a tételeket,
amelyek a kötvény felhasználása után megtérülnek és
hasznot fognak termelni.
Egyelõre egy ilyen van, a
fûtõmû felújítása, de ez kevés.
A kötvényösszegbõl a további
2,5 milliárd Ft kötött felhasználású: ezt csak megtérülõ
beruházásokra lehet felhasználni, és ezt nem csak a képviselõ-testület és bizottságai,
hanem a bank is ellenõrizni
fogja. Mi, liberálisok, nagyon
várjuk már a városvezetéstõl,
hogy ennek a keretösszegnek
a felhasználására olyan jó
színvonalú, valóban hasznot

termelõ terveket terjesszen
elõ, ami garantálhatja azt,
hogy a város költségvetését 25
évre megterhelõ hitelfelvétel
törlesztõrészleteit megtermelje. Egyelõre ilyen nincs a
láthatáron.
Végezetül elmondom azt, amit
a költségvetés tárgyalásakor
is elmondtam: várjuk a kötvényfelhasználásra vonatkozó
pozitív terveket; a mûködési
költségek szigorú betartását;
a felhalmozási hiány megszüntetését. Ha ezek teljesülnek,
akkor a jövõ évi költségvetést,
ellenzékiként is jó szívvel
fogjuk megszavazni.
B. T.

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

WALDORF KÖZÉPISKOLA
PILISSZENTLÁSZLÓN
A Pilisszentlászlói Waldorf Iskola meglévõ nyolc évfolyama mellett 2008. szeptemberében gimnáziumi osztály indítását tervezi.
Az elsõ évben nyelvi elõkészítõ 0. évfolyam indul emelt óraszámú
angol nyelvi és informatikai képzéssel. Ezt követõen 4 év gimnáziumi oktatás következik a minisztérium által jóváhagyott Waldorf
kerettanterv szerint, amely állami érettségi vizsgával zárul.
Célunk a gyermekek érzelmi és intellektuális fejlõdésének kiegyensúlyozott segítése a közismereti tantárgyak és a mûvészeti (pl.
festés, dráma, zene), kézmûves (pl. agyagozás, fafaragás, kerámia)
foglalkozások segítségével.
Elsõsorban olyan családok jelentkezését várjuk, akik ismerik és
elfogadják a Waldorf pedagógia célkitûzéseit.
Bõvebb információ:
Kékvölgy Waldorf Iskola
Hajdu Noémi
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.
iskolaképviselõ
e-mail: iskola@kekvolgy.sulinet.hu
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Tisztelt és Kedves Olvasó!
Híre, kérdése, véleménye, hozzászólása van? Ne tartsa magában, ossza meg
velünk! Telefonszámunk: 06-26/ 505 120. E-mail címünk: ujsag@szevi.hu
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának
elérhetõségei: Kistérségi Iroda, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. I. emelet
Telefonszám: 06-26 505-404Web: www.dptkt.hu
Hivatali zöld szám: 06-80/ 204-725.
Közérdekû („zöld”) e-mail: kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Városkönyv: elérhetõ a Polgármesteri Hivatal portáján (2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.) Web: www.szentendre.hu
A Kistérség rovat szerkesztõje: Bokor Tamás

Szigetmonostor anno
Szigetmonostori családok fotóalbuma
legáns, keménytáblás,
félvászon kötésû, fényes
mûnyomó papírra nyomott, fekvõ A/4-es formátumú
magyar és angol nyelvû albumot lapozgatok. A könyv hárommondatos címe egyúttal
tartalmának mutatója is.
A megnyerõ külsõ után Antall
Istvánnak, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztõjének Európa
sodorvonalán címû meleg
hangú bevezetõ írása csak
fokozza érdeklõdésemet a
könyv tartalma, Szigetmonostor iránt, amely – mint a
szerzõ írja – a szigeten belül
is a nyugalom szigete.
Méltó helyet kapott a könyvben Bottlikné Grósz Ágnes helyi
pedagógus Szigetmonostor
története címû munkája. Véletlenül tudom, hogy a helytörténeti tanulmány alapját az

E

„NYITOTT SZEMMEL
ÉS NYITOTT SZÍVVEL”
A DUNAKANYARBAN
A térségi-nap (lásd. 7.oldal) szervezõi és a Napórásház munkatársai minden érdeklõdõt arra biztatnak, hogy a tavaszköszöntõ ünnep
helyszínétõl néhány perc sétányira található kiállítást is tekintsék
meg, vegyenek rész a Napórásház
természetvédelemmel kapcsolatos
programjában is. A bemutatásra
kerülõ IRINGÓ tájmegismerési
program keretében látható kiállítás a térség turisztikai értékeire
hívja fel a figyelmet. Térképek,
fotók, ábrák, környezetismereti
játékok segítségével mutatjuk meg
a 13 település természeti és emberalkotta értékeit. A településeken
és környékükön még ma is megtaláljuk annak a harmóniának a
nyomait, amely kialakulásukat
jellemezte az építészetben, a foglalkozásokban, az életmódban, és
amely a mai táj arculatát is meghatározza.
A Kiállítás a NAPÓRÁSHÁZBAN
április 19-én szombaton 10.0018.00 óráig tart nyitva.

a pályamunka képezi, amellyel
a szerzõ 1986-ban elsõ díjat
nyert a Pest Megyei Levéltár
pályázatán. Magam is a bíráló
bizottság tagja voltam. A késõi
megjelenésért cserébe a szerzõ a harmadik fejezetben is
hiteles leírást nyújthatott a
közelmúlt történetérõl. A dolgozatot – szakszerûen – a felhasznált irodalom felsorolása
zárja. (Itt jegyzem meg, hogy
a szerzõ további kutatásaihoz
Gráfik Imre: Hajózás és Gabonakereskedelem, valamint
Eörsi László: Corvinisták, 1956
cimû mûvében talál helyismereti adatokat.)
Az album fõ értékét mindemellett több mint húsz család hatvan oldalon bemutatott, 250 db-os fényképgyûjteménye adja. A szerkesztõ a családokat betûrendben

Rózsa Lajos
és Mócsai Margit 1905sorakoztatja föl, és így teszi
közkincscsé a féltve õrzött
fotográfiákat, amelyek készítésük idejét tekintve közel
egy évszázadot ölelnek fel. A
legrégebbi fénykép 1890-bõl,
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a legújabb 1982-bõl való.
A családcentrikus szerkesztésnek köszönhetõen minden
család gyûjteményében elölrõl kezdõdik az idõrend.
Például a Bitter család gyûjteményében szereplõ fényképek
közül az elsõ 1905-bõl, az
utolsó 1950-bõl való, a
Lengyel családnál 1890 és
1940, a Szalai családnál 1880
és 1950, a Török családnál
pedig 1905 és 1960 az elsõ és
az utolsó megõrzött fénykép
keletkezési ideje.
A fényképek többsége 1945
elõttrõl való. Megtalálhatók
közöttük a szokásos csoportokról készített felvételek:
esküvõi menet, aranylakodalom, egyházközségi tagok,
szüreti bál, tûzoltó és levente
egylet, színjátszó csoport,
iskolai osztály.
Különösen értékeseknek, érdekesnek tartom a munkavégzésrõl – szántás, aratás,
szénagyûjtés – készült felvételeket. Bájos Verebes Julianna is, amint „libát hajt Kosdon” 1947-ben.
Sok elsõ és második világháborús katonai egyenruhában
megörökített férfi alak található a kötetben. Lám õk már
„katonaviselt” emberek. Gazdálkodók, önálló iparosok
lesznek belõlük, megházasodhatnak, apák lehetnek. De
vajon közülük hányan élték túl
a háborúkat?

