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FIATALOK
Összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
Százharmadik születésnapját ünnepelte Makovics Rudolfné, akit dr. Dietz Ferenc köszöntött
otthonában. A Bernády-gyûjtemény után további festészeti ritkaságok várhatóak a Mûvészet-
Malomba, s ebben nagy szerepe van dr. Sütõ Csaba közremûködésének (5. oldal). A testvérvárosi
szerzõdés megkötésének jubileumára Salon de Provence-ba utazó delegáció tagja lesz Kállay
Péter is, városunk volt polgármestere (5. oldal). A bárczis diákok speciális igényeire hívta fel
Héjjas Jánosné, az iskola igazgatója a döntéshozók figyelmét (1-3. oldal). Molnár Bertalan fes-
tõmûvész hetvenötödik születésnapja alkalmából nyílt kiállítás a hét elején a városházán.

Makovics Rudolfné dr. Sütõ Csaba Kállay Péter Héjjas Jánosné Molnár Bertalan

Dr. Dietz Ferenc polgármester kezdemé-
nyezésére Pest Megyei Közgyûlésének
alelnöke és a kistérségi polgármesterek
jelenlétében került sor egy egyeztetõ
megbeszélésre április 30-án a Bárczi
Gusztáv Általános Iskola ügyében.
Minden érintett döntéshozó arra az
álláspontra helyezkedett, hogy a tanin-
tézménynek meg kell maradnia, Szent-
endrén kell mûködnie, s közös gondol-
kodással kell megoldást találni a finan-
szírozási problémákra.

Dr. Dietz Ferenc polgármester április 18-
án értesült informális csatornákon ke-
resztül arról, hogy a megyei közgyûlés ren-
des havi ülésére elõterjesztés készült az
oktatási intézmény megszüntetésérõl. A
megye álláspontja szerint a Bárczi épülete
alkalmatlan jelenlegi feladatainak ellá-
tására. Az elõterjesztés szerint akár az is-
kola bezárása is elképzelhetõ, a tanulókat
pedig Váctól Pomázig különbözõ integrált
oktatási rendszerû iskolákba helyeznék át,
lakóhelyre való tekintet nélkül. 

Folytatás a 3. oldalon

Helyén marad a Bárczi iskola
Közösen keresi a megoldást a kistérség és a megye 
az intézmény továbbélése érdekében

Elballagtak
Idén a szokottnál kicsit korábban ballagtak el a középiskolák
végzõs diákjai a múlt héten. Lapzártakor már javában zajlottak
az írásbeli érettségi vizsgák: hétfõn magyarból, kedden mate-
matikából, szerdán történelembõl, csütörtökön pedig angol
nyelvbõl kellett a diákoknak számot adni tudásukról. A Ferences
gimnáziumban 83, a Móriczban 105, a Petzeltben 67, a Rá-
kócziban 40, a Református gimnáziumban 25 tanuló érettsé-
gizik, õk most fejezték be tanulmányaikat, de majdnem száz
azoknak a tanulóknak a száma, akik most teszik le az elõre-
hozott érettségit, illetve korábbi rossz jegyüket akarják kija-
vítani.

Wentzel Ferenc, a Pest Megyei Közgyûlés alelnöke 
és dr. Dietz Ferenc polgármester 

a városházán rendezett egyeztetésen
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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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Múlt heti lapszámunkban
olvashattak interjút dr.
Dietz Ferenc polgármes-
terrel a Bárczi iskola körül
kialakult bizonytalansá-
gok kapcsán. Akkor hely-
hiány miatt nem tudtuk
közölni az interjú folyta-
tását, amelyben azt újabb
belvárosi vandalizmus
kapcsán a bûnmegelõzés
lehetõségeirõl beszélget-
tünk. 

– Két héttel ezelõtt isme-
retlen tettesek a nemrégiben
kiültetett fákat kettétörték.
Ez már nem az elsõ eset, hogy
a belvárosban, a Városháza
környékén ilyen vandál mó-
don lépnek fel ismeretlenek.
Mit lehet tenni ez ellen?
– Hiábavaló a köz érdekében,
a belváros szépségének nö-
velése érdekében tett munka,
ha az elültetett fákat tövestül
kicsavarják és eltörik. Koráb-
ban a hivatal elõtt álló virág-
cserepekkel bántak el, akkor
ismeretlen elkövetõ elleni fel-
jelentést tettünk. Ezek a tet-
tek is igazolják a térfigyelõ-
rendszer elhelyezésének létjo-
gosultságát. 
– Hol tart most a térfigyelõ-
rendszer kiépítése?
– Az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumtól kapott pénzü-
gyi támogatás mellé az önkor-
mányzat is jelentõs összeget
különített el erre a célra. A tér-
figyelõk üzemeltetésével kap-
csolatban országos szinten
sincsen egységes álláspont. Az
országgyûlés elõtt van egy
törvénymódosító indítvány,
amelynek kapcsán  megke-
restük ezen választókerület
összes országgyûlési képvi-
selõjét, valamint az illetékes
minisztert.
– Mit tesz az önkormányzat
annak érdekében, hogy a hét-
végi éjszakai tivornyázások
ne zavarják a lakók nyu-
galmát?

– Bízunk abban, hogy preven-
ciós tevékenységünkkel célt
fogunk érni, és rábírjuk fiatal-
jainkat arra, hogy energiáikat
jobb célokra fordítsák. A fiata-
lok szeszfogyasztása ellen
„szeszkommandót” indítottunk
a rendõrség, a polgármesteri hi-
vatal és a képviselõk részvé-
telével. Ez a ki csapat már egy-
szer járt a belvárosi szórakozó-
helyeken, és megdöbbentõ ta-
pasztalatokról számoltak be. Ez
az akció mindenképpen foly-
tatódik. Emellett, immáron
hét(!) éve mûködik az éjszakai
pingpong-bajnokság a Barcsay
Jenõ Általános Iskolában, sõt az
iskolák tantárgyi óra keretében
foglalkoznak a bûnmegelõzéssel. 
– Korábban napirenden volt
az Ifjúsági és Civilek Háza.
Ezzel a projekttel mi lett?
– Nekem nagyon szimpatikus
volt, amikor a fiatalok megker-
estek ezzel a kéréssel. Nem kri-
tizáltak, hanem a közös meg-
oldást keresték és a közös gon-
dolkodást. Ezt az ötletet
továbbra sem vetettük el, hiszen
kész terveink vannak a ház
felújítására-átépítésére vonat-
kozóan. Tovább keressük azokat
a forrásokat, amelyek segítségé-
vel ez a kezdeményezés meg-
valósulhat.

Fiatalság 
vandálság?

Lõszerhüvelyek a játszótéren
Idén tavasszal
az Ericsson Ma-
gyarország fõ-
vállalkozásában
megkezdõdtek a
Gyöngyvirág és
Honvéd utcai
játszótér felújí-
tási munkálatai.
Az Ericsson
m u n k a t á r s a i
társadalmi mun-
kájukkal is hoz-
zájárulnak a ját-
szótér EU-s
szabványoknak

megfelelõ kilalakításához. Április 25-én a cég alkalmazottai az
alapok kiásása közben 43 db 88 mm-es, már nem éles tûzérsé-
gi lõszerhüvelyt találtak, amelyeket a szükséges óvintézkedések
után a tûzszerészek biztonságosan, minden fennakadás nélkül
szállítottak el. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem
keletkezett.
Az önkormányzat játszótér-koncepciójában is szereplõ játszótér
felújítása a lõszerhüvelyek eltávolítása és a munkaterület ala-
pos átvizsgálása után folytatódik. A felújítás várható befe-
jezése e hónap vége. – Az újabb játszótér EU konformosítását
nagy sikernek könyveljük el, és jelentõs eredménynek tartjuk,
hiszen ez az elsõ ilyen beruházás Szentendrén, amelynek kap-
csán egy nemzetközi tulajdonú telekommunikációs cég és az
önkormányzat közös együttmûködésében valósul meg egy a
gyerekeknek szánt közösségi és játszótér – mondta el dr. Dietz
Ferenc polgármester. 
– Az Ericsson hisz abban, hogy a vállalatok társadalmi
felelõsségvállalásának erõsítésével nemcsak fenntartható üzlet,
de egy fenntartható világ is létrejön – tette hozzá Éry Gábor, az
Ericsson Magyarország vezérigazgatója, sõt õ maga is részt vesz
a játszótér építésében, és tevékenyen hozzájárul annak mielõb-
bi átadásához. 

Ericsson Magyarország Kft.
Polgármesteri Hivatal

Állásbörze
A Közép-magyarországi Regio-
nális Munkaügyi Központ Buda-
pest I., II., III. kerületi Kiren-
deltsége és a Szentendrei Kiren-
deltség május 8-án, 9-tõl 13
óráig a budapesti kirendeltség
épületében (1039 Budapest,
Heltai Jenõ tér 7. szám alatt)
Észak-budai és szentendrei
térségi állásbörzét rendez. 

