
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP • ALAPÍTVA 1899-BEN
MEGJELENIK PÉNTEKEN • ÁRA 158 FT

XXII. ÉVFOLYAM • 15. SZÁM • 2008. ÁPRILIS 18. 15

HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
Kilépett a Polgári Koalícióból a legutóbbi testületi ülésen Fülöp Zsolt képviselõ (3. oldal). 
A hétvégén rendezik a hagyományos utcai futóversenyt, melynek egyik fõ szervezõje Tóth
Attila, a Piramis SE vezetõje (12. oldal). Megalakult a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 
A cég egyik ügyvezetõ igazgatójával, Bornemisza Miklóssal beszélgettünk (4. oldal). Jávor
Piroska festõmûvész kiállítása a költészet napján nyílt meg Pomázon (9. oldal). Golda János
építész a tervezõje a Pismány „kapujában“ kialakítandó Tegez-ligetnek (3. oldal).

Fülöp Zsolt Tóth Attila Bornemisza Miklós Javor Piroska Golda János

Véglegesítették hivatalában
Závodszky Zoltánt, a Szent-
endrei Közmûvelõdési, Kultu-
rális és Városmarketing Kht.
eddig megbízottként dolgozó
ügyvezetõjét a keddi testületi
ülésen. Mint ismeretes, január
22-én a képviselõ-testület
rendkívüli felmondással meg-
szüntette Kriaszter Attila ko-
rábbi ügyvezetõ munkavi-
szonyát, és új pályázatot írt ki
a tisztség betöltésére. Az
átmeneti idõszakra január 23-
án Závodszky Zoltánt bízták
meg. 

A pályázaton indulók körét a
bíráló bizottság elõször 11-rõl
nyolcra szûkítette. Az április
15-i ülésen végül hat jelöltet
hallgatott meg a képviselõ-
testület: Simonyi Krisztinát, Ur-
bán Ágnest, Nyitrai Márta Zsu-
zsannát, Boros Ivánt, Závodsz-
ky Zoltánt és Balatoni Mónikát.
Az elõszavazások során ketten
maradtak versenyben, a vég-
szavazáson Nyitrai Zsuzsa ma-
radt alul 6 igen, 1 nem és 9
tartózkodás mellett, míg Zá-
vodszky Zoltán 15 igen és 1
tartózkodás mellett megkapta

a testület bizalmát, és a 2011-
ig tartó ügyvezetõi megbízást.
A nyertes rövid gondolkodási
idõt kért, majd a testületi ülés
délutáni etapjának elején köszö-
nettel elfogadta a kinevezést.
A bölcsész végzettségû buda-
pesti vállalkozó fiatalember
még ideiglenes megbízása ide-
jén, január 23. és április 15.
között komoly válságme-
nedzseri munkát végzett: biz-
tosította a cégszerû mûködés
feltételeit, és kollégáival
egyenesbe hozta az intézmény
könyvelését.

Závodszky Zoltán maradt az  igazgató

Hátba támadt frakció Írásunk a 3. oldalon
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

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

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

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

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

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

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

SSOOSS
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Tájékoztatás
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink
figyelmét, hogy az okmány-
irodába történõ elõzetes
bejelentkezés során a gép-
jármû ügyintézésre történõ
idõpontfoglaláshoz a jövõ-
ben minden esetben meg
kell adni a jármû rendszámát
vagy – elsõ forgalomba he-
lyezés esetén – az alváz-
számát.
Április 21-tõl az elõzetesen
lefoglalt idõpontban kizáró-
lag a foglaláskor megjelölt
rendszámú (alvázszámú) jár-
mûvel kapcsolatos ügy intéz-
hetõ, melyet az ügyintézõ
ellenõrizni fog.
Azokat az idõpontfoglaláso-
kat, amelyek esetében a rend-
számot (alvázszámot) a beje-
lentkezõ nem adta meg, tö-
röljük a rendszerbõl.
Megértésüket és együttmûkö-
désüket köszönjük!

Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A szentendre önkormányzat
pályázatot ír ki helyi közös-
ségek, intézmények számára,
a környezetvédelmi alap fel-
használásáról.
Az elosztásra kerülõ összeg
1,5 millió Ft. Pályázni olyan
környezetvédelmi progra-
mokkal lehet, amelyek elõ-
segítik a lakosság környezet-
tudatosságának erõsítését
vagy valamilyen környezet-
védelmi probléma megoldá-
sát, a környezetvédelmi nap
megrendezését.
A pályázatokat április 28-án
11 óráig lehet beadni a pol-
gármesteri hivatal iktatójá-
ba, Környezetvédelmi Alap
Pályázat megjelöléssel. In-
formáció: Kondacs Krisztián
(26) 503 353.

Felhívás kitüntetési
javaslattételre

Szentendre Város Önkormány-
zata augusztus 20-án, a Szent
István nap tiszteletére ren-
dezett nemzeti ünnepünk al-
kalmából adományozza a Szent-
endre Város Díszpolgári Címet
és a Pro Urbe Emlékérmeket.
Díszpolgári cím adományozható
– a város önkormányzatának
legnagyobb elismeréseként –
annak, aki valamely téren jelen-
tõs, kiemelkedõ munkájával
vagy életmûvével mind a váro-
son belül, mind pedig orszá-
gosan vagy nemzetközi viszony-
latban elismerést szerzett, és
ezzel hozzájárult Szentendre jó
hírnevének öregbítéséhez.
Pro Urbe Emlékérem adomány-
ozható azoknak a személyek-
nek, csoportoknak, társadalmi
vagy gazdasági szervezeteknek,
akik vagy amelyek a város fej-
lesztésében, a közszolgálati, az
egészségügyi, a szociális, az
oktatási, a kulturális, a sport, a
társadalmi vagy a gazdasági
élet bármely ágazatában a város
értékét gyarapítva kiemelkedõ
eredményt értek el. Pro Urbe
Emlékérem minden évben maxi-
mum három adományozható.
A beérkezett javaslatok alapján
a város képviselõ-testülete
dönt a kitüntettek személyérõl.

A javaslatokat személyekre és
kitüntetésekre bontva, külön-
külön javaslatként kell beadni.
Javaslatot tehetnek: a polgár-
mester, a jegyzõ, szentendrei
szakmai és civil szervezetek,
egyesületek, intézmények,
valamint legalább 20, szenten-
drei állandó lakhellyel ren-
delkezõ polgár.
A javaslatokat április 30., szer-
da 16 óráig lehet beadni a pol-
gármesteri hivatal iktatójába
(Városház tér 3.). A polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán
átvehetõ vagy a honlapról
(www.szentnedre.hu) letölt-
hetõ adatlapon 10-15 gépelt
sorban kell megfogalmazni a
méltatások szövegét. 
Az adatlapot e-mailben is el
lehet juttatni: 
nyolczas@ph.szentendre.hu
címre.
További felvilágosítás: 
Nyolczas Csabáné, 26/503-365

TRANSITIONS SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ!

-30% árkedvezmény a Transitions 

(fényre sötétedõ) szemüveglencsékre 

illetve a multifokális (progresszív) lencsékre is!

Vagy: egy pár Transitions lencse mellé 

egy pár napszemüveg lencsét adunk 

ajándékba!

RÉSZLETEK AZ ÜZLETBEN

Kaiser Optika Szemüvegszalon
Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
tel.: 26/303 325, 30/9666 156
www.kaiseroptika.hu

Készüljön

Ön is a

nyárra 

a Kaiser

Optikával!

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

Érdeklõdni lehet: 06-30-966-3478 
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A polgármester 

naplója
április 21.
09.00 Alpolgármesteri beszá-

moló
09.30 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodav-

ezetõjével
megbeszélés

13.30 Elõadás a BGF-en
Szentendre idegenfor-
galmáról

április 22.
10.00 TÖOSZ elnökségi ülése
15.00 Raiffeisen Bank

képviselõivel
egyeztetés

április 23.
11.00 Ford Közép-Európai

Központjának alap-
kõletétele

15.00 Befektetõkkel
megbeszélés

április 24.
09.30 Európai Protokoll Nap -

Príma díj átadása
15.00 Tûzoltó testvérvárosi

küldöttségek köszön-
tése 

április 25.
10.30 Makovits Rudolfné 103

éves szentendrei lakos
köszöntése

Nemzetközi tûzoltótalálkozó
Április 24-27. között Szentendrén rendezzük meg, a már hagy-
ományos, nemzetközi tûzoltótalálkozót. A találkozóra
Wertheim, Salon de Provence, Aranda de Duero és – most elõször
– Ostrów Wielkopolski városokból érkeznek bajtársaink. Terveink
szerint megmutatjuk nekik  Szentendrét, a Dunakanyart,
valamint 26-án délelõtt, a Skanzenben tûzoltóversenyt ren-
dezünk, ahol ifjúsági tûzoltóink is bemutatkoznak. Ez utóbbi
skanzeni program nyilvános lesz, ugyanúgy, ahogyan az esti
utcabál, amelyet a Lázár cár téren rendezünk 18.00 órától.
Mindkét programra szeretettel várjuk a város lakosságát. Az
utcabálon fellépnek: a Söndörgõ Együttes,
a Balkán Express, a Salami Brothers és a Shiraz étterem hastán-
cosai.

Végi Csaba  tûzoltó százados

Õk elkezdték…
Civil összefogással szépül Pismány kapuja

Bõ egy hónappal
ezelõtt a Tegez
utca környéké-
nek lakói szemét-
szedésre gyûltek
össze dr. Dragon
Pál körzeti képvi-
selõ vezetésével.
Három hete már
két konténer sze-
metet gyûjtöt-
tek, és belekezd-
tek a terepren-
dezési munkála-

tokba is, gallyat szedtek, patakmedret tisztítottak, össze-
gyûjtötték az építési törmeléket. A Városi Szolgáltató konté-
nert adott, egy vállalkozó kisméretû markológépet, a többiek
pedig – vagy tucatnyian – a kétkezi munkájukat. A kezde-
ményezés kinõtte magát: most már azt tervezik, hogy kialakítják
Pismány kapuját, a „Tegez-ligetet” a Tegez utca Skanzen felé
esõ szakaszán. Dr. Dietz Ferenc polgármester teljes mellszé-
lességgel kiállt a kezdeményezés mellett. Golda János építész,
aki vállalta, hogy elkészíti a szükséges terveket, így vall a „rend-
rakásról”: „Négy alapvetõ szempont vezérel minket. Az egyik a
pismányi horhosok, vagyis a vízmosások rehabilitációja. Ezek
alapvetõen meghatározzák Szentendre arculatát. A másik, hogy
a turisták számára valódi fogadóhelyet alakítsunk ki Pismány
kapujában. Ehhez kapcsolódik a harmadik szempont, nevezete-
sen hogy a Skanzen fejlesztési tervei szerint a Tegez utca felõli
telekhatárig nyúlik majd a múzeumi vasút egyik szárnyvonala,
amelyhez szeretnénk méltó környezetet teremteni. Végül, de nem
utolsósorban a mi jó lakóközösségünk hasonlóan hatékony tud
lenni, mint a jó példával elöljáró Bükkös-partiak Baráti Köre.”
A lakók minden segítõt szívesen fogadnak szombatonként
nyolctól délig a Tegez utca elején, ahol „szinten tartó takarítást”
és gallygyûjtést végeznek.                                               

- bt -

Hírek a testületi ülésrõl
INGYEN PARKOLÁS: VÁLLALKOZÓKAT IS BELEVONTAK
Megkapják az ingyen parkolásra jogosító parkolómatricát az I.
és II. parkolási zónába azok a vállalkozók, akiknek a vállalkozása
Szentendrére van bejegyezve, és gépjármûvük után Szent-
endrére fizetik a teljesítményadót – döntött a városvezetõk
testülete április 15-én. A kedvezmény csak a KRESZ 1/1975-ös
szabályában definiált 3,5 tonna alatti, személyszállításra alka-
lmas gépkocsikra vonatkozik (ezekbõl azonban vállalkozá-
sonként akár többre is), és csak az I. és II. parkolási zónában.
Az új szabályok a kihirdetés napján lépnek életbe, ekkor
tudhatják meg a vállalkozók, miként igényelhetik a matricákat.
A testület egy új parkolási bérletet is bevezetett: a III. (kiemelt)
zónában érvényes bérlet ára éppen duplája az I. és II. zónában
érvényesnek, évente 120 000 forint.