Szalai Klára 1890-ben
A szigetmonostoriak magától
értetõdõ természetességgel
néznek a fényképezõgép lencséjébe. Cselõtei István új
biciklijével dicsekszik 1932ben, Szalai Lajos szõlõlugasa
elõtt büszkélkedik 1978-ban.
A fenti sorok mind egy „szentendrei szomszéd” lapozgatás
közbeni gondolatai, aki csak
feltételezni tudja, hogy milyen nagy örömöt szerezhetett
a falu lakóinak a fotóalbum
kiadója, a Szigetmonostori
Szépészeti Egylet.
(A könyv a Pest Megyei Könyvtárban is megtalálható.)
Máté György
Következõ kistérségi rovatunkban a Tahitótfaluról szóló album ismertetésével folytatjuk
sorozatunkat.

Átadják a Magyar Kóruskastélyt
Pomázon
Április 11-12-én zajlik a pomázi Kóruskastély szakmai megnyitója, amelyet 2003 és 2006 között a Teleki-Wattay család egykori lakhelyébõl PHARE támogatással alakítottak át, hogy karnagyok, zenepedagógusok, kórusok és kiállítások mûhelye és fellegvára legyen. A 12-én este tartandó megnyitó ünnepségre
meghívást kapott a Budapesti Monteverdi Kórus és a nyíregyházi Banchieri Énekegyüttes. Az esemény díszvendége az Europa
Cantat elnöksége. A Magyar Kóruskastély ad otthont e szervezet
kelet-közép-európai központjának, amely térségünk 17 országának kóruszenei tevékenységét hivatott segíteni.
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Nem kisebbségi kérdés
Vita a Szlovák Ház körül

Lendvai
József
polgármester

„Április végéig megoldást találunk Pilisszentkereszten a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átköltöztetése körül kialakult problémára” – ígérte
Lendvai József polgármester.
Mint emlékezetes, március 21én vita robbant ki közte és
Demján Tamásné, a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
elnöke között, mert a településvezetés úgy határozott: a
szlovák önkormányzat irodáját
áttelepítik a falu közepén lévõ
Szlovák Házból az általános
iskolába. A döntést az indokolta, hogy az utóbbi években
megalakult civil szervezetek
számára is kell a hely. A polgármester akkor így fogalmazott: az önkormányzat 1,5 millió forint beruházással felújított, komfortossá tett egy
épületet, ide kívánja átköltöztetni a Szlovák és az idõközben megalakult Német Kisebbségi Önkormányzat irodáját. A felszabaduló helységet
közösségi célokra hasznosítják, s ott továbbra is szívesen
fogadják a szlovák kisebbség
tagjait.
A terv kapcsán tiltakozó levél,
abból pedig országos hírverés
született. A Miniszterelnöki
Hivatal, a Külügyminisztérium, sõt maga a magyarellenességgel vádolt szlovák
pártvezetõ, Ján Slota is megszólalt az ügyben. Szlovákiában bekérették a magyar
nagykövetet, Göncz Kinga
külügyér pedig kijelentette:
nem tekinti a problémát többségi-kisebbségi kérdésnek. (A
helyzetet színezi, hogy Magyarországon Pilisszentkereszt az egyetlen olyan település, amelyben a szlovák
kisebbség számszerû többségben van, a lakosság 54%-a vallotta magát szlovák nemzetiségûnek.)
Lendvai József hozzátette: „A
községben továbbra sincsenek
nemzetiségi ellentétek, csak
egyéni hatalmi érdekek és
törekvések jelennek meg méltatlan tálalásban. Nem az elhelyezési vitákat kellene politikai
szintre emelni, hanem kon-

struktív együttmûködésre és
egymás elfogadására lenne
szükség.” Az ügyben indított
ombudsmani vizsgálat idõközben megállapította, hogy
történtek szabálytalanságok
az átköltöztetésrõl szóló döntés meghozatalánál. E hiányosságok pótlására kapott
most egy hónapot a település
vezetése, április végéig tehát
minden marad a régiben. - bt -

Hírek
a kistérségi
irodából

DUNAKANYAR NYÁRI
JÁTÉKOK
Példaértékû, a térséghez méltó összefogás alakul a PilisDunakanyar települései között
legkiemelkedõbb kulturális
programjaik összekapcsolása
terén. A Dunakanyar Nyári
Játékoknak elnevezett eseményrendszer ez év júniusában indul útjára. Szinte minden hétvégén rendkívül színvonalas produkciók csábítják
majd a térség lakosságát és az
idelátogató vendégeket a Pilis-Dunakanyar egy-egy településére. Minden helyszínen
más-más országos hírû elõadók lépnek majd fel, mégis
egységes dunakanyari identitást tükrözõ látvánnyal és
sok-sok Mátyás király korát
idézõ programelemmel találkozhat majd a közönség a nyári
hétvégéken.

KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS
PÁLYÁZATOK
A kistérségi iroda 2008. évi
kulturális programjainak kidolgozásakor messzemenõen
figyelembe vette a várható
pályázati kiírások céljait.
„Számításaink beigazolódtak,
és a meglehetõsen rövid beadási határidõvel megjelent támogatási forrásokra a kistérség
már kész, minden lehetséges
fórumon leegyeztetett programmal pályázhat” – tájékoztatta lapunkat dr. Vámos
Attila, a kistérségi iroda vezetõje.
Három kulturális témájú pályázatot nyújt be márciusban
az intézmény. A Közkincs kulturális kerekasztal esetében
hatszázezer forintra, a szintén
„Közkincs-keretek között” kiírt közmûvelõdési referensi
feladatkör ellátására tízmillió
forintos támogatás reményében indul. A Tengertánc I.
elnevezésû pályázaton pedig
kétmillió forintos támogatást
célzott meg az iroda a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Egyesülettel közösen megvalósítandó „Reneszánsz hagyományok a népmûvészetben és
a kézmûvességben” címû
anyagával.
Az iroda mindhárom támogatás elnyerése esetén olyan
célokra fordíthatja a forrásokat, amelyekért a pályázatok hiányában is dolgozik a
kistérség. Az esetlegesen megnyert források tehát egyébként is betervezett tételeket
válthatnak ki, s jelentõsen
emelhetik a rendezvények
színvonalát.
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ÖSSZEHANGOLT
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMOK
Ma már minden településnek
kötelezõen rendelkeznie kell
környezetvédelmi programmal, melyet kétévente felül is
kell vizsgálnia. A kistérségi
iroda azt a célt tûzte ki, hogy
ezt a feladatot átvállalja a
településektõl, azaz amennyiben igénylik, elvégezi a programok felülvizsgálatát. Ezzel
szolgáltatnak a településeknek, de ugyanakkor azzal,
hogy a szakértõ csapat képbe
kerül az egyes települések terveivel, problémáival kapcsolatban, a programok összehangolása is könnyebben
megtörténhet. Erre nagy szükség is van, hiszen a környezetvédelmi problémák tipikusan településeken átívelõk
szoktak lenni (pl. a Dera-patak
revitalizációja és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés).
Bizonyára készül majd egy
kistérségi környezetvédelmi
koncepció is, de – amint azt
az irodavezetõ hangsúlyozta
– nem maga a dokumentum a
lényeg. Az igazán fontos feladat az, hogy a problémák
feltérképezését követõen fontossági sorrendbe állítsák a
tennivalókat, s így pályázhassanak, amire csak lehet és ami
a társulás szerint indokolt, mi
több, finanszírozható is. Nem
elhanyagolandó szempont,
hogy a környezetvédelmi pályázatok sokszor önrészt sem
igényelnek.

