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KULTÚRA
Kulturális

összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
Az amerikai Ford Motor Company regionális központjának alapkövét helyezte el Szentendre
határában Molnár Viktor, a cég képviselõje és dr. Dietz Ferenc polgármester (3. oldal). A virágos
belvárosért akciót hirdetett meg Kun Csaba alpolgármester és Tolonics Gyula, az 1. választókörzet
képviselõi (2. oldal). Hamarosan megnyílik a felújított Mûvésztelepi Galéria, s ebben nagy
szerepe volt Szakács Imre festõmûvész munkájának (9. oldal). Mûvészcsaládok sorozatunkban
Regõs István festõmûvészt és családját mutatjuk be (7. oldal). A Somodi László rajztanár emlékére
rendezett városi rajzverseny eredményét április 11-én hirdették ki (6. oldal).

Dr. Dietz Ferenc Tolonics Gyula Szakács Imre Regõs István Somodi László 

– Hol lesz a Ferenczy Múzeum új otthona, milyen
megoldást sikerült találni?
–Hosszú ideig tartó tárgyalások és egyeztetések
után nemrégiben döntés született az önkormányza-
tok közötti ingatlancserékrõl: Szentendre a Földhi-
vatal egykori épületét adja, míg cserébe Pest megye
a Castrumnak a tulajdonában levõ részét és a volt
Kerényi Múzeum épületét. Ennek értelmében a mú-
zeum új otthona a Kossuth Lajos utcai épület lesz.
– Mikortól?
– A Szerb Ortodox Egyházzal kötött megállapodás
szerint két részletben kell költöznünk. 2009 végén

az új épületbõl, 2010 végén pedig a régibõl. Azaz
2010 elsõ felében – feszített ütemterv szerint – el
kell készülnie az új múzeumi célokat szolgáló
épületnek.
– A Földhivatal volt épülete szemmel láthatóan
nagyon rossz állapotban van. Készültek már ter-
vek a helyreállítására?
– Elõzetes felmérések, valamint a falkutatások ered-
ményei állnak jelenleg a rendelkezésünkre. Az épület
lepusztult állaga mellett igen sok megkötöttséget
jelent az is, hogy mûemlékvédelem alatt áll. 

Folytatás a 6. oldalon

Ferenczy Múzeum - új helyen 
Évek óta ismert tény, hogy 2009/2010-ben át kell adni a Ferenczy Múzeum épületét a szerb
egyháznak. Az, hogy a múzeum hová fog költözni, mindezidáig kérdéses volt. A probléma mára
megoldottnak tûnik. Errõl beszélgetünk dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeum-
igazgatóval. 

Múlt héten adtunk hírt

arról, hogy Pest Megye

Önkormányzata be kíván-

ja zárni a Bárczi Gusztáv

Általános Iskolát. Dr. Dietz

Ferenc polgármestert a

megyei döntés hátterérõl

kérdeztük, és arról, mi

lehet a megoldás az isko-

lába járó gyermekek és

szüleik számára.

– Valóban bezárásra kerül az
iskola? Tehet valamit a önkor-
mányzat a megyei szinten
megszületett döntés ellen? 
– Az iskolabezárás híre szá-
momra is megdöbbentõ volt,
hiszen ez a térség egyetlen
olyan iskolája, ahol a fogya-
tékosságból eredõ hátrányok
csökkentésével az egész sze-
mélyiség komplex fejleszté-
sével a tanulók eredményes
társadalmi integrációjának
megalapozása a fõ cél. Amint

az iskolabezárásról értesül-
tem, haladéktalanul intéz-
kedtem. Összehívtam a szent-
endrei iskolaigazgatókat és az
iskola igazgató-helyettesét.
Szûcs Lajosnak, a Pest Megyei
Közgyûlés elnökének és Went-
zel Ferenc alelnöknek azonnal
tiltakozó levelet írtam a 10
érintett kistérségi polgármes-
ter támogatásával. A szent-
endrei képviselõk is biztosí-
tottak támogatásukról pártál-
lástól függetlenül. A gyors és

hatékony lobbival sikerült el-
érni, hogy az eredeti határoza-
ti javaslathoz képest beke-
rüljön három kiegészítõ pont
is, amelyek további lehetõ-
séget teremtenek az iskola-
bezárás ellen. 
– Ha mégis bezárják az is-
kolát, lesz megoldás a szülõk
és gyermekek részére?
– Nagyon érzékenyen érintett
annak a pomázi szülõnek a le-
vele, aki családja nehéz küz-
delmérõl ír, és a teljes kétség-
beesésrõl, amennyiben az is-
kola megszûnik. 

Folytatás a 3. oldalon

Villáminterjú iskolaügyben
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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

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax:
(26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
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,
12 óra • Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn 9–17-ig, kedden 9–17-ig, csütörtökön
9–13 óráig vagy a BER-IL Ingatlancenterben (Vasúti villasor 1., I. emelet) hétfôtôl péntekig 9–17-ig, szombaton 8–13
óráig. Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. •
Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu

– Hetek óta kövezik a Bog-
dányi utcát. Meddig tart ez
térben és idõben, és hol szá-
míthatunk még további
munkálatokra?
– Az árvízi vis maior pályázat
keretében idén sok utca újul
meg a belvárosban. A leglát-
ványosabb eredmény talán a
Bogdányi utca burkolatának
cseréje. A munkálatok kezde-
tén a mûszaki ellenõr hiánya
miatt sok jogos kifogás érkezett
a lakóktól. Az utóbbi idõben
biztosítottuk a mûszaki el-
lenõrzést, és reméljük, hogy
ennek szakmai háttere hama-
rosan meg fog mutatkozni a
munka minõségén. Fontos tud-
ni, hogy a kövezés folytatódik
egészen az Ady Endre útig. Nagy
öröm továbbá, hogy rövid idõn
belül, még a nyár kezdetéig
megújul a Szerb utca burkolata
is. Az ottani üzlettulajdono-
sokkal egyeztetve 1+1-es rend-
szerben pályáztunk útfelújítás-
ra az önkormányzatnál. Jelen-
leg a kedvezõ elbírálásra vá-
runk, s remélhetõleg minél
elõbb megkezdõdhetnek a
munkálatok, hiszen praktikus
lenne ezt a beruházást a Bog-
dányi utcai ténykedéssel egy
idõben lebonyolítani. Megkí-
séreljük rendbe hozni a Bogdá-
nyi utca két környékbeli mel-
lékutcájának, a Halász utcának
és a Dunaár utcának a burko-
latát is. Mostanra bizonyossá
vált, hogy meg fog újulni a Ha-
tárcsárda felé vezetõ bicikliút
életveszélyes, alámosott és
beszakadt szakasza.
– Milyen más fejlesztések
történnek még a Bogdányi
utca környékén a közel-
jövõben?
– Immár végleges döntés szü-
letett arról, hogy a Bogdányi
és a Szerb utca sarkán lévõ
egykori önkormányzati bér-
lakás – teljes felújítást köve-
tõen – a Pirk család és az önkor-
mányzat együttmûködésének
eredményeképpen Pirk János
Emlékmúzeumként fog mûköd-
ni, amelyet a Pirk család üze-

meltet majd. A Teátrum helyén
hamarosan magas komfort-
fokozatú szálloda építése kez-
dõdik, miközben megmarad a
buszparkoló is. A Czóbel-park
fölötti játszótér felújításához
az idei költségvetésben elkülö-
nítettünk egy jelentõs össze-
get, így a játszóeszközök idén
nyárra megújulnak.

– A sok öröm mellett kérem,
mondjon valami biztatót a
romos állapotú utcák lakói-
nak!
– Szentendrén régóta nem volt
ennyi útfelújítás: a Duna-korzó
felsõ szakasza, a Kossuth Lajos
utca és a Paprikabíró utca csak
három a nagyobb útvonalak
közül, amelyek a közelmúltban

új aszfaltot kaptak. Ugyanakkor
tényleg sok olyan utca van még
a belvárosban, amelyek nehe-
zen járhatók, és már régóta vár-
nak valamilyen tisztességes
burkolatra. A két legnagyobb
ezek közül a Nap utca és a
Mandula utca. Mivel magam is
az elõbbiben lakom, tapaszta-
lataim és a szomszédok vissza-
jelzései alapján rendszeresen
szembesülök vele, hogy égetõ
problémát jelent arrafelé a
közlekedés. Folyamatosan ker-
essük a felújítás anyagi hát-
terét, de a hosszú telkek miatt
nehézkes az 1+1-es pályázatok
beadása. Ideiglenes megol-
dásként télire a Nap utcában
zúzott követ fektettek le. Bízom
benne, hogy lesz olyan pályáza-
ti lehetõség, amelynek köszön-
hetõen ezek egy csapásra
megújulhatnak, mint nemrég a
Fiastyúk és a Fény utca.
– A közlekedési koncepció nem
érintette a Szamárhegyet, ahol
viszont már a belvárosi forgal-
mi rend megváltoztatása elõtt
rendszeres volt a túlzott autó-
forgalom, s ma is ez a helyzet.
Mikorra várható valamilyen
fejlemény ez ügyben?
– Szeretnénk, ha a Bartók Béla
út és az Iskola utca környékének
közlekedése végre megoldód-
na. A Közlekedési Munkacso-
port õszig gondolkodik a meg-
oldási lehetõségeken, mert a
célforgalom-alapú korlátozás
sajnos nem mûködik. Az itteni
utcáknak a közlekedése mellett
a burkolata is problémás, mert
nem bírják el a megnövekedett
autóforgalmat. Folyamatosan
kérjük a rendõrség és a közte-
rület-felügyelet segítségét a
súlykorlátozás ellenõrzésében,
de õk a létszámproblémák miatt
nehezen jutnak fel ide. A Sza-
márhegyen az elsõ feladat a
közlekedési rend normalizá-
lása, azután következhet a
burkolatjavítás.

Bokor Tamás

Tolonics Gyula önkormányzati
képviselõ hívja és várja minda-
zokat, akiknek kérése, panasza,
észrevétele van az 1. számú
választókörzet területeivel kap-
csolatban. Fogadóóra: minden
hónap utolsó péntekén 17.00
és 19.00 óra között a Hold
Utcai Óvodában.

Úton a szamárhegyi fejlõdés
Tények és tervek kövezésrõl, játszótérrõl, forgalmi rendrõl
Sorban újulnak meg a belvárosi utcák, miközben a Szamárhegyen és Pismány aljában
sok utca még felújításra vár. E kérdésekrõl és a belváros fejlõdésérõl beszélgettünk
Tolonics Gyulával, az 1. számú választókörzet önkormányzati képviselõjével.

Felvirágzik a belváros

A virágos Szentendréért szállnak síkra egy új akció keretében
a belvárosi képviselõk, s ehhez kérik az itt lakók és az üzlet-
tulajdonosok együttmûködését. „Sokan panaszkodtak tavaly a
körzetemben arra, hogy nincs virág a portákon. Ezért Kun Csaba
alpolgármesterrel együtt elhatároztuk, hogy játékos versenyt
rendezünk, ahogyan Zakar Ágnes képviselõtársamék is teszik
évrõl évre a Bükkös-partik alkalmával” – fogalmaz Tolonics
Gyula, a Szamárhegy és a belváros északi részének képviselõ-
je. „Célunk, hogy a lakosság a városvezetéssel együtt igyekezzen
szépíteni Szentendre legpatinásabb területét, a Dunakanyar
körút és a Duna-part közötti területet, hogy újra a régi fényben
ragyoghasson ez a városrész. A versenynek természetesen
nyereményei is vannak, többek között édességek, négy személy-
re szóló vacsorameghívás, és mûvészi tervezésû lakberendezési
tárgyak.” A versenyre már lehet jelentkezni írásban, a
Városháza portáján, az alábbi felhívás szerint.