FÜLÖP ZSOLT KILÉPETT A FRAKCIÓBÓL
Fülöp Zsolt képviselõ közvetlenül a kulturális kht. ügyveze-
tõjének kinevezésérõl szóló szavazás elõtt bejelentette, hogy
elhagyja a jobboldali frakciót. „Az ügyvezetõ megválasztása
kapcsán született egy frakcióhatározat, s nekem, mint a frakció
tagjának, elvileg e szerint kellene szavaznom. Mivel azonban ezt
a voksot nem tudom összeegyeztetni a lelkiismeretemmel, úgy
döntöttem, kilépek a frakcióból. Nem tehetek másként” – fogal-
mazott a képviselõ. Dr. Dietz Ferenc polgármestert váratlanul
érte a bejelentés. Öt perc szünetet rendelt el, hogy Fülöp Zsolt
négyszemközt fejthesse ki a döntése mellett szóló érveket. Mivel
azonban õ nem kívánt élni a lehetõséggel, a polgármester a
megmaradt frakciótagokkal vonult el a további teendõk zártkörû
megvitatására. Az öt percbõl végül csaknem egy óra lett, majd
a napirendnek megfelelõen szavazással folytatódott az ülés.

– Meglepõdést és döbbenetet
láttam a Polgári Koalíció tag-
jainak arcán Fülöp Zsolt kép-
viselõ tegnapi bejelentése-
kor. A frakcióból való kilé-
pése valóban hidegzuhany-
ként érte Önöket?
– Fülöp Zsolt testületi ülésen
történõ bejelentése elõtt öt
perccel a polgármester úr szo-
bájában egyeztetést tartot-
tunk a napirendi kérdésekrõl,
itt a frakcióból történõ kilé-
pésére semmilyen utalást nem
tett. Érthetetlen és megma-
gyarázhatatlan volt az is, hogy
a frakció elõzetes tájékoz-
tatása helyett elõször a tes-
tülettel és – a jelenlévõ TV-n
keresztül – a széles nyilvá-
nossággal közölte a döntését,
a frakció tagjai azóta sem kap-
tak tõle részletes tájékoz-
tatást.
– Nem volt semmilyen egyez-
tetés elõzetesen, árulkodó
jelek errõl a hirtelen politikai
lépésrõl?
– Fülöp Zsolt kb. egy éve ki-
lépett az MDF-bõl, s tájékoz-
tatta a frakciót, hogy nem kí-
ván elindulni a Polgári Koalí-
ció színeiben a 2010-es önkor-

mányzati választásokon, mert
más dologban gondolkodik.
Kijelentette azonban azt is,
hogy nagyon örül, hogy a
város vezetésében az az ér-
tékrend, s az a képviselõ cso-
port adhatja a vezetõ szere-
pet, amellyel teljesen egyet-
ért, és változatlanul minden
erejével azon lesz, hogy a
2010-es önkormányzati vá-
lasztáson a PK a mostanihoz
hasonló gyõzelmet arasson. 
– A kialakult helyzet után
milyen lesz a Polgári Koa-
líciónak Fülöp Zsolttal tör-
ténõ együttmûködése?
– Fülöp Zsolt a frakcióüléseken
állandó meghívottként ezután
természetesen nem lesz jelen,
de továbbra is számítunk a jó
ötleteire, elképzeléseire, és
reméljük, hogy a jó együtt-
mûködés megmarad vele. 
A frakcióból való kilépésnél
sokkal fájdalmasabb az, ami-
lyen módon ezt megtette. 
A város fejlesztésével kapcso-
latos céljaink változatlanok,
és ezek megvalósítása érde-
kében a továbbiakban is
együtt kívánunk mûködni
Fülöp Zsolttal.                 - t -

Hátba támadt frakció
Fülöp Zsolt frakcióból történõ kilépése kapcsán To-
lonics Gyula, a Polgári Koalíció frakcióvezetõjének
véleményét kérdeztük az esetrõl. 

Dragon Pál, a kezdeményezõ 
és Golda János, a liget tervezõje

OÁZISOÁZIS
SZÉPSÉGSZALONSZÉPSÉGSZALON
Megnyílt:
Szentendre Bolgár u. 8.
T: O6-26-312-924

• Nõi-, férfi-, gyermek
fodrászat 

• Hajhosszabbítás
• Hajgyógyászat

(Rising) 
• Számítógépes

frizuratervezés
• Kozmetika 
• Avon tanácsadás
• Manikûr, mûköröm 
• Paraffinos kézápolás
• Fülbelövés
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4 város

– Kinek az ötlete nyomán jött
létre a kft.?
– Sok-sok beszélgetés és esz-
mecsere után a város vezetõi-
vel közös véleményre jutot-
tunk: olyan szervezetet kell
létrehozni a városfejlesztési
feladatokhoz, amely mentes
az önkormányzati munka hát-
rányos oldalától, nehézkes-
ségeitõl, de benne vannak az
önkormányzat jó tulajdonsá-
gai, és teljes mértékben kép-
viselni tudja a város érdekeit.
Jó fél éves elõkészítõ munka
után jutottunk el nemrég a
megvalósításhoz.
– Hogyan érvényesül Önök-
nél, mint 100%-os tulajdonú
önkormányzati cégnél az az
alapelv, hogy függetlened-
jenek az önkormányzati mun-
ka negatív oldalától?
– Az önkormányzat közigaz-
gatási szerv, a Pro Szentendre
Kft. pedig egy gazdasági tár-
saság. Ez utóbbiban gyorsabb
és egyszerûbb a munka, hiszen
a versenyszférából érkezõ szak-
emberek ülnek benne, akik a
for-profit szektor tempójához
szoktak. Azt a feladatot kap-
tuk a várostól, hogy azokban
a kérdésekben, amelyek nem
a képviselõk és az önkormány-
zati dolgozók szakterületéhez
tartoznak, a megfelelõ szak-
embergárdával fegyverezzük

fel magunkat, és a segítsé-
gükkel javaslatokat dolgoz-
zunk ki a képviselõ-testület
számára. Miután õk – a kft.
tulajdonosi bizottságának
közremûködése mellett – meg-
szavazzák a döntéseiket, ismét
rajtunk a sor, hogy végrehajt-
suk a döntést. Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy nem
vagyunk öncélú kereskedõcég:
azokat az érdekeket és dön-
téseket kell szolgálnunk, ame-
lyeket a testület hoz, s e folya-
matban elsõdleges a város,
vagyis Szentendre érdeke.
– Mennyiben számít újdon-
ságnak ez a városfejlesztési
megoldás, hogy az önkor-
mányzat egy gazdasági tár-
saság kezébe adja a városfej-
lesztési feladatokat?
– Nem szokatlan, egyre több
városban igyekeznek olyan
szakembereket bevonni a te-
lepülésfejlesztésbe, akik poli-
tikától mentesen, szakmai ala-
pon végzik a gazdasági mun-
kát. Több pályázati rendszer
alapfeltételként írja elõ, hogy
a projektek menedzselésére a
települések önálló gazdasági
társaságot hozzanak létre. A
pályázatok mellett ráadásul
lesznek olyan projektjeink,
amelyekkel nyereséget szeret-
nénk termelni a városnak, ezért
vettük fel a közhasznú társaság

helyett a korlátolt felelõsségû
társaság cégformáját.
– Munkájuk legnagyobb ré-
szét a pályázatok figyelése
teszi ki. Ezek szerint meg-
szûnik az önkormányzatnál
a pályázati referensek stá-
tusza?
– A mi egyik fõ feladatunk
valóban az, hogy nyomon kö-
vessük a pályázatokat, és ki-
derítsük, melyeken érdemes
részt vennie a városnak. Azon-
ban ez nem azt jelenti, hogy
ne lenne szükség a hivatalban
pályázati referensekre, sõt a
szerepük elengedhetetlenül
fontos a munkánkhoz. Óriási
hiba is lenne megszüntetni a
státuszukat, hiszen a legtöbb,
a város számára fontos pá-
lyázatra – fõleg a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Opera-
tív Program 2007-2008-as
akciótervi idõszakának pályá-
zataira – csak önkormányza-
tok pályázhatnak. A pályázati
folyamatban ezért szükséges
részt vennie a hivatal szakem-
bereinek, így mindenképp fon-
tos, hogy a hivatalban legyen
hozzáértõ felelõse ennek a
területnek. Ránk elsõsorban az
elõkészítõ és a végrehajtó
munka marad, az adatszolgál-
tatások és a hivatal korábbi
vagy kisebb pályázatainak
kezelése a referensek dolga.

– Kik vesznek részt a cég
munkájában?
– A cégnek két ügyvezetõje van.
Jómagam korábbi munkáim
során részt vettem idegenfor-
galmi, városrendezési és ingat-
lanfejlesztési projektekben,
képbe kerültem e területen, s
miután sokat beszélgettünk a
polgármester úrral városfej-
lesztési kérdésekrõl, végül én
lettem a cég egyik ügyvezetõje.
Magam a projekt-elõkészítés-
ben vállalok aktív szerepet,
ügyvezetõtársam, Simon Péter
helyi vállalkozó pedig kiváló,
fõleg pénzügyi befektetésekkel
és ingatlanfejlesztéssel fog-
lalkozó szakember. Rajtunk
kívül fiatal munkatársak dolgoz-
nak még menedzserként a cég-
ben, s ahogy nõnek a fela-
dataink, úgy nõ majd a létszá-
munk is. A cég irányításáért
felelõs tulajdonosi bizottság
tagjai: dr. Dragon Pál, Hajdu
Gábor, Tolonics Gyula és Trenka
István. Az õ csoportjuk kiegészül
a polgármesterrel is, így ötük
egyhangú döntése kell ahhoz,
hogy a Városfejlesztési Kft.
ügyeiben döntést hozzanak. Ha
nem egyhangú a szavazás, akkor
a képviselõ-testületnek kell
döntenie. Emellett minden
tulajdonosi bizottsági ülésün-
kön jelen van dr. Molnár Ildikó
jegyzõ asszony is.