Hagyományt teremtünk: itt
a Pilisi-Dunakanyar ünnepe
Elsõ alkalommal tartja meg a kistérségi társulás április
19-én a Pilisi-Dunakanyar közös ünnepnapját. A hagyományteremtõ és az összefogást tovább erõsítõ
szándékkal megrendezett esemény a Szent György Havi
Tavaszköszöntõ Fesztivál nevet viseli.
A Czóbel-parkban szombaton 10 órától egész napos programmal várják a közönséget. A Duna Múzeum (amely 2001-ben az
év legjobb múzeuma volt Magyarországon) kitelepülõ standjain
fõszerepbe kerül a víz, hiszen 2008 a vizek éve. A látogatók
kipróbálhatják a Duna vízgyûjtõ területeit bemutató kirakós
játékot, megismerkedhetnek a folyam védett állataival és
növényeivel, római-kori vízvezetéket építhetnek és mocsáriláptúrán vehetnek részt. A sportosabbak megtekinthetik az országos egykerekû találkozóra érkezõ csodagépeket és a profi
versenyzõik bemutatóját, a bátrabbak ügyességi pályának
vághatnak neki. Az esti tombola fõdíja egy mountain-bike
kerékpár lesz.
A Pilisi-Dunakanyar kézmûves mesterei bemutatják míves
portékáikat, a vendégváró kocsmárosok az ország történelmi
borvidékeirõl származó aranyérmes borokat kínálnak a seritalok
és üdítõk mellett, éteknek pedig hagyományos magyar
gasztronómiai mûremekeket szolgálnak fel. Az Élõ Táj Egyesület
szervezésében a vízi élõvilágról tekinthetõ meg fotósorozat és
szabadtéri kiállítás.
A települések küldöttek révén vesznek részt az eseményen.
Sárkányölõ csapatokat szervezve, maguk által készített öltözékben, zászlókkal felvértezve érkeznek a Fõ térre. 10 órakor több
százan indulnak el – a régi határjáró szokásra emlékezve – az
Utcajáró karneválon, amelyhez csatlakoznak a Gólyalábas
Madzagok, az egykerekesek és a Ferences Gimnázium növendékei.
A menetzenét a dunabogdányi fúvósok szolgáltatják.
A színpadi programokat 11 órakor a szentendrei Ferences
Gimnázium kórusa nyitja meg, továbbá fellép a leányfalui
Árvácska gyermek-színjátszókör, gólyalábasok, egykerekesek
és a szentendrei Söndörgõ Zenekar. Délután háromkor játékos
vetélkedõ kezdõdik Sárkányölõ Szent György emlékére. A program egyik fénypontja a Sebõ Együttes koncertje, amelyet a
kisoroszi Mandorla Zenekar elõadása és a tombolasorsolás követ.
A szabadtéri program a hazánkban egyedülálló stílust képviselõ
tánczenekar, a Lucky Boys Shuffle Band fellépésével folytatódik.
Este nyolckor – a rendezvény záróakkordjaként – a Café Rodin
termében a programsorozat záróakkordjaként Rák Béla virtuóz
Combója varázslatos muzsikájával mesebeli tájakra repíti a
közönséget.
További információ: (26) 505-404, www.dunakanyar-pilis.hu
Bokor
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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 (DeMax)
• 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 tartunk.
Egész nap várunk rendezvényeinken!

25 csapat 9 állomás
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
Mint ahogy minden évben, idén is megrendeztük a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt a térség általános és középiskolái
számára. 25 csapat 9 állomáson mérte össze tudását, ügyességét. Polgári védelmi, tûzoltási, egészségügyi, IQ-tesztek,
kimenekítési csomag összeállítása mellett gyakorlati feladatokat kellett leküzdeniük, például zsákban futás, puttonyfecskendõvel célba lövés… A gyerekek nagyon élvezték a versenyt,
az idõjárás is kedvezõ volt.
Idén az általános iskolai kategóriában a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Iskola csapata nyert, míg középiskolai
kategóriában a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
csapata. A megyei versenyen – melyet a Skanzenben rendeznek
meg április 25-én – ez a két csapat képviselheti körzetünket.
Köszönjük a szponzorok támogatását, akik a gyerekek élelmezésében, illetve jutalmazásában segítettek: Szilágyi Pékség,
Charlotte Papír-Írószer, Metro Kereskedelmi Kft., Dunakanyar
Takarékszövetkezet, DMRV (Vác), Magyar Posta, Surányi cukrászda, Városi Intézmények Ellátó Szervezete, Pomáz, Pest Megyei
Polgári Védelmi Szövetség, Pilisszántó, Visegrád és Szentendre
települések önkormányzatai.
Horváth Nándor pv. õrgy.
polgári védelmi kirendeltségvezetõ

Édesanyám emlékére
Hát így jöttél el hozzánk –
halál?
Hívatlanul kopogtattál.
Te csak úgy jössz-mész
önkényesen?
Ablakrésen, kéményeken?
Szétszakítasz életeket,
felbolygatsz lelkeket,
Összeroppantasz minket.

Gyémántlakodalom
Franyó István és neje, Elekes
Etelka 1948. március 28-án
esküdtek örök hûséget egymásnak Szentendrén. Azóta
hatvan év telt el. Az évforduló
alkalmából március 30-án az
izbégi templomban gyémántlakodalmukat ünnepelte a
család, a barátok és sok is-

Vajon hol a határ, mit
a fájdalom diktál?
Vagy azt is Te szabod meg
tán?
Vendégséged keserû,
álmatlanság ízû.
Száraz lepel a nyelvünkön,
szorongás a lelkünkön.
Ne sokat idõzz hát nálunk,
szólítunk,
Hisz nekünk az élõkkel van
dolgunk.
Ezért nem adjuk oda
szerettünk lelkét,
Hisz kicsinyes vagy, csak
a testét vennéd.
Lényege velünk marad,
az a miénk,
Puha takaró, mely
bennünket véd.
Szeretete tiszta,
kiapadhatatlan forrás,
Melybõl mindig meríthetsz,
rajtad áldás.
Dunai Julianna
Dunai Károlyné
Hajdu Magdolna
március 28-án, 82 éves
korában hunyt el.

merõs. Gyermekeik ezúton is
szívbõl gratulálnak az elmúlt
évekhez, a továbbiakhoz pedig sok örömet, boldogságot
és jó egészséget kívánnak!