FELHÍVÁS
A VIRÁGOS BELVÁROSÉRT

Tisztelt Szentendrei Belvárosi Lakosok!
Hagyományteremtõ szándékkal meghirdetjük 

„A VIRÁGOS BELVÁROSÉRT” versenyt. Kérjük az itt élõket, 
a vállalkozókat és az üzlettulajdonosokat, vegyenek részt

belvárosunk felvirágoztatásában!
Versenyünket • legvirágosabb ház • legvirágosabb elõkert 

• legvirágosabb üzlet kategóriákban hirdetjük meg. 
Minden kategóriában 3-3 portát díjazunk. A versenyre azok

nevezését várjuk, akik a Bolgár utca, Duna-korzó, 
Ady Endre út és a Dunakanyar körút által határolt 

területen laknak, vagy itt van üzletük.
Nevezni írásban lehet névvel és címmel. A jelentkezéseket 
a Polgármesteri hivatal recepciójával szemben, a „Tolonics

Gyula” feliratú kisszekrénybe kérjük betenni. Nevezési
határidõ: május 30. Eredményhirdetés: június 20-án, 

pénteken 17 órától a Czóbel parkban lesz.
A rendezvény támogatói: dr. Dietz Ferenc polgármester,
Heim Pékség, Palmetta Design Galéria, Édeni Édességek
csokibolt, Szentendre és Vidéke újság, Korona Étterem.

Mindenki jelentkezését várjuk, hiszen a virágos 
belvárossal csak nyerhetünk!

Tolonics Gyula és Kun Csaba belvárosi képviselõk
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Aforgalmas, jól megköze-
líthetõ területen (a Du-
na-Menti Regionális

Vízmûvek épületével szem-
ben) nemcsak márkakereske-
dést és szervizt épít az autó-
kereskedõ cég, hanem iroda-
házat, kutatási és oktatóköz-
pontot is, ahonnan 32 ország
értékesítési és marketingte-
vékenységét irányítják majd.
A regionális központ létrejötte
különös jelentõséggel bír
Szentendre számára éppúgy,
mint a Ford Motor Company
számára, hiszen az innen
koordinált terület mérete na-
gyobb, mint az Amerikai Egye-
sült Államok piaca: több mint
11 millió négyzetkilométert
fed le, népessége összesen 391
millió fõ. A Ford közép- és
kelet-európai régiójának piaca
2007-ben jelentõs, 37%-os
növekedést produkált. 
Mint ismeretes, a Ford elsõ nagy
sikerének, a múlt század eleji

T-modellnek magyar fejlesztõ-
je is volt Galamb József szemé-
lyében. Dr. Dietz Ferenc pol-
gármester örömmel üdvözölte
a befektetõ megjelenését váro-
sunkban, és utalt rá, hogy a
magyar mérnök emléke még
szerephez fog jutni a következõ
hónapok során, a részletekrõl
azonban – meglepetés lévén –
még nem árult el semmit.
A reprezentatív épületkomp-

lexum összterülete 7600 négy-
zetméter lesz, amelyet több
száz férõhelyes parkoló vesz
majd körbe. A tervezés során
megfelelõ nagyságú zöld-
felület kialakításáról is gon-
doskodtak – ígérte a kivi-
telezõ. A több milliárd forin-
tos beruházás hátterérõl a
Raiffeisen Ingatlan Zrt. gon-
doskodik. A bankcég Szent-
endrén már nem ismeretlen:
részt vesznek a lakótelepi
uszoda építésében, és hama-
rosan megkezdik egy belvárosi
kiskereskedelmi központ meg-
valósítását, amely az inter-
modális csomópontban, a HÉV
végállomás környékén lévõ
terület fejlõdését segíti.

Bokor Tamás

Autós cég költözik a prérire
Letették a Ford Közép- és Kelet-Európai Regionális Központjának alapkövét
Szentendre déli határában, a Budakalászi út leágazásánál. A beruházás novemberre
készül el.

107
MEGKERÜLT 
A „HEGYI BETÖRÕ”

Elfogták azt a 30 év körüli,
büntetlen elõéletû férfit, aki
miatt az elmúlt hónapokban
megszaporodtak Szentendre,
Leányfalu, Tahitótfalu és Du-
nabogdány hegyi területein a
hétvégiház-tulajdonosok sé-
relmére elkövetett betöréses
lopások. A tettes általában a
telkek hátsó kerítését átvág-
va közlekedett a házak között,
és különféle apróbb-nagyobb
értéktárgyakat tulajdonított
el belõlük. Április 8-án haj-
nali öt órakor a dunabogdányi
Cseresznyés utcában és a
Svábhegyi úton hajtotta végre
utolsó akcióit. Az egyik házba
betörve megszólalt a bizton-
sági céghez bekötött riasztó.
A kiérkezõ vagyonõrök az
elkövetõt nem találták a hely-
színen, de kihívták a rendõr-
séget. A helyszínelõk a közel-
ben megtalálták a tettes sze-
mélygépkocsiját, benne a sze-
mélyi igazolványával, a lak-
címkártyájával és a lakáskul-
csával. 
Amikor elõállították, elõször
mindent tagadott, de késõbb
vallomást tett, amelyben
mintegy 50 rendbeli betörés-
es lopást ismert be. Õrizetbe
vették, megfigyelés alatt tart-
ják, de szabadlábon véde-
kezhet, elõzetes letartózta-
tása nem volt indokolt. Az
elfogást követõen további
károsultak jelentkeztek a
Szentendrei Rendõrkapitány-
ságon. Április 21-ig a lopott
tárgyak lajstromán körülbelül
80 tétel szerepel.
Az ügy érdekessége, hogy az
elkövetõ a holmik tárolására
külön lakást bérelt, s az eloro-
zott javakat apránként adta
el az ócskapiacon. Vallomás-
tétele után megbánást tanúsí-
tott, állítása szerint meg-
könnyebbült, sõt hogy jóvát-
egye eltévelyedését, lelki-
ismeretétõl vezérelve néhány
értékesített festményt vissza-
vásárolt a vevõktõl, és bevitte
a kapitányságra, hogy vissza
lehessen szolgáltatni õket
jogos tulajdonosaiknak. In-
formációink szerint – figye-
lembe véve a sorozatosság
súlyosbító, de a megbánás, a
beismerés és a jóvátételi
kísérlet enyhítõ körülményeit
is – tetteiért maximum öt évet
kaphat.

A polgármester 

naplója
május 5.
08.30 Alpolgármesteri tájékoz-

tatás
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
13.00 Kistérségi turisztikáról

elõadás a BGF-en
15.00 Kommunikációs

megbeszélés
18.00 Molnár Bertalan kiállítás

megnyitója és születésnapi
köszöntése a Díszteremben

május 6.
09.00 Állampolgársági eskütétel
11.00 Befektetõkkel egyeztetés

május 7. 
10.00 TÖOSZ országos

küldöttgyûlése

május 8. 
10.00 Helyi Védelmi Bizottság

ülése

május 9. 
08.00 Néptánc konferencia meg-

nyitója a díszteremben
10.00 Kínai delegáció fogadása

Felújítják 
a Fõ téri 

templomot
Hárommillió forinttal és in-
gyenes közterület-használati
lehetõséggel támogatja az
önkormányzat a szerb ortodox
egyházközség tervét, amely a
Fõ téri görögkeleti Blagovesz-
tenszka templom tetõszer-
kezetének és homlokzatának
felújításáról szól. A belváros
egyik legszebb épülete régó-
ta romos állapotban várja a
megszépülést. A szerb egy-
házközség pályázatokból és
adományokból 12 millió forin-
tot szedett össze a 15 milliós
beruházáshoz. A testület rö-
vid tárgyalás után üdvözölte
a szándékot, és sürgõsséggel
megszavazta az elõterjesz-
tést. A templomfelújítás il-
leszkedik a belvárosi koncep-
cióba.

Folytatás az 1. oldalról
Ez az iskola 1998 óta Szent-
endre város és a vonzáskörzet
egyetlen gyógypedagógiai
intézménye. Ezért is kell maxi-
málisan támogatni a szülõket,
a gyerekeket és az iskolát, és

nem szabad engedni, hogy 
a gyerekeket Vácra vigyék. 
E héten szerdára egy több-
szereplõs kerekasztal-megbe-
szélést indítványoztam a kis-
térségi polgármesterek, a szent-
endrei képviselõk, az általános

iskola vezetése és a szülõk
képviselõi részvételével. Erre
a megbeszélésre meghívtuk a
Pest Megye Közgyûlésének
elnökét is. 
– Mit vár a szerdai egyez-
tetéstõl?
– Mi mindenképpen a gyerekek
és szülõk javára hozzuk meg
döntésünket. Iskolabezárásról
hallani sem akarunk, ennek
érdekében gyors lépéseket
teszünk és keressük a meg-
oldásokat. Megoldási lehetõ-
ségként az alapító okiratot
szükséges módosítani, végsõ
esetben meggondolandó,
hogy az intézmény a megye és
a kistérség által fenntartott
társulásos iskola legyen – ez-
zel többletnormatívát is le
tudunk hívni. Szerdán mi úgy
akarunk felállni az asztaltól,
hogy a Bárczi Gusztáv Általános
Iskola, ha nem is megyei szin-
ten, de tovább fog mûködni.

Villáminterjú iskolaügyben
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Testvérvárosi 
dolgainkról szólva…

Tíz éve írták a testvérvárosi szerzõdést 
Salon de Provence-szal

Szentendre testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatai kerültek
terítékre a Szentendrei Városfejlesztõ Egyesület legutóbbi,
április 17-i ülésén. A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak

Egyesülete képviseletében meghívott vendégek, Miakich Gábor
egyesületi elnök és Nyitrai Márta Zsuzsanna alelnök beszámoltak
róla, hogy a 2000-ben alakított és eddig jobbára kulturális kap-
csolatokat ápoló szervezet nyitni kíván a gazdasági szféra felé,
amennyiben szeretné bevonni a városi vállalkozásokat a test-
vérvárosi kapcsolatok kiépítésébe és finanszírozásába. 
„Nagy öröm, hogy több mint 50 tagot számláló egyesületünkben sok
fiatal van, ugyanakkor szeretnénk még tovább erõsíteni a civilek
szerepét” – fogalmazott Nyitrai Zsuzsa. Emellett fontos lenne –
mutatott rá –, hogy a testület és a hivatal ismerje fel a nemzetközi
kapcsolatokban rejlõ gazdasági lehetõségeket, és mûködjön együtt
a kistérség más településeivel, hogy könynyebbé váljon a
nemzetközi kapcsolattartás. Ha mindez sikerül, lehetõség nyílik
vendéglátó csereprogramok, mûvészeti és néprajzi csereprogramok,
nemzetközi kiállítások és termékbemutatók szervezésére. Így válik
teljessé az egyesület városértékesítõ szerepe és ereje.
„A jövõben szeretnénk erõsíteni a kapcsolatot és az együtt-
mûködést a spanyol Aranda de Dueróval, a horvát Stari Graddal,
Zilahhal és Kézdivásárhellyel, valamint az olaszországi Gubbióval”
– számolt be a közeljövõ terveirõl Miakich Gábor. Az ülésen szó
esett arról is, hogy más földrészeken fekvõ városokkal (mint a
Szentendre iránt érdeklõdõ Zhouzhou kínai és Cuernavaca
mexikói településekkel éppolyan nehézkes a kapcsolatápolás,
mint a méretben és jellegben tõlünk erõsen különbözõ Veronával
és Firenzével. Elõbbinek az anyagiak vetnek gátat, bár érdemes
lenne velük a kapcsolatot testvérvárosi szinten is kiépíteni,
hiszen hasonló történelmi, gazdasági és természeti adottsággal
rendelkeznek mint Szentendre. Utóbbiak pedig aszimmetrikus
kapcsolatok lévén nem élvezik teljes mértékben az unió támo-
gatását. Dr. Dietz Ferenc polgármester beszámolt róla, hogy a
testület nemrégiben elfogadott egy testvérváros-keresési szem-
pontrendszert, amely négy-öt kritériumot állapít meg a kapcso-
latkereséshez és -teremtéshez. Ennek értelmében a képviselõ-
testület is csak Szentendréhez hasonló karakterû városokkal
keres testvérvárosi kapcsolatot.
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete legközelebb
május 14. és 19. között szervez utazást 28 fõ részvételével a
Polgármesteri Hivatallal közösen Salon de Provence-ba, ahol 10
évvel ezelõtt testvérvárosi szerzõdést írtak alá. Ennek megün-
nepléseként nemzetközi kórustalálkozót rendez a fogadó város,
amelyen Szentendre képviseletében a Péter-Pál Énekkar vesz részt.

Az Izbégi Baráti Kör februári
felhívására kb. 5500 könyv
gyûlt össze. A 2005 évi hason-
ló könyvgyûjtési akcióban,
amelyen több mint 4000 könyv
került ki Zilahra, így most már
tízezer, szentendrei gyûjtésû
kötettel rendelkezik a 70 ezer
lakosú Zilah város kb. 12 000
fõnyi magyarsága.
Az idei könyvszállítás három
alkalommal történt: március
végén, illetve áprilisban. A
könyvadakozók neve a tel-
jesség igénye nélkül: Aknay
Ágnes, Bochner Tibor antik-
várius, Czibulka Zoltán, Havasi
J. Zoltánné, Koncz János, Kraj-
csovics Istvánné, Máté György,
Pethõné Németh Erika, Ritter
Lászlóné, Szakács Áron, Tóth
Istvánné Katica, Petõ Katalin.
A könyvek szállítását Marga-
ritovits Kornél szentendrei vál-
lalkozó végezte díjmentesen,
Virágh János segítségével. A
kiszállításban közremûködött
még Kállay Péter, Maholányi
Pál, Miakich Gábor.

A kiszállított könyvek ünnepé-
lyes átadására április 18-án
került sor a Zilahon hagyo-
mányos „Költészet Tavasza”
elnevezésû fesztivál kereté-
ben. Az átadott könyveket
hasonló örömmel fogadták,
mint 2005-ben. Az ünnepsé-
gen részt vevõ zilahiak, a 12
fõs szentendrei delegáció tag-
jai Kun Csaba alpolgármester
vezetésével nagy tapssal fo-
gadták a jelképesen egy bõ-
röndnyi könyv átadását Seres
Dénes szenátor, Szilágy me-
gyei RMDSZ elnök részére.
Az Izbégi Baráti Kör nevében,
hálásan megköszönöm min-
denki munkáját, aki részt vett
az adományozásban, a könyv-
gyûjtésben, szállításban egy-
aránt, mellyel ismételten bi-
zonyították a határon túl élõ
magyarok iránti szeretetüket
és szolidaritásukat!

Maholányi Pál
Izbégi Baráti Kör elnök

Egy kisiskola 
megsegítésére

A március 21-i számban tet-
tünk közzé egy hírt képzõ-
mûvészeti árverés megren-
dezésérõl, melynek bevételét
a szomori általános iskola
megsegítésére fordítjuk. (Szo-
mor 1100 lélekszámú falu
Zsámbék közelében). Az árve-
rés a Városháza Dísztermében
lesz június 8-án 15 órakor,
és a mûtárgyak kiállítása dé-
lelõtt 10 órától tekinthetõ
majd meg. A rendezvény véd-
nöke dr. Dietz Ferenc polgár-
mester, háziasszonya pedig
Kudlik Júlia, a kiállítást dr.
Losonci Miklós mûvészettör-
ténész méltatja. Az árverés
kivitelezésében közremûköd-
nek: Szakács Áron gimnáziu-
mi tanár és diákjai. A mûsor-
ban bemutatkozik a Szomori
Általános Iskola.
Ez idõpontig adományozó-
ként jelentkezõ mûvészek az
alábbiak: Aknay János, Deim
Pál, Losonci Lilla, Lukács Tibor,
Rác András, Rákosy Anikó,
Solymos Tamás, Szakács Imre
festõmûvészek, Bangó Aliz,
Bán Klára, Borsódy László, Her-
czeg Zsuzsa, Urbán Teréz ke-
ramikusok, Csíkszentmihályi
Róbert, Farkas Ádám szobrász-
mûvészek, Gy. Molnár István
grafikusmûvész, keramikus,
Jeges Anikó, dr. Vargay Zoltán
intarziamûvészek, valamint
Olaszországból De Negri de San
Pietro Katalin porcelán-festõ-
mûvész. A dekoráció látványát
dr. Kiss Lászlóné ikebanái
teszik gyönyörûvé. A rendez-
vény eddigi szponzorai: AVIS
Rent a Car és Tolonics Gyula
képviselõ.

További adományozók és szpon-
zorok jelentkezését köszönet-
tel veszi dr. Vásárhelyi
Gyöngyvér szervezõ: 06-20-
494-2550, (26) 313-295

A helyszín: Szentendre, Lázár
cár tér, április 26. este hét óra.
Csõdület támad, tûzoltóautók
a korzón, önkéntes mentõsök
és polgárõrök futkosnak izga-
tottan a több száz fõs tömeg-

ben. A lánglovagok készen-
létbe helyezik a fecskendõket,
villognak a kék fények, a hely-
színen még Dobson Tibor, a
katasztrófavédelem szóvivõje,
a Szentendrei Önkéntes Tûz-
oltóegyesület elnöke és Jám-
bor Ferenc tûzoltóparancsnok
is megjelenik.
Tûz van, babám! – no de nem
akármilyen. Belsõ tûz ez, ame-
lyet a Söndörgõ Együttes, a
Balkán Express, a Salami Bro-
thers és a Shiraz Étterem has-
táncosai szítanak a sörpa-
doknál üldögélõ és a Bogdányi
utcán táncoló emberekben.

Hagyományos szerb ételek
illata tölti be a teret. A füst
most éppenséggel nem bajt,
hanem örömet jelent: a szent-
endrei hivatásos és önkéntes
tûzoltók megrendezték utca-
báljukat a város lakosai szá-
mára a nemzetközi tûzoltónap

alkalmából. Itt bulizik a test-
vérvárosok tûzoltó legénysége
is, a gyerekek pedig – örök
öröm! – kipróbálhatják, mi-
lyen egy tizenhat tonnás mon-
strum kormányánál ülni, és
hány kilót nyom egy védõ-
sisak.
Közben tûzijáték színesíti a
programot, s megtudjuk, hogy
az épségünket védõ szervek –
a tûzoltók és a polgárõrök –
újabb nagy dobásra készülnek:
ha minden igaz, a Budapest-
Bamako Rally következõ idé-
nyében csapatot indítanak.
Folytatása következik, ahogy
jövõre remélhetõleg a Duna-
parti utcabálnak is!

B. T.

Tüzes hangulatban… Asztalos-Asztalos-
munkák munkák 

a Tomosztól!a Tomosztól!

Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai

megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak, 

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

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

Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!

Tízezer kötetes könyvtár
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Kezdetben volt a „Lezárjuk a
belvárost sorompókkal”. Ez 
az abszurd ötlet a bentlakók és
az üzlettulajdonosok ellenál-
lásán megbukott. Ezután volt
nekünk, szentendreieknek egy
kis parkolóóránk kék papíron,
ezen beállítottuk a leállás
idõpontját, azután egy órát
ingyen parkolhattunk. 
Akkor aztán a képviselõ-tes-
tület gondolt egyet, és elõállt
egy tervezettel. E szerint (ha
jól emlékszem), minden Jó
Adófizetõ kap egy chipkártyát,
amit csak egyszer kell kifizetni
(mert piszok drága), utána már
csak pénzzel kell feltölteni, és
lehet kedvezményesen parkol-
ni. Ez az elképzelés kissé bor-
zas volt, mondhatni kevéssé
érthetõ. Aztán elõállt az újabb
megoldás, miszerint minden
már említett Jó Adófizetõ
kapjon egy speciális matricát,
amivel korlátlan ideig parkol-
hat, ahol csak akar, kivéve az
akkor kijelölt III. övezetet.
Majd jött az újabb akadály: a
matricák a „nyomda hibájából”
nem készültek el idõben (már-
cius 17.), ami az új módi ter-
minusa volt.
A következõ stáció: készült egy
kis papírlap a város címerével,
az idevonatkozó törvény vagy
rendelet citálásával, a polgár-
mester úr és a jegyzõ asszony
aláírásával. Ezzel vészelhetjük
át azt az idõt, amikorra a
matricák elkészülnek. Kérdés:
Nem tudtuk volna ezt a kis idõt
kihúzni a kék parkolóórá-
inkkal?
„Hol tartunk most? Az I. és II.
övezetben ingyen parkolha-
tunk, és ez jó. Ahol mi, város-
lakók ügyeinket intézzük – a
III. övezetben – fizetni kell,
méghozzá a legmagasabb tar-
ifával. Ebben az övezetben
vannak az Elektromos Mûvek,
az Erste Bank, a mozi, a Bu-
dapest Bank, a zeneiskola (kis
gyerekek nagy hangszerekkel,
autós anyukákkal), a Dunaparti
Mûvelõdési Ház, a Gomba, a
lottózó. Kicsit beljebb érintett
még az MKB Bank, a mû-
vészbolt („Szentendre a festõk
városa”), az evangélikus és a
Péter-Pál templom. Ezeket a
helyeket szinte kizárólag mi,
szentendreiek látogatjuk.
Pénzért!
Be is fejezném, de mivel az
ördög nem alszik, a fent írt
ötletparádéhoz én is hozzá-
tennék egyet. Mi lenne, ha a
III. övezetben a kék papír

parkolóóránkkal továbbra is
leállhatnánk egy órára?
Ingyen.