A korábbi évek tapasztalatai alap-
ján várhatóan közel 50 cég 1200
állásajánlata várja a börzére láto-
gató érdeklõdõket. Az állásaján-
latok mellett alapítványok és non-
profit szervezetek tanácsadással,
segítségnyújtással, felnõttkép-

zési információkkal segítik a
börzére látogatókat. 
Az állásbörze ideje alatt magyar
és angol nyelvû próbainterjúval
várjuk a látogatókat, így az
álláskeresõk elõzetesen ellenõriz-
hetik felkészültségüket, és szak-
értõ segítséget kaphatnak az
álláskereséshez. Az állásbörze
látogatása és a szolgáltatások
igénybevétele ingyenes. A próba-
interjúk esetében elõzetes jelent-
kezés szükséges a munkaügyi
kirendeltségen.
Elérhetõségek és elõzetes jelent-
kezés: tel./fax: 243-8663, 243-
8664.
További információk: Sebõk Erika
munkavállalási tanácsadó, szerve-
zõ, e-mail: seboker@lab.hu,
mobil: 06-30-236-6386

Kéményseprés

A Pest Megyei Kémény-
seprõ és Tüzeléstech-
nikai Kft. tájékoztatja
Szentendre lakosait,
hogy a kötelezõ kémény-
seprõ-ipari közszolgál-
tatás körébe tartozó
feladatokat május 26. és
június 30. között látják
el a kft. munkatársai,
valamint díjat is szednek.
A dolgozók megbízó-
levéllel rendelkeznek.
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A polgármester 

naplója
május 10.
10.00 Kínai delegáció fogadása

12.00 Folklórfesztiválok

Magyarországi Szövetsége

értekezlet 

május 13.
09.00 Testületi ülés

május 14.
10.00 Szentendrei bölcsõde

átadása

11.30 Befektetõkkel

megbeszélés

13.00 Ericcson igazgatójával

megbeszélés

14.00 Nagycsaládosok

Egyesületének

képviselõjével pályázati

megbeszélés

15.00 Védõnõkkel megbeszélés

május 15-17.
10 éves testvérvárosi szerzõdés

megújítása Salon de Provance-ban

Folytatás az 1. oldalról

„Nem az iskolabezárás az
egyetlen lehetõség, hanem
egy közös megoldás kiala-
kítása, amelynek érdekében a
szükséges lépéseket meg kell
tenni“ – jelentette ki dr. Dietz
Ferenc polgármester a megyei
tervezett iskolabezárásról
szerzett értesülést követõen.
Azonnal megkezdõdött az ér-
dekvédelmi egyeztetés, a
szentendrei városvezetés
többször leült az érintett
települések polgármestereivel
és az iskolaigazgatókkal tár-
gyalni, a kistérségben élõ me-
gyei képviselõket is megke-
resték. A tervezett iskolabe-
zárást szülõi felháborodás is
kísérte.
A kistérség elnökeként dr.
Dietz Ferenc tiltakozó levelet
fogalmazott meg a kistérségi
polgármesterek aláírásával
Szûcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyûlés elnökéhez: „Egy
iskola bezárása minden eset-
ben komoly elõkészítést igé-
nyel. Különösen igaz ez egy
olyan intézmény esetében,
ahol a nevelt, tanított gyer-
mekek középsúlyos és enyhe
értelmi fogyatékosok. Az õ el-
látásuk a közoktatásról szóló
törvény értelmében megyei
önkormányzati feladat. Ezek-
nek a gyermekeknek a szülei
azzal, hogy otthon nevelik
õket, az átlagosnál sokkal na-
gyobb terhet vállalnak fel. 
A szakemberek véleménye
szerint nincs jobb ellátás, mint
az, ha a családban nevelik a
gyermekeket. Különösen igaz
ez a sajátos nevelési igényû
gyermekek esetében” –  áll a
levélben. A tiltakozó levél
hatására a megyei határozati
javaslat kiegészítésre került
azon ponttal, miszerint a

megyei közgyûlés elnökének
kötelezõ egyeztetnie az érin-
tett polgármesterekkel és
szülõkkel.
A kistérség oktatási intéz-
ményeiben a tanulólétszámok
magasak. Jelenleg a tanulók
15%-a igényel fejlesztést, kü-
lönleges gondozást tanulási
és magatartási problémák
miatt. A szakmai vélemények
alapján egy-egy osztályban
csak akkor lehet eredménye-
sen integrált oktatást folytat-
ni, ha legfeljebb három ilyen
tanuló van a közösségben. A
2008/2009. tanévben Szent-
endrén 10 elsõ osztály fog
indulni az önkormányzati
fenntartású általános iskolák-
ban, és 50 olyan gyermekünk
van, aki már most rendelkezik
nevelési tanácsadói vagy sza-
kértõi bizottság által kiállított
szakvéleménnyel, amely sze-
rint különleges gondozást
igényel. 
Szentendre Város Önkormány-
zatának munkatársai a pol-
gármester jelenlétében a hely-
színre látogattak, hogy fel-
mérjék a valós körülményeket.
A 2000-ben felújított, jó
állapotú épület világos, mo-
dern termekkel fogadja a ta-
nulókat. Az uszodahasznála-
tot a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium
biztosítja, a Református Gim-
náziummal pedig elõzetes tár-
gyalásokat folytattak a tor-
naterem használatáról az Ovi-
suli Program keretében be-

nyújtott pályázat kapcsán. 
A látottak nem gyõzték meg 
a helyszíni szemle tagjait a
megye érveinek igazáról.
A valódi problémák a finan-
szírozás területén mutatkoz-
nak: a 2007. október 1-jei sta-
tisztika szerint az iskola 70%-
os kihasználtsággal mûködik,
ez a jelenlegi csoportfinan-
szírozás miatt gondot jelent.
Az eredeti alapító okirat –
amely 2003-ban módosult,
amikor a megye átvette a fenn-
tartói feladatokat – még
magában foglalta az integrál-
tan nevelhetõ, középsúlyos
fogyatékosok oktatását is.
Ennek visszaállításával a ki-
használtság újra megközelít-
hetné a 100%-ot, s kedvezõbb
finanszírozási helyzetet te-
remthetne. A 82 millió forin-
tos éves költségvetés 40%-át
(közel 32 millió forintot) álla-
mi normatíva fedezi, a megyei
támogatás összege csaknem
47 millió 800 ezer forint, a
többi mintegy másfél millió
forint az iskola saját bevé-
telébõl származik. 
„A bárczis diákokat csak spe-
ciális kerettantervek és egyéni
fejlesztési terv alapján lehet
nevelni, oktatni. Fejlesztésük-
höz mindenképpen gyógype-
dagógiai szakember munkájára
van szükség” – hívta fel a dön-
téshozók figyelmét Héjjas
Jánosné igazgatónõ. Megfon-
tolandó, hogy Szentendre és
a kistérség területén évek óta
gondot jelent az Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézet hiánya, amelynek lé-
tesítése megyei feladat. Meg
kellene vizsgálni, hogy elõnyt
jelenthetne-e a finanszírozás-
ban, ha a Bárczi iskola szak-
mai és eszközállományára
építve létrehoznának egy ilyen
központot Szentendrén. A

Hírek
PAP-SZIGETI STRAND: 
IDÉN MÉG A RÉGI
A Pap-szigeti strand üzemel-
tetésére kiírt pályázat érvé-
nyes, de eredménytelen volt,
mert a megadott határidõig
nem érkezett pályázati anyag
a hivatalba. A testület ezért a
jelenlegi üzemeltetõvel, Mé-
száros Jánossal folytat tár-
gyalásokat a 2008. évi üze-
meltetésrõl. A város költség-
vetésében 2,6 millió forintot
különítettek el a strand idei

üzemeltetésére, Mészáros Já-
nos elfogadta ezt a körül-
ményt. Eközben hamarosan
folytatják a termálkút fúrását,
amely fontos tényezõ lehet a
strand fejlesztésében.

TILTOTT NYERÕGÉPEK
Nem szavazta meg a testület
az ún. II. kategóriás nyerõ-
gépek üzemeltetésérõl szóló
enyhítõ elõterjesztést, így
továbbra sem lehet nyerõgé-
peket telepíteni a korlátozás
alá esõ területeken. Az in-
dítványt vállalkozók nyújtot-

ták be, mert hátrányban érez-
ték magukat azokkal a kol-
légáikkal szemben, akik még a
szigorítás elõtt telepítettek
ilyen automatákat. Az ipar-
testület támogatta, az okta-
tási intézmények azonban
egyöntetûen elutasították az
enyhítést.

másik megoldási lehetõség,
ha a váci Cházár András Iskola
tagintézményeként mûköd-
hetne tovább. Ezzel megspó-
rolható lenne a gyermekek
utaztatása.
Az április utolsó napján zajlott
egyeztetés végén kiderült:
minden érintett közös
szándéka, hogy a Bárczi hely-
ben maradjon és tovább
mûködjön. – „A gyermekek
érdekében nem veheti át a
tanulókat egy váci intézmény,
mert ez embertelen megoldás
lenne” – szögezte le dr. Dietz
Ferenc polgármester. 
Wentzel Ferenc, a megyei köz-
gyûlés alelnöke külön öröm-
nek nevezte az egyeztetõ
fórum létrejöttét. Elismerte,
hogy a megszüntetés tényleg
szerepelt a lehetõségek so-
rában, de az alapvetõ cél az,
hogy az itt ellátott gyerekek
speciális helyzetére tekintet-
tel megtalálják a közös meg-
oldást a helyben mûködés biz-
tosítására. Nem adott egy-
értelmû választ arra a kér-
désre, miért nem értesítették
elõre az érintetteket a meg-
szüntetõ határozat kidolgo-
zásáról. Elmondta viszont,
hogy a települési önkormány-
zatokhoz hasonlóan a megye
is rendkívül nehéz költség-
vetési helyzetben van, emiatt
folyamatosan vizsgálják felül
intézményeik mûködését. –
„Teljesen nyugodt akkor len-
nék, ha új, megfelelõen kiala-
kított épületben kapnának
helyet a gyerekek, ehhez azon-
ban jelentõs mértékû pályáza-
ti forrás kell, mert önerõbõl
nem megy” – fogalmazott
Wentzel Ferenc. 
„Az iskolabezárás elleni gyors
és hatékony fellépés követ-
keztében a megye átgondolta
az iskolabezárást és további
tárgyalásokat folytat velünk”
– foglalta össze örömmel a
további lépéseket dr. Dietz
Ferenc polgármester. A meg-
beszélést követõen a szent-
endrei Polgármesteri Hiva-
talban egy szakmai csoport
került felállításra a jegyzõ és
az oktatási referensek rész-
vételével, akik május 6-án
folytatják a további egyezte-
téseket a megye fõjegyzõ-
jénél. Alapvetõ cél az iskola
alapító okiratának módosí-
tásával többletnormatívát
lehívni az intézményre, és így
biztosítani a jövõbeni mû-
ködését.            Bokor Tamás