– Mi a fejlesztések fontossá-
gi sorrendje?
– Elsõként, csupa nagybetûvel:
a GÁT. A vízzel nem beszélhetjük
meg, hogy idén maradjon el az
árvíz. A legfontosabb tehát az
árvízvédelem, azon belül is leg-
elõször az életveszély elhá-
rítása, a gát mûszaki állapotá-
nak stabilizálása. Ezt követi a
belváros rehabilitációja, a SZEI
fejlesztése, továbbá azok a fej-
lesztési célok, amelyeket a
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégia tartalmaz.
– Hogyan áll a munka jelen
pillanatban, és mi történt
eddig?
– Az alapfeladatokat az ala-
pítás pillanatában megkaptuk
a tulajdonosoktól. Azóta há-
rom tulajdonosi bizottsági
ülésünk volt, amelyeken a
tagok további határozatokat
hoztak, újabb feladatokat
megjelölve. Jelenleg a legtöbb
projekt esetében az elõkészítõ
fázisban vagyunk: költség-
vetési becsléseket készítünk,
terveket készítünk elõ, hiszen
például egy teljes városrész
áttervezése, rehabilitációja
nem kis feladat: a fõépítésztõl
a jogászokig mindenkinek
részt kell vennie benne.
Emellett az önkormányzat
korábbi pályázatait vizsgáljuk,
és folyamatosan egyeztetünk
a pályázati közremûködõ szer-
vezetekkel. S ami a legfõbb:
az eredményes munka alap-
feltételeként szoknunk kell
egymás nyelvezetét – döntés-
hozatali mechanizmusait –
mind a hivatalnak a miénket,
mind nekünk a hivatalét. Bár
vannak dolgok, amelyekre idõ-
rõl idõre kölcsönösen rácso-
dálkozunk, áthidalhatatlan
problémát szerencsére nem
látok.                           

- tb -

Bornemisza  Miklós

Profik a városért
Bemutatkozik a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.
Városunk döntéshozói a tavalyi év végén hozták létre a Pro Szentendre Város-
fejlesztési Kft.-t, amelyrõl eddig – néhány képviselõ-testületi ülés napirendi pont-
jaitól eltekintve – nem sokat tudtunk meg. Mivel foglalkozik a cég, miképpen állt
össze, és milyen feladatok várnak rá? A válaszokat Bornemisza Miklóstól, a cég egyik
ügyvezetõjétõl kaptuk meg.

Deviza alapú hitelek közvetítése ingatlanfedezettel
akár kezes és jövedelemigazolás nélkül is
végrehajtás alatt álló ingatlanra is
aktív bárlistásoknak is
meglévõ banki és magánhitel kiváltása is lehetséges
közüzemi terhek és APEH tartozás kifizetésére is
zártkerti ingatlanok is finanszírozhatóak
vegyes építésû és vályogházak is elfogadhatóak fedezetként
osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok hitel ügyintézése
nagy értékû házak, üzletek hitelezése is lehetséges 100 millió Ft-ig

VÁLLALKOZÓI HITELEK ÜGYINTÉZÉSE!

jelzáloghitel ingatlan fedezettel hosszú távra
forgóeszköz hitel rövid lejárattal (1 év) 30 millió Ft-ig
folyószámla hitel akár tárgyi fedezet nélkül is
társasház építések kivitelezése (4 lakásostól)
fejlesztési és beruházási hitelek akár milliárdos finanszírozással

06-70/520-0270 • 06-20/514-3639 • 06-30/940-4664
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Sebesség-
csökkentési akció

Nincs olyan nap, amikor ne hal
lanánk súlyos vagy könnyebb
személyi sérüléssel járó autós vagy
motoros balesetrõl a környéken. A
Szentendrén áthaladó 11-es út

pedig kiemelt szerepet játszik a baleseti statisztikák
terén. Bár a hatályos közlekedési szabályok szigorúan
meghatározzák a lakott területen való, 50 km/órás
maximális sebességet, valamint a vezetés elõtt
fogyasztható alkohol mennyiségét, úgy tûnik, a jár-
mûvel közlekedõk – különösen vonatkozik ez a drága,
nagyméretû autók vagy motorok tulajdonosaira – te-

kintélyes része ezt nem veszi igazán figyelembe. Az
ittas vezetés ellen végre a rendõrség is határozott
fellépést hirdetett a zéró tolerancia jegyében, de a
sebességet túllépôk, vagy a zebra elõtt nem megálló
jármûvezetõk ellen, akik a balesetek jelentõs részéért
felelõsek, nincs még igazán hathatós törvényi szigor.
Marad tehát a meggyõzés, az emberek józan belátóké-
pességére való hatás módszere.
A városban mûködõ civil szervezetek közül a Rotary
Club Szentendre és a Szeresd Szentendrét Egyesület
tagjai elhatározták, hogy az elõbb említett meg-
oldáshoz folyamodnak. 2007 októberének elsô nap-
jain kezdték meg, a reggeli forgalmi csúcs idején
sebességcsökkentési akciójukat. Több ezer szórólapot
és gépkocsikra ragasztható matricát osztottak szét a
szentendrei autósoknak. „Tarts(d) velünk Szent-
endrén! a max 50 km/h maximális sebességet a vá-
roshatáron belül”, valamint. „Tarts(d) velünk és állj
meg a zebra elõtt, ha gyalogos várakozik a járdán”,
kérték az autósoktól. Akik, ha egyetértettek a kez-
deményezéssel, a matricát jól látható módon he-
lyezték el gépkocsijuk hátsó szélvédõjén. Ezzel
egyértelmûen jelezhették a mögöttük haladó autók-
nak, hogy miért haladnak ekkora sebességgel és miért
állnak meg a zebránál – mintegy üzenve autóstár-
saiknak.
Az õszi akció folytatásaképpen április ötödikén reggel
világítózöld biztonsági mellényes rotarysok jelentek
meg a város forgalmas bevásárlóközpontjainál. Az itt
osztogatott színes matricákhoz jó érzésre és belátás-
ra biztató kedves, meggyõzõ szavak is járultak. 
Remélhetõleg, hogy aki ilyen 50 km/h-s matricát
kapott, elgondolkozik a hallottakon. A másra és a
törvényhozókra való mutogatás helyett ugyanis végre
tudomásul kellene vennünk, hogy önmagunk és
embertársaink testi épsége vagy élete mindannyiunk
felelõssége.  

Rappai Zsuzsa

Postaláda

Inter - nyet
„A kiszolgáló nem található.” Három napja köszön
vissza ez a mondat az Internet Explorerre kattintva.
Bemondta az unalmast a világháló, Szentendrérõl
nem lehet felhajtani az információs szupersztrádára.
Nincs mit szépíteni ezen: állati idegesítõ helyzet ez,
bennem pedig (tán több század magammal) te-
hetetlen düh tombol. Nem is elsõsorban a net hiánya
okozza ezt, bár az is piszkosul fáj, hanem a debütáló
Fibernet hozzáállása miatt. 
Néhány hete már rossz elõérzetem volt. A Dunakanyar
Holding ügyfélszolgálatán jártam. A kicsi halnak a
fõhadiszállásán mondták, hogy hamarosan jön a
nagy, lakattal a kezében. A multinacionális cég ugya-
nis a szentendrei bevásárlását azzal kezdte, hogy
rögvest megszüntette a helyi ügyfélszolgálatot. A
25 ezres városba ugyan minek már az? Aki akar
valamit, jöjjön Budapestre intézni, vagy küldjön 
e-mailt, esetleg telefonáljon! Utóbbiról lejjebb még
részletesen. Ha pedig a Fibernet szentendrei ügyfelei
mégis az asztalra akarnának csapni? Nos, akkor azt
a közeli Budafokon (!) megtehetik…
Szóval, valamiféle átállást kezdett a cég a múlt héten,
még konkrétabban április 11-én. Azok, akik hasz-
nálták a cég levelezését, olvashattak errõl egy kurta
kis levelet. Én freemail-es és gmail-es vagyok, így
csak a durva lekapcsolásból tudtam meg, hogy nincs
internet. Nyet. E sorok írásakor már három napja.
Hát persze, hogy telefonáltam. Az ügyfélszolgálat-
ra. Na, hát az is vicces, hiszen 5 kezelõvel ezt a
körzetet ellátni érezhetõ felelõtlenség. A hibabeje-
lentésre így aztán több ízben is 10-20 percet kellett
várnom. Persze a saját költségemen. Magyarán a
pénzemért idegesíthetem magamat, miközben egy
hang ismételgeti: „hívása fontos számunkra…”
Balek vagy Zakar Ádám, ez a helyzet.

72 óra. Az ügyfélszolgálat szerint ennyi idõ alatt
tuti kijönnek a Fibernet szerelõi. Az alvállalkozók,
akiket az ügyfélszolgálatos e-mailben (!) értesít az
aktuális panaszról. Nyugtatgat a call centeres hölgy
is, mondván, biztosan felkeresnek majd engem is a
cég emberei, hiszen ez a szerzõdéses kötelezett-
ségük, satöbbi. Arról, hogy a fél városban ugyan-
csak nem tud szolgáltatni a Fibernet, persze teljes a
csönd. Csak hogy rövidre zárjam a történetemet.
Azóta sem kopogott be senki hozzám, hogy vissza-
tereljen a világhálóra újra netezni. 
Kedves sorstársak! A tanulság világos: mivel a kiszol-
gáló nem található, én a kapcsolatot bontom.

Zakar Ádám

Megkekerésünkre a szolgáltatótól az alábbi választ
kaptuk:
Az internet szolgáltatásban bekövetkezõ változásról
minden ügyfelünket az elõfizetéshez tartozó e-mail
címre küldött levélben tájékoztattuk. Sajnos kiderült,
hogy – a társaságunkon kívülálló okok miatt – a ren-
delkezésünkre álló adatbázis nem volt teljes. Így for-
dulhatott elõ, hogy néhány elõfizetõ nem kapta meg
az internet csomagokat érintõ változásról szóló
tájékoztatást.
A megküldött tájékoztatóban szereplõ átállás során
elõre nem látható hiba lépett fel. Munkatársaink azon-
nal megkezdték a hiba okának kiderítését, és in-
tézkedtek a helyreállítás érdekében. Mára sikerült a
több elõfizetõt is érintõ problémát orvosolnunk, így
az internet szolgáltatás ismét használható. Ha vala-
ki ennek ellenére továbbra sem tudja használni az
internet kapcsolatát, akkor kérjük, hogy a 1280-
as rövidített hívószámon jelezze a problémát, és
munkatársaink haladéktalanul intézkednek a
kivizsgálás és helyreállítás érdekében.
Az okozott kellemetlenségért elõfizetõink elnézését
kérjük. Ezúton is szeretnénk megköszönni elõfizetõink
ezen idõszak alatt tanúsított megértését és türelmét.