A. T.

Ezt a levelet mind a magam,
mind pedig a belvárosban dol-
gozó, autóval közlekedõk
nevében írom. Mivel munka-
idõm és egyéb elfoglaltságom
is sokszor mobilitásra késztet,
legtöbbször autóval járok dol-
gozni. (…)
Ami a parkolóbérletek árát
illeti, véleményünk szerint fel-
háborító, sõt egyenesen ki-
meríti a diszkrimináció fo-
galmát. Az önkormányzati ren-
deletbõl kitûnik, hogy a közal-
kalmazottak és köztisztviselõk
különbek és kiváltságosabbak,
mint mi, eladók és azok a
belvárosban dolgozók, akiknek
nincs ilyen rangjuk. Ennek
ellenére mi is a várost szol-
gáljuk, sokszor szó szerint.
Aki ezért a városáért dolgozik,
ám nem köztisztviselõ vagy
közalkalmazott, annak hat-
szorosát kell fizetnie az éves
parkolási bérletért. (Csak tá-
jékoztatásként: a köztiszt-
viselõk, közalkalmazottak évi
tízezer forintot, mindeni más
pedig hatvanezer forintot
fizet.) Ám legyen, különböz-
tessék meg õket, a „mezeiek”
bérlete legyen a duplája vagy
háromszorosa. De ne hat-
szorosa! Ez az, amit különösen
méltánytalannak tartunk. (…)
Ja, és a szép, sárga tájékoz-
tató szórólap megtévesztõ,
mert sajnálatos módon valaki
elfelejtette feltüntetni, hogy
a munkavállalói bérletet csak
a „titulussal” rendelkezõk ve-
hetik igénybe. Ezért felelõssé-
gre lesz vonva bárki is? Kap
egyáltalán egy ejnye-bejnyét?
(…)

Tisztelt Levélírók!

Bizonyos szempontból elõször
a belváros sorompóval történõ
lezárásával kezdõdött a par-
kolási rendszer újragondolása
egy korábbi képviselõ-tes-
tületi döntés kapcsán. Az itt-
lakók és üzlettulajdonosok
érvei elõtt meghajolt az önkor-
mányzat elõzõ képviselõ-
testülete, és errõl a tervérõl
letett, új rendszert kellett
kidolgozni. 
Az új parkolási rend beve-
zetésének „kálváriáját” taglaló
résszel kapcsolatosan megje-
gyezném, hogy a korábbi

„táskás, balkáni típusú par-
kolási megoldást” érdekes
módon nem kritizálta egyik
hozzászóló sem, holott ez nem
csak anyagiakban jelentett
hátrányt az önkormányzatnak,
hanem a parkolódíj fizetésének
módja és eredménye is sok
kivetnivalót hagyott maga
után: alacsony volt a bevétel,
és a szolgáltatás minõsége
nem volt méltó a városhoz.
Az új parkolási rendszer be-
vezetését a 2007 áprilisában
elfogadott és október 1-jén
hatályba lépett rendelet sza-
bályozza. Sajnálatos módon a
parkoló automatákra kiírt
közbeszerzési pályázat elõször
sikertelen volt, a VSZ Zrt.
korábbi vezetése nem kellõ
odafigyelés mellett intézte a
közbeszerzési eljárásokat. A
beszerzés ezért idõben is
elhúzódott, de év elején már
mûködõképesek voltak az
automaták.
A Szentendrén gépjármûadót
fizetõ és tartozással nem ren-
delkezõ természetes szemé-
lyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendel-
kezõ szervezetek az adó-
hatóságnál kiváltott matrica
birtokában az I-II. övezetben
idõkorlát nélkül és ingyenesen
parkolhatnak. Korábban csak
egy órát lehetett ebben az
övezetben ingyenesen par-
kolni. Most az I.-II. övezetben
korlátlan a parkolási lehetõség
a Szentendrén élõ adófizetõk
részére. Az I.-II., ingyenesen
használható övezet és a III.
övezet között nincsen nagy
térbeli és idõbeli távolság,
hogy az I.-II. övezetbõl (ami
ingyenes) ne lehessen 5-10
perc alatt elérni a III-as övezet
egyes épületeit és közin-
tézményeit. 
A „kékórás” megoldást is
ugyanúgy érvényesíteni kellett
volna matricával. A mat-
ricagyártó cég sajnos nem
tudta vállalni egy hónapos
határidõvel a matricák le-
gyártását, de ez a parkolási
rendszerben fennakadást nem
okozott. A matricákat az
önkormányzat kérésre ki-
postázza, de személyesen is át
lehet venni.
A szentendrei közszférában
dolgozók – közel 300 fõ – az
I.-II. övezetben kaptak lehe-
tõséget az ingyenes par-
kolásra. A III-as övezetben
számukra is ugyanúgy fizetõs
a parkolás, kivéve a Zeneiskola

dolgozóit, akik a Duna-korzó
18. mellett és mögött megáll-
hatnak. A sárga szórólap saj-
nálatos módon egyeztetés
nélkül került ki a parkolást
igénybevevõk tájékoztatá-
sára, természetesen a szórólap
korrigálása már folyamatban
van.
Az önkormányzat alapelve az,
hogy az a lakos, aki szenten-
drei és itt fizeti a súlyadóját,
ingyenesen használhassa a
belváros egyes övezeteit. Mi a
szentendreieket kívánjuk tá-
mogatni, habár ez nem is
támogatás, hanem ez alap-
vetõen érdeke a városnak is,
hiszen a súlyadóból jelentõs
bevétele származik a városnak.
A III-as övezetben az éves bér-
let 120 000 Ft (az I.-II. öve-
zetben egyébként 60 000 Ft).
A féléves bérlet 90 000 Ft-ba
kerül, a havi bérlet ára 20 000
Ft. A 2008. március 17-e elõtt
megváltott bérletet, amennyi-
ben annak lejárati ideje ke-
vesebb, mint egy hónap, nem
lehet visszaváltani. Egyéb
esetekben a bérlet árának
idõarányos része jár vissza,

melyet úgy kell számítani,
hogy a hátralévõ egész hó-
napok számának megfelelõen
kiszámított összeget kell
visszafizetni. A bérletet vissza-
váltáskor üzemeltetõ egyide-
jûleg bevonja.
Bár valóban nem volt zökkenõ-
mentes az új parkolási rend
bevezetése, de ennek elsõd-
leges oka, hogy nagyon eltérõ
vélemények, elvárások fogal-
mazódtak meg, és a végsõ kom-
promisszumos megoldás két-
szeri rendeletmódosítást is
igényelt. Itt jegyzem meg,
hogy a hasonló történelmi
belvárossal és idegenforgalmi
látványossággal büszkélkedõ
városok viszonylatában egy
jóval visszafogottabb és a
lakosságra nehezedõ egyéb
terheket jobban figyelem-
bevevõ parkolási rendszer és
díjszabás lett kialakítva.
Remélem, hogy az õszi felül-
vizsgálatig jól fog mûködni az
új parkolási rend, és további
lényeges változtatást már nem
igényel. 

Kun Csaba
alpolgármester

Levélváltás a parkolásról
A közelmúltban két levelet is kapott szerkesztõségünk a parkolással kapcsolatban:
egy szentendrei lakostól, illetve egy nem városunkban élõ, de a belvárosban dolgozó
hölgytõl. (A leveleket rövidítve közöljük.)

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!
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„Életünk legnagyobb része úgy telik el, hogy rosszul cselekszünk, nagy része úgy,
hogy semmit se csinálunk, szinte egész életünk pedig úgy, hogy mást csinálunk,
mint amit kellene.“  Seneca

Az olvasók észrevételeit és témajavaslatait várja a Kultúra rovat szerkesztõje: 

Rappai Zsuzsa tel.: 20/447-6926   •   e-mail: zs.rappai@dunakanyar.net

Ferenczy Múzeum - új helyen
Folytatás az 1. oldalról

A testületi jóváhagyás bir-
tokában azonban már elkezd-
hetjük a konkrét tervek készít-
tetését.
– A jelenlegi elképzeléseik
alapján milyen lesz az új
múzeumi épület?
– Modern, múzeumi célokat
szolgáló létesítményt hoznánk
itt létre. Maga az épület na-
gyobb, mint a jelenlegi. Két
állandó kiállítási részleget ter-
vezünk: az egyik a huszadik
századi szentendrei képzõmû-
vészetnek, tehát a történeti
anyagnak adna helyet, amit
természetesen folyamatosan
frissítenénk. A másik nagy
egységet a Ferenczy-gyûjte-
mény jelentené. Ezekhez alkal-
manként idõszakos kiállítások
járulnának. Az új épületbe
kerülne a szakkönyvtár is, ami
a jövõben látogatható lesz. Az
U-alakú udvart, amelyet tetõ-
vel szeretnénk lefedni, kö-
zösségi célokra szeretnénk
használni. Az épület alatt
húzódó pincerendszerbe egy
lapidáriumot tervezünk. Itt
mutatnánk be a múzeum régé-
szeti kõanyagát.
– Hová kerül a megyei múzeu-
mi adminisztráció?
– Jelen állapot szerint az
adminisztráció nem költözik,
marad a Fõ téri kereskedõ-
házban. A ház újonnan meg-

nyíló passzázsába múzeumi
üzletet és kávézót is ter-
vezünk. Az épület tér felõli
részén fog mûködni a közpon-
ti jegypénztárunk. Új jegy-
rendszert is tervezünk. Nemré-
giben állítottunk fel négy
belépõjegy-automatát, a jegy-
vétel megkönnyítése érdeké-
ben. A jegypénztárban komp-
lex belépõjegyet is fogunk
árulni, ami a Kovács Margit
Múzeum mellett további ket-
tõbe is érvényes lesz. 
– Milyen fejlesztéseket ter-
veznek ezeken felül?
– A leglátogatottabb múzeu-
mot, a Kovács Margit Múze-
umot bõvíteni szeretnénk. Az
itt található foghíj beépíté-
sével nemcsak egy múzeumi
kávézót szeretnénk létrehoz-
ni, hanem egy multimédiás
vetítõhelyet is. Ezek a fej-
lesztések elengedhetetlenek a
múzeumok mai komplex, mú-

zeumi és közmûvelõdési fela-
datainak ellátásához. Szeret-
nénk az épületbe liftet be-
szereltetni, s ezzel is hoz-
zájárulni a múzeum akadály-
mentesítéséhez. Mindehhez
–támogatás esetén – a Közép-
Magyarországi Operatív Prog-
ram keretében beadott száz-
húsz milliós pályázatunk
nyújthat anyagi fedezetet.
– A múzeumok iránti elvárá-
sok napjainkban igencsak
megváltoztak. Az emberek
itt nemcsak képzõmûvészeti
alkotásokat akarnak meg-
csodálni, hanem komplex
információkat is kívánnak
kapni ezekrõl, mindezen felül
jól is szeretnék érezni itt ma-
gukat. Mit tesznek ennek
érdekében?
– Az új múzeum-shopokban a
múzeumhoz és a kiállítá-
sokhoz kapcsolódó kiadvá-
nyokat, valamint mûtárgymá-
solatokat szeretnénk árusí-
tani, a tervezett multimédiás
vetítések is ezt kívánják szol-
gálni. Az új közösségi terek és
a múzeumi kávézók is a meg-
változott igényeknek akarnak
megfelelni. Remélem, hogy
mindezek eredményeképpen a
szentendrei múzeumok élettel
fognak megtelni, és a mainál
jóval több hazai és külföldi
látogatót vonzanak majd. 

Rappai Zsuzsa

Radnóti Miklós

Naptár
MÁJUS
Szirom borzong a fán, lehull;
Fehérlõ illatokkal alkonyul.
A hegyrõl hûvös éj csorog,
lépkednek benne lombos
fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái
fénylenek.