Helyén marad a Bárczi iskola Szentendre Város Önkormányza-
ta „Versenytárgyalást” hirdet az
önkormányzati tulajdonú,
Városház tér 1. sz. alatti
ingatlan határozatlan idejû
bérbeadására.
Ingatlan alapterülete: 
31 m2 + 28 m2 galériás helyiség
Tevékenységi kör: 
- mûvészeti tevékenység (kiál-
lítás, galéria); kézmûves ter-
mékek, exkluzív ajándékbolt,
illetve olyan tevékenység,
amely beilleszthetõ Szentendre
óvárosi arculatába és a helyiség
adottságainak is megfelel.
Induló ár: 
nettó 130 000 Ft/ hó.
A versenytárgyalásra való
jelentkezés helye, és határideje
(írásban: névvel, címmel,
elérhetõséggel, tevékenységi
kör és megajánlott összeg meg-
jelölésével): Szentendre Város
Polgármesteri Hivatala
2000 Szentendre, Városház tér
3. I. emelet, iktató
május 28.  13 óra.
A licittárgyalás idõpontja:
május 29. 15 óra, 
I. emeleti tárgyaló.
Érdeklõdni lehet az alábbi 
telefonszámokon: 
26/503-377, 503-364.
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SZESZÉLYES TAVASZ, 
VESZÉLYES UTAK

Tavasz lévén megszaporodtak
az utakon a motorosok és a
kerékpárosok. A kirándulások
idején és a nagyáruházak
parkolóiban ne hagyjunk a jár-
mûvekben értékeket, fõleg ne
feltûnõ helyeken! A Szent-
endrei Rendõrkapitányság
ezúton hívja fel valamennyi
közlekedõ figyelmét a tavaszi
közlekedéssel járó veszélyek-
re. Az autósok számára a sza-
bálytalanul közlekedõ, vala-
mint a gépkocsi ún. „holt
terébe” került kétkerekûek
jelentenek különös veszélyfor-
rást. A kerékpárosoknak fõ-
útvonalon tilos közlekedniük,
egyirányú utcában pedig csak
menetirány szerint szabad (a
menetiránnyal ellentétes
irányba a KRESZ szerint
kizárólag a biciklit tolva,
gyalogosként haladhatnak).
Ahol van kijelölt bicikliút, ott
kötelezõ azt igénybe venni. 
A rendõrök folyamatosan vé-
geznek közúti ellenõrzéseket
és sebességméréseket, s bün-
tetik a szabálytalanul közle-
kedõ motorosokat is. A gyalo-
gosoknak is nagy felelõsségük
van: aki nem a kijelölt gyalo-
gos átkelõhelyen megy át 
a fõúton, arra akár több tíze-

zer forintos helyszíni bírság is
kiróható. Ez havi rendszeres-
séggel meg is történik, 
a rendõrök az autósok és
motorosok mellett már több
ízben állítottak elõ és jelen-
tettek föl szabálytalankodó
biciklistákat és gyalogosokat.

SZIGORÚBB BÍRSÁGOK

Május 2-án 0 órától megvál-
toztak a közigazgatási bírsá-
gok (ld. az alábbi táblázatot).
A gyorshajtás kikerül a hely-
színi bírság hatókörébõl. Ha a
rendõrség ezentúl valakit azon
kap, hogy túllépi a megen-
gedett sebességet, nem állít-
ja meg a helyszínen, hanem a
traffipax felvétele alapján fel-
jelentést tesz ellene az ille-
tékes szervnél. A delikvens
ezután az elkövetéstõl számí-
tott 60 napon belül kézhez
kapja a határozatot, amelyben
az indoklás mellett szerepel a
kirótt bírság összege. Ezt a
határozat kézhez vételétõl
számított 30 napon belül be
kell fizetnie, máskülönben
adók módjára hajtják be tõle.
Mentesség csak két esetben
adható: ha a gépkocsit a sza-
bálysértés pillanatában bi-
zonyíthatóan ellopták, és
másvalaki használta illetékte-
lenül, vagy ha a tulajdonos
eladta, de a hivatalos átírás
még nem történt meg (ezt
azonban szintén bizonyítani
kell).

FONTOSABB VÉTSÉGEK 
ÉS A BÜNTETÉS ÖSSZEGE

SEBESSÉGTÚLLÉPÉS
50 km/h-nál
30-50% 30 000 forint
50-60% 40 000 forint
60-80% 60 000 forint
80-100% 90 000 forint
100-150% 130 000 forint
150% felett 300 000 forint

50-100 km/h-nál
20-30% 30 000 forint
30-50% 40 000 forint
50-70% 60 000 forint
70-100% 90 000 forint
100-150% 130 000 forint
150% felett 300 000 forint

100 km/h felett
10-20% 30 000 forint
20-40% 50 000 forint
40-50% 80 000 forint
50-60% 120 000 forint
60-80% 150 000 forint
80-100% 200 000 forint
100% felett 300 000 forint

A vasúti átjáró elõtti megállásra vo-
natkozó rendelkezések megszegése

100 000 forint
A vasúti átjáróra történõ ráhajtásra
vonatkozó rendelkezések megszegése

300 000 forint
A fényjelzõ készülék elõtti megállási
kötelezettség megszegése

50 000 forint
A továbbhaladás tilalmát jelzõ 
fényjelzés figyelmen kívül hagyása

100 000 forint
A megállás tilalmának megszegése

30 000 forint
A várakozás tilalmának megszegése

30 000 forint
Haladás az autópálya leálló sávján

150 000 forint
Megállás az autópálya úttestjén és a
leálló sávon 100 000 forint
A behajtási tilalom megszegése

50 000 forint
A kötelezõ haladási irány megszegése

50 000 forint
Gépjármûvel engedély nélküli közle-
kedés védett természeti területen

150 000 forint
Gépjármûvel engedély nélküli közle-
kedés fokozottan védett természeti
területen 300 000 forint
Az engedélyezett közlekedési útról
való letérés a védett vagy fokozottan
védett természeti területen

100 000 forint

2008-ban a mi tûzoltóságunk
rendezte a már hagyományos
nemzetközi tûzoltó-találko-
zót, amelyen német, francia,
spanyol és lengyel tûzoltósá-
gok képviselõi vettek részt.
Wertheim, Salon de Provence
már testvérvárosunk, Aranda
de Duero – amely várossal mi
vettük fel elõször a kapcsola-
tot – csatlakozna a testvér-
városi körhöz. Ostrów Wielko-
polski tûzoltói pedig elõször
vettek részt a találkozón.
A megérkezés után Szent-
endrén, a Korona Étteremben
ebédeltünk, ahol polgármes-
ter úr is köszöntött minket,
majd rövid sétát tettünk a
városban. A vacsora a Szeren-
csejáték Rt. leányfalui üdülõ-
jében volt, ahol hamar jó
hangulat kerekedett. A beszél-
getések egy asztalnál akár
három-négy nyelven is foly-
tak. Másnap hajókiránduláson

vettünk részt Visegrádig. A Du-
nakanyar szépsége mindenkit
lenyûgözött. Itt visszarepül-
tünk idõben a középkorig,
mivel a Szent György Lovag-
rend bemutatót tartott nekünk
a korabeli fegyverhasználat-
ból, majd egy órával késõbb a
Reneszánsz Étteremben a kö-
zépkori ételeket is megízlel-
hettük. Ha az étel nem csú-
szott volna le rendesen, akkor
a lecsúszásról a Visegrádi Bob-
pálya gondoskodott, mivel
kipróbálhattuk mindkét fajta
bobot, aminek ismét csak nagy
sikere volt. 
Innen visszatérve Szentendrén
a Corner Bowling Éttermet és
pályát próbáltuk ki, de itt már
a szabadprogram miatt né-
hányan bementek a fõvárosba
szétnézni. Másnap a Skanzen-
ben folytattuk, ahol is ifjúsági
tûzoltóink mutatkoztak be
elsõként, majd kocsifecskendõ-

verseny következett, és az ebéd
után a várva várt foci – min-
denki mindenkivel játszik –,
amelyben a vándorkupa most
itt maradt nálunk. Ezt a –
wertheimi bajtársak által ké-
szített – kupát az esti utcabálon
adták át nekünk. Bízunk benne,
hogy jövõre is itt marad.
Ezután már az utcabál színes
forgataga következett, melyet
egy tûzijáték is színesített, a
csobánkai Tánccsoport, a
Söndörgõ Együttes, a Balkán

Express és a Salami Brothers
kiváló mûsorai között. Mint
minden éjszaka, ez is eltelt,

így másnap már csak a tûz-
oltóság, illetve a felszere-
lésünk megtekintése és a bú-
csúzás maradt, a sok, szép
élmény, a cserélt pólók, sap-
kák, címek és a régi, valamint
az újonnan kötött barátságok.
Köszönjük a fent említett és a
felsorolásból kimaradt – pl.
VSZ Zrt., Szentendrei Új Kul-
turális Központ, Toifor Kft. –
szponzorainknak a támoga-
tást. Reméljük, hogy az itt
eltöltött idõ a külföldi kol-
légáink részére nagyon kel-
lemes és hasznos volt.