fotó • Fajcsák Tibor

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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„Kérjetek és megadatik…”
Az Izbégi Egyházközség tagjai között évek óta beszédtéma volt, hogy jó lenne a meglévõ „zenegép” helyett egy
valódi orgona. Mindenféle
fórumokon tájékozódtunk,
sõt, a képviselõ-testület –
fáradságot nem sajnálva – még
mûhelylátogatásra is elutazott, ahol tízmilliós nagyságrendû árajánlatot adtak egy
klasszikus sípos orgonára.
Sajnálattal kellett újra és újra
megállapítanunk, hogy az
igazi jó megoldások meghaladják erõinket, de még a félmegoldások sem éppen olcsó
mulatságok.
Ám miféle keresztények lennénk, ha nem bíznánk a Gondviselésben, vagy nem hinnénk, hogy „…kérjetek és
megadatik…”. Egyházközségünk egyik tagja az interneten egy hollandiai protestáns közösség hirdetésére
bukkant, amelyben az 1950ben épült, és a közeltmúltban,
az evangélikus és református
gyülekezet egyesítése miatt
fölöslegessé vált orgonájukat
ajánlották fel, vételárat nem
jelöltek meg. Társunk felvette
velük a kapcsolatot, és az

ottani presbitérium úgy döntött, ha nem rendelkezünk
kellõ anyagi forrással, de
Izbégen ismét a liturgia szolgálatába áll a hangszer, azt
ingyen rendelkezésünkre bocsátják. Mivel korábbi helyén
az orgona beépítve állt, az
izbégi templomban pedig szabadon fog elhelyezkedni, mindenképp szükséges burkolattal ellátni, továbbá tisztítani
és hangolni, hiszen egy évet
egy tárolóhelyiségben töltött.
Az orgona végül húsvét hétfõjén, egy „véletlenül” erre
elhaladó romániai segélyszállítmányhoz társulva megérkezett Izbégre. A képviselõtestület tagjai vették át és
cipelték be a templomba az
ajándékot, majd vendégül láttuk a fuvarozókat.
Idõközben az orgona felkerült
a karzatra, és megkezdõdtek a
szükséges munkálatok.
Hitetlen, ezért aggodalmaskodó korunkban nagy tanulságul szolgálhat az izbégi orgona története. Amire valóban
szükségünk van, az megadatik.
Lindner Monika

„Feljött a Nap szép fényesen...”
Gyermekdalok, mondókák a Napról, minden nyelven
A gyermeknapot a Pest Megyei
Könyvtár gyermekkönyvtára úgy
ünnepli meg, hogy találkozót és
versenyt hirdet. Olvasóink
között sok olyan gyermek van,
akinek egyik szülõje nem magyar anyanyelvû. Õket szeretnénk megszólítani, hogy mutassák meg, az õ kultúrájukban
hogyan énekelnek a Napról,
milyen mondókákat ismernek.

Ezzel a versennyel egy évenként
megismétlõdõ sorozatot indítunk el. A következõ években a
Holdról, a csillagokról, a Földrõl,
vízrõl szóló népköltészeti alkotásokon keresztül szeretnénk
minél több kultúra világába
bepillantani.
A benevezés határideje: május
15. A benevezés tartalmazza: a
benevezõ nevét, korát; a nem

magyar anyanyelvû szülõ anyanyelvét; a várost, ahova kötõdik
a szülõ; a népköltészeti alkotás
mûfaját (mondóka, dal, varázsige stb.); annak „nyersfordítását”. Korhatár: a beszélni tudó
gyermektõl 100 éves korig.
Szeretettel várjuk a jelentkezõket!
Érdeklõdni lehet: Lázár Enikõ,
PMK, (26) 310-222.

kultúra 9
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Koszorúzás és megemlékezés Barcsay Jenõ
halálának huszadik évfordulóján
Barcsay Jenõ Kossuth-díjas
festõmûvész halálának huszadik évfordulóján, április 2-án
Szentendrén megemlékezést
tartottak a róla elnevezett kis
téren álló mellszobornál. Mûvészek, intézmények képviselõi, a Barcsay iskola diákjai
elõtt hangzott el Balogh László szentendrei festõmûvész
beszéde, mely az egybegyûltek elé idézte egykori mesterét, az embert és a mûvészt.

fotó • Weszelits András • hirkepek.hu

„Ma húsz éve, hogy mesterünk,
Barcsay Jenõ nincs már közöttünk. Jellegzetes, kedves alakja fél évszázadon keresztül
szinte hozzátartozott a városhoz.
Amikor a hetvenes évek elején felbecsülhetetlen értékû
életmûvét – egyedül õ – ingyen felajánlotta a városnak,
a megnyitón a riporter kérdésére: mit jelent számára
Szentendre, a következõt válaszolta: Itt alakult ki festészetem, Szentendre nélkül
nem tudnám elképzelni piktúrámat…
Amikor 1929-ben elõször jött
Szentendrére, s csatlakozott
az elõzõ évben alakult Szentendrei Festõk Társaságához,
meglátva a környezõ hegyeket, dombokat, egy életre eljegyezte magát a várossal,
emlékeztette õt az elveszett
szülõföldre, Erdélyre.
A harmincas években elmondhatatlan nélkülözések között
élt, de mindig komolyan dolgozott. A nehézségeket ugyanolyan nemes egyszerûséggel
viselte, mint késõbb a siker
éveit, a világhírt…
A háború után, 1945-ben meghívták a Képzõmûvészeti Fõiskolára a tárgyábrázolás és az
anatómia tanárának. Festõi
gyakorlatából már ismert
elmélyültséggel és alapossággal látott munkához. Kitûnõ
tanárnak bizonyult, lényeglátó módszerével mûvésznemzedékek rajztudását alapozta
meg. Az 1953-ban megjelent
Mûvészeti anatómiában összegezte pedagógiai tapasztalatait. A könyv világsiker lett,
azóta is újra és újra kiadják,
eddig már tizenöt nyelven.
Szentendrén fél évszázadon
keresztül tavasztól õszig dolgozott. Aki kapcsolatba került
vele, tapasztalhatta, hogy festõi szigora milyen mély érzésû,
melegszívû embert takart.

Számára a mûvészet mindenek
elõtt való, szent dolog volt.
Erre tette életét. Páratlan komolysággal felépített monumentális életmûve, mûvészerkölcse, tartása több mûvészgenerációnak mindmáig például szolgál.
Mûvészetét már fiatal festõ
korában is nagyra becsülték,
jegyezték (Lyka Károly, Kállai
Ernõ, Kassák Lajos, Genthon
István).
A sors ajándékának tekintem,
hogy útmutatásaival, személyes példájával, mûvészi magatartásával közel négy évtizeden keresztül segített,
barátságával kitüntetett, ma is
mögöttem érzem szellemét.“

napján minden évben koszorúzunk és diákjaink munkáiból
kiállítás nyílik… Az egyetemes értékek egységesek és
mindannyiunk tulajdonát képezik, határoktól függetlenül.
Barcsay Jenõ élete és munkássága mindannyiunkat kötelez
arra, hogy merjünk alkotni,
ott, azon a helyen, ahol erre
megbízást nyertünk…
Szõcs Ildikó, a kollégium igazgatója levelében kitért arra is,
hogy a Szentendrén élõ Barcsay örökösök, Kónya Márta és
Kónya Ferenc áldozatos munkájának köszönhetõen a nagyenyedi iskola és Szentendre
között gyümölcsözõ együttmûködés jött létre.

Kónya Márta és Kónya Ferenc
a szamárhegyi Barcsay-szobornál
Barcsay Jenõ egykori iskolája,
a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium az alábbi levélen
keresztül kapcsolódott a szentendrei megemlékezéshez.
„A nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium tantestülete és
diáksága kötelességének ismeri a hagyományok ápolását,
a nagy elõdeinkre való emlékezést.
Mindaz, amit örökségül kaptunk arra kötelez bennünket,
hogy a jelenben úgy cselekedjünk, hogy a Bethlen Gábor
Kollégiumnak múltjához méltó jövendõje legyen. Büszkék
vagyunk elõdeinkre, mindazokra, akiknek ezt az örökséget köszönhetjük.
Kegyelettel és tisztelettel
adózunk Barcsay Jenõ festõmûvész elõtt, iskolánk véndiákja halálának huszadik
évfordulóján. Iskolánk díszterme mellett emléktábla hirdeti, hogy Barcsay Jenõ innen
indult mûvészi pályájának és
életének kiteljesedése felé. Az
emléktáblánál a mûvész név-

A Szabó Tamás szobrászmûvész által készített szamárhegyi Barcsay-szobornál az egybegyûltek a szeretet és tisztelet koszorúit helyezték el: a
polgármesteri hivatal képviseletében Kun Csaba alpolgármester, a Barcsay Jenõ Általános Iskola képviseletében
Torbáné Ballagó Zsuzsanna, a
megyei múzeumigazgatóság
nevében Krizbainé Szabó Éva,
a megyei könyvtár nevében
Biczák Péter könyvtárigazgató, a Vajda Lajos Stúdió és
kulturális egyesület nevében
Aknay János festõmûvész, s a
sort zárva a Barcsay örökösök:
Kónya Ferenc és Kónya Márta.
T. K.
A Fiumei úti temetõben
április 2-án Barcsay
Jenõ sírjánál a mester
halálának huszadik évfordulója alkalmával
Balogh László és Deim
Pál festõmûvész, valamint a Kónya házaspár
koszorúzott .