Immár hatodik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Somodi
László Rajzverseny április 11-
én. Versenyünkön részt vehet a
képzõmûvészetek iránt érdek-
lõdõ, az iskoláik által delegált,
minden Szentendrén tanuló
általános- és középiskolás. Hat
korcsoportban, három mûvé-
szeti ágban (festészet, szob-
rászat, grafika) mérték össze
tehetségüket az indulók. A 162
nevezett versenyzõ két helyszí-
nen, a Szent András Általános
Iskolában és a Ferences Gimná-
ziumban alkothatott. A munkák
magas színvonala és nagy száma
nehéz feladat elé állította a
zsûrit. Köszönjük részvételét és
az egész napra kiterjedõ áldo-
zatos munkáját Aknay János,
Bereznai Péter, Funták Gyula,
Szakács Imre festõmûvészek-
nek, és Kisfalusi Márta keramikus
mûvésznek.

A díjazottak névsora:
1-2. osztályosok festészet
kategória
1. díj: Török Emma
(Templomdombi isk.); 2. díj:
Kovács Dorottya (Barcsay isk.);
3. díj: Pál Rebeka (AGY Iskola).
Különdíj: Eckensberger Lili
(Templomdombi isk.)

1-2. osztályosok szobrászat
kategória
1. díj: Kiss Rebeka (AGY
Iskola); 2. díj: Jászberényi
Réka (Templomdombi isk.); 3.
díj: Bene András (Szent András
isk.). Különdíj: Juhász Róza
(Szent András Általános isk.)

3-4. osztályosok festészet
kategória
1. díj: Kisszabó Dóra
(Templomdombi isk.); 2. díj:
Kósz Álmos (Izbégi isk.); 3. díj:
Juhász Sára (Szent András
isk.). Különdíj: Elõd Máté
(Barcsay isk.). Szóbeli di-
cséretben részesült: Százi Viki
(Izbégi isk.) és Szalai Bettina
(AGY Iskola)

3-4. osztályosok szobrászat
kategória
1. díj: Páljános Anna (Szent
András isk.); 2. díj: Nyvelt
Anna (Templomdombi isk.); 3.
díj: Csizmadia Blanka (AGY
Iskola). Különdíj: Lezsán
Róbert (Izbégi isk.)

5-6. osztályosok festészet kat.
1. díj: Bajáki Luca
(Templomdombi isk.); 2. díj:
Szondy Dalma (Szent András
isk.); 3. díj: Pál Kata (Szent
András isk.). Különdíj: Nagy
Virág (Szent András isk.).
Szóbeli dicséretben részesült:
Dimitrova Veronika (AGY
Iskola), Gacsályi Bíborka (II.
Rákóczi isk.), Ondrus Márton
(Templomdombi isk.); Szöghy
Tamás (II. Rákóczi isk.)

5-6. osztályosok szobrászat
kategória
1. díj: Szoltsányi Balázs (Szent
András isk.); 2. díj: Lévai
Bianka (AGY Iskola); 3. díj:
Somodi Zoltán (AGY Iskola).
Különdíj: Hanák Eszter
(Templomdombi isk.)

7-8. osztályosok festészet kat.
1. díj: Nagy Kata (Izbégi isk.);
2. díj: Csereklye Nóra
(Református Gimnázium); 3.
díj: Andor Gabriella (Templom-
dombi isk.); Különdíj: Máriáss
Anna (Szent András isk.) és
Michelberger Dorina (Izbégi
isk.)

7-8. osztályosok grafika kat.
1. díj: Becsei Krisztina
(Templomdombi isk.); 2. díj:
Pulpiter Lilla (Izbégi isk.); 3.
díj: Kun Édua (Református
Gimnázium)

7-10. osztályosok szobrászat
kategória
1. díj: Alföldi Benedek (AGY
Iskola); 2. díj: Jámbor Emese
(Szent András isk.); 3. díj:
Bodrogi Fanni (Református
Gimnázium). Különdíj: Herpai
Éva (Református Gimnázium)

9-12. osztályosok festészet
kategória
1. díj: Szabó Zsuzsanna
(Ferences Gimnázium); 2. díj:
Kugler Szilvia (Református
Gimnázium)

9-10. osztályosok grafika
kategória
1. díj: Zsilinszky Bea (Ferences
Gimnázium); 2. díj: Majzik
Viktória (Református
Gimnázium); 3. díj: Biczó
Eszter (Ferences Gimnázium).
Különdíj: Kelemen József
(Móricz Gimnázium)

11-12. osztályosok grafika
kategória
1. díj: Déri Nóra (Ferences
Gimnázium); 2. díj: Batuska
Ágnes (Móricz Gimnázium); 3.
díj: Molnár Fanni (Móricz
Gimnázium)

Külön köszönet illeti meg a verseny
támogatóit: Surányi Cukrászat, Biblio-
mán Kft, Dani Papír Írószer, Varga
Ödön Tibor, Elisabeth Étterem, Eckens-
berger Attila - Korona Étterem, Nagy
Sándor Képkeretezõ Mûhely, Polgár-
mesteri Hivatal, Skanzen, Vinczemill
Kft., Mészáros János, VSZ Zrt.

A városi rajzverseny eredménye

Irodalmi emléknap Leányfalun

10 éve halt meg Szeberényi Lehel és 25
éve Fábián Zoltán, mindkét író évtize-
dekig Leányfalun élt. 
Május 3-án, szombaton 15 órától ko-
szorúzás lesz a két író emléktáblájánál
(Móricz Zs. út 48., Kálvária út 8.), beszédet
mond Nyíri Csaba polgármester, és ko-
szorút helyez el dr. Szász István Tas.
16 órától emlékmûsor lesz a Faluházban
Szakonyi Károly író és Maróti István (Petõfi
Irodalmi Múzeum) részvételével. Közre-
mûködik Halper Judit (zongora), Szabó
Enikõ (ének). Emlékkötetekbõl idéznek:
Ott Józsefné, Fekete István és Wospil
Adrienn.

Kisszabó Dóra 
I. díjat nyert festménye
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– Regõs István tõsgyökeres
Bogdányi utcai lakosnak tû-
nik. Szentendrén születtél?
– 19 éves koromig éltem Bu-
dapesten, ahol sok megha-
tározó élmény ért. Talán azért
festek annyi pesti képet. 1973-
ban költöztünk ki Mamikáékkal
ebbe, az akkor még rozoga
házba. Abban az idõben még
híre-hamva nem volt ennek a
„multikulturális” Bogdányi
utcának. A szomszédban la-
kott Gyuri bácsi, a fuvaros –
akkoriban szinte csak lóval
szállítottak Szentendrén –, így
a mi udvarunkon is átható
istállószag terjengett. Apám
könnyûszerrel gyakorolhatta
kedvenc hobbiját, a gomba-
termesztést – mindig volt
lótrágya. 
– Volt valaki a családotok-
ban, akitõl örökölhetted a
kézügyességedet?
– Talán apai nagyapámtól, aki
bronzöntõ volt. Azonban édes-
anyám is gyönyörûen hímzett.
– Festményeiden az ábrázolt
tárgyak mindig sajátos
összefüggésekben jelennek
meg, és a megszokottól eltérõ
értelmet nyernek. Hogyan
alakult ki a jellegzetesen
„regõsi” látásmód, a sokszor
abszurd, groteszk hangvétel?
– Ez a fajta világlátás való-
színûleg a lényembõl fakad.
Szeretek eltávolodni és rálátni
a dolgokra. Irodalmi élmények
is hatottak rám. Mindig is
fogékony voltam arra a kelet-
európai abszurd irodalomra,
amelyet Hrabal vagy Mrozek
képviselt. A miénk is egy tipikus
kelet-európai családtörténet.
– Hol ismerkedtetek meg
Annával?
– A HÉV-en – folytatja Anna.
1977-ben történt. Tollaslabda
edzésrõl jöttem haza Budaka-
lászra, s a nagy sporttáskámat
a csomagtartóba tettem fel.
Pisti segített levenni, majd
haza is kísért. Egy év múlva
aztán eljegyeztük egymást.
Szentendrén kezdtük a közös
életünket: nyáron megcsinál-
tuk a fészkünket, vagyis be-
építettük a tetõteret, és kará-
csonykor volt az esküvõnk.
– Ez egybeesett a pályakez-
désetekkel?
– Nagyjából igen. Pisti 1980-
ban végzett a fõiskolán, én

pedig ekkor kerültem az
Iparmûvészeti Fõiskola textil-
tervezõ szakára, amit a buda-
kalászi Lenfonógyár ösztöndí-
jasaként végeztem el. 
– Miért pont ezt a szakot
választottad?
– Mindig textillel dolgoztam.
Édesanyám a Lenfonóban dol-
gozott és minden technikát
ismert. Otthon állandóan kézi-
munkáztunk. Azonban mire a
tanulmányaimat befejeztem,
és a szülésbõl visszamentem
volna dolgozni, a gyár tönkre-
ment. Szabadúszó mûvész let-
tem. Pachwork technikájú
ágytakarókat kezdtem készí-
teni. Abban az idõben ágy-
takaróul ugyanis csak pokró-
cot, vagy plédet használtak.
Éveken át az egész országba
szállítottam ezeket, egészen
az olcsó távol-keleti takarók
megjelenéséig. Azóta fõleg
terítõket, párnákat és textil
faliképeket csinálok. 
– Mit jelent a szabadúszás,
egyfajta senkihez se tar-
tozást?
– Nem feltétlenül – válaszolja
István –, hiszen mindig külön-
bözõ mûvészi csoportosulá-
sokhoz kötõdtem. Alapító
tagja voltam az ARTéria-nak,
részt vettem a Szentendrei
Grafikai Mûhely munkájában.

Anna évekig szállított a Kép-
csarnok Vállalatnak, hiszen a
rendszerváltásig az Idea bol-
tokban értékesítették a ma-
gyar képzõ- és iparmûvészeti
alkotások túlnyomó részét.
1990 után vált egyre nehezeb-
bé a mûvészek helyzete itthon,
hiszen az állami cégek tönkre-
mentek, és a Képzõmûvészeti
Alap megszûnésével a megren-
delések is elapadtak. Mind-
kettõnk számára kezdett
légüressé válni a tér. Ekkor
határoztuk el, hogy rendbe-
hozzuk házunk romos, vizes
pincéjét, és kortárs ipar-
mûvészeti tárgyakkal foglal-
kozó üzletet alakítunk ki
benne – ahol természetesen
saját alkotásainkat is bemu-
tathatjuk. Három év kemény
munkája után nyílt meg 1998
decemberében a Palmetta
Design Galéria.
– A több lábra állással vél-
hetõleg csökkent a kiszolgál-
tatottságotok is.
– Bizonyos mértékben. Egy
ilyen üzlet nem tart el egy
családot. Ráadásul nagyon
nehéz fennmaradni egy olyan
közegben, ahol ennyi bóvli
mellett kell áruljuk a minõsé-
gi design-t. 
– Marad idõtök a saját pályá-
tokra is?