Végi Csaba
tûzoltó százados

Aláírásgyûjtés a Bárcziért
A Postás-strandon idén is volt majális. Számomra ez a május
elseje azonban mégis más volt, mint a korábbiak. Mássá tette a
közösség segíteni akarása, a szolidaritás kézzelfogható megta-
pasztalása, hogy közel ezren vállalták, segítenek gyer-
mekeinknek.
A május elsejék történetének hagyománya, hogy mindig valami-
lyen munkásérdeket, közösségi ügyet jelenítenek meg. Ezért
volt magától értetõdõ, hogy aláírást gyûjtsünk ezen a napon a
Bárczi Gusztáv Általános Iskola fennmaradása érdekében.
Ugyanis, mint az közismert, április 18-án derült ki, hogy a fenn-
tartó Pest Megyei Önkormányzat jogutód nélkül meg akarja
szüntetni a szentendrei
iskolát, amely úgyneve-
zett különleges tantervû
iskola, ahová a gyerekek
a Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértõi és Re-
habilitációs Bizottság
utalja, a tanulásban aka-
dályozottság miatt. Ha
megszüntetik az iskolát,
közelben nem lenne olyan
intézmény, ahol a sérült gyermekek tanulhatnának. A megye
Vácot, Gyömrõt, Ceglédet jelölte ki, ahol a tanulás csak bent-
lakással lenne lehetséges. 
A Bárczi iskola megtartásáért gyûjtöttek támogató aláírásokat
szülõk, tanárok, MSZP-s aktivisták. S bár az elsõ pillanatban,
amikor tudomást szereztünk az intézmény bezárásáról szóló
elképzelésekrõl, kértük a városvezetést és a képviselõ-tes-
tületet, hogy politikai hovatartozástól függetlenül, egysége-
sen álljunk ki amellett, hogy az iskola ne szûnjön meg, és e
támogatást meg is kaptuk, azonban szerettük volna megtudni
a lakosok véleményét is, megnyerni egyetértésüket ez ügyben,
ezért kezdeményeztük az aláírásgyûjtést. Ezzel is hátteret,
támogatást kívántunk nyújtani a megyével tárgyaló szentend-
rei delegációnak, hogy tudják, érezzék, ez nem két önkor-
mányzat vezetõjének ügye csupán, hanem egy közösség fontos
értéke, és a város tárgyalói bírják a közösség akaratát, és min-
dent kövessenek el az iskola megmentése érdekében! 

Magyar Judit  képviselõ (MSZP)

Tûzoltó-találkozó

Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok és Dobson Tibor
szóvivõ között egy spanyol tûzoltó a kocsifecskendõ

versenyen kapott oklevéllel



Februárig tekinthette meg 
a közönség a MûvészetMa-
lomban a marosvásárhelyi
Bernády-gyûjtemény anyagá-
nak hozzávetõleg felét bemu-
tató, s minden túlzás nélkül
kuriózumnak mondható kiál-
lítást. Most, amikor már le-
zárultak az utómunkálatok is,
érdemes néhány gondolat ere-
jéig visszatérni a kiállítás
hozadékára, tanulságaira, an-
nál is inkább, mert – a tervek
szerint – egy két évenként
ismétlõdõdõ kiállítás sorozat
elsõ fejezetének végére került
pont.
A Bernády-gyûjtemény szent-
endrei bemutatása nem min-
den elõzmény nélkül való. Az
elmúlt öt évben ez volt a har-
madik erdélyi vonatkozású
képzõmûvészeti kiállítás a Mû-
vészetMalomban. A Szentend-
rei Festõk Társasága mega-
lapításának 75. évfordulójára
2003-ban a nagybányai mû-
vésztelep kortárs festõitõl és

mûgyûjtemények történeti
anyagából válogatott kiállítá-
son a fõ hangsúly a két mû-
vésztelep, a szentendrei és a
nagybányai kapcsolatára te-
võdött. A két évvel késõbb,
2005-ben megrendezett, má-
sodik nagybányai kiállítás ge-
rincét az ottani megyei
gyûjtemény történeti anyaga
adta, ez egészült ki a Magyar
Nemzeti Galéria és néhány
magángyûjtemény darabjai-
val. Ez utóbbi tárlat hozta
húszezer fõvel a Mûvészet-
Malom fennállása óta a leg-
nagyobb látogatottságot.
Korábban éves szinten sem
érte el az intézmény ezt a for-
galmat. 
Mindhárom kiállítás létrejöt-
tében dr. Sütõ Csaba szentend-
rei orvos elvitathatatlan érde-
meket szerzett. Az elsõ nagy-
bányai kiállítás a Szentendrei
Régi Mûvészteleppel közös
programként valósult meg. Az
ezt követõ két kiállítás viszont

már önálló szervezése és kurá-
torsága jegyében született, a
Szentendre Mûvészetéért Köz-
hasznú Alapítvány szakmai és
erkölcsi támogatása mellett,
a város vezetésének és kul-
turális intézményének közre-
mûködésével. 
A két nagybányai kiállítás
érlelte meg benne azt a gon-
dolatot, hogy egy kiállítási
sorozat keretében elhozza
Szentendrének és a hazai kö-
zönségnek a szomszédos or-
szágok múzeumaiban õrzött,
a magyar és az európai kul-
turális örökség szerves részét
képezõ, történeti magyar kép-
zõmûvészeti gyûjteménye-
ket, illetve az azokból me-
rített válogatást. Ennek a
programnak lett elsõ meg-
valósult fejezete a maros-
vásárhelyi híres Bernády-
gyûjtemény szentendrei be-
mutatása, Határtalanul – A
Kárpát-medence múzeumai
sorozatcím alatt.

A Maros Megyei Múzeum által
õrzött Bernády-gyûjtemény
klasszikus magyar anyaga
1913-ban került a városba,
legendás hírû, helyi történel-
met író, karizmatikus pol-
gármesterének, dr. Bernády
Györgynek köszönhetõen. A
történelem viharai sem tudták
a századelõ marosvásárhelyi
polgármesterének érdemeit
elhomályosítani, vitathatóvá
tenni. Alakja és munkássága
napjaink városvezetõi számára
is példaértékû. Bernády hitt
abban, hogy a vidéki magyar
városokat az európaival
egyenrangú kulturális közpon-
tokká lehet és kell emelni.
Felépíttetett egy mindmáig a
város ékességének számító
kultúrpalotát, s létrehozott
benne egy képtárat, túlnyo-
mórészt az 1913-ban a Szép-
mûvészeti Múzeum által idei-
glenes letétbe helyezett ma-
gyar festészeti és szobrászati
mûvekbõl. Ez az anyag a tri-
anoni határátrendezés követ-
keztében Romániában „re-
kedt”, ahol az elmúlt idõszak-
ban egy része kiállításra került
ugyan, de a hazai nyilvánosság
elõtt a tavalyi szentendrei
kiállításig ismeretlen volt.  
A kiállítást kísérõ, ötezer pél-
dányban megjelent katalógus
önmagában is nagy érték, de
még inkább az, ha tekintetbe
vesszük, hogy reprodukálták
benne a teljes Bernády-gyûj-
teményt, azokat a mûveket is,
amelyek nem kerültek kiál-
lításra. A kiadvány forrás-
értéke hatványozódik a benne
megjelentetett eredeti doku-
mentumok révén, hiszen raj-
tuk keresztül rekonstruálható
a gyûjtemény története a
kezdet kezdetétõl. A kiadvány
ezzel és a Bernády-gyûjtemény
teljes festészeti és szobrásza-
ti anyagának elsõ ízben esz-
közölt reprodukálásával, túl-
lépett a hagyományos érte-
lemben vett katalógus fogal-
mán. Ioan Sulea, a Maros Me-
gyei Múzeum osztályvezetõje,
Szücs György, a Magyar Nem-
zeti Galéria mûvészettörté-
nésze, Nagy Miklós Kund ma-
rosvásárhelyi mûvészeti író,
lapszerkesztõ és Simon Endre,
Szolnay-díjas erdélyi festõ-
mûvész egy-egy írása a kötet-
ben az összefogásnak köve-
tendõ és biztató példája. A

közel kilencven színes fest-
mény reprodukció, a gyûjte-
mény minden darabjának pon-
tos adatolása, leltári számig
bezárólag, a garancia arra,
hogy a százötven oldalas,
„monografikus” katalógust
nemcsak a mûbarát nagykö-
zönség, hanem a mûvészet-
történész szakma is haszonnal
forgathatja a jövõben, ma-
gyar és román nyelven.
Talán nem is kell hangsú-
lyozni, hogy a Bernády-gyûj-
teményt feltáró igényes kiad-
vány a Maros megyeiek számá-
ra is nagy érték. Meg is ren-
deltek belõle már jó elõre
háromezer példányt, a maguk
részérõl ezzel is hozzájárulva
a kiállítás és a katalógus te-
temes költségeihez. (Fél mil-
liárd forintba került csak a
képek biztosítása).
A Ferenczy Károly, Paál László,
Fényes Adolf, Lotz Károly, Bara-
bás Miklós, Munkácsy Mihály –
hogy csak a legnagyobb neve-
ket említsem – remekmûveit
felvonultató tárlat szolid tétel-
számú, de tartalmában jó saj-
tóvisszhangot kapott. A kiál-
lítás fennállásának négy hó-
napja alatt többek között írt
róla a Népszabadságban Rózsa
Gyula, az Új Mûvészetben Boros
Judit, az Élet és Tudományban
Kádár Márta, a Pesti Mûsorban
Csejtei Orsolya, Magyar Hír-
lapban Ferch Magda.                  
A szentendrei kiállítás komoly
jelentõségét, ami tegyük hoz-
zá, nagyrészt Sütõ Csaba ér-
deme, az Új Mûvészet cikkírója
erõsen aláhúzza, amikor úgy
fogalmaz, hogy „…ilyen volu-
menû, 'problematikus' múltú
képzõmûvészeti anyagot most
elõször sikerült kölcsönözni
Romániából. Az 1996-os Nagy-
bánya-kiállítástól kezdve szá-
mos alkalommal próbáltunk
képeket hozni romániai köz-
gyûjteményekbõl, minimális
sikerrel.” 
A 2009 õszén esedékes kö-
vetkezõ kiállítás a két világ-
háború közötti felvidéki ma-
gyar festészet bemutatására
fókuszál. Megvalósításához
egy új ország, Szlovákia álla-
mi közgyûjteményeinek feltér-
képezésén, és a mindkét fél
számára kívánatos együtt-
mûködés létrehozásán keresz-
tül vezet az út. A két nagy-
bányai és a marosvásárhelyi
kiállítás megvalósulása, kö-
zönség és szakmai sikere
remélhetõleg bizonyító erejû
referenciaként szolgál majd a
szlovákia partnerek számára.

Török Katalin  
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Határtalanul - A Kárpát-medence múzeumai
A marosvásárhelyi Bernády-gyûjtemény után további festészeti ritkaságok várhatók 

a MûvészetMalomba.