Immár nyolc éve, hogy 2000 áprilisában
olyan tragikus baleset történt Leányfalun,
a bátran halálútnak is nevezhetõ 11-es
mentén, ami azóta is borzolja a kedélyeket.
Két kisgyermekre emlékeztet az az em-
lékhely, amely nap mint nap eszünkbe jut-
tatja a szörnyû áprilisi napot. A dolgok mai
állása szerint azonban nem látszik be-
következni az õsi elv: bûn ne maradjon büntetlenül!
Az ír férfin, Ciaran Tobinon a magyar hatóságok nem
tudják foganatosítani a jogerõs ítéletet, az eszte-
lenül száguldva elõzgetõ és a járdán gázoló férfi nem
kerül börtönbe. Ezen a helyzeten próbált változtat-
ni tiltakozásával a leányfalui Falukör szervezésében
negyven polgártársunk, mikoris Szinna Gábor, a
korábbi polgármester a Kossuth téren petíciót olva-
sott fel és adott át, majd Zoltai Bencét, a kisgyer-
mekek édesapját fogadta Draskovics Tibor igazság-
ügyi miniszter, aki ígéretet tett arra, hogy mindent
elkövet az ügy tisztázásáért.
Ezenközben az ír igazságügyi miniszter – aki éppen
Magyarországon tett látogatást – személyesen ta-
lálkozott az áldozatok édesapjával. Amit tudni lehet
errõl a találkozóról: Írországban törvénymódosításra
készülnek annak érdekében, hogy a jövõben ilyen
esetekben kötelezõ legyen az elkövetõ kiadatása. Ám
ennek visszamenõleges hatálya nincs. Nagyon való-
színû, hogy az ír gázoló megússza ezt az ügyet, pusztán
akkor van esély a megbüntetésére, ha elhagyná Íror-

szág területét. Ebben az esetben a nemzet-
közi elfogatási parancs értelmében letar-
tóztatnák és kiadnák Magyarországnak. 
Túl a személyes tragédián az esetnek most
különös aktualitása van: itt a tavasz,
erõsödik a forgalom országszerte. Külö-
nösen a 11-es út egyes szakaszai csábítják
a száguldozókat. És ennek hatására sza-

porodnak a balesetek, szaporodnak a kopjafák és
koszorúk az út mentén… A naponta elkövetett és
következmény nélkül maradt szabálytalanságok azt
a rossz következtetést vetítik elõre: mindent szabad,
nem lesz semmi következménye! Gázt neki! Ennek
illusztrálására javaslom megnézni a naponta látható
Nagy Gyorshajtó és Szlalomozó Show-t, nem máshol,
mint a szentendrei rendõrkapitányság épülete elõtt! 
Kedves autóstársak, kedves forgalombiztonsági sza-
kemberek és rendõrök, kedves gázpedál-virtuózok!
Kérek mindenkit, hogy tegyen meg mindent a maga
területén azért, hogy ne kelljen a Zoltai-gyereke-
kéhez hasonló emlékhelyeknél rádöbbennünk arra,
hogy a közút nem versenypálya. Legyen ez az elv a
mindennapi gyakorlat része. Arra már alig merek
hivatkozni, tessék a törvényeket betartani.
És hogy az ír gázolót és annak országát is késztessük,
ha másra nem is, de egy erõs lelki önvizsgálatra,
kérek minden 11-es úti társamat, hogy e-mailben
tiltakozzon az ír nagykövetségen: irishembassy-
@irishembassy.hu.                           Kováts Kristóf

A gyorshajtásnak nincs határa?



A Szentendrei arcképcsarnok
II. címû életrajzi lexikon
szerint Szofrics Pál 1857.
augusztus 23-án született
Szentendrén, és 1924-ben
hunyt el, Belgrádban. A család
a mai Alkotmány (egykoron
Püspök) utca 5. szám alatt
található, klasszicista hom-
lokzatú, egyemeletes házát
megkopott emléktábla jelöli.
Az 1810 körül emelt lakóház
méreteirõl tehetõs tulaj-
donosra, építtetõre lehet
következtetni.
A Budapesten tanári diplomát
szerzett Szofrics Pál az 1900-
as évek elején az akkori Szent-
endrénél négyszer-ötször né-
pesebb délkelet szerbiai város-
ba, Niš-be költözött. (A város
nevét a magyar történelembõl
is ismernünk kellene: Hunyadi
János 1443-ban itt vívta egyik
gyõztes csatáját a török elleni
hadjáratában).
Niš-ben jelent meg Szofrics két
szentendrei vonatkozású em-
lékirata. 1903-ban a Momen-
tumok Szentendre múltjából
és jelenébõl címû könyve (új
kiadásban: 1994), amelynek
azonban – címével ellentét-
ben – csak néhány fejezete

foglalkozik Szentendrével.
Másik dolgozata a Niš-i Egy-
házmegye Hangja címû folyói-
rat egyik 1910-es számában
jelent meg. Címe: Diákkori
emlékeim a szerb népiskola
életébõl, fél évszázaddal
ezelõtt, Szentendrén, Magyar-
országon. 
Az utóbbi emlékiratból ki-
derül, hogy a tízéves Szofrics
Pál az 1867-es osztrák-magyar
kiegyezés táján járhatott a
szentendrei szerb egyházi
népiskolába. Amint írja,

amikor még csak elsõs volt,
egy tanító tanította mind a
négy osztályt, összesen 50-60
tanulót, fiút és leányt. Amíg a
tanító az egyik osztállyal
foglalkozott, a másik három
halkan tanult. Ebbõl aztán
idõvel egyre hangosabb moraj-
lás lett, aminek a „bakula”, a
nádpálca vetett véget – em-
lékezik a szerzõ.
A tradíciókhoz való erõs kö-
tõdést jelezte, hogy még az
iskolában is élt a „meha-
lákhoz”, a szerbség 1690-es
letelepedési helyeihez való
igazodás. Vasár- és ünnep-
napokon – olvashatjuk – az
istentiszteletre a tyiprováci
városrészben lakó tanulóknak
a Tyiprovacska templomba, az
opováciaknak az Opovacs-
kába, a pozsareváciaknak a
Pozsarevacska templomba kel-
lett menniük. A legnagyobb
létszámban a székesegyházba
mentek, mert a püspöki mi-
séhez kellett a legtöbb tanuló,
segédkezni a szertartásnál.
Ide volt besorolva Szofrics is,
ám õ nem szerette a hosszú
szertartást. Egyszer, amiért
másik templomba ment,  meg
is büntették, elfenekelték. 

Emlékiratában részletesen
elmondja, hogyan tanulták
annak idején az olvasást, a
számtant, valamint az egyházi
énekeket és a népdalokat:
hangosan, egyszerre, kórus-
ban, hogy zengett tõle az
egész iskolakörnyék. A har-
madik és negyedik osztályosok
még magyar és német nyelvet
is tanultak. Beszámol arról is,
milyen szigorúan  büntették a
diákokat különféle vétsé-
geikért. Például az egész isko-
la – tanítók és tanulók – elõt-
ti megszégyenítõ, nyilvános,
a tanulók által végeztetett
megbotozással. (Egyébként a
testi fenyítés az iskolákban
abban a korban általános
szokás volt).
Mire Szofrics Pál befejezte a
négy osztályt, már négy ta-
nítója, sõt még igazgatója is
volt az iskolának. Bár csak
nevük kezdõbetûjének em-
lítésével szól tanítóiról,
mégis valószínûsíteni tudjuk,
hogy Georgije Joszifovics volt
az az idõs G. J., akit tanítói
munkásságának 50. évfor-
dulója alkalmából ezüst ke-
reszttel tüntetett ki a Magyar
Királyi Közoktatási Minisz-
térium.
A Momentumok… címû köny-
vet jelen sorok írójának meg-
bízásából, teljes terjedelem-
ben, Edelényi Mária és Vu-
kovits Koszta; a Diákkori em-
lékeim… címû dolgozatot pe-
dig Kocsis Zsivka fordította
szerb nyelvbõl magyarra.
Mindkét nyersfordítás meg-
található a Pest Megyei
Könyvtár helytörténeti gyûj-
teményében. 
A Diákkori emlékeim… –
melyrõl bõvebben szóltunk –
hiteles képet fest a közel két-
száz évvel ezelõtt élt szent-

endrei szerb gyerekek iskolai
életérõl, és egyben  apró doku-
mentuma az akkori Magyar-
ország oktatási és nemzetisé-
gi politikájának.
Az iskola épülete, amelybe
Szofrics gyermekkorában járt,
és ahol állítólag tanított is
(utóbbiról visszaemlékezései-
ben nem tesz említést), ma is
megvan. A homlokzatán lát-
ható márványtábla ószláv
nyelvû felirata a Szentendrén
meggyökeresedett szerbség
életerejérõl tanúskodik: „A jár-
hatatlan sûrûséget átalakítot-
ták az ember rendkívüli lakhe-
lyévé. Ez a nemes tudomá-
nyoknak szentelt templom a
szerbek áttelepedésének 100
éves évfordulója után 3 évvel
épült, és a hazafias szerb
görögkeleti nem egyesült val-
lású egyházközösség állította
fel Szentendrén 1793-ban.”
(Valójában egy évvel késõbb
készült el.)
A tanintézet története akár a
várostörténet külön fejezete
lehetne. Egy, a „nemes tudo-
mányoknak szentelt templom”
építésének gondolatát már fél
évszázaddal korábban föl-
vetette az akkori szerb püspök.
II. József császár parancsára
azonban a városnak „német
nyelvû” iskoláról kellett volna
gondoskodnia. Ezért a városi
tanács hosszú ideig halogatta
az építkezést. A helytartó-
tanács meg is fenyegette a
várost, hogy a Blagovestensz-
kát, a görögök piactéri orto-
dox templomát alakíttatja át
iskola és tanítói lakás céljára.
II. József közvetlenül halála
elõtt, 1790-ben visszavonta
iskolarendeletét. Ezzel elhá-
rult az akadály az intézmény
megépítése elõl.

Máté György
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„Országos történetet nem lehet írni az egyre gazdagodó
helytörténet eredményei nélkül, ezek az eredmények töltik
meg színnel, ízzel, vérrel, szóval élettel azt a képet, amelyet
az országos történetrõl kialakítottunk.” (Balogh Sándor
történész)

Olvasóink észrevételeit és témajavaslatait várja 
a Helytörténet rovat szerkesztõje: Máté György
tel.:  06/26/312-980  •  e-mail: ujsag@szevi.hu

Százötven éve született Szentendre elsõ krónikása, Szofrics Pál

Megkésett megemlékezés 

A Szofrics-ház  1950 körül

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

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!

Humanista
Mozgalom

A Fáklyás Békejel egy
esemény, ha tényleg

fontosnak érzed a vál-
tozást, kapcsolódj be a

Folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei

Humanista Fórum
Meghívunk, hogy vegyél

részt egy széleskörû össze-
fogás megteremtésében.
Egy olyan szentendrei

fórum megszervezésében,
amely konkrét megoldá-

sokat dolgoz ki, évek vagy
évtizedek megoldhatat-

lannak tûnõ problémáira. 
70/ 3239-337

MMÁÁTTÉÉ  FFOOTTOO  ––  OOPPTTIIKKAAMMÁÁTTÉÉ  FFOOTTOO  ––  OOPPTTIIKKAA
2255  éévveess2255  éévveess

MINDEN ÁPRILIS HÓNAPBAN KÉSZÍTETT ÚJ SZEMÜVEGRE MINDEN ÁPRILIS HÓNAPBAN KÉSZÍTETT ÚJ SZEMÜVEGRE 

(lencse, keret)(lencse, keret)

2255%%--OOSS  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY2255%%--OOSS  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY
INGYENES COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT!INGYENES COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

INGYENES UV-ELLENÕRZÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁSINGYENES UV-ELLENÕRZÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

220000220000 0000 SSzzeenntteennddrree,,SSzzeenntteennddrree,, SSzzttaarraavvooddaaiiSSzzttaarraavvooddaaii uu..uu.. 5544..5544..
Nyitva: H-P: 9-17 óráigNyitva: H-P: 9-17 óráig

Szo: 9-13 óráigSzo: 9-13 óráig

Tel.: 26/311-841, Fax.: 26/315-844Tel.: 26/311-841, Fax.: 26/315-844

Email: matefotooptika@freemail.huEmail: matefotooptika@freemail.hu

www.matefotooptika.huwww.matefotooptika.hu
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A CSALÁD
Az elsõ Schernhardt, Leopold
a XVIII. század második fe-
lében Linz környéki Carol-
stadtból érkezett Szentend-
rére. Foglalkozása pék volt, és
1774-ben egy helyi pék lányát,
Rosalia Czach-ot vette el
feleségül; tizenegy gyermekük
született. A Schernhardt csa-
lád tagjai között elsõsorban
pékeket találni, de tanítókat,
kereskedõket és szõlõs-
gazdákat is.
Johannes Schernhardt 1815.
december 2-án született
Szentendrén, Schernhardt
Franziscus pékmester Bogisits
Rosaliaval kötött második
házasságából. Johannes a hat
gyereke közül harmadikként
látta meg a napvilágot. A város
szolgálatába 1836-ban lépett.
Az 1840-es években tanács-
nokká választották, ez a
választás „élethosszig” tar-
tott. Ebben az idõben õ lett a
helyi római katolikus egy-
házközség elnöke is. Nevét
1846-ban Schoernhardtnak
írta, majd Schörnhardtként
használta. (A család egy része
szintén ezt a nevet viselte,
mások az eredeti Shern-
hardtot.)