Szánthó Imre emlékére
Már tíz év telt el, hogy a legszínesebb festõegyéniség, Szánthó
Imre eltávozott közülünk. Önmagát festõepizodistának nevezõ
festõmûvész ötéves korától (1930) élt Szentendrén. Már fiatalon kapcsolatot teremtett a szentendrei mûvészekkel, mûvészettel.
A háború utáni elsõ szentendrei
tárlatot õ szervezi. Rendez jótékonysági mûvészbálokat: a tombolán helyi mûvészek alkotásait
lehetett megnyerni. A Gellért
Szállóban rendezett bál már
kudarccal végzõdött. Megjelent
egy szigorú tekintetû pártdelegáció, akiknek nem tetszett a frivol
rajzokkal díszített terem. Így már
a kezdés elõtt tanácsos volt a
hátsó ajtón távozni.
Imre számtalan ötletébõl csak
szemelgetni lehet. Kezdeményezésére 1956 után indul a szentendrei újság, és szervez alkotóSzentendrei háztetõk
tábort is a Dunakanyarban néhány
idõsebb kolléga megsegítésre. Szentendrei szoborparkot is akar
létrehozni a háború után lebontott nemkívánatos szobrokból.
Ez akkor nem tûnt jó gondolatnak. (Ezekbõl az emlékmûvekbõl
ma már többet visszaállítottak.) Megalapítja munkahelyén a
Mini Goli Galériát, ahol néhány szentendrei mûvésznek is rendez kiállítást. Emlékezetes még az 1958-ban, a Fõ téri
Temetkezési Vállalat helyiségében rendezett önálló karikatúra
kiállítása (hullára röhögöd magad jeligével). Sziráki Ferenc
akkori polgármester még ma is büszkén emlegeti az eseményt.
Imre mûvészklub szervezésébe is fogott valamelyik ócska
pincében, de magasra szárnyaló terveit (Picassót is meghívhatnánk beszélgetésre) hangos kacagás fogadta, mire Imre
sértõdötten távozott. Mindig közösségben gondolkodott, de az
itt élõ idõsebb kollégák habitusával nem számolt, õk már túl
voltak a „bohém” korszakukon, úgy, mint ma már a „vajdások”.
Mikor Imre megvásárolta a szamárhegyi házát, az is azonnal
kulturális központtá alakult, amellett, hogy húsz éven át
mûterme volt. Kiállításokat szervezett; úgy emlékszem, itt rendezte meg a Szentendre kulturális eseményeire készített alkalmi bélyegzõ terveit (ez is az õ ötlete volt) a bélyeggyûjtõk nagy
örömére, de jót tett a „városmarketingnek” is stb.
Sérelmeit nehezen viselte: ha a szentendrei tárlatokról kimaradt
a zsûri „jóvoltából” vagy nem választották be a régi mûvésztelep
tagjai sorába. Ennek ellenére Imre figyelt az élõ és elhunyt kollégák évfordulóira, és kis cikkekben megemlékezett róluk.
De ugyanígy szemmel tartotta szeretett városát is. Itt megemlítem a számomra szimbolikussá vált tevékenységét. Idõnként
zsebre vágta metszõollóját, elindult egy várossétára, és ahol a
növények, akácfák, bokrok „rosszul” nõttek, zavarták a járókelõket, netán lekapták az ágak Imre kissé hetykére igazított
kalapját, ott néhány nyisszantással rendet csinált (élhetõ város).
Kedves Imre, már tíz éve hiányzol a „városképbõl”. Magam is
sétálgatós vagyok, de nekem már nem metszõollóval, hanem
ágyúval kellene közlekednem.
Könyvben megjelent írásaidat máig sokan olvassák, és élvezik
remek, ízes stílusodat. Nem véletlen, hogy rólad neveztek el
egy sajtódíjat, amivel a Szentendrérõl írt legszebb cikkek íróit
szándékozik a város jutalmazni. Eddig Csejtei Orsolya részesült
a díjban.
Adós még a város a megígért emléktábláddal, amit dalmát
házadon szándékoznak elhelyezni halálod 10. évfordulóján.
(Az engedélyeztetés még folyamatban van, hamarosan sor kerül
a táblaavatásra. – A Szerk.)
Most tudtam meg, hogy a „komódfiókodban” még kb. 210
füzetnyi (!) naplófeljegyzésed várja kiadását a kb. 50 rajzos
naplóval egyetemben.
Tõled idézve „ecsetes üdvözlettel”
Deimpali
(Deim Pál festõmûvész)

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Szétnyitható asztal, elektromos fûnyíró
olcsón eladó. Tel. (26) 314-085.
Szecessziós pianínó eladó. Tel. (26) 380005.
MBT cipõ 39-es méretben fél áron (25 000
Ft) eladó. Tel. 06-20-920-5430.
Vásárolok gyûjteményeket: bélyeg, papírés fémpénz, emlékérem, kitüntetés. Tel.
(26) 385-387
Expression XL14 típusú, 24 csöves
szolárium kitûnõ állapotban 150 ezer
Ft-ért eladó. Tel. 06-20-920-5430.
Eladó Land Rover Freelander 1,8i 2004es évjárat, futott: 28 000 km. Tel. 06-30279-0399, 06-30-900-7400.

ÁLLÁS
Bankunk érettségizett munkatársakat keres lakossági értékesítési
munkára Szentendre és Békásmegyer
területére. Információ: Fehér Ervin,
06-20-981-2845.
Virágkötõt keresek fõút melletti
kitûnõ helyre, üzlettársnak. Kreatív
legyen. Tel. 06-30-299-0376.
Most nyíló szépségszalonba fodrászt keresek. Tel. 06-30-250-9980.
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Pismányban 3 szobás, nappalis, modern
lakóház szép panorámával 150 000 forintért kiadó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrei társasüdülõben 28 nm-es,
emeleti, téliesített garzon eladó. Tel. 0670-624-9533.

Csabagyöngye utcában garázs kiadó. Tel.
06-70-258-5756.

Leányfalu központjában egyszintes,
100 nm-es, 3 szobás lakóház plusz
40 nm-es lakóház, 280 nöl fenyõfás
szép udvarral korrekt áron, 28 millió forintért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.
Szentendre, Deli Antal utcában 76 nm-es
házrész önálló kerttel, garázzsal, mosókonyhával kiadó. Tel. 06-70-944-0859.
Szentendre belvárosában – csendes,
nyugodt helyen, a Kör utcában – frissen
felújított, 3 szobás összkomfortos (kerttel, kocsibeállóval, pincével) polgári
családi ház lakásnak, irodának, rendelõnek, mûteremnek kiadó. Tel. 06-30364-0958.

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 nmes, 2 szobás, 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Ár. 11,9 millió Ft. Tel. 06-70-3835002, 06-70-383-5003.