A kerek 10. évforduló megülése a tavalyi fran-
cia köztársaságielnök-választás miatt eltoló-
dott, de idén semmi sem állt a szervezõk útjá-
ba, hogy hét kórus közremûködésével kétna-
pos fesztivált rendezzenek Salonban: négy
énekkar a vendéglátók csapatát erõsíti, a többi
három kórust pedig Salon testvérvárosai küldik.
Köztük van a 16 taggal utazó szentendrei Péter-
Pál Énekkar, amelynek hangszeres és énekes
tagjai archaikus népi imádságoknak és közép-
kori költõk verses imádságainak feldolgozásait
adják elõ a nemzetközi közönségnek.
Az elsõ rendezvénynapon, május 16-án pén-
teken tartják a jubileumi ünnepséget a szent-
endrei protokollvendégek jelenlétében. 
Dr. Dietz Ferenc polgármester és felesége, 
dr. Szántó Csilla mellett jelen lesz Kállay Péter
ex-polgármester, aki egykor magyar részrõl
szignózta a szerzõdést, valamint Kirchhof Attila
aljegyzõ, Zakar Ágnes kulturális bizottsági
elnök asszony és Kammerer Zsófia önkor-
mányzati referens is. A 28 fõs delegációt erõsíti
még további hat fõ a Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesülete részérõl. A buszos
utazás tetemes költségeit a Polgármesteri
Hivatal és a kiutazók fele-fele arányban vál-
lalták – tudtuk meg a részleteket Nyitrai Márta
Zsuzsannától, az egyesület ügyvezetõ alel-
nökétõl.

Szombaton a hét kórus gálahangversenyével
folytatódik a rendezvény, s persze lesz kötetlen
program is, amelyen tovább mélyülhetnek a
városok közötti kapcsolatok – immáron szemé-
lyek közötti szinten is. A részletekrõl lapunk
részletesen beszámol majd. Mauricette Roussel
asszony, a Salon de Provence-i testvérvárosi
egyesület elnöke mindenesetre már javában
szervezi a fesztivált – helyi lapjukban a múlt
héten megjelent az esemény beharangozó
cikke.

Bokor Tamás

Nicole Helsly, Salon de Provence nemzetközi
kapcsolatokért felelõs alpolgármestere és Kállay
Péter szentendrei polgármester 1997-ben, a
testvérvárosi szerzõdés születésekor

Salon-zene szentendrei résztvevõkkel
Salon de Provence-ba látogat egy szentendrei delegáció május 14. és 19. között, hogy
együtt ünnepeljék meg a Szentendre és a francia település között 1997-ben kötött
testvérvárosi szerzõdés születésnapját. 
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Az olvasók észrevételeit és témajavaslatait várja 

a Fiatalok rovat szerkesztõje: 

Berényi Marianna   

e-mail: berenyi.mariann@gmail.com

Intézményünkben, a Szent-
endrei Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézetben is le-
zajlottak az iskolaérettségi
vizsgálatok. A szervezett ke-
retek közötti, intézményi vizs-
gálatok már több mint 35 éve
szinte változtatások nélkül
történnek. Intézményünk kü-
lönlegessége, specialitása,
hogy logopédusaink is be-
kapcsolódtak a vizsgálatokba.
A törvényi rendelkezések sze-
rint az elsõ osztályba beíratni
csak azt a tanulót lehet, aki
betöltötte az iskolakezdéshez
szükséges 6. életévét és az
iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget elérte, valamint
óvodájából beiskolázási ja-
vaslattal, véleménnyel ren-
delkezik. Azokat a gyerekeket,
akik megkezdhetnék iskolai
tanulmányaikat, de óvónõik
vagy szüleik bizonytalannak
találják beiskolázási szem-
pontból, nevelési tanácsadó-
ba, iskolaérettségi vizsgálatra
irányítják.
Egyfelõl biológiai érettség,
másfelõl mentális érettség
szükséges ahhoz, hogy elsõs
legyen a gyerek. Biológiai
érettséget a gyerekorvos álla-
píthat meg – gondoljunk pél-
dául arra, hogy egy aprócska
gyermeknek mekkora táskát
kell cipelnie, leér-e a lába a
székrõl vagy feléri-e az asz-
talt, szüksége van-e délutáni
alvásra stb.?
A mentális érettség megál-
lapítására az óvónõkön kívül
intézményünk jogosult. Fej-
lesztõ pedagógusaink csopor-
tos vizsgálaton a feladat-
végzések alatti viselkedést,
teherbírást, motivációt, önál-
lóságot; az íráshoz szükséges
kézmozgást, csoportban való
mûködést, figyelemkoncent-
rációt, munkatempót, s azt
figyelik, hogy kialakult-e va-
lamelyik kéz biztos használa-
ta. Ezek alatt a játékos, óvo-
dai feladatokhoz hasonló
helyzetekben részletes jegy-
zõkönyvet veszünk föl.
Pszichológusaink, logopédu-

saink egyéni vizsgálati hely-
zetben rögzítik megfigyelé-
seiket. A tapasztalatokat a
kísérõ szülõvel személyesen
megbeszélik, s a továbbiakra
nézve javaslatot adnak (isko-
latípusra, nem konkrét iskolára;
olvasás-írás tanítási módszerre,
nem pedagógusra, illetve arra
vonatkozólag, hogy kezdjen-e
elsõ osztályt, illetve milyen
fejlesztés/megsegítés szük-
séges a gyermeknek). Minden
munkatársunk a kisgyermek
szempontjait tartja elsõdleges-
nek. A gyermekekkel kapcso-
latos javaslattétel az után
történik, amikor a team (mini-
mum 2 fejlesztõ, 1 pszicholó-
gus, 1 logopédus) alaposan
megbeszélte az adott óvodásra
vonatkozó megfigyeléseket,
eredményeket. 
Mi történik akkor, ha a szülõk
mindenképp szeretnék elsõ
osztályban látni gyermeküket,
de az óvodapedagógusok és a
nevelési tanácsadó szakem-
berei szerint a kisgyermek nem
tud majd megbirkózni a ne-
hézségekkel? (Mert figyelme
kalandozó, nem tud elválni
szüleitõl, a vonalai bizonyta-
lanok, nem szeret rajzolni,
nem emlékszik az elmondot-
takra, bátortalanul, pontat-
lanul beszél, nem érti a felada-
tokra adott utasítást stb.). 
A szülõ vagy elfogadja a
javaslatot, mert reálisan látja
gyermekét, és elsõdleges
szempontként az õ érdekeit
tartja, vagy pedig indokolja
más elképzelését, miszerint
épp az a pedagógus indít osz-
tályt, már unja az óvodát a
gyerek stb. Ilyenkor szakmai
tudásunk, tapasztalatunk és
lelkiismeretünk alapján járunk
el: véleményünket, javasla-
tunkat fenntartjuk, s ilyen
szakvéleménnyel kell a be-
iratkozásra mennie a szülõnek
(ami egyébként nem utasítás:
részletes leírása mindannak,
amely az iskolában nehézséget
jelenthet a gyereknek, illetve
pontos javaslat azokra a fej-
lesztendõ területekre, ahol

bizonytalanságot észleltünk).
Elõfordul, hogy ez a véle-
mény/javaslat az elsõ külsõ
„tükör” gyermekérõl, amely
váratlanul éri a családot.
Ilyenkor a szülõ kétségbeesik,
mert úgy érzi, hogy az iskola
fenntartással van ezekkel a
gyerekekkel szemben, fõleg,
ha némelyik területen hi-
ányosságokat, bizonytalansá-
gokat tártunk fel. Ezekkel és
hasonló esetekkel, szülõi
beszámolókkal minden évben
találkozunk. Változtatni sze-
retnénk a vizsgálatok idõpont-
ján – késõbbre tenni –, de ez
az iskolai beíratások idõpont-
jának is függvénye, hiszen a
beiratkozásig a közel 100-105
vizsgált gyermekrõl a szak-
véleményeket is el kell ké-
szítenünk, a vizsgálatok, il-
letve a szakmai team közös
egyeztetése után. Ez jó eset-
ben gyerekenként idõben így
alakul: vizsgálatok 60-70 perc,
megbeszélés 1 óra, szakvé-
lemény készítése 2-3 óra,
amely a gépeléssel, iktatá-
sokkal és postázásokkal zárul.
Az idõbeni változtatást in-
dokolja még, hogy ebben az
életkorban a spontán érési
folyamatok miatt hetek-hó-
napok is jelentõsek a gyerekek
fejlõdése szempontjából. Sze-
retnénk tudatosítani, hogy
véleményeink, megfigyelése-
ink nem a megbélyegzés je-
gyében, hanem a gyermekek
megsegítésére irányulnak és
az õ érdekükben íródnak le, és
hogy az iskolák segítségnek
vegyék részletes szakvélemé-
nyeinket, hiszen a differen-
ciált/egyéni fejlesztéshez,
oktatáshoz ezek az alapvetõ
útmutatók. Az oktatási intéz-
mények nem ezek alapján
„válogatják”, hanem ezek
szerint készülnek fel a meg-
segítendõk fejlesztésére, el-
látására.
Reméljük, hogy a hamarosan
elkészülõ honlapunkról jövõre
elõre is tájékozódhatnak az
iskolába készülõdõ családok, és
azok is, akik intézményünkrõl
szeretnének informálódni.

Szentendrei Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai

Intézet

Iskolaérettségi

Városi gyermeknap 
május 24-25-én a Czóbel-parkban

Nagyszabású, kétnapos program kerül megrendezésre dr. Szántó
Csilla – Szentendre polgármesterének felesége – szervezésében és
fõvédnöksége alatt. Május 23-án, pénteken 16 órakor Török Katalin
mûvészeti író nyitja meg a gyermeknapra meghirdetett rajzverseny
díjnyertes képeibõl nyíló kiállítást a Polgármesteri Hivatal
Galériáján. 
Május 24-én, szombaton 10 órakor a Polgármesteri Hivatal díszter-
mében a szentendrei iskolák diák polgármester-jelöltjeinek testületi
ülésével, és a város diák polgármesterének megválasztásával indul
a nap, majd 14 órakor a Czóbel parkban a gyermeknapot ünnepélye-
sen megnyitja a délelõtt megválasztott diák polgármester és dr.
Dietz Ferenc, a város polgármestere. Az Izbégi Általános Iskola diák-
jainak bemutatója után a Református Gimnázium színjátszó köre a
Dzsungel könyve címû színdarabot adja elõ, majd Széles Izabella
koncertje zárja a napot.