– Sajnos csak nagyon kevés.
Üzletembernek és alkotó-
mûvésznek egyszerre lenni
nem kis feladat – válaszolja
Anna.
– Számos kiállítással és elis-
meréssel a hátatok mögött,
hogyan értékelitek pályátok
eddigi eredményeit?
– Elégedettek vagyunk, mert
azt csináljuk, amit szeretünk.
Nem könnyû pálya ez, elég
kalandos – válaszolja István.
Több egyéni és csoport-kiál-
lításon vettünk részt, a szak-
ma elismeri a munkánkat. Én
2004-ben Munkácsy-díjat kap-
tam, Anna idén lett Ferenczy
Noémi-díjas. 
– Fontosnak tartjátok a kiál-
lításokon való megjelenést?
– Igen, hiszen ez az a fórum,
amelyen meg tudjuk mutatni,
amit csinálunk, ez kell, hogy
megerõsítsen bennünket, jó
irányba haladunk. Itt derül ki
az is, hogy az embereknek tet-
szik-e az, ami a kezünk alól
kikerül. 
– Mennyire fertõzõdtek meg
a gyerekek a mûvészettel,
amit egy ilyen családban
nehéz elkerülni?
– Én nem úsztam meg – vála-
szolja Marci. Azt hiszem, én
sem vagyok egy szürke doboz.
Engem minden érdekel, csak

egy kicsit késõn érõ fazon
vagyok. A szüleim kiskorom
óta vittek ide-oda, sokat utaz-
tunk. Ennek hatására régóta
építész szeretnék lenni. Kis-
koromban a legóból is ál-
landóan házat vagy templo-
mot építettem. Még az óvó-
néni is megkérdezte a szü-
leimtõl, hogy nincs-e valami
baja ennek a gyereknek, hogy
csak ezt rajzol. Most jelent-
keztem a Moholy Nagy Egye-
tem Építõmûvész szakára.
Emellett évek óta különbözõ
együttesekben szakszofono-
zok. Jelenleg az alternatív
zenét játszó Moha együttes
tagja vagyok.
– És te, Bence?
– Engem is megcsapott a
mûvészet szele. Hozzám azon-
ban inkább a dolog elméleti
oldala áll közelebb. A design
és a mûvészettörténet érdekel,
Emellett nagyon szeretek
fotózni is.
– Közismerten szép, harmo-
nikus családi élet a tiétek.
Hogyan jellemeznétek maga-
tokat?
– Olyanok vagyunk, mint az
osztrák sas, kétfejû. A felada-
tok közösek, mindenki csinál-
ja a dolgát.

Rappai Zsuzsa

Mûvészcsaládok

Regõsék
Regõs István festõmûvész, felesége, Regõs Anna textilmûvész és gyermekeik, Márton
és Bence rovatunk mostani szereplõi.

Regõs Anna, Bence, István és Márton

A szépség koldusa
József Attilától kölcsönözte április huszonhatodiki elsõ,
összegzõ estjének elnevezését a tavaly õsszel alakult
Szentendrei Kísérleti Kamaraszínház. A városi színházteremben
megrendezett kétrészes elõadás az elmúlt hónapok produkcióit
mutatta be: Illés Lajos Betlehem csillaga címû rockoperájának
részletét, az elsõ megtisztulásról szóló Qarva yaku-táncot, egy
mozgássort öt muzsikára és öt versidézetre, egy szerelmes tán-
cot, valamint rögtönzést az almáról, s végül a Carmina Burana
egy megrendítõen szép részletét. Az est rendezõje és koreográ-
fusa, a mozgásszínház motorja Velekei József Lajos volt. 
„Úgy csináljuk, mintha egy próba lenne” – konferálta be az
estet Velekei. S valóban, oldott hangú, lelkesedéstõl fûtött,
nagyon szép perceket élhettünk át együtt a táncosokkal.
Az est másik nagy élményét Szabó Gyula Gyõzõ szászrégeni
énekes, a Madách Kamaraszínház Stúdiójának tagja nyújtotta,
aki saját megzenésítésû verseket adott elõ, határon innen és
túli költõktõl.

R. Zs.



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 17. SZÁM • 2008. MÁJUS 2.

8 mozaik

Pszichológiai rendelés
a DOC-ban

Bereczki Éva 1997-
ben végzett kli-
nikai szakpszicho-
lógus, közel 10
éves gyakorlattal a
háta mögött má-
justól kezdi meg

felnõtt pszichoterápiás rende-
lését a DOC-ban (Dunakanyari Or-
vosi Centrum, Szentendre, Duna-
kanyar krt. 30/A), személyre sza-
bott terápiás eljárásokat alkal-
mazva.
Rendelésem minden kedden dé-
lelõtt 8-tól 13 óráig tart. Ide
várom mindazokat, akik önérté-
kelési-, kapcsolati-, életvezetési
problémákkal, depresszióval, szo-
rongással, szexuális vagy étkezési
zavarokkal, pszichoszomatikus
betegségekkel küzdenek. Termé-
szetesen egyéb problémákkal is
fordulhatnak hozzám.
Sok esetben a krónikus fáradtság,
örömtelenség, önbizalomhiány
hátterében is olyan lelki  tényezõk
állnak, melyek – lévén tudatta-
lanok – pszichológiai segítséget
igényelnek. A pszichoterápia
során a betegségek lelki okait tár-
juk fel, a tünetek mögött húzódó
lelki összefüggéseket. Ezeket
megértve és megoldva tudunk
csak elérni tartós gyógyulást.
A felnõttekkel való foglalkozá-
somon 45 percben pszichoterápiát
végzek. A szolgáltatásom jellege:
diagnosztizálás, konzultáció, ta-
nácsadás, rövid és hosszúterápiás
kezelések.
Leginkább az analitikus feltárást
(dinamikus terápia) és a szimbó-
lumterápiát alkalmazom, mely
utóbbi egy meditatív technika.

A pszichoterápia egy önismereti
munka is, ezért nemcsak be-
tegségek esetében alkalmazható,
hanem a személyiségfejlesztés
egyik nagyon fontos eszköze.
Felhasználható kommunikációs-
és vezetõi készségek fejlesz-
tésénél is.
Módszereim: relaxáció, szimbó-
lumterápia és pszichoanalitiku-
san orientált pszichoterápia.

Tehát várom Önöket, ha...

• beilleszkedési zavarokkal és
életvezetési nehézségekkel,

• depresszióval,
• szorongásos zavarokkal, fóbiá-

val
• pánikbetegséggel,
• kényszerbetegséggel,
• párkapcsolati nehézségekkel
• pszichoszomatikus betegsé-

gekkel,
• szexuális zavarokkal,
• étkezési zavarokkal (anorexia,

bulímia),
• alvászavarral küzdenek,
• vagy mindennapos lelki prob-

lémák esetén. 

Bárkinek az életében adódhatnak
olyan periódusok, amikor úgy érzi,
elakadt valamiben vagy nem tud
dönteni. Ez a fajta segítõ kapcso-
lat lehetõséget teremt arra, hogy
az amúgy pszichésen egészséges
emberek saját erõforrásaikat ha-
tékonyabban kiaknázzák és ki-
egyensúlyozottabbakká váljanak.
Ilyen esetben a terapeuta-tanács-
adó segíthet abban, hogy az em-
ber rálásson problémái gyökerére.   

Bereczky Éva
Tel.: 70-380-2718

(x)

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

IPOSZ 
programok

A programokon való részvétel 
díjtalan! A program megvalósítását

az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány a Munkaerõpiaci

Alapból támogatja.

EU INFORMÁCIÓS nap
Kereskedelemfejlesztési pályázati
lehetõségek ismertetése vállalkozók
részére, ITD Hungary Nonprofit
Közhasznú Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság információs napja
Az információs napon cégre szabot-
tan nyújtanak szaktanácsadást,
pályázati tanácsadást az ITDH sza-
kemberei. Kereskedelem-fejlesztési
pályázat 
Május 7. szerda 10-18 óráig. 
A programon a részvétel díjtalan,
elõzetes bejelentkezés nem szükséges,
minden kedves érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Játékos vetélkedõk
diákok részére
Ismeretbõvítési programok az EU-val
kapcsolatban, nemzetek kulturális,
társadalmi, gazdasági vonatkozá-
sában. A foglalkozásokat a Pest
Megyei Európai Információs Pont
munkatársai tartják.
Május 7. szerda 10-18 óráig. 
Diákcsoportok fogadása elõzetes
idõpont egyeztetés alapján történik. 
Tel: Sajben Szilvia 06-20/566 73 11,
06-26/312 067, zteiptest@gmail.com

Szentendrei Kistérségi
Civilek a kulturált idegenforga-
lomért kerekasztal-beszélgetés
A kerekasztal beszélgetés házigazdá-
ja Vajda János, a Kistérségi
Innovációs Egyesület elnöke
Május 14. szerda 15-18 óráig

Felelõsséggel a
környezetért vállalkozóként,
magánemberként interaktív elõadá-
sok környezetvédelmi témákban nyílt
nap diákoknak, vállalkozóknak
Május 21. szerda 10-16 óráig

Konferencianapok 
vállalkozók részére
A részvétel díjmentes, elõzetes 
regisztrációhoz nem kötött!
Az elõadások témája valamennyi
héten megegyezik, az elõadók
május 5-én kereskedelem,
kézmûvesség, május 12-én
vendéglátás, idegenforgalom,
május 19-én egyéb szakmák, szolgál-
tatások vonatkozásában válaszolnak
a feltett kérdésekre
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Kicsit nagyképûen hangzik a
cím, de van igazságtartalma!
Gyermeknap alkalmából, má-
jus 24-én találkozót szerve-
zünk azoknak a családoknak,
akik a városunkban vagy kör-
nyékén élnek, és az egyik szülõ
nem magyar anyanyelvû. Ezek
a családok különféle országok-
ból, sõt más-más földrészrõl
jöttek hozzánk, mégis közös
bennük az, hogy õk már megis-
merkedtek a mi kultúránkkal,
benne élnek gyermekeikkel
együtt. Mi is szeretnénk meg-
ismerni az õ hagyományaikat,
kultúrájuk egy kis szeletkéjét.
A világ minden országában
énekelnek, verselnek a gyer-
mekek a Földünkrõl, az életet
adó Napról, a vándornak utat
mutató Holdról, csigabigáról,
virágokról. Nem kell komoly
kutatómunkát végeznie annak
a szülõnek, aki szeretne be-
nevezni a találkozóra, csak
hozza el a gyermekkorában
tanult dalocskákat, mondó-
kákat, amelyeket már bizo-
nyára megtanított a gyer-
mekének a saját anyanyelvén.
Izgalmas lesz együtt hallani,
hogyan köszöntötték a napot
a svéd, angol, vietnámi, ku-
bai… gyermekek.
Várjuk a gyermekek jelent-
kezését, korhatár nincs, a
jelentkezés feltétele: beszélni
tudó gyermek. A jelentkezés
határideje: május 15. A
találkozó május 24-én szom-
baton 10 órakor lesz a Pest
Megyei Könyvtárban (Pátriár-
ka u. 7.). Érdeklõdés, jelen-
tkezés: (26) 310-222, Lázár
Enikõ. Ebbõl az alkalomból
„Májusfát” állítunk, és az
egyes országokat képviselõ
családok zászlaját felszala-

gozzuk rá. Nem hiányozhat az
Önök zászlaja sem! Mindenkit
szeretettel várunk!

•

VÁROSI SZAVALÓVERSENY

Április 9-én a Pest Megyei
Könyvtárban rendezték meg a
városi szavalóverseny dön-
tõjét. A költészet napja alkal-
mából immár 16 éve rendezett
szavalóversenyre a város ál-
talános iskoláinak tanulói,
illetve azok a gimnáziumok
nevezhettek be, akiknek az
érintett korosztályban (6-14
évesig) vannak gyerekeik. Az
idén elõször a testvérvárosok-
ból Zilahból is részt vettek. A
„Tündérkert virágai” címmel
állatokról, növényekrõl, a ter-
mészetrõl szóló versekkel
nevezhettek a résztvevõk. A
szép produkciókkal zajló ver-
senyt a szokásos nagy érdek-
lõdés övezte.