A SZABADSÁGHARC
IDEJÉN
Az 1848-as márciusi for-
radalom után Szentendrén is
tisztújításra került sor. A
választás három napon át tar-
tott. Július 18-án a lakosság
római katolikus és görögkeleti
vallásfelekezete arányának
megfelelõen alakult ki az ered-
mény: Schörnhardt János lett
a fõbíró és Maximovits György
a kapitány. A családi szájha-
gyomány megõrizte egy német
nyelvû kortesnóta néhány
sorát, amelyben Czvetkovits
és Milenkovits szerepelt
Shörnhardt ellenjelöltjeként.
Tanácsnokká végül Belgrády
Pált, Czvetkovits Pált, Mathi-
evits Jánost és Czaupper
Antalt választották. A korabeli
közgyûlési jegyzõkönyvek
szerint 1848-ban háromszor
kértek a várostól újoncokat,
õsszel, amikor az „alsóvidéki
pártütést kellett elnyomni”,
egyetlen önkéntes sem jelent-
kezett, mert szüret volt.
Novemberben harminc katona
elszállásolására szólították fel
a tanácsot. Az év végére

„kimerült” a városi pénztár.
Amikor Damjanich serege
Szentendrére érkezett, a há-
borítatlan átvonulásról
Schörnhardt fõbíró kötött
egyezséget a tábornokkal  –
így tartja a családi hagyo-
mány.

A VILÁGOSI
FEGYVERLETÉTEL
UTÁN
Az osztrákok elõször – még
1849-ben – Lalics Simont,
majd a következõ évben
Maximovits Györgyöt nevezték
ki a szentendrei kerület szol-
gabírójának. Schörnhardt János
újból tanácsnok lett. A késõbbi
években Czvetkovits Pál ügy-
védet választották Szentendre
város bírójává és hadnaggyá. A
bírói székért folyó verseny
gyõztesei és vesztesei egyko-
ron jól megfértek együtt a városi
tanácsban.
A Magyar Hírlap 1851-ben
közölte egy szentendrei olvasó
levelét, a mely hû képet fes-
tett a városházi munkáról:
„Sz.Endre, nov. 6. Községünk
rendezését feszült figyelemmel
várjuk, s a mint rebesgetik, nem
sokára életbeléptetését remél-
hetjük. Ideje már, hogy egy-
szer a régi schlendriából kibon-
takozzunk, s a városi ügy-
kezelés oly kezekre s rendszerre
bízassék, melyektõl városunk
jövõ felvirágzását remélheti. Az
árvaügy eddiglen gyönge lábon
állott, de bízunk, hogy jövendõ
szervezet következtében mind-
azon bajok meg fognak szün-
ni, melyek egy század óta az
árvák ügye felett lebegének.
Helytartó báró Geringer õ exja
egy alkalommal városunkban
két napig mulatván, a város-
házát is meglátogatá, többféle
ügykezelésrõl magának tudo-
mást szerezni. Kegyes volt
maga megvizsgálni a városi
budgetet, s a közigazgatás min-
den rétegeibe pillantván, bölcs
belátása s tapintata szerint
azok felett észrevételeit rész-
letben elmondá, némelyekrõl
részint megelégedéssel, részint
megjegyzéssel nyilatkozott, s
az egész községet a minden-
nemü ügykezelésbeni pontos-
ságra serkentvén, azon biz-
tatással távozott el, hogy a jövõ
szervezet az ügymenetet cél-
szerû és igazságosb alapra
fogja fektetni”.
Ferenc József ellen 1853-ban

merényletet kíséreltek meg. A
császár megmenekülése em-
lékére Bécsben fogadalmi
templom építésébe kezdett.
Az egész birodalomban gyûj-
tést szerveztek a Votivkirche
javára. Szentendrén a 997-es,
az 1017-es és a 10128-as
számú ívek voltak forgalom-
ban, ezeken jegyzett a város
tisztikar, köztük Schörnhardt
János 1 forintot. (Mások is
adakoztak, például Dietz
György alszószóló (községi
alelnök), Dietz Ferenc és Deim
Pál 1-1 forintot, Ignjatovity
Jakov 2 forintot.)
Schörnhardt János elsõ fele-
sége Catherina Polakovics, a
második Anna Milinkovics
volt. Gyermekeik korán meg-
haltak. Egyikük keresztapjá-
nak egy Czvetkovics nevû urat
kértek fel. Schörnhardték
rokonságban álltak a Dietz
családdal is. Schörnhardt
János a mai Fõ tér 18-as számú
emeletes házában lakott.
Az 1860-ban, az enyhülés
éveiben kiadott októberi
diploma után kezdett lassan
visszaállni az alkotmányos
rend. Ahogy több helyen az
országban, úgy Szentendrén
is az 1848-as vezetõt válasz-
tották meg 1861-ben fõbíróvá
és törvénykezési elnökké. Az
addigi bíró, Czvetkovics Pál
tanácsnokként dolgozott to-
vább. Ebbõl az idõbõl szár-
mazó újságcikk a Családi Kör
egyik 1861. szeptemberi szá-
mában jelent meg: „Szent-
Endrérõl igen „gutgesinnt”
(megbízható, lojális - a Szerk.)
híreket hallunk. A császári adót
az alkotmányos tanács szedi
be, s bár az adófizetési fel-
hívást dobszó mellett is több-
ször ismételték, még drabant
is jár házról házra s figyel-
mezteti az alkotmányhoz ra-
gaszkodó polgárokat, hogy a
nemes tanács a hátralékban
lévõket, mint makacsokat, a
budai „Finanz Landes Direc-
tic”-nak följelenti.”
Schörnhardt János öt évig
töltötte be tisztségét, ez idõ
alatt már a „rendezett ta-
náccsal ellátott” városok közé
sorolták Szentendrét – pedig
az errõl szóló országos ren-
delkezést csak évek múlva
hozták meg. Az õ idejében
kezdték a városházán a hiva-
talos iratokat német helyett
magyarul írni.

Az 1861. és 1865. évi ország-
gyûlési képviselõ-választáson
Ács Károly – volt 1848-es Pest
megyei fõszolgabíró – nyert a
szentendrei kerületben,
Schörnhardt fõbíró is õt támo-
gatta. A következõ tiszt-
ségválasztás után Nikolits
Sándor irányította a várost és
Schörnhardt János újból
tanácsnok lett. A 70-es évek
elején az új törvények szerint
már polgármestert választot-
tak, 1872. április 9-én Dumtsa
Jenõ személyében, aki egyik
elsõ intézkedéseként kiesz-
közölte Schörnhardt János és
Rukoszláv Endre helyettes
írnok nyugdíjfolyósítását.
Pest megye 1872. augusztus
29-i közgyûlésén felolvasták
Szentendre errõl szóló jelen-
tését. Néhányan ellene szól-
tak, de Beöthy Lajos alispán
„követésre méltó példának
mondta Szentendre nemes
elhatározását, hogy 36 évig

szolgált tisztségviselõit végel-
gyengülésük idejében sem
hagyja segély és támasz nélkül
koldusbotra jutni”. Ezután a
gyûlés általános helyesléssel
helyben hagyta a nyugdíjazá-
sokat.

Schörnhardt János 1876.
szeptember 2-án halt meg
Szentendrén, az alsóvárosi
temetõben temették el. A
Schörnhardt család 1934-ben
Szentklárayra magyarosította
nevét. Leszármazottak és ro-
konok ma is élnek Szentendrén
és környékén. Dr. Szentkláray
Ferenc évek óta kutatja a
család történetét, ld. Szent-
endrei arcképcsarnok II.

Ürmös Lóránt

Arcok Szentendre múltjából

Schörnhardt János fõbíró

Schörnhardt fõbíró 
aláírása hivatalos iraton
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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.

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)
• érvizsgálat (dr.  Sáfrány Anikó belgy., 10-13 óra)
• komplex megelõzõ érvizsgálat (dr. Hasitz Ágnes, dr. Bartha Zsolt)
• szájüregi rákszûrés

Az Emberélet Alapítvány szervezésében alternatív gyógymódok bemu-
tatására kerül sor
• Bach-virágterápia
• 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 kóstol-
hatják, vásárolhatnak AHAWA, STARLIFE és KÁLIVITA termékeket.
Délelõtt a gyerekeknek kézmûves foglalkozást tartunk.

Egész nap várunk rendezvényeinken!

VÁRUNK „IKAROSZ” GIMNÁZIUMI FELVÉTELI 
ÉS NYELVVIZSGA ELÕKÉSZÍTÕ OSZTÁLYAINKBA!

Az „AGY Tanoda” Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
felvételt hirdet a 2008/2009-es tanévtõl induló speciális 7-8. osztályaiba.

Mi az, amit mi ajánlunk?
• Intenzív gimnáziumi felvételi elõkészítést az IKAROSZ program keretében 

a következõ tantárgyakból: MAGYAR NYELV és IRODALOM, MATEMATIKA, 
ANGOL NYELV, BIOLÓGIA, KÉMIA, FIZIKA, MÉDIA, 

RAJZ és VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgyakból.
• Magas óraszámú, emelt szintû angol oktatást, nyelvvizsga-felkészítést 

évenkénti próbavizsga lehetõséggel.
• Rugalmas csoportszervezést, egyéni tempó szerinti haladást.

• Differenciált tanulási lehetõséget, felzárkóztatást, tehetséggondozást.

Mindezt 8-10 fõs osztályban, nyugodt, családias környezetben, 
hogy továbbtanulási terveid maximálisan valóra váljanak!

Szintfelmérés április-június hónapokban, 
elõre egyeztetett idõpontban.

Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés: Tóth Zsuzsanna  igazgatónõnél 
a 06/30-620 4171-es telefonszámon vagy a zs.toth@agytanoda.hu e-mail címen.

További információk: www.agytanoda.hu
Szentendre, Jókai u. 3., Tel: 06-26/311-387 

BEIRATKOZÁS
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!

Dr. Molnár Ildikó 
jegyzõ

NYÍLT NAP A WALDORF ISKOLÁBAN

A Kékvölgy Pilisszentlászlói Waldorf Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény nyílt napot tart a szeptemberben induló gimnáziu-
mi képzésére.
Idõpontja: április 23. szerda, 8 órától.
Helye: Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.
Érdeklõdés: 26/338-125  •  www.kekvolgy.hu
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Költészet napja 
a Városházán

Vasárnap késõ délután gyûltek össze a költészet napját ünneplõk
a Városházán, ahol az ünnepi mûsort ezúttal a Filibili Népdalkör
adta a zsúfolásig telt díszteremben. Az óvónõkbõl 15 évvel
ezelõtt megalakult együttest dr. Dietz Ferenc polgármester és
Eredics Gábor népzenész köszöntette és ajándékozta meg, majd
következett az ünnepi mûsor, amelynek érdekessége volt, hogy
nemcsak az óvónõk léptek fel teljes létszámban (hiszen az évek
alatt cserélõdtek a tagok), hanem az õ tanítványaik is: óvodástól
középiskolás korig. A vidám, jó hangulatú est után az ünnepel-
tek megvendégelték a jelenlévõket.