OKTATÁS

Szentendrén új, 75 nm-es lakás kiadó: 2
szobás, amerikai konyhás nappalis, gépesített, HÉV közeli, udvarban gépkocsi
beálló. Tel. 06-30-242-8486, (26) 303271.

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

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

SZOLGÁLTATÁS

Tahitótfaluban kis ház kiadó. Tel. 06-70380-4375.
Szentendre központjában, a HÉV-állomáshoz közel frissen felújított lakás (55
nm) hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-3949678.

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: 06-20-3470258 vagy 06-30-493-1553.
Festõmester Tel. 06-20-916-2074.

Szentendrei népmûvészeti üzletünkbe
angolul középszinten beszélõ hölgyet
keresünk (erdélyit is), állandóra. Tel. 0620-446-2231.

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

Felszolgálót és pultost keresünk Pomázon, az Udvaros Csárdába. Jelentkezés:
06-20-570-1361.

55 nm-es, bútorozott lakás kiadó a
Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20596-4066.

Gondnokságot és társasház ügyintézését
vállalja középkor feletti, rátermett házaspár több végzettséggel. Tel. 06-20-9162074, (26) 380-865.

LAKÁS, INGATLAN

Középkorú, intelligens hölgy magánházak, lakások, irodák takarítását
vállalja. Tel. 06-70-616-5756.

Back office külkereskedelem, marketing,
pénzügyi ügyintézõ munkakörbe keresünk fiatal, ambiciózus munkatársat
középfokú angol nyelvtudással szentendrei hajószalonunkba. Munkaidõ: hétfõtõlpéntekig: 9.45-18.00 Jelentkezés: fényképes magyar és angol nyelvû önéletrajzzal: acs@vizisport.hu és juhasz@vizisport.hu e-mail címen.
Pomázi fodrászüzletbe kozmetikust keresek vállalkozói igazolvánnyal. Tel. (26)
325-911.
Szentendrei mûhelyembe varrónõt keresek. Tel. (26) 316-503.

A Fehérvíz utcában I. emeleti, kétszobás,
jó állapotú lakás eladó. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel: 06-20-491-1418.
Barackos úton – buszmegálló közelében
– 172 nöl (620 nm) belterületi, 15% vegyes beépíthetõség telek eladó 30 nm
faházzal, melynek elbontása után 93 nm
alapterületû családi ház építhetõ. Víz,
villany van, gáz a telken. Irányár: 18 millió Ft. Érdeklõdni: (26) 301-952.

Könyvelõirodában keresek munkát, fõ-,
vagy részmunkaidõben, 11 éves közhivatali gyakorlattal. Tel. 06-20-929-9240.
Felsõfokú német, középfokú angol nyelvtudással, számítógépes ismeretekkel
munkát keresek. Tel. 06-20-914-9021.

EGÉSZSÉG
Leszoktatjuk a dohányzástól 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelentkezéssel a Békásmegyeri, a Vörösvári úti
és az Újpesti, a 13. kerületi Gömb u. 48.
szám alatti SZTK Rendelõkben. Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

KIADÓ LAKÁS
Szentendre, Kõzúzó utcában 55 nm-es, 2
szobás, új lakás kiadó. Tel. 06-70-9440859.
Kétszobás családi ház kiadó Izbégen. Tel.
06-30-850-5237.

Szentendrei pizzéria berendezve bérbeadó. Tel. 06-20-944-1844.
Kiadó üzlethelyiség Szentendre belvárosában. Tel. (26) 380-005.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
Angyal Zoltánné dr. Demeter Judit
életének 63. évében, 2008 április 2án elhunyt. Felejthetetlen halottunkat április 17-én 15 órakor a
Sztaravodai úti köztemetõben kísérjük el utolsó útjára.
A gyászoló család

Ingatlanközvetítõi
tevékenység
átadó a megszerzett ügyfélkörrel,
irodával, parkolóval, jó helyen. Tel.
06-30-299-0376.
Kõzúzó utcai ipartelepen – megosztva is – 450 nm-es, 1. emeleti, összközmûves helyiségek mûhely, raktár,
iroda céljára kiadók, eladók. Ugyanitt
2000 nm szabad terület bérelhetõ,
megvásárolható. Tel. 06-70-9440859.
Szentendrén üzlethelyiséget keresek
a Fõ téren, a Dumtsa vagy a Bogdányi
utcában. Tel. 06-30-607-1149.
Lottózót, kicsi közértet átvennék. Tel.
06-20-916-2074.
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, 06-30677-1100.

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

Szentendre Ipartelepen (Kõzúzó utcában)
100 m2-es bemutató terem és irodák KIADÓK!
Érdeklõdni lehet: 06-30-966-3478

Építkezõk! Felelõs mûszaki vezetõ
munkát vállal. Tel/fax. 06-1-2853337, 06-70-507-1328.

Leányfalun õsfás villasoron, templom
mellett, bontásra szoruló házzal, építési
telek 26 millió forintért eladó. Tel. 0630-299-0376.

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

Petyinán – Barackvirág útról – aszfaltúton megközelíthetõ, 162 nöl gondozott
telken épült 40 nm másfél szobás téglaház
(konyha, fürdõ, WC, 28 nm terasz, alatta
2 autós garázs) eladó. Víz, villany, ipari
áram van, gáz az utcán. Gyönyörû panorámával a Duna és Buda felé. Tetõtér
beépítési engedéllyel. Irányár: 18,5 millió Ft. Tel. (26) 301-952.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Humanista
Mozgalom

Takarítást vállalok. Tel. 06-20-2030-732.

Dunabogdányban 720 nöl-es telek eladó
vagy ingatlanra cserélhetõ. Tel. (26) 380005.

Megbízható hölgy vállal takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet nem bébiszitter áron. Hívjon bizalommal. Tel. 0620-492-3186.

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

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

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

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

Szentendrén 5 300 000 forintért, jó
közlekedésnél, belvároshoz közel, 21 nmes, felújítandó földszinti garzon (szoba,
konyha, fürdõ) 9 nm-es terasszal eladó.
Tel. 06-20-474-2000.

ÜZLET

GYÁSZHÍR

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

Kutyakozmetika Szentendrén. Tel. 06-30542-9920.

Szentendrén, a fõúttól 200 m-re 300
nöl-es építési telek (domboldali,
panorámás) 15 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

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

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

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

Leányfalun eladó kétgenerációs, ötszobás
ikerház, 180 nöl-ös kerttel, 20 millió
forintért. Tel. 06-30-299-0376.

ÁLLÁST KERES
38 éves, megbízható, leinformálható
anyuka vagyok. Évekig óvodában dolgoztam mint szakképzett dajka. Saját gépkocsival rendelkezem. Keresek bébiszitter és takarítónõi állást. Tel. 06-20-5732695.

Tetõszerkezet, faházak, éghetõ anyagok
gomba és tûz elleni védelme – sok referencia, garancia. Tel. 06-20-483-4644.