Vasárnap 9 órától folytatódik a rendezvény, kisállat bemutató lesz,
és az óvodások, valamint a Barcsay-, a Szent András-, az Izbégi-, és
a Templomdombi iskolák diákjai mutatják be mûsorukat. Ezt
követõen a Móricz Zsigmond Gimnázium és a II. Rákóczi Gimnázium
diákjai lépnek fel, este pedig karaoke bemutató és a Balkan Express
koncertje zárja a napot.
Ezen túlmenõen kézmûves foglalkozások, arcfestés, jelmezes
fényképezés és tréfás vetélkedõk, valamint sok-sok meglepetés
várja a gyermekeket.
Szeretnénk minden fellépõ gyermeket megajándékozni, továbbá kis
képzõmûvészeinket is megjutalmazni. Ezért kérem mindazok jelen-
tkezését, akik a szervezésben, a lebonyolításban, az ajándékok cso-
magolásában segíteni tud, továbbá várom szponzorok jelentkezését,
akik bármilyen ajándék, játék stb. felajánlásával támogatnák a gyer-
meknap megrendezését. 

Köszönettel:  dr. Szántó Csilla
70/250-4062, (26) 503-347

Programelõzetes

május 23. péntek 
16 óra
„Ahogyan mi látjuk Szentendrét” – gyermeknapi rajzversenyre
benyújtott alkotások díjnyertes képei kiállításának megnyitója. 

május 24. szombat 
10 óra
A szentendrei iskolák diák polgármester-jelöltjeinek testületi ülése
és a diák polgármester megválasztása, ünneplése
14 óra
Megnyitó, köszöntõ, tájékoztatás a Czóbel parkban
14.30-tól
Csúfolódó és falusi táncok (izbégi Iskola); Eszes Viktória: New York;
Well Dance-táncbemutató; Dzsungel könyve címû színdarab elõadása
(Református Gimnázium); Széles Izabella koncerje (1 óra)

május 25. vasárnap 
9 óra
Polgármester, fõvédnök, diák polgármester köszöntõje
9.30-tól
Mátyás király és az igazmondó juhász (Villasori Tagóvoda); Tukán
tánc (Barcsay iskola); Zöldág járás (Hétszínvirág Tagóvoda); Fájós
fogú oroszlán címû színdarab (Barcsay iskola); Altabla' Bercussion
Group „dobzene”; A Hapcikirály; Szatmári népdalcsokor (Szent
András iskola); János Vitéz sulikomédia (Szent András iskola);
Kötélugró csapat táncos-zenés mûsora; Izbégi iskola mûsora:
zenedarabok fagotton, rumba tánc, Napraforgó népdalkör mûsora;
A Templomdombi iskola mûsora: Break dance, Hip-Hop tánc,
zenedarabok szaxofonon; Reneszánsz komédia (Móricz gimnázium;
Szalagos tánc bemutató (Rákóczi iskola); karaoke bemutató.
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Már a meghívó is meg-
lepett: miért kell piros
ruha vagy bármilyen

piros kiegészítõ egy sajtó-
tájékoztatóra? A kérdésre csak
akkor kaptam választ, amikor
az április végi napsütéses
tavaszi napon a Skanzenba
beléptem. Nemcsak a múzeum
munkatársain, meg az ese-
ményre igyekvõ sajtósokon,
hanem a különbözõ helyeken
kirakott pöttyös labdákon,
mászókákon, játékokon is csu-
pa pirosat láttam. A piros szín
köztudottan a lüktetés, az
aktivitás színe. Ami ebben az
évben igazán aktuális. Hiszen
2008 a játék éve, a „Hetedhét
játéké” a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban – a tematikus évek
nyitányaként. Úgy tûnik, ez a
játékév a felnõtteknek és
gyerekeknek egyaránt élmény-
dús lesz, hiszen programok
garmada – több mint kétszáz
– várja majd õket. 
Miért pont a játékra esett a
választás? A tavalyi év zárá-
sakor dr. Cseri Miklós fõigaz-
gató egy Balázs Béla mesét

olvasott fel munkatársainak,
amely hét aranyhajú királyfiról
szólt. Szüleikkel egy körhinta-
palotában éltek boldogan,
vasárnap együtt muzsikáltak,
a palota kertjében labdafák
nõttek, amelyeken labdák nõt-
tek, s errõl szabadott tépni. Ez
a mese a Hetedhét játékévben
valóra válik. A Skanzenban a
labdafák termése bárki szá-
mára elérhetõ, s a hétvégeken
mindenki együtt foroghat a
zenészekkel, és játszhat any-
nyit, amennyit csak kedve és
energiája tartja. 
Ez az esztendõ azonban más
miatt is nevezetes. 2008 a
reneszánsz éve, szerte az or-

szágban és a Skanzenban is.
Mit keres a csizma az asztalon?
– teheti fel bárki a kérdést. Mi
köze a 19. század paraszti
világát megelevenítõ Skan-
zennak a reneszánszhoz? A
választ erre dr. Cseri Miklós
adta meg a „játék reneszán-
szát” meghirdetõ Hetedhét
játékév elõbb említett sajtó-
tájékoztatóján. A Reneszánsz
Programiroda által támogatott
7 hónapos programsorozatban
e dicsõ múlt életérzését élheti
meg mindenki, aki majd ide
látogat. A megújulást, az újjá-
születést jelentette egykoron
a reneszánsz, s kell hogy je-
lentse 2008-ban is. Hiszen egy

múzeum élõvé válásához,
közönségének megszólításá-
hoz ez ma már elengedhe-
tetlenül szükséges – mondta a
fõigazgató. Azoknak a szoká-
soknak az újjáélesztését jelen-
ti tehát ez a tematikus év,
amely eleink életében még
fontos szerepet játszottak. A
régmúlt gyermekjátékai kel-
nek életre, azoké, amelyek szá-
munkra, 21. századi emberek
számára is szórakoztatóak
lehetnek. 
Az idei programsorozatban, a
népmesékhez hasonlatosan,
minden 7 (és persze minden
piros) lesz. A Skanzen ebben
az évben hatalmas játék-
táblává válik. A nyitva tartás
7 hónapja alatt a 7 tájegység-
ben megújulnak a kiállítások,
a múzeumi mûhelyek és a
játéklehetõségek. Piros színû
rollereket, ördöglakatokat,
hordólovat, szamárhúzót, óri-
ási látófát, babaszalont, me-
seboltot és sok-sok piros pöt-
työs labdát találnak itt a láto-
gatók, de még ugróiskolákon
is ugrálhatnak. A mûtárgyrejt-
vény keretében 7-7 idegen tár-
gyat rejtettek el 7 tájegység 7
házának 7 szobájában. Június
elsején pedig falusi olimpia
várja a közönséget, amelyen a
népi sportjátékokban mér-

hetik össze erejüket és ügyes-
ségüket. Természetesen egy
77 játékospontot tartalmazó
programtérkép segít a tájé-
kozódásban, a játéklehetõ-
ségek és a játékszabályok
megismerésében. Az informá-
ciós táblákat a Hetedhét já-
tékév jelképe, a piros dobó-
kocka jelzi. 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
munkatársai játékba hívták 
a felnõtteket és gyerekeket a
fotózás terén is. „Ipiapacs”
néven fotópályázatot hírdet-
tek, amelyen 26 pályázó vett
részt, több mint 200 fotóval.
Az öttagú zsûri elnöke Deim
Péter volt. A díjazott alkotókat
szép ajándékokkal jutalmaz-
ták, s képeik novemberig a
Skanzen kerítésén, mint egy
szabadtéri kiállítóterem falain
láthatóak. A fotók ugyanazt –
nevezzük akár reneszánsznak
– az életérzést: örömöt, akti-
vitást, játékosságot sugároz-
zák, mint amit a kerítésen
belül kívánnak a múzeum
munkatársai a látogatók felé
sugallni.           

Rappai Zsuzsa

Pünkösdi programok a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumban
május 11-12. vasárnap-
hétfõ 10-17 óra között.

Itt a piros, hol a piros?
A játék reneszánsza a Skanzenban

Önfeledt játék a pöttyös labdákkal

Ki korán kel, munkát lel
Ezt az a több tucatnyi szülõ is bizonyíthatja, akik az „Agy Tanoda”
udvarán gyülekeztek április utolsó hétvégéjén. A Föld Napja alkalmából
anyukák, apukák, nagyszülõk hozták el kerti szerszámaikat, festéket,
ecsetet, hogy az iskolához tartozó udvart, kertet, játszóteret a tanárok
vezetésével kicsinosítsák. A pontos „eligazítás” után serényen folyt a
munka – kerítést festettek, száraz ágat vágtak, metszettek, gere-
blyéztek, hulladékot szedtek.
Míg a felnõttek dolgoztak, a gyerekek a Bükkös-patak mentén játékos
vetélkedõn vettek részt. A sportos feladatokat a környezethez kapc-
solódó kérdésekkel tarkították, amiket egy-egy „állomáson”, az „Agy
Tanoda” jellegéhez igazodva, angolul kellett megoldani. A játszótéren
eltöltött kevés pihenõ után õk is kivették részüket a munkából – az
„Agy” melletti Bükkös-patak szakaszát tisztították meg a felgyülemlett
szeméttõl.
A megfáradt felnõttek, diákok zsíroskenyérrel, vajas kaláccsal csil-
lapíthatták éhségüket, miközben már a következõ terveket, feladatokat
beszélték meg. Mindenki egyetértett azzal, hogy nagyon jó hangulatú
napot töltöttek együtt, amelynek eredménye, az iskola felfrissült,
megszépült környezete azóta is pihenteti az arrajárók szemét.
Az „Agy” méltón ünnepelte meg a Föld Napját.