Még egyszer a Filibilirõl…
Jó pár éve tanítottam már, átéltem a tanítás szépségeit, küz-
delmeit, amikor egy példázatot hallottam a tíz leprásról. Tíz
meggyógyított emberrõl, akik közül csak egy köszönte meg a
gyógyulást. Nagyon melegem lett. Eszembe jutottak azok a
tanárok, akik engem tanítottak, és bizonyára már idõsek… és
én sem köszöntem meg nekik azt, hogy tanítottak, törõdtek
velem. Akkor elhatároztam, hogy nagyon fogok figyelni erre,
hiszen sok örömöt jelent egy mosoly és egy köszönõ szó.
Ezt a hosszú bevezetõt azért írtam, mert vasárnap a Filibili nép-
dalkör születésnapján, a színpadon álltam énekes társaimmal,
tanítványaimmal, az óvodás gyermekekkel, és amikor a közön-
ség tapsolt, ismét eszembe jutott a példázat. A taps nemcsak
nekünk szólt. A háttérben rengeteg megbeszélés, szervezés,
gondoskodás elõzte meg ezt az estet. 
A Dunaparti Mûvelõdési Ház dolgozói, Perjéssy Barnabás
vezetésével évrõl évre segítették a fellépéseinket. Most a
Közmûvelõdési Kht. vette ki a részt a segítõ munkából, szemé-
lyesen Göllner Judit is sokat szaladgált azért, hogy jól men-
jenek a dolgok. A Polgármesteri Hivatal dolgozói túlóráztak
miattunk. Köszönjük a szülõknek, akik hátra hagyva családi
programjukat, eljöttek és elhozták csemetéiket. Néhány táncos
azért, hogy a város elõtt felléphessen, csak késõbb ment
Budapestre a táncház-találkozóra, ahol szintén fellépése volt a
Szentendre Néptáncegyüttesnek. Köszönöm kollégáimnak, hogy
vállalták a dupla izgalmat, azaz nemcsak maguk énekeltek,
hanem tanítványaikat is bemutatták a színpadon.  
Azért volt szép ez az este, mert sokan, közösen dolgoztunk,
hasonlóan gondolkoztunk, és együtt élveztük, hogy milyen sok
tehetséges gyermek van Szentendrén, akik tisztelik a hagyo-
mányokat, szeretik a magyar népi kultúrát. Szentendre, a
Dunakanyar ékszerdoboza. Úgy érzem, hogy mi most közösen
beletettünk egy gyöngyszemet ebbe a dobozkába. 
Mindenkinek nagyon köszönöm!

Lázár Enikõ

Göllner Judit, a Szentendrei Új Kulturális Központ munka-
társa tortával köszöntötte a jubiláló Filibili népdalkört

Április tizenegyedikén, a ma-
gyar költészet napján nyílt meg
Jávor Piroska festõmûvésznõ
kiállítása a pomázi Testvér-
múzsák Galériában. A Teleki-
Wattay család egykori kasté-
lyában mûködõ galériát azzal a
céllal hozták létre 1996-ban,
hogy a kortárs képzõmûvészet
alkotói e helyütt bemutatkoz-

hassanak. Az itt kiállító mûvé-
szek alkotásaival egy hónapig
találkozhatnak nemcsak a tár-
latlátogatók, hanem a Teleki-
Wattay Mûvészeti Iskola növen-
dékei is. Az õ közremûködé-
sükkel megrendezett, elsõsor-
ban zenei programokban bõvel-
kedô II. Teleki-Wattay Mûvé-
szeti Napok egyik kiemelkedô

eseménye is Jávor Piroska tárla-
ta – az összmûvészet jegyében. 
A szép kiállítást Horváth-Hegyi
Olivér evangélikus lelkész nyi-
totta meg, aki felnõtt mese-
országként jellemezte a fes-
tõnõ képeit. Az élénk színekkel
megfestett ákom-bákom be-
tûk kergetôzése, bajszok, há-
zak, amelyeknek füle van, há-
romszögek, négyzetek játé-
kos, de mégis egyfajta rend
szerinti egymásmellettisége
alkotják a mesevilág elemeit.
Jávor Piroska szívbõl jövõ,
összehasonlíthatatlanul egyé-
ni, tiszta, vidám színvilágú fes-
tészetét racionalitás és me-
seszerûség, játékos formák és
szigorú szerkezet egyaránt jel-
lemzik. Amelyek mögött mély,
emberi érzések rejlenek. Õszin-
te vallomások, szép, tiszta gon-
dolatok hordozója a most kiál-
lított huszonegy kép is. 
A kiállítás május 15ig tekint-
hetõ meg a pomázi Testvér-
múzsák Galériában. A megnyi-
tón közremûködött Szatmá-
riné Herczegh Zsuzsa fuvola-
mûvész.         Rappai Zsuzsa

Felnõtt meseország

Jávor Piroska és Horváth-Hegyi Olivér Herczegh Zsuzsa
fuvolajátékát hallgatja

Axiómák címmel nyílt meg
április 11-én a legújabb tárlat
az Ulcisia Castra Kávézóban
(Duna-korzó 10.). Ez alkalom-
mal két fiatal tehetség: Kor-
mos Zsófi és Juhász Gergõ
mutatkozott be a nagyközön-
ség elõtt. 
Kormos Zsófi az Óbudai Kép-
zõmûvészeti Szakközép 1. év-
folyamos festõ szakos hall-
gatója. Zsófi az elmúlt 12
évben folyamatosan foglalko-
zott a rajzolással és a festés-
sel. Nyolc éve szeretett bele a
textilek világában, azóta dol-
gozik velük tervezõként és
kivitelezõként egyaránt. Szá-
mos közös munkában vett már
részt, önálló kiállítása azon-

ban még nem volt. Tervei kö-
zött szerepel a továbbtanulás
a Képzõmûvészeti Egyetem
festõ szakán, vagy „B”-terv-
ként az Iparmûvészetin textil
szakon. A kiállításon bemuta-
tott munkái egy része olajfest-
mény, de láthatunk grafikákat
is. Fõ témája a házak külön-
bözõ megjelenítése, elhe-
lyezése a vásznon.
Juhász Gergõ a szentendrei
„Agy” Mûvészeti Iskolában
tanul egy éve képgrafikát.
Tervei szerint jövõre átjelent-
kezik az Óbudai iskolába, hogy
ott folytassa tanulmányait.
Gergõt, elmondása szerint,
minden stílus érdekli, de fõleg
a montázs és vegyes technika
iránt vonzódik. Mûvészi gon-
dolkodásában az emberábrá-
zolás van a középpontban,
azon belül is a nõk, a nõi arcok.
Egy-egy munkájából több
verziót készít, általában so-
rozatban gondolkodik. Véle-
ménye szerint egy mûben
ugyanannyinak kell lennie 
a láthatatlan résznek, mint a
láthatónak. 
A kiállítást Juhász Kristóf,
Gergõ bátyja és maga a két

mûvész nyitotta meg az
„Axiómakutatók 2008-as kon-
ferenciája” címû performance
keretében. „Dr. Juhász Gergõ,
a hrusovicei kísérleti axióma
laboratórium vezetõje” saját
verseibõl szavalt el kettõt,
majd „Dr. Kormos Zsófi, a
michigani egyetem axióma
tanszékének rektora” ismer-
tetett egy-két alapvetõ fogal-
mat az axiómakutatással kap-
csolatban. A megnyitó után
este dj Rozi és dj Bambi szó-
rakoztatták zenéikkel az egy-
begyûlt fiatalokat.
A kiállítás május 9-ig tekint-
hetõ meg, szeretettel várnak
minden axiómákra kíváncsi
érdeklõdõt.                   Sodin

Axiómák az Ulcisia Castra Kávézóban
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Szecessziós pianínó eladó. Tel. (26) 380-
005.

Jó állapotban lévõ Trabant kombi mege-
gyezés szerinti áron eladó. Tel. (26) 310-
674.

Vásárolok gyûjteményeket: bélyeg, papír-
és fémpénz, emlékérem, kitüntetés. Tel.
(26) 385-387.

Optika-fotóüzlet berendezés (pultok, vit-
rinek) eladó. (26) 311-841

Eladó Land Rover Freelander 1,8i 2004-
es évjárat, futott: 28 000 km. Tel. 06-30-
279-0399, 06-30-900-7400.

ÁÁLLLLÁÁSS

Bankunk érettségizett munkatár-
sakat keres lakossági értékesítési
munkára Szentendre és Békásmegyer
területére. Információ: Fehér Ervin,
06-20-981-2845.

Vinczenza Ékszerbolt a Városkapu Üzlet-
házban szakképzett munkatársat keres.
Tel. 06-30-970-7445.

Szentendrei cég mûszaki területen jár-
tas, „B” kategóriás jogosítvánnyal és gép-
kocsival rendelkezõ, önálló munkát vé-
gezni tudó munkatársat keres. Fényképes
önéletrajzot, fizetési igény megjelölésév-
el a következõ email címre várjuk:
info@aluprodukt.hu, Tel. (26) 302-507.

Szentendrei cég pezsgõmedencék érté-
kesítésében jártas munkatársat keres.
Fényképes önéletrajzot a következõ email
címre várjuk: info@aluprodukt.hu, Tel.
(26) 302-507.

Szentenderei családias étterembe kere-
sek pultos lányt, akinek van kedve dol-
gozni. Érdeklõdni: 06-20-599-6988.

Egész évben nyitva tartó, szentendrei
étterembe keresünk felszolgálót, pultost
és konyhai kisegítõt. Tel. 06-20-398-
1888.

Ingatlanportál szentendrei irodája szá-
mítógépes ismeretekkel, gépkocsival ren-
delkezõ ingatlanértékesítõt keres. Fény-
képes szakmai önéletrajzokat a szentend-
re@ingatlanportal.com címre kérjük. Tel.
06.20-474-2000.

Szentendrei házba megbízható, tapasz-
talt segítõt keresek házvezetésre, alka-
lmanként gyermekfelügyelettel heti 2-3
napra. Tel. 06 20 962-8418.

Back office külkereskedelem, marketing,
pénzügyi ügyintézõ munkakörbe kere-
sünk fiatal, ambiciózus munkatársat
középfokú angol nyelvtudással szenten-
drei hajószalonunkba. Munkaidõ: hét-
fõtõl-péntekig: 9.45-18.00. Jelentkezés:
fényképes magyar és angol nyelvû önélet-
rajzzal: acs@vizisport.hu és juhasz-
@vizisport.hu e-mail címen.

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

Szentendrei mûhelyembe varrónõt kere-
sek. Tel. (26) 316-503.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Könyvelõirodában keresek munkát, fõ-,
vagy részmunkaidõben, 11 éves közhi-
vatali gyakorlattal. Tel. 06-20-929-9240.

Felsõfokú német, középfokú angol nyelv-
tudással, számítógépes ismeretekkel
munkát keresek. Tel. 06-20-914-9021.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Leszoktatjuk a dohányzástól 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás

csúcsterápiával, 7 000 Ft-ért bejelent-
kezéssel a Békásmegyeri, a Vörösvári úti
és az Újpesti, a 13. kerületi Gömb u. 48.
szám alatti SZTK Rendelõkben. Be-
jelentkezés: 06-70-271-9867.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendrén a belváros közelében 38 nm-
es 1+2 félszobás kertes alpesi ház kiadó,
50 ezer Ft/hó + rezsi. Tel. 06-30-9662-
295.