A zsûri döntése alapján az alábbi
eredmények születtek:

I. korcsoport
I. Kirchof Gréta (II. Rákóczi isko-
la); II. Kollár András (Szent András
iskola) és Kozma Villõ (AGY
Tanoda); III. Fodor Márk (Barcsay
iskola). Különdíj: Szennei Judit
(Izbégi iskola); Török Emma Ilona
(Templomdombi iskola); Hardi
Hilda (Zilah)
II. korcsoport
I. Treffler Máté (AGY Tanoda); II.
Eszes Viktória (Izbégi iskola); III.
Szappanos Ildikó (II. Rákóczi isko-
la. Különdíj: Szondy Dalma - Árpási
Zita (Szent András iskola); Csákó
Dorottya (Református Gimnázium)
III. korcsoport
I. Járosi Amina (Izbégi iskola); II.
Leitereg András (Barcsay iskola)
és Rudas Tamás (AGY Tanoda);
III. Makula Bernadett (Izbégi isko-
la). Különdíj: Faluvégi Ágota
(Zilah)

Hamarosan nyílik az új kiállítóterem

Az utolsó simítások vannak már csak hátra, és a tervek szerint e hónapban nagyszabású kiállítás
keretében nyitja meg kapuit városunk új kiállítóterme. A Bogdányi utca végén, a Szentendrei
Régi Mûvésztelep újjáépített galériája nem akármilyen kiállítással debütál: a legrégebbi európai
mûvésztelep, az 1828-ban alapított Prien am Chimsee tárlatát fogadja májusban.

A régi, kiállítások megrendezésére telje-
sen alkalmatlan termet tavaly bontották
le, helyére kb. 400 négyzetméteren igé-
nyes, legkorszerûbb technikával felszerelt
terem épült, mely ideális helyszíne lehet
helyi és nemzetközi kiállításoknak. Az új
kiállítóteremben lesz kávézó és könyves-
bolt is, és mindehhez impozáns hátteret
ad a gyönyörû õsfás kert, melynek a par-
kosítása már elkezdõdött.
A közel 300 millió forintba kerülõ I. ütem
befejezése után a következõ lépés a ti-
zenkét mûterem felújítása, illetve öt új
mûterem felépítése. Minden remény meg-
van arra, hogy a megfelelõ ütemben halad
majd a felújítás – tudtuk meg Szakács Imre
festõmûvésztõl, a Szentendrei Régi Mû-
vésztelep Kulturális Egyesület elnökétõl.
Már most, az I. ütem elkészülte után is
bátran mondatjuk, hogy az országban
egyedülálló adottságokkal rendelkezõ
mûvésztelepe lesz Szentendrének.

Világtalálkozó Szentendrén, 
a PMK-ban…

Kiránduláson a szentendrei angyalok
Rendkívül szerencsés találko-
zásnak lehetnek tanúi Aknay
János, a Munkácsy-díjas szent-
endrei festõ az iszkaszentgyör-
gyi Pappenheim-kastélyban
megnyílt kiállításának láto-
gatói. A Székesfehérvár tõ-
szomszédságában fekvõ tele-
pülés a Bakony kapuja. Kastélya
egyike a legértékesebbnek ítélt
háromszáz hazai mûemléknek,
Aknay János pedig a kortárs
szentendrei festészet egyik
emblematikus alakja.
A mûvész nem elõször állít ki
Iszkaszentgyörgyön. 1996-
ban a Pappenheim-kastély Vö-

rös-teremben rendezték meg
kiállítását, amely érdeklõdõk
százait vonzotta. A sikeren fel-
buzdulva szervezték meg az
elkövetkezõ években – Aknay
János segítségével – a kiállí-
tások egész sorát a kastély-
ban. Így csempésztek a gyö-
nyörû épület falai közé ismét
sugárzó szellemiséget a Patak,
illetve a nemzetközi össze-
tételû Mythen csoport, vala-
mint a Vajda Lajos Stúdió régi
és újabb tagjainak munkái.
Aknay János mostani, dr. Tö-
rök Katalin mûvészeti író által
megnyitott kiállítása május 4-

ig látogatható. A mûvek – a
képek nagy számára tekintet-
tel – ezúttal a barokk szárny
négy egybenyíló termében
kerültek a falakra. A nagyalakú
angyalok a mûvész munkássá-
gában régóta jelenlevõ motí-
vum szakrális újraértelmezésére
vállalkoznak. A négy évtizedes
pálya kezdetét idézik föl azok a
festmények, melyeken Szent-
endre építészeti motívumaira
ismerhetünk. A többletet az a
lágy líraiság jelenti, amely
mostanság átszövi ezt a mû-
vészi „geometriát”.

B. Kiss László
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3 db FÉG konvektor eladó. Tel. (26)
315-598, 06-30-387-9980.

Felvágott szeletelõ eladó. Tel. (26)-
317-826

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

Barokk, hét darabos hálószobabútor
és két szoba koloniál berendezése
sürgõsen eladó. Tel. (26) 392-124, 06-
30-630-6997.

ÁÁLLLLÁÁSS

Szentendrei étterembe pultost ke-
resünk hétvégére is. Diákokat keresünk
szórólapozni. Tel. (26) 311-175.

Pénzügyi asszisztensi munkakörbe
középfokú végzettséggel munkatársat
keresünk. Elvárásaink: szakmai gyako-
rlat, számítógép felhasználói ismeret,
precíz munkavégzés. Fényképes ön-
életrajzot a következõ címre kérjük:
mountex@mountex.hu.

Fehérnemû üzletbe eladót keresek. Tel.
06-30-472-0832.

Egészségügyi Vállalkozás 
ápoló munkatársat keres. Tel. 06-20-
669-5547.

Szentendrei kézi autómosóba mun-
kaerõt keresünk. Tel. 06-20-424-6484.

Azonnali kezdéssel Bogdányi utcai
népmûvészeti üzletünkbe angolul,
németül beszélõ eladót felveszünk.
Tel. 06-30-437-5394.
-985-2493.

Szentendrei szálloda szobaasszonyt
keres azonnali kezdéssel. Tel. 06-70-
515-5160.

Ékszerboltba eladót keresünk. Tel.
06-30-949-9169, 17 óra után.

Szakácsot, felszolgálót felveszünk.
Szakképesítés nem szükséges. Tel. 06-
20-999-5665.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Gyakorlattal rendelkezõ óvónõ gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel. 06-30-
556-7534.

Megbízható kedves hölgy, takarítást
vállal, 1000 Ft/óra, Szentendre és
környékén. Tel. 06-70-277-6064.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Leszoktatjuk a dohányzástól 26 perc
alatt, egyszeri alkalommal, biorezo-

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

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

Szentendrei családi ház 55 nm-es,
külön-bejáratú alsó szintje, bútorozat-
lanul kiadó. Egylégterû, amerikai
konyhás, konvektoros, kis rezsivel. Ár:
55 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-965-
7912.

Kõzúzó utcában 55 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-70-944-0859, (26)
318-776.

Leányfalun, Duna-parti lakás
kiadó, gyönyörû helyen, teljesen
felújított, 65 nm, két szoba össz-
komfort, külön autó- és személy-
bejáróval, kis kerttel, internet
lehetõséggel. Tel. 06-70-274-
0181.

Szentendrén, alacsony rezsijû 2,25
szobás lakás hosszútávra garázzsal
kiadó. Tel. 06-20-984-6050, 06-20-
258-0060.

Szentendrén a belváros közelében a
fõút mellett 2 szobás erkélyes külön
bejáratú összkomfortos házrész kiadó.
Tel. (26) 313-775, 06-30-229-7052

Szoba kiadó lánynak, párnak családi
házban. Tel. (26) 300-419, vissza-
hívjuk!

Szentendrén kertvárosában 2 lakásos
családi házban 120 nm lakóterû kész-
intes (fszt. nappali, konyha, kamra,
fürdõ, WC, emelet: másfél szoba)
házrész, gázközponti fûtéses, búto-
rozatlanul, hosszútávra kiadó. Autó-
beállási lehetõség van. Kaució: 2 hó-
nap. Bérleti díj: 100 000 Ft/hó + rezsi.
Érdeklõdni: (26) 301-952 

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

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

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén, a Püspökmajor-lakó-
telepen  III. emeleti, 55 nm-es, te-
hermentes, panorámás részben felújí-
tott lakás eladó. Irányár: 11,9 millió
Ft. Tel. 06-20-346-0603.

Leányfalun, fõút közeli 4 szobás
összközmûves családi ház 28,5 millió

forintért eladó. Tel. 06-20-981-9733.

Püspökmajori lakótelepen 50 nm-es
földszinti, felújított lakás 11,3 millió
forintért eladó. Tel. 06-20-998-3413,
(26) 302-606.

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

Izbégen 84 nm lakóterû kétszintes
sorházi lakás, külön utcai bejárattal,
pismányi panorámával, valamint 70
nm saját kerttel eladó. Irányár: 26,6
millió Ft,. Érdeklõdni: (26) 301-952.

Szentendrén, a Deák Ferenc utcában
elsõ emeleti, egyedi fûtéses, erkélyes,
70 nm-es lakás 18,5 millió forintért
eladó. 06-30-670-9587.

Surányban 110 nm-es 1+3 fél szobás,
garázsos, két fûtési rendszerrel, új,
téglaépítésû családi ház eladó.
Irányár: 25,2 millió Ft. Tel. 06-20-329-
2335.

Szentendrén kiváló adottságú 950 nm
nagyságú összközmûves lakótelek 18
millió forintért, és egy 1500 nm
nagyságú összközmûves lakótelek 40
millió forintért eladó. Érdeklõdni: Dr.
Buzás Judit 06-20-974-5235.

Dunabogdányban a fõút mellett 270
nöl összközmûves, parkosított, építési
telek, kétszintes nagy nyaralóval
telekáron sürgõsen eladó. Tel. (26)
392-124, 06-30-630-6997.

Szentendrén a belvároshoz közel két
generációnak, vállalkozásnak is alka-
lmas ház, tulajdonostól eladó. Irányár
37 millió Ft. Tel. 06-30-286-3760,
www.sztendre.extra.hu

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

OOKKTTAATTÁÁSS

Rajztanítás, felvételi elõkészítõ
www.paizspeter.com

Matematika, informatika, német kor-
repetálás. Tel. 06-70-365-0906.

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

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Az Angyalház átköltözött a Péter-Pál
utcába a Tobacco dohánybolt mellé.
Az Angyalházban újdonságaink: ezo-
terikus ajándékok, textilek, bizsuk,
jóslás, asztrológia. 

A dohányboltban dohányzási kellékek,
játékok, újságok, online telefontöltés,
öngyújtó töltés.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.

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

Középkorú, intelligens hölgy
magánházak, 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.

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

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

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

Megbízható hölgy vállal takarítást,
vasalást, gyermekfelügyeletet nem
bébiszitter 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
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-
8999.

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

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén a Vasvári lakótelepen 40
nm-es üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 06-
30-962-5719.