Várkonyi Erika

Szeretettel várunk minden-
kit a Víz világnapja, a Víz
világéve alkalmából ren-
dezett gyermekrajz-kiállí-
tásra május 13-án, kedden
17 órakor a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
elõcsarnokába. A kiállítást
dr. Dietz Ferencpolgármester
nyitja meg, a rajzokat Pál-
jános Ervin szobrászmûvész,
a Mûvészeti Iskola igazgató-
ja,a zsûri elnöke méltatja
Közremûködik Sasvári Már-
ton, Bertalan és Borbála
Támogató: Eckensberger At-
tila, Korona Étterem

Zakar Ágnes
Bükkös-partiak Baráti Köre

Egyesület 

Mûvészeti Iskola
Páljános Ervin

ÁRVÁCSKA RAJZPÁLYÁZAT
A Szentendrei Állatmenhely által meg-
hirdetett rajzverseny nyilvános ered-
ményhirdetése május 17-én 9 órakor
lesz az Izbégi Általános Iskola fõépü-
letének éttermében. 
Kiállítás – mûsor – díjkiosztás.

www.arvacska.hu

BÜKKÖS-PATAK PRÓBA

A Víz éve alkalmából a Bükkös-
partiak Baráti köre Egyesület és
a Napórásház közösen meg-
hirdetett Bükkös-patakról szóló
kvíz kérdéseire május 12-ig vár-
juk a megfejtéseket. A helyes
megfejtõk a Napórásház egy
programján ingyenesen vehetnek
majd részt. Eredményhirdetés a
Víz világnapja – Víz világéve
alkalmából rendezendõ gyer-
mekrajz-kiállításon lesz május
13-án, kedden 17 órai kezdet-
tel a Pest Megyei Könyvtárban. 
A kvíz megfejtések elküldhetõk:
Kajzingerné Nagy Emese, Bükkös-
Egyesület, Szentendre, Szegedi u.
6. címre, vagy a nagy-
mse@hotmail.com email címre.

1. A 19. században hogyan hasz-
nosították a patak vizét?
A. Fát úsztattak rajta. B. Mal-
mokat építettek rá. C. Gõzhajókat
teszteltek.
D. Halászatra.
2. A mai ember mivel védi az omló
partoldalt?
A. kutyával B. gáttal C. beton
burkolattal D. szeretettel
3. Hogy hívják azt a fát, mely
leginkább védi mélyre nyúló gyök-
erével a partot?
A. éger B. bükk C. cédrus D. gesz-
tenye
4. Melyik madarat láthatjuk a
Bükkös-patak vizén úszni?
A. hattyú B. vadréce C. veréb D.
flamingó

5. Az alábbiak közül melyik vé-
dett, ritka ízeltlábú állatot talál-
hatjuk meg a patakban?
A. szarvasbogár B. compó C.
kövirák D. csibor
6. Melyik halat láthatjuk a patak
vizében?
A. fejes domolykó B. szivár-
ványos guppi C. harcsa D. angol-
na
7. Az alábbiak közül melyik volt
a Bükkös-patak korábbi neve?
A. Mókus-patak B. Kis-patak C.
Malom-patak D. Fenyves-patak
8. A Bükkös-patak vízgyûjtõ-
területén hány forrás fakad?
A. 1 B. 17 C. 12 D. 7
9. Hogyan hívják a Szegedi utcai
játszótérhez legközelebb esõ for-
rást?
A. Jóvíz-forrás B. Feketevíz-for-
rás
C. Fehérvíz-forrás D. Bükkös-for-
rás
10. Hány Celsius fokos a forrás
vize?
A. kb.10, 5 B. kb. 20 C. évszaktól
függ
D. kb. -5
+1. Miért kell vigyázni a patakra?
A. Mert azt mondták az iskolában.
B. Mert növények és állatok
élõhelye is, nem csak az emberé.
C. Hogy jövõre is szép kör-
nyezetben élhessünk. D. Mert a
miénk.
(A Bükkös tanösvény táblái (3.-
6. állomás) segítenek a megfe-
jtésben. A +1 kérdést kivéve min-
denhol csak egy helyes válasz
van.)
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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

A Dunakanyar Foltvarró Kör tag-
jai nevében szeretettel meghí-
vok minden érdeklõdõt a bu-
dapesti és Pest megyei foltvar-
rók „közös varrására”, melyet
május 17-én szombaton 10-13
óráig rendezünk a szentendrei
Barcsay iskolában. Hagyomány,
hogy a régió foltvarró asszonyai
idõnként összejönnek új tech-
nikákat tanulni, készülõ mun-
káikat egymásnak megmutatni.
Szebbnél szebb textileket és
foltvarrós kellékeket is lehet
ilyenkor vásárolni.
De mit is jelent a foltvarrás
(patchwork)? Az ember fogja a
mindenféle színû, mintájú kis
anyagokat, és összevarrja. Nem
egy nagy ötlet – mondhatnánk.
Az ötlet valóban nem korszak-
alkotó, de mivel az anyagok, a
színek, a minták variációja
számtalan, mindenki kiélheti
fantáziáját. Nem létezik két egy-
forma foltmunka. A legjobb az
egészben, hogy nem kell hozzá
különösebb kézügyesség, csak

egy kis türelem, ízlés, fantázia.
A foltvarrás az egyetlen olyan ké-
zimunka, aminek világszervezete
van. Jelmondatunk – „Varrjuk
össze a világot!” – kifejezi, hogy
ez a mûvészeti ág nagyon jó
közösségteremtõ erõ.
2004 óta tanuljuk a foltvarrás
tudományát Bihari Zsóka céh-
mestertõl. A Dunakanyar Folt-
varró Kör tagjai szentendrei
asszonyok, akik szeretik a szé-
pet, szeretnek varrni, szeretnek
másoknak örömet szerezni
munkáikkal, szeretnék népsze-
rûsíteni a foltvarrást. Cso-
portunkat a Napórás Ház fo-

gadta be, itt van a tanyánk.
Találkozásaink baráti hangulat-
ban telnek, itt tervezgetünk,
dolgozunk, tanuljuk az új tech-
nikákat. Több kisebb-nagyobb,
egyéni és csoportos alkotásunk
mellett karitatív munkára is van
energiánk: takarókat, textiljá-
tékokat, falvédõket készítet-
tünk gyermekkórházak részére.
Szép sikerekrõl számolhatunk
be az eltelt rövid idõszak
ellenére is:
– Bihari Zsóka gyönyörû mun-
káival elnyerte a „Céhmester”
címet. „Páva” címû alkotását a
világ 50 legszebb foltmunkája

között tartják számon. Az elmúlt
évtõl õ szervezi és vezeti a régió
„közös varrásait”.
– Az Utazás 2007. kiállításon
csoportunk alkotása díszítette
a Pilis – Dunakanyar Kistérség
standját – a helyi sajtó szerint
nagy sikerrel. A 4x1,8 méteres
patchworkot a Kistérségi Iroda
felkérésre  készítettük el. 
– Szentendrén is bemutatkoz-
tunk. 2005-ben Népek karácso-
nya, 2006-ban Magyar kará-
csony címmel rendeztünk
patchwork kiállítást a Mû-
vészetMalomban.
– „Határtalanul“ címmel a Ma-
gyar Foltvarró Céh minden
évben megrendezi kiállítását a
Magyar Kultúra Házában. 2005-
ben „Tulipántánc“, 2006-ban
„Balett”, 2007-ben „Életfa”
címû pályamunkánkat fogadta
el a céh a kiállításra. Hagyo-
mány, hogy a kiállításon leg-
több közönségszavazatot ka-
pott munkákból állítja össze a
céh következõ évi naptárát.
Büszkék vagyunk arra, hogy
mindhárom évben „bekerül-
tünk” a naptárba. Sõt, az elmúlt

évben „Életfa” címû alkotásunk
közönségdíjas lett. 
– Nemzetközi kiállításon is bemu-
tatkoztunk. A Patchwork és Quilt
Expo-t 2006-ban a franciaországi
Lyonban rendezték meg. Az elõ-
zetesen fotón bemutatott pálya-
munkákból két magyar munkát
fogadott el a zsûri a kiállításra.
Az egyik a mi alkotásunk volt, a
„Naptár”, melynek elõ- és hátlap-
ja is  foltos munka.
– Erre a nyárra foltvarrós tábort is
szervezünk, melyre az egész
országból jönnek a jelentkezések.
– Legjelentõsebb programunk
ebben az évben egy küldöttség
fogadása az USA-ból, a  „patch-
work  hazájából“. A különbözõ
államok foltvarró asszonyaiból
álló csoport szeptember végén
érkezik  Szentendrére. Bemutat-
kozásképpen tiszteletükre kiál-
lítást rendezünk majd  a Barcsay
iskolában munkáinkból.
Szeretettel várunk mindenkit má-
jus 17-i közös varrásunkra, akár
varrogatni, akár textilt vásárolni,
akár csak nézegelõdni szeretne.