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

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

Kétszobás családi ház kiadó Izbégen. Tel.
06-30-850-5237.

Kiadó Szentendrén hosszú távra két szo-
ba, konyha, WC, fürdõ. Tel. 06-20-245-
1634.

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

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301-
080.

Püspökmajor lakótelepen kiadó 41 nm-es
teljesen felújított 1 és fél szobás, elsõ
emeleti lakás. Ára 55 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-70-383-5002, 06-70-383-5003.

Püspökmajor lakótelepen kiadó 56 nm-es
teljesen felújított 2 szobás, 3. emeleti
lakás. Ára 60 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-
70-383-5002, 06-70-383-5003.

Két szobás, berendezett lakás kiadó.
Érdeklõdni 14 órától Tel. (26) 316-555.

Albérlõt-élettársat keresek kõhegyi há-
zamba. Érdeklõdni: az Angyal Borozó,
Pisti.

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

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

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

A Fehérvíz utcában I. emeleti, kétszobás,
jó állapotú lakás eladó. Irányár: 11,7 mil-
lió Ft. Tel: 06-20-491-1418.

Szentendrén kiváló adottságú 950 nm
nagyságú összközmûves lakótelek 18 mil-
lió forintért, és egy 1500 nm nagyságú
összközmûves lakótelek 40 millió forin-
tért eladó. Érdeklõdni: Dr. Buzás Judit
06-20-9745-235.

Szentendrén 9,5 millió Ft.-ért Püspök-
majoron, I. emeleti, világos, 35 nm-es,
jó állapotú lakás, jó közlekedésnél, böl-
csödéhez, óvodához, iskolához közel
eladó. Tel. (26) 312-198, 06-20-474-
2000.

Szemet-lelket gyönyörködtetõ ki-
látással eladó egy 50 nm-es, elsõ
emeleti, 1+2 félszobás öröklakás
Szentendrén a Püspökmajor lakó-
telepen. 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 villany-
tûzhellyel felszerelve. Irányár: 11,7
millió Ft. Tel. 06-30-361-6521. 

Szentendrén a belvároshoz közel két
generációnak, vállalkozásnak is alkalmas
ház, tulajdonostól eladó. Irányár 37 mil-
lió Ft. Tel. 06-30-286-3760, www.szent-
endre.extra.hu

Szentendre Rózsaköz lakótelepen belsõ
garázs kiváló állapotban eladó. Tel. 06-
30-952-7150

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

Három oldalról ablakos, erkélyes lakás
eladó Szentendrén, gyönyörû kilátással.
Irányár: 13,6 millió Ft. Tel. 06-70-454-
0349

Izbégen, 2003-ban épült 4 lakásos
sorházban, kétszintes, 84 nm lakóterû
(nappali + 3 félszoba, 2 fürdõ) jó állapotú,
panorámás lakás, 30 nm kertkapcsolat-
tal, 6 nm tároló, zárt területen gépkocsi.
Beállással eladó. Irányár: 25,9 millió Ft.
Érdeklõdni: (26) 301-952.

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

Áron alul! Bükkös patak partján, 114 nöl
telken 1995-ben felújított, 3 szintes 240
nm lakóterû (2 nappali, 4+2 félszobás, 2
télikert, 2 fürdõ) panorámás családi ház
eladó. Ára: 43 millió Ft. Érdeklõdni: (26)
301-952.

Dunabogdányban 720 nöl-es telek eladó
vagy ingatlanra cserélhetõ. Tel. (26) 380-
005.

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

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

OOKKTTAATTÁÁSS

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

Egyéni úszásoktatás, gyermekfelü-
gyeletet vállalok. Madarász Csilla 06-20-
938-7664.

Rajztanítás, felvételi elõkészítõ
www.paizspeter.com

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

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

Faipar- építõipat teljes volumenében ál-
lunk (több évtizedes tapasztalattal) tisz-
telt rendelkezésükre... komplett belsõ-
építés, konyhák, lépcsõk, télikertek-fasz-
erkezetek, fém-, fa-, mûanyag-nyílás-
zárók, faházak stb. Rezsidíjunk: 980 Ft.
Tel/Fax: (26) 309-032, 06-20-533-0067.

Festõ mester Tel. 06-20-916-2074.

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

Gondnokságot és társasház ügyintézését
vállalja középkor feletti, rátermett háza-
spár több végzettséggel. Tel. 06-20-916-
2074, (26) 380-865.

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

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

Réz, üvegcsillár tisztítását, takarítást vál-
lalok. Tel. 06-20-420-3377.

Takarítást vállalok Szentendrén és kör-
nyékén. Tel. 06-20-490-6679.

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

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-
nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-
8113, 06-30-912-9017, 06-20-335-4311.

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

Megbízható hölgy vállal takarítást, va-
salást, gyermekfelügyeletet nem bébi-
szitter áron. Hívjon bizalommal. Tel. 06-
20-492-3186.

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.

ÜÜZZLLEETT

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

Szentendrei üzlethelyiségre, vagy
üdülõtelekre cserélem (családi okok
miatt) a budai vár oldalában több
éve mûködõ 26 nm-es üzletemet.
Érdeklõdni: 06-30-341-6651.

Kiadó üzlethelyiség Szentendre belvá-
rosában. Tel. (26) 380-005.

Szentendrén üzlethelyiséget kere-
sek 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, 06-30-
677-1100.

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

UUTTAAZZÁÁSS

Loire menti kastélyok, Párizs 7 nap
május 23.-30. Luxusbusszal, 3-2
ágyas szobák, idegenvezetõvel. Hor-
vátországi üdülés Zadar környékén
szeptember 6–13., 8 nap, önellátó,
2 ágyas szobák. Luxusbusszal. Ki-
rándulások. Részletfizetés! Esz.: U-
000902. Tel. (26) 316-369

EEGGYYÉÉBB

Szentendrei sétálóutcai 20 milliós ingat-
lanfedezettel 35 milliós VH-jog át-
adó/cserélhetõ..., szintúgy: belbudai,
egyéb ingatlanok cserélhetõk (üdülõ-
övezeti, balatoni, budaiakra...). További
milliárdos (jogerõs) követeléscsomag
cégeknek (legális adóalap-csökken-
tés/adórendezés). Dr. Kovács, tel/fax: 06
(1) 260-7658, E-mail: koordin@t-
online.hu

A hirdetések tartalmáért a szer-
kesztõség nem vállal felelõsséget.
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Eboltás
A szervezett, kötelezõ veszettség elleni
védõoltás helyszínei és idõpontjai:

Dr. Kovács Zoltán
László-telep, Kálvária-Damjanich sarok: 
április 19. szombat 13-15 óra
Pannónia-telep, Stromfeld – Móricz u.
sarok:
április 26. szombat 13-15 óra
Izbég, Szentlászlói út 124., Pásztorház:
május 3. szombat 13-15 óra
Állatorvosi rendelõ, Bükköspart 34.:
május 10. szombat 9-12 óra

Dr. Makay László
Sztaravodai úti temetõ parkolója:
április 26. szombat 15-16 óra

Dr. Schumiczky Gábor
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 19. szombat 9-12 óra
Barackos út 135. rendelõ: 
április 19. szombat 
12.30-13.30 óra

Kedvezményes oltás,

ivartalanítás, chipezés

ügyeleti  telefon: 20/984-4841

áprilisi  nyitási  akcióSzentendre, 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

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 28.

tel.: 06 20 945 9660, 26/950 341

e-mail: mestervet@mestrevet.hu

web: www.mestervet.hu
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EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ    
EGYESÜLET, Stéger köz 3.

Április 18. péntek 18 óra
ÕSBUDAVÁR 
Lánszky Imre elõadása 

Április 25. péntek 18 óra
A SZENT KORONA 
EVANGÉLIUMA III.
Dr. Varga Tibor elõadása 

Május 2. péntek 18 óra
A SZENT GRÁL – AZ ELTITKOLT
MAGYAR VONATKOZÁSOK
Bunyevác Zsuzsa 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 18. péntek
18.00 A LONDONI FÉRFI - fekete-
fehér magyar-német-francia film-
dráma, 132 p., 2007 (12)
rendezõ: Tarr Béla
20.15  PÁNIK - színes magyar film,
94 p., 2007 (12) rendezõ: Till Attila

Április 19. szombat
15.00 NAPKIRÁLYNÕ - színes ma-
gyarul beszélõ francia-magyar ani-
máció, 85 p., 2007
rendezõ: Phillippe Leclerce 
16.30 AZ ARANY IRÁNYTÛ - színes
magyarul beszélõ amerikai film, 114
p., 2007 (12) rendezõ: Chris Weitz
18.30 PÁNIK- színes magyar film,
94 p., 2007 (12) rendezõ: Till Attila
20.15 JUNO - színes feliratos
amerikai-kanadai vígjáték, 96 p.,
2007 (12) rendezõ: Jason Reitman

Április 20. vasárnap
14.30 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
85 p., 2007 rendezõ: Ternovszky
Béla
16.00 JUNO - színes feliratos
amerikai-kanadai vígjáték, 
96 p., 2007 (12)
rendezõ: Jason Reitman
17.45 SZERELEM A KOLERA
IDEJÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma, 139 p., 2007
(12) rendezõ: Mike Newell  
20.15 A LONDONI FÉRFI - fekete-
fehér magyar-német-francia film-
dráma, 132 p., 2007 (12)
rendezõ: Tarr Béla

Április 21. hétfõ
18.15 FÖLDRENGÉSEK
ZONGORAHANGOLÓJA - színes 
feliratos német-francia-angol,
99 p., 2005 (16) rendezõ: Stephen
Quay, Timothy Quay
20.00 SZERELEM A KOLERA
IDEJÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma,
139 p., 2007 (12)
rendezõ: Mike Newell

Április 22. kedd
18.30 A CSODÁK VALÓSÁGA -
SZEPES MÁRIA - magyar dokumen-
tumfilm, 73 p.
rendezõ: Hegyi Béla

20.00 PIAF- színes feliratos fran-
cia-angol-cseh film,140 p., 2007
(12) rendezõ: Olivier Dahan

Április 23. szerda  
18.15 SZERELMEM, SZARAJEVÓ -
színes feliratos német-horvát-
bosnyák filmdráma, 90 p., 2006
(16) - rendezõ: Jasmila Zbanic
20.00 PÁNIK- színes magyar film,
94 p., 2007 (12) rendezõ: Till Attila

KONKOLY GYULA 
KIÁLLÍTÁSA

Április 19-én, szombaton 17 óra-
kor nyílik Az én 1/4 századom
címmel Konkoly Gyula festõ-
mûvész kiállítása a Mûvészet-
Malomban (Bogdányi u. 32.).
Megnyitja Sturcz János mûvészet-
történész, tárlatvezetés: efZám-
bó Happy Dead Band. Konkoly a

'60-as évek közepén induló ma-
gyar neoavantgard mozgalom
egyik kezdeményezõje. 1970-ben
Franciaországba emigrált, il-
lusztrátorként tevékenykedett. A
80-as évek közepén visszatért a
képzõmûvészethez, innen datá-
lódik mûvészetének második,
posztmodern korszaka. Az utóbbi
idõkben klasszikus figurális
képeket fest. Mostani kiállítása e
második alkotói korszak leg-
jellemzõbb mûveit mutatja be. A
kiállítás megtekinthetõ június
15-ig.