SPORT

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 megszervezésében,
amely konkrét megoldásokat dolgoz ki, évek vagy
évtizedek megoldhatatlannak tûnõ problémáira.
70/ 3239-337

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Számítógép-javítás, -karbantartás, akár
az Ön otthonában is. Tel. 06-20-8007439.

a Városkapu üzletházban
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ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Április 11. péntek, 18 óra
AZ EURÓPAI MONGOL HÓDÍTÁS
VÉGE: MUHI
Kiss Mao-Tun István elõadása

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft
Április 11. péntek
18.15 EGY BÉBISZITTER NAPLÓJA
- színes feliratos amerikai film, 106
p., 2007 (12) rendezõ: Joe Wright
20.15 ÉLETEK ÉNEKE - színes magyar dokumentumfilm, 100 p., 2007
(12) rendezõ: Bereczki Csaba
Április 12. szombat
15.00 NAPKIRÁLYNÕ - színes magyarul beszélõ francia-magyar animáció, 85 p., 2007 rendezõ:
Phillippe Leclerce
16.30 EGY BÉBISZITTER NAPLÓJA
- színes feliratos amerikai film, 106
p., 2007 (12) rendezõ: Robert
Pulcini
18.00 ÉLETEK ÉNEKE - színes magyar dokumentumfilm, 100 p., 2007
(12) rendezõ: Bereczki Csaba
20.15 SZERELEM A KOLERA
IDEJÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma, 139 p.,
2007 (12) rendezõ: Mike Newell

Április 13. vasárnap
15.00 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai film, 90 p., 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
16.30 NAPKIRÁLYNÕ - színes magyarul beszélõ francia-magyar animáció, 85 p., 2007 rendezõ:
Phillippe Leclerce
18.00 HÉTKÖZNAPI
MENNYORSZÁG színes feliratos
svéd film, 130 perc, 2004(12)
rendezõ: Kay Pollack
20.15 ÉLETEK ÉNEKE - színes magyar dokumentumfilm, 100 p., 2007
(12) rendezõ:Bereczki Csaba
Április 14. hétfõ
18.00 EGY BÉBISZITTER NAPLÓJA
- színes feliratos amerikai film, 106
p., 2007 (12) rendezõ: Robert
Pulcini
20.00 PIAF - színes feliratos francia-angol-cseh film,140 p., 2007
(12) rendezõ: Olivier Dahan
Április 15. kedd
18.30 A CSODÁK VALÓSÁGA SZEPES MÁRIA - magyar dokumentumfilm, 73 p. rendezõ: Hegyi Béla
20.00 CIGÁNYOK IDEJE - színes
feliratos angol-olasz-jugoszláv film,
142 p., 1989 (16) rendezõ: Emir
Kusturica
Április 16. szerda
18.15 SZERELMEM, SZARAJEVÓ színes feliratos német-horvátbosnyák filmdráma,
90 p.,
2006 (16) - rendezõ: Jasmila Zbanic
20.00 VÁGY ÉS VEZEKLÉS - színes
feliratos angol film, 130 p., 2007
(12) rendezõ: Joe Wright
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MAGYAR PIÉTA

FOTÓKIÁLLÍTÁS

KOLPING AKADÉMIA

Siposhegyi Péter: Magyar Piéta –
Az Õszödi Köztársaság címû mûvét
április 20-án, vasárnap 19 órakor
adja elõ a Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház a városi színházteremben (Pest Megyei Könyvtár,
Pátriárka u. 7.).A küldetést teljesítõ délvidéki társulat 2004
õszén Siposhegyi Péter. Halottak
napjától virágvasárnapig, 2006.
március 15-én Wass Albert mûveibõl a Világ és a vége mûvekkel
már felejthetetlen estét szereztek
a helyi közönségnek. Jegyek 1600
és 2200 forintos áron rendelhetõk
Harmathéknál: (26) 312-958, 0620-310-4142.

Április 22-én, kedden 18 órakor
nyílik Végh Károly: Norvégia egy
magyar szemével címû fotókiállítása a Pest Megyei Könyvtárban
(Pátriárka u. 7.). A kiállítást
Wehner Tibor mûvészettörténész
nyitja meg, közremûködik Borbély
Mihály (szaxofon).

A legközelebbi Kolping Akadémiai
ismeretterjesztõ elõadásra április
19-én, szombaton 16 órakor kerül
sor a Kolping házban, a Péter-Pál
templommal szemben. Az elõadó
Dr. Tõkéczki László történész,
egyetemi docens. Az elõadás
címe: „A közép-európai polgári
világ kiszolgáltatása”. A részvétel
ingyenes.

KONKOLY GYULA
KIÁLLÍTÁSA
Április 19-én, szombaton 17 órakor nyílik Az én 1/4 századom
címmel Konkoly Gyula festõmûvész kiállítása a MûvészetMalomban (Bogdányi u. 32.).
Megnyitja Sturcz János mûvészettörténész, tárlatvezetés: efZámbó Happy Dead Band. Konkoly a
'60-as évek közepén induló magyar neoavantgard mozgalom
egyik kezdeményezõje. 1970-ben
Franciaországba emigrált, illusztrátorként tevékenykedett. A
80-as évek közepén visszatért a
képzõmûvészethez, innen datálódik mûvészetének második,
posztmodern korszaka. Az utóbbi
idõkben klasszikus figurális
képeket fest. Mostani kiállítása e
második alkotói korszak legjellemzõbb mûveit mutatja be. A
kiállítás megtekinthetõ június
15-ig.

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

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

AKNAY-KIÁLLÍTÁS
Április 18-án, pénteken 17.15
órakor nyílik az iszkaszentgyörgyi
Pappenheim-kastélyban Aknay János Munkácsy-díjas szentendrei
festõmûvész kiállítása. A Szent
György napok alkalmával nyíló tárlatot dr. Török Katalin mûvészeti
író nyitja meg. A kiállítás megtekinthetõ május 4-ig.

SZENTENDREI SÉTÁK

VÉRSZIPOLY

A Szeresd Szentendrét Séták
sorozatban a következõ alkalommal – április 13-án, vasárnap – a
gyerekeket várják kincskeresõ sétára, mely során a legkisebbek játszva fedezhetik fel városunk zegzugait. Találkozás 15 órakor a Paprikabíró utcánál. info@szeresdszentendret.hu.

Április 19-én, szombaton 19 órakor
a SNASZ (Szentendrei Nagyon
Amatõr Színjátszók) elõadásában
Philipp István-Bárány Ferenc A vérszipoly címû elõadását tekinthetik
meg az érdeklõdõk a DMH Barlangban. A rémes-rímes zenés vámpír-komédiára a belépés ingyenes.

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT
BUDAKALÁSZON

Több fát a kertbe...
KERTÉPÍTÕ ÉS KERÍTÉSELEMEK FÁBÓL
Nagy nyomáson, fakonzerváló anyagokkal
telített termékek kedvezõ áron.
Kerítéselemek, térelválasztók, kerti bútorok, szaletlik,
ágyásszegélyek, cölöpök, karók....
Egyedi tervek alapján is dolgozunk.
A szállítástól a kivitelezésig mindent egy helyen!
Viszonteladók jelentkezését várjuk!

Az újságot felmutatók részére 10%-os
kedvezmény április hónapban!
Internet Áruházon belül is megvásárolhatja termékeinket.

Mediator Kft.
Szentendre,
Kõzúzó u. 26.
Ny.: H-P:8-17 ig.
Szo.:8-13-ig
Tel.: 06/26-500-607,
500-608
Fax: 26/500-610
mediatorkert@vnet.hu

A Budakalászi Szent István Alapítvány jótékonysági koncertet
rendez a FALUHÁZ-ban április 11én, pénteken 20 órai kezdettel. A
koncerten közremûködik: a Harcsa
Veronika Quartet. Vendégmûvész:
Milosevits Mirkó. Belépõ kapható a
Faluházban és az Ági trafikban.