Bánfalvi Antalné
a Dunakanyar Foltvarró Kör tagja

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

Összevarrják a világot

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A szentendrei székhelyû

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat pályázathoz hirdet
családgondozói munkakör

betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõ-
tartama: határozatlan idejû közal-

kalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Szentendre

Szentlászlói út 89.
Valamint az intézmény Kistérségi
Társulás által ellátott települései
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: gyermekjóléti alapel-
látás keretében családgondozás,

szolgáltatások szervezése, 
csoportmunkában való részvétel

Illetmények juttatások: 
Az illetmény és a juttatás megál-

lapítására a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Törvény rendelkezései 
az irányadóak

Pályázati feltételek: Felsõfokú sza-
kirányú végzettség a 15/1998 NM

rendelet képesítési elõírásai
szerint. Gyermekvédelem területén
legalább 3-5 év szakmai gyakorlat,

felhasználó szintû számítógép
ismeret. Büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent: 
Gyermekjóléti alapellátásban

szerzett tapasztalat
Legalább 3-5 év szakmai 

tapasztalat
Kiváló szintû jogszabály ismeret
Az ellátási terület helyismerete

A munkakör betölthetõségének
idõpontja: 

a munkakör legkorábban
június 9-tõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának 
határideje: május 23.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat 

2000 Szentendre, Szentlászlói út
89. címére történõ megküldésével.

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

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

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

Kertépítõ és kerítés-
elemek fából

• Nagy nyomáson, fakon-
zerváló anyagokkal telített 
termékek kedvezõ áron.
• Kerítéselemek,
térelválasztók, kerti bútorok,
szaletlik, ágyásszegélyek,
cölöpök, karók …
• Egyedi tervek alapján 
is dolgozunk.
• A szállítástól a kivitelezésig
mindent egy helyen!
• Viszonteladók jelentkezését
várjuk.
• Internet áruházon belül is
megvásárolhatja termékeinket.

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

TTööbbbb  ffáátt  aa  kkeerrttbbee......
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Ahol nagy a bõség, elõbb-utóbb megje-
lenik a pazarlás. Pazarolni annyi, mint
valamit a maga értékén nem becsülni.

Szentendre olyannyira bõvelkedik tehetséges
fiakban, hogy közülük sokat nemhogy nem
becsülünk, hanem már létezésükrõl is megfe-
ledkeztünk. Újabb, divatosabb nagyságok körül
legyeskedünk.
Május 4-én, vasárnap ünneplõ közönség zárta
el rövid idõre a Barackos úton száguldó, és
egykor itt élt hírneves lakótársukról valószínû-
leg mit sem sejtõ autósok útját. Talán a kissé
idõutazás-szerû hangulat babonázta meg õket,
de senki nem dudált, senki nem türelmetlen-
kedett. Vitéz Kiss Imre kezdeményezésére és
szervezõmunkájának eredményeképpen emlék-
táblát avattak Balázs Árpád zeneszerzõ, nóta-

költõ egykori villájánál. Amint mondta,
kisfiúkorában számtalanszor találkozott
az idõs, barátságos úrral, aki fõállásban
Budapest rendõrfõkapitánya volt.
Manapság ritka a minden tekintetben jól
sikerült, mert önazonos megemlékezés,
ám ez az volt. Balázs nagy tisztelõje, Oláh
Kálmán cigányprímás és zenekara kísérte
a Himnuszt, majd Pitti Katalin operaéne-
kest, aki a zeneszerzõ egyik közismert
dalát énekelte. Vitéz Kiss Imre méltatta
Balázs Árpádot, Kun Csaba alpolgár-
mester pedig a kezdeményezést és a pél-
damutató összefogást. Dr. Dragon Pál
röviden beszámolt a szervezõmunkáról,
amelyben igen nagy részt vállalt.
A nagyméretû, ruskicai márványból ké-
szült táblát és a vésést Kamasz János kõ-
faragó készítette, a bronz dombormû Gu-

lácsy Horváth Zsolt szobrászmûvész alkotása. A
táblát tartó kovácsoltvas állvány Marsi József
adománya. Köszönet mindhármuknak a jó ügy
szolgálatáért.
A pismányi ünnepség után nótaestet tartottak
Balázs Árpád szerzeményeibõl a városi szín-
házteremben, melyen Oláh Kálmán és zenekara
játszott, Pitti Katalin és más neves elõadók
énekeltek. 
Sokszor gondolkodom azon, milyen jó, hogy
valami belsõ, titokzatos erõ hajtott és hajt sok-
sok mûvészt alkotásra, nem törõdve az emberek
ítéletével, netán hálájával, mert akkor talán
egy ecsetvonás nem esett volna, egy sor vers,
ütemnyi zene nem íródott volna…         

Lindner Monika

103. születésnap
Április 25-én otthonában köszöntötte Makovics Rudolfnét 103.
születésnapja alkalmából dr. Dietz Ferenc polgármester.

AA  SSZZEENNTTEENNDDRREEII  SSÖÖRRAA  SSZZEENNTTEENNDDRREEII  SSÖÖRR
május hónapban minden hétfõn 

reggel 6-tól este 18 óráig
22  lliitteerreess  vviilláággooss  ssöörr22  lliitteerreess  vviilláággooss  ssöörr 560 Ft helyett 550000  FFtt550000  FFtt
22  lliitteerreess  bbaarrnnaa  ssöörr22  lliitteerreess  bbaarrnnaa  ssöörr 600 Ft helyett 554400  FFtt554400  FFtt

(flakonnal együtt) vásárolható.
VVeennddééggeelljjee  mmeegg  bbaarrááttaaiitt  ffrriisssseenn  ccssaappoolltt  ssöörrrreell!!

Hordós kiszerelésben (50 l,30 l) vásárolt söreinkhez
csapoló berendezés bérelhetõ!

BÜFÉ: 
22000000  SSzzeenntteennddrree,,  KKõõzzúúzzóó  uu..  2266..22000000  SSzzeenntteennddrree,,  KKõõzzúúzzóó  uu..  2266..

Nyitva: H-P: 05.30-18.00  Szo.: 06.00-13.00
Elvitelre kapható 1,2 literes palackos sör.

SÖRFÕZDE:
MMEEDDIIAATTOORR  KKfftt..  22000000  SSzzeenntteennddrree,,  KKõõzzúúzzóó  uu..  2266..MMEEDDIIAATTOORR  KKfftt..  22000000  SSzzeenntteennddrree,,  KKõõzzúúzzóó  uu..  2266..

Tel: 06 26/500-608, 500-609

Születésnapi köszöntõ 
Május 2-án, pénteken, Bunyevácz Zsuzsa
nagysikerû elõadása elõtt a Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület vezetõsége és
tagsága nevében dr. Dragon Pál és Varga
László köszöntötték Kun Csabát 50. születés-
napja alkalmából. Városunk alpolgármestere
immár 25 éve tagja „a Petõfi” vezetõségének,
1986. óta, azaz az egyesületi formában való

mûködés kezdetétõl napjainkig pedig õ az elnöke. Ezúton is
köszönöm hihetetlen mennyiségû munkáját mindazok nevében,
akik hétrõl hétre gazdagabbak lehetnek tudásban és szellemiek-
ben az általa szervezett elõadások révén. Tartása, kitartása,
elkötelezettsége nagyban hozzájárult, hogy ez a közösség fenn-
maradt és továbbviszi a magyarság hagyományait, kulturális
kincseit.                 

L. M.

Elfeledett nagyjaink
Emléktábla Balázs Árpád zeneszerzõnek

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.

• 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 

„Fordítsd az arcod a nap felé 
és minden árnyék mögéd kerül”

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
és FLORANCE NÕVÉRSZOLGÁLAT
a Szentendrén és környékén élõ

daganatos betegek segélyszolgálata
szeretné átadni Önnek mindazokat a

hasznos ismereteket, melyek egy
orvos-beteg találkozó során is

felmerülhetnek.
Szakemberek segítségével 

megtanítjuk, hogy ne a félelem, 
a reménytelenség és a magány 

érzése uralkodjon el Önön, 
amikor szembekerül betegségével.
Megtanítjuk, hogyan lehet Ön is

aktív részese gyógyulási 
folyamatának.

Tanácsadás
telefonos megbeszélés

alapján:
06 20/995 71 67

Cím: 2000 Szentendre 
Paprikabíró u. 4.

email: emberelet@gmail.com

Dunakanyar Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám

64700076-10027343



AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

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

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

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

Eladó pizzasütõ, hûtõláda, pénztárgép, 4
db apácarács. Tel. 06-20-255-3264.

Klímás Suzuki Sedan fullextrás eladó. Tel.
06-20-412-6367.

ÁÁLLLLÁÁSS

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

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

Szentendrei étterembe pultost keresünk
hétvégére is. Diákokat keresünk szóró-
lapozni. Tel. (26) 311-175.

Pénzügyi asszisztensi munkakörbe közép-
fokú végzettséggel munkatársat ke-
resünk. Elvárásaink: szakmai gyakorlat,
számítógép felhasználói ismeret, precíz
munkavégzés. Fényképes önéletrajzot a
következõ címre kérjük: mountex@moun-
tex.hu.

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

Gyakorlattal rendelkezõ pultos-felszol-
gálót (hölgyet) felveszek Tahiba a Tahi-
grillbe azonnali kezdéssel. Tel. 06-20-536-
7149.

Szentendrei kézi autómosóba munkaerõt
keresünk. Tel. 06-20-424-6484.

Azonnali kezdéssel Bogdányi utcai nép-
mûvészeti üzletünkbe angolul, németül
beszélõ eladót felveszünk. Tel. 06-30-437-
5394.

Püspökmajor-lakótelepen a Mónika
vendéglõbe pultost keresek. Tel. 06-20-
962-4940, 06-20-223-3098.

Kicsi közértbe eladót keresek. Tel. 06-70-
362-7166.

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

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

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

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

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Leszoktatjuk a dohányzástól 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 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

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

Szentendrei családi ház 55 nm-es, külön-
bejáratú alsó szintje, bútorozatlanul
kiadó. Egy légterû, amerikai konyhás, kon-
vektoros, 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 összkomfort, külön
autó- és személybejáróval, kis kert-
tel, 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 2 szobás
külön bejáratú összkomfortos házrész
kiadó, nyaralóknak is. Tel. (26) 313-760,
06-20-961-6917.

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

11-es út mellett 20 nm-es földszinti hely-
iség bármilyen célra kiadó. Tel. 06-20-
393-8691.

Szentlászlói úton, 11-es út mellett csalá-
di ház tetõtere több kisebb szobával hosz-
szabb távra kiadó. Tel. 06-20-393-8691.

Bükkös parthoz közeli családi ház alsó
színje kiadó. Tel. 06-70-336-5530.

Kiadó