SZENTENDREI SÉTA
ÚJ IDÕPONTBAN!

A Szeresd Szentendrét Séták so-
rozatban a következõ alkalommal,
a korábban meghirdetettel ellen-
etétben – április 27-én, vasárnap
lesz. Most a gyerekeket várják
kincskeresõ sétára, mely során a
legkisebbek játszva fedezhetik fel
városunk zegzugait. Találkozás 15
órakor a Paprikabíró utcánál.
info@szeresdszentendret.hu.

MAGYAR PIÉTA

Siposhegyi Péter: Magyar Piéta –
Az õszödi köztársaság címû mûvét
április 20-án, vasárnap 19 órakor
adja elõ a Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház a városi színház-
teremben (Pest Megyei Könyvtár,
Pátriárka u. 7.). A küldetést tel-
jesítõ délvidéki társulat 2004
õszén Siposhegyi Péter. Halottak
napjától virágvasárnapig, 2006.
március 15-én Wass Albert mû-
veibõl a Világ és a vége mûvekkel
már felejthetetlen estét szereztek
a helyi közönségnek. Jegyek 1600
és 2200 forintos áron rendelhetõk
Harmathéknál: (26) 312-958, 06-
20-310-4142.

KIÁLLÍTÁS 
ÉS VITAFÓRUM
Mint arról már hírt adtunk, a Vajda
Lajos Stúdióban (Péter-Pál u. 6.) a
hét végéig látható Nádasdy János,
Németországban élõ festõmûvész
kiállítása. A kiállítás három utolsó
napjára, 18-19-20-ra (péntek,

szombat, vasárnap) 10-17 óra
között a mûvész vitafórumra,
kötetlen beszélgetésekre, vélemé-
nyek cseréjére hív minden érdek-
lõdõt szeretettel, különösen azo-
kat, aki még soha nem voltak
mûvészeti kiállításon. A téma: a
modern mûvészet minden aktuális
problémáival, elõítéleteivel, a mû-
vész pozíciójával, mindenkori ki-
látástalan helyzetével együtt.

FOTÓKIÁLLÍTÁS

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

ÉLETEM ELSÕ 
KIÁLLÍTÁSA
Eckensberger Lili kiállítása a Mû-
vészetMalom Pince Galériájában
(Bogdányi u. 32.) május 12-ig
látható.

KOLPING AKADÉMIA

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.

VÉRSZIPOLY
Április 19-én, szombaton 19 órakor
a SNASZ (Szentendrei Nagyon
Amatõr Színjátszók) elõadásában
Philipp István-Bárány Ferenc A vér-
szipoly címû elõadását tekinthetik
meg az érdeklõdõk a DMH Bar-
langban (Duna-korzó 11/A). A
rémes-rímes zenés vámpír-komé-
diára a belépés ingyenes.

Napórásház 
programok

(Halász u. 1.)

MOLDVAI TÁNCHÁZ
Április 18.

Új, gazdagabb programmal újra
moldvai táncház a
Napórásházban!
17 órától 18.30-ig – Csángó
mesék, népi játékok, népdalok,
aprók tánca gyermekeknek
Szilágyi Angélával (Csíkfalu,
Moldva).
18.30-21.00 – Nagyobbaknak, 
felnõtteknek moldvai táncház. 
Kísér a Sültü zenekar.
Jegyáraink: gyermek: 500 Ft (2
éves kor alatt díjtalan), felnõtt:
900 Ft, családi: 1800 Ft

A büfében zsíros kenyér, tea.
További idõpontok:
május 30., június 27.

NYÍLT NAP és CSERE-BERE BÖRZE
Április 19.
NYÍLT NAP 10.00-12.00
Ismerkedés szakköreinkkel 
és programjainkkal!
A részvétel ingyenes.
Földszint
Madarász szakkör Szentendrey
Gézával               
10.00-11.00 
Festõ-kör Lehoczky Krisztinával
11.00-12.00
Tetõtér
Varázsképek festése Farkas
Verával 10.00-11.00
Játékos gyerektánc Vass Lajossal
11.00-12.00
Udvar
Foltvarrás Kosztolányi Edittel
10.00-11.00
Textilek „zöld” szemmel,
beszélgetés Kutasi Csabával
11.00-11.30
Fotó szakkör Kutasi Tamással
11.30-12.00

CSERE-BERE BÖRZE 
10.00-12.00
Csere-bere lehetõség, hogy a még
szép és jó, csak éppen feleslegessé
vált holmik ne a kukában végezzék,
hanem új gazdára találva továbbra
is használatban maradhassanak. 
Holmik, amiket várunk: könyvek,
CD-k, kisebb használati tárgyak,
mûködõképes elektronikai tárgyak,
jó állapotban lévõ gyerekjátékok,
ajándéknak való dísztárgyak stb.
Az udvaron külön helyet biztosí-
tunk kerti és szobanövények, va-
lamint vetõmagok cseréjére.

KIÁLLÍTÁS 
10.00-18.00
„Nyitott szemmel és nyitott szívvel”
a Dunakanyarban címû kiállítás
Az Iringó tájmegismerési program
keretében látható kiállítás a térség
turisztikai értékeire hívja fel a
figyelmet. Térképek, fotók, ábrák,
környezetismereti játékok segít-
ségével mutatjuk meg a táj nyúj-
totta élményforrásokat. 

www.naporashaz.hu

Zenés nóta
délután

A Szentendrei Helyõrségi Klub
március 29-én nagy sikerû ze-
nés mûsoros délutánt rende-
zett. Oláh Kálmán életmû-díjas
prímás és zenekara kíséretében
felléptek: Gránát Zsuzsa, Somo-
gyi Erika, Jakab Éva, Stein Kata-
lin, Miklóssy József Cselényi-
díjas, Molnár László, Kapi Gábor
és Kovács Zoltán, rendezte
Koncz János igazgató.

A címadó dalt „Árad a Duna vize” Kapi Gábor, a mûsor szerkesztõ-
je énekelte. A teltházas elõadáson elhangzott sok szép mag-
yarnóta, operettrészlet és cigánydal. Az elõadás megható része
volt, amikor Hazadi Zsuzsa elõadómûvészre László Mária
mûsorvezetõ verssel, Kovács Zoltán tárogatós „Egy rózsaszál
szebben beszél” címû dallal emlékezett. Oláh Kálmán és unokái
(a 12 éves Kálmán és Albert) most is, mint korábban, a mûsor
fénypontjai voltak. 
A mûsor hangulata. színvonala, a közönség szûnni nem akaró
vastapsa azt bizonyította, hogy példaértékû elõadást láthat-
tunk.                                                                 Sereg Istvánné

Kovács Zoltán tárogatón
játszott
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PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

Futóverseny Szentendrén
Április 19. szombat

A 12. Piramis – Magyar Elektron
Futás utcai futóversenyt rendezik
meg április 19-én a Postás-stran-
don, ahol a 6. MATASZ Nagydíj
(Magyar Tartalékosok Szövetsége)
és a 2. Kinizsi Honvéd Futás (MH
amatõr futóbajnokság) megren-
dezésére kerül sor. 
A versenyközpont a Postás-strand,
Casino mögötti területén lesz.
9.40-tõl zenés bemelegítéssel vár-
ják a versenyzõket, nézõket. Ered-
ményhirdetés valamennyi kate-
góriában: 13 órától. 
Információ: Tóth Attila, Piramis
Fitness Klub. Tel.: 06-26-319-099. 
Mobil: 20-444-3160. 

Kerékpáros túrák a Pilisben 
és a Visegrádi-hegységben

ÁPRILIS 27. VASÁRNAP
Szentendre - Sztara voda - Pap-rét - Vértes-mezõ - Lõrinc-laposa
- Vörös-kõ - Álló-rét - Csaba-kút - Rekettyés - Leányfalu -
Szentendre
Távolság: kb. 17 km (ebbõl 10 km földút)
Találkozás: a Napórásháznál (Halász u. 1.) 8.45-kor.
Érkezés: 13 óra körül.
A túrák enyhén, illetve közepesen nehezek, fõként forgalomtól
elzárt erdészeti aszfaltutakon, kisebb részben könnyû, olykor
közepesen nehéz terepen vezetnek. Közepes minõségû, jól kar-
bantartott váltós, MTB, illetve cross vagy trekking (de nem
feltétlenül teleszkópos) kerékpárral teljesíthetõk. A részvétel
13-14 éves kortól ajánlott, de az elkerülhetetlen emelkedõk
miatt némi erõnlétet kíván; családi programként jó idõben kis
gyerekek hátsó kerékpáros üléssel szállíthatók. A túrára min-
denki felkészített és karbantartott kerékpárral érkezzen, hoz-
zon magával pótbelsõt, defektjavító szettet szerszámokkal
együtt. Étkezés saját zsákból: néhány müzli-, illetve sportszelet
elegendõ. A fejvédõ használata erõsen ajánlott.
Díj: 300 Ft/fõ/alkalom, 1000 Ft/fõ/5 alkalom
Túravezetõ: Devescovi Balázs totnes@freemail.hu; 30/588-
3363. Kerékpárok elõzetes egyeztetés alapján 1000 forint/alka-
lom tarifával korlátozott számban kölcsönözhetõk.

Megújult az edzõterem!
Az elmúlt évek talán
l e g n a g y s z e r û b b
sportcélú átalakulását
hozta egy kényszerhe-
lyzet a Piramis Sport
egyesület életében. A
sokáig az egyesület-
nek otthont adó Ka-
tonai Középiskola az
elmúlt év õszétõl új beléptetési rendszert
vezetett be a területre, így az egyesület aáltal
használt torneterem a nagyközönség számára
elérhetetlenné vált. Mivel Attiláék nem akarták
feladni munkájukat, ami egyben a szenvedé-
lyük is, lépéskényszerbe kerültek. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy nem is kellett sokáig
keresgélni, az ölükbe hullott a lehetõség, a
BODY-HOLLI edzõterme a tiszti klubban épp
eladó sorba került. Ide költözött át a csapat, és
mint jó gazda, azonnal átalakításba, bõvítésbe
kezdett. Mivel a pénz ma nem veti fel az egye-

sületeket, ezzel a piramis sincs másképp, es-
téken, éjszakákon át dolgozott a család, hogy
kialakítsák azt a formát, ami leginkább megfelel
a saját, és a vendégek igényeinek. Megmaradt,
de bõvült a konditerem, a régi edzõvel (Kovács
József) ám mindemellett kialakítottak egy száz
négyzetméteres küzdõtermet is, ahol a korosz-
tályos karate oktatást folytatják, a nagysikerû
ovis torna mellett. Nem kerülhette el a felújítást
a két öltözõ, és még egy játszósarok is várja a
kisgyermekkel érkezõket. Vidám, és új dizájn,
színek, harmónia, infraszoli, aerobik, hogy a
többirõl már ne is beszéljek. 
Megmaradt emellett a családi elkötelezettség a
sport iránt, hiszen máris szervezik a Gát-Futást
kicsiknek és nagyoknak, és ha minden jól megy,
õsszel egy Fitness, Body-Building versenyt is
rendeznek a városi sportegyesület védõszárnyai
alatt.
A lehetõség tehát adott, kedves szentendreiek,
sportolni tessék, erre, erre, irány a HEMO, min-
denkit vár a megújult és igényes PIRAMIS FIT-
NESS KLUB!