A kp Zeusz Kft. Megbízásából
dr. Bakonyi Árpád és felesége,
Wache Mária
tisztelettel meghívja

BIHON GYÕZÕ
festõmûvész kiállításának
megnyitójára
a Hajnóczy-Bakonyi házba
(Sopron, Templom utca 19.)
Április 12-én szombaton
12 órakor a kiállítást
megnyitja: dr.Feledy Balázs
mûvészeti író
A kiállítás megtekinthetõ
június 20-ig.
Nyitva: naponta, hétfõ kivételével 10-17 óráig.
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Kispályás foci
Szombaton, április 5-én volt az utolsó, közös forduló. Az elsõ
osztály bajnoka (már korábban) a Mazda Mirai csapata lett, a
második helyen végül a Püspökmajor II. csapata végzett. A
harmadik helyezett Anonymus csak gólkülönbsége miatt szorult
le a második helyrõl. Kiesett a Gépház, és a végül az utolsó
helyre visszacsúszó Club Petrol. Õk jövõre a másodosztályban
folytathatják.
A másodosztályt a Boka Junior pontveszteség nélkül nyerte,
ilyenre még nem volt példa. Második – még feljutó – helyen
zárt a Máj FC., a dobogó harmadik fokán a Káosz csapata végzett,
mindössze kétpontos hátránnyal. A Boka és a Máj csapata jutott
tehát fel az elsõ osztályba. Kiesett az AC Pumpa és a Muslicák,
de csak az AC Pumpa indulhat a selejtezõben, mert a Muslicák
csapatát a versenybíróság – a bajnokság elején meghatározottak szerint – kizárta. (Négy mérkõzésen nem jelentek meg.)
Április 12-én selejtezõ lesz a másodosztályba kerülésért a gimnáziumban, reggel háromnegyed 8-ig lehet nevezni.
AZ ELSÕ OSZTÁLY VÉGEREDMÉNYE
H Csapat
M Gy D
1. Mazda Mirai
18 13 3
2. Püspökmajor II. 18 12 4
3. Anonymus
18 12 4
4. Kéményseprõk
18 8
4
5. Zsalu
18 7
5
6. Magyar Alma
18 4
5
7. Phoenix
18 5
2
8. Piramis
18 5
2
9. Gépház
18 4
2
10. Club Petrol
18 3
3
Gólkirály: Renczés G. (Mirai) 15 góllal

Lg
58
42
37
42
41
31
37
31
21
27

Kg
22
16
17
39
31
37
46
51
40
65

Pont
42
40
40
28
26
17
17
17
14
12

A MÁSODOSZTÁLY VÉGEREDMÉNYE
H Csapat
M Gy D V
Lg
1. Boka Junior
18 18 0 0
75
2. Máj FC.
18 11 4 3
44
3 Káosz
18 11 2 5
49
4 Ultra Violák
18 10 2 6
39
5. Izbég
18 9
3 6
48
6. Unicum
18 9
1 8
37
7. Részautó
18 4
2 12 24
8. Tico-tico
18 4
2 12 29
9 AC Pumpa
18 3
1 14 22
10. Muslicák
18 2
1 15 19
Gólkirály: Varga Péter (Boka Junior) 20 góllal

Kg
17
16
22
30
35
31
45
60
63
67

Pont
54
37
35
32
30
28
14
14
10
7

Kézilabda
Hétvégén csapatunk a minden
szempontból profi, a feljutásra esélyes Pécset fogadta az
NB I/B csoportban. A mérkõzés óriási küzdelmet hozott.
Az elsõ félidõ parádésan, 5:1,
7:3 szentendrei vezetéssel
indult. Majd jött egy kisebb
megingás, és így döntetlennel fordultak a csapatok. A
második félidõt úgy folytattuk, ahogy az elsõ abbahagytuk. A 15. percben 19:16-os
állásnál sajnos bejött a szokásos rövidzárlat: elõbb egyen-

V
2
2
2
6
6
9
11
11
12
12

lített, majd három góllal elhúzott az ellenfél. Sikerült
egyenlíteni, majd az utolsó
percben hibáztunk, és így
gyõzött az esélyesebb Pécs.
EREDMÉNY
Szentendre – Pécs 22:24
(11:11)
Legjobb góllövõk: Duzsi 8,
Perényi 6.
Ifjúsági csapatunk magabiztos 35:29-es gyõzelmet aratott. Ezzel gyakorlatilag már
megnyerte a bajnokságot a
hátralévõ öt fordulótól függetlenül.
T. L.

Harcmûvészeti
találkozó
Számomra kedves rendezvényt kínálok a tisztelt olvasóknak: küzdõsport bemutatót rendez Tahiban egy
megszállott veterán sportoló,
Rácz Gábor.
Az öreg mester (itt az öreg
jelzõ legyen a tisztelet jele)
nem mást vett a fejébe, mint
azt, hogy a születésnapját
barátaival, ismerõseivel a tornateremben tölti, és ha már
úgy is ott van mindenki, akkor
összedobnak egy harcmûvészeti találkozót is!
Ha már lúd, legyen kövér, gondolkodott tovább a mester,
meghív tehát ezúton is mindenkit, mert lesz majorett
csoport zenei kísérettel, reneszánsz tánccsoport Visegrádról, meg Szent György
Lovagrend apródképzõ, karate, kungfu, kickbox és judo,
de még a helyi srácok is ott
lesznek, akik a focipályákon
küzdenek a gólokért.
Aki tehát látványt és élményt
szeretne péntekre, az legyen
Tahiban április 11-én, pénteken 17.50-kor a Fõ téren,
utána meg a sportcsarnokban,
mert végigizgulhatja, nézheti, mulathatja, hogy ünnepel Tahi, Rácz úr és a sport!

Eladásra kínáljuk a szentendrei
11094 hrsz. alatti 5438 m2 térmértékû ingatlant, amelynek kertvárosi lakóövezeti besorolása LKeSp3, s a Szentendre Egres utca
irányából közelíthetõ meg. Gáz, víz,
infrastruktúra a telken megtalálható. Eladási irányár: bruttó 20 000
Ft/m2.
Ajánlatokat 2008. április 24-én 11
óráig írásban kérjük megküldeni a
Városi Szolgáltató Zrt. 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9. sz. alatti
címre. Az ajánlatok értékelése
2008. április 24-én 12 órakor
történik, s ezt követõen a vevõvel
az adásvételi szerzõdés megkötésre
kerül.
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MÁTÉ FOTO – OPTIKA
25 éves
MINDEN ÁPRILIS HÓNAPBAN KÉSZÍTETT ÚJ SZEMÜVEGRE
(lencse, keret)

25%-OS KEDVEZMÉNY
INGYENES COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

2 0 0 0 S z e n t e n d r e , S z t a r a v o d a i u. 5 4 .
Nyitva: H-P: 9-17 óráig
Szo: 9-13 óráig
Tel.: 26/311-841, Fax.: 26/315-844
Email: matefotooptika@freemail.hu
www.matefotooptika.hu

Április hónapban hétfõn délután
16 és 18 óra között a 2 literes kiszerelésû
világos és barna sör 10%-os
kedvezménnyel vásárolható büfénkben!
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BÜFÉ: 2000 Szentendre, Kõzúzó u. 26.
Nyitva: H-P: 0530–1800 Szo.: 0600–1300
Elvitelre kapható 1, 2 literes palackos sör.
Rendezvényekre, családi összejövetelekre sörcsapoló
berendezés bérelhetõ.

Sörfõzde:
MEDIATOR Kft. 2000 Szentendre, Kõzúzó u. 26.
Tel: 06 26/500-608, 500-609

Szentendre, Szabadkai utca 9. sz.
alatt található telephelyen 980 m2es csarnoképület raktározási célra
kiadó. Érdeklõdni Medveczki Imre
mûszaki igazgatónál lehet a
20/9495-432-es telefonszámon.
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