SSPPOORRTT

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

EEGGYYÉÉBB

Bükfürdõi, 2 személyes, 8. heti apart-
man üdülési joga olcsón eladó (egy
része részletre). Ingyenes gyógy- és
élményfürdõ, szauna, sóbarlang stb.
Tel. 06-70-365-0906.
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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

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

MAGYAR, OLASZ,
SPANYOL, LENGYEL

CSEMPÉK,
PADLÓLAPOK NAGY

VÁLASZTÉKBAN

Burkolási segédanyagok

2000 Szentendre,
Dunakanyar krt. 27.

Tel.: 26/313-775,  
30/229-70-52

www.webcimek.hu/

laurafurdoszobastudio

Nyitva: 

H-P: 9-17, Szo: 9-13 óráig

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!
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EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ    
EGYESÜLET, Stéger köz 3.

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

Május 2. péntek

16.30 A RÓKA ÉS A GYEREK -
színes magyarul beszélõ francia 

film, 92 p., 2007
rendezõ: Luc Jacquet
18.15 27 IDEGEN IGEN - színes
magyarul beszélõ amerikai vígjáték,
107 p., 2008 (12)
rendezõ: Anne Fletcher 
20.15 NYUGALOM - színes magyar
filmdráma, 115 p., 2007 (16)
rendezõ: Alföldi Róbert

Május 3. szombat

14.30 A RÓKA ÉS A GYEREK -
színes magyarul beszélõ francia
film, 92 p., 2007
rendezõ: Luc Jacquet 
16.15 A SPIDERWICK 
KRÓNIKÁK -színes magyarul
beszélõ am. film, 107 p., 
2008 (12)
rendezõ: Mark Waters

18.15 NYUGALOM - színes magyar
filmdráma, 115 p., 2007 (16)
rendezõ: Alföldi Róbert
20.15 27 IDEGEN IGEN - színes
magyarul beszélõ amerikai vígjáték,
107 p., 2008 (12)
rendezõ: Anne Fletcher

Május 4. vasárnap

15.00 A RÓKA ÉS A GYEREK -
színes magyarul beszélõ francia
film, 92 p., 2007 rendezõ: Luc
Jacquet
16.30 A SPIDERWICK KRÓNIKÁK -
színes magyarul beszélõ am. film,
107 p., 2008 (12)
rendezõ: Mark Waters
18.30 MÁRIA MAGDOLNA - színes
feliratos olasz-francia-amerikai
filmdráma, 83 perc, 2005  (12) 
rendezõ: Abel Ferrara
20.00 SZERELEM A KOLERA
IDEJÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma,
139 p., 2007 (12)
rendezõ: Mike Newell 

Május 5. hétfõ

18.15 VILÁGOK ARCA - BARAKA -
színes amerikai film, 96 p., 1992
rendezõ: Ron Fricke
20.00 HIMALÁJA-AZ ÉLET SÓJA -
színes feliratos francia-angol-nepáli
film, 104 perc, 1999 (12) 
rendezõ: Eric Valli

Május 6. kedd

18.00 HÉTKÖZNAPI
MENNYORSZÁG színes feliratos
svéd film, 130 perc, 2004 (12)
rendezõ: Kay Pollack
20.15 VIRÁGOK VÖLGYE - színes
feliratos indiai-francia-japán film,
116 perc, 2006 (16)
rendezõ: Pan Nalin

Május 7. szerda  

18.00 AZ EMIGRÁNS - magyar éle-
trajzi film,100 perc, 2006 (12) 
rendezõ: Dárday István, Szalai
Györgyi 
20.00 PIAF - színes feliratos fran-
cia-angol-cseh film,140 p., 2007
(12) rendezõ: Olivier Dahan

VÁROSHÁZA ÉTTEREM SÖRÖZÕ   2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc utca 1.
Telefon: 06 26 505 755, 505 756  06 30 959 0509  E-mail: info@varoshaza-etterem.hu
www.varoshaza-etterem.hu  Nyitva tartás: 11-22 óráig

Vida pincészet Szekszárd   Borvacsora
május 9. 

VIDA ROSÉ (2007) 
Padlizsán saláta fetával és retekkel

VIDA KADARKA (2005)
Parajos,csirkés masni tészta pirított szezámmal

VIDA CABERNET FRANC (2005) 
Grillezett kacsamell fûszeres aranygaluskával,szederrel 

VIDA MERLOT (2005)  
Szilvával gratínírozott szûz sült,krémes gombarizottóval

VIDA CUVEE (2002)
Dupla csokoládé torta mandulával

A VACSORA ÁRA: 7500 Ft/fõ

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

MOLNÁR BERTALAN
KIÁLLÍTÁSA
A festõmûvész kiállítása szü-
letésének 75. évfordulója
alkalmából nyílik a Városháza
dísztermében. Bevezetõt
mond dr. Dietz Ferenc pol-

gármester, megnyitja Bárdosi
József mûvészettörténész. A
kiállítás megtekinthetõ május
5-tõl hétfõtõl péntekig 8-tól
18 óráig.

JAZZKLUB
Amerikai vendége lesz az
évadzáró Borbély Mûhely
Jazzklubnak, mely május 2-án,
kivételesen pénteken lesz a
szokott helyen: DMH Barlang
(Duna-korzó 11/A.).

AZ IKON CSOPORT 
KIÁLLÍTÁSA
Május 3-án, szombaton 10
órakor nyílik az Ikon Csoport
Szentendrei Szépmûvészeti
Egyesület kiállítása Veresegy-
házán, a Szabadidõs és Gaz-

dasági Innovációs Centrum
kiállítótermében (Fõ út 45-
47.). A vendégeket Pásztor
Béla polgármester köszönti,
megnyitja dr. Hann Ferenc
akadémikus, mûvészettörté-
nész. Közremûködik Keresztes
Nagy Árpád énekmondó regõs
és tanítványai. www.ikoncso-
port.hu

50KETTÕ KORTÁRS

Hugyecsek Balázs, Keller Diána
és Rizmayer Péter kiállítását
nyitja meg Bálványos Anna
mûvészettörténész május 5-
én 18 órakor a budapesti VAM
Design Centerben (Király u.
26.). A kiállítás május 23-ig
látható. 

Rajzpályázat

ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
TANULÓK RÉSZÉRE

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET 
A SZENTENDREI GONDOZÁSI

KÖZPONT

Téma: „nagyszüleim”
A rajzokat az alábbi kate-
góriákban bíráljuk el:
• alsótagozatos egyéni
• felsõtagozatos egyéni
• alsótagozatos csoportos
• felsõtagozatos csoportos

Leadási határidõ:  május 30.
Technika: 
szabadon választott

Valamennyi kategóriában az
elsõ három helyezett értékes
ajándékot és oklevelet kap.
A rajzokat a gondozási köz-
pontban, 2008. június elsõ
heteiben kiállítjuk.

Várjuk jelentkezéseteket!
Tel.: 06-26/311-964

Új programsorozat a PMMI 
szentendrei múzeumaiban

Május 1-jétõl kezdõdõen a Pest Megyei Múzeumok Igazgató-
ságának havonta más és más kiállítóhelye lesz a „Hónap
Múzeuma Szentendrén”. Programunknak az a célja, hogy
ráirányítsuk a figyelmet Szentendre gyûjteményeire, elsõsor-
ban a várost európai hírûvé tevõ festõk munkásságára. Az egy
hónap idõtartama alatt a belépõdíj- és tárlatvezetési díjked-
vezménnyel azok számára is lehetõvé kívánjuk tenni a múzeum-
látogatást, akiknek eddig még nem volt módja a városi kiállítá-
sokat családjával, barátaival együtt meglátogatni.
A Hónap Múzeumában a belépõjegy a mindenkori ár 50%-a,
csoportok számára a tárlatvezetés ugyancsak 50% kedvez-
ménnyel vehetõ igénybe.
A Hónap Múzeumában a hónap második szombatján családi
délutánt tartunk, amelynek során – a nyitva tartástól függõen
10 vagy 14 órától – díjtalan tárlatvezetést biztosítunk az érdek-
lõdõknek, majd az állandó vagy idõszakos kiállításhoz kap-
csolódó manuális foglalkozást tartunk a gyermekeknek
(anyagöltsége: 200 Ft/fõ). A Hónap Múzeumaiban további
eseményeket is tervezünk, melyekrõl késõbb adunk hírt. 

Tervezett programhelyszínek 2008-ban:
Május Népmûvészetek Háza - Babakiállítás
Június Római Kõtár
Július Barcsay Múzeum
Augusztus Vajda Emlékmúzeum
Szeptember Czóbel Múzeum
Október Ferenczy Múzeum
November Kerényi Gyûjtemény
December Ámos Imre - Anna Margit Múzeum

Május 1-jétõl 31-ig a Hónap Múzeuma a Népmûvészetek Háza
(Rákóczi u. 1.). Családi nap: május 10. szombat, 10–16 óráig,
program: Az 1848-as forradalom 160. évfordulóhoz kapcsolódó
csatarekonstrukció, stratégiai játék ólomkatonákkal.
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PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

A városi futóversenyrõl

Elõzõ lapszámunkban tudósí-
tottunk a 12. Piramis - Magyar
Elektron futóversenyrõl. Cik-
künkbõl nem derült ki egyér-
telmûen, hogy ennek szerve-
zõje a Piramis SE szentendrei
sportegyesület volt, akik – a
verseny címének megfelelõen
– idén már tizenkettedszer
rendezték meg ezt a tavaszi,
általában április végén meg-
tartott futóversenyt. A ren-
dezvényen a rossz idõ ellenére
250 lelkes, túlnyomó részében
szentendrei iskolás vett részt. 
A támogatóknak ezúton is
köszöni Tóth Attila, a Piramis
SE elnöke a segítséget, ami
lehetõvé tette a verseny szín-
vonalas megszervezését, va-
lamint a nyertesek és részt-
vevõk díjazását.

Futás a Skanzenbe!
Indítsa frissen a napot vagy vezesse le a stresszt egy Skanzen-
körrel! Szentendre lakosai kedvezményes éves futóbérletet
válthatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. A futóbérlet a

Skanzen jegypénztárában vásárolható meg. A bérlet ára 1000
Ft/szezon. A bérlettulajdonos 2008. október 31-ig, nyitvatartási
idõn kívül, reggel 6.30-8.30, illetve délután 17.00-19.00 között
futhat, gyalogolhat a Skanzen területén. A bérlet a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum kiállításaira és rendezvényeire való ingyenes
belépésre nem jogosít.

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

NYÁRI NAPKÖZIS
TÁBOR  
A PIRAMIS FITNESS
KLUBBAN

Izgõ-mozgó piramis gyer-
mek táborok:

•  június 23 - 27
•  június 30 - július 04
•  július 7 - 11
•  július 14 - 18
•  július 21 - 25

6-14 évesek részére
Naponta 07.30-18.00-ig

Program:
• Sportfoglakozások,
lányoknak zenés mozgás-
formák oktatása

• Kirándulások, állatkert
látogatás, 
• Csapatjátékok,
számháború
• Feltételek megléte esetén
kerékpártúra    

Minimális csoport létszám: 
12 fõ
Díj: 15 000 Ft/fõ, mely a napi
3 étkezés és belépõjegyek
árát is tartalmazza. 

Testvéreknek kedvezmény!

Jelentkezés a részvételi
díj 50% befizetésével a
Piramis Fitness Klubban 
(Szentendre Dózsa Gy. út
8. HEMO) 
Infó: 06-26-319-099, 
20-444-3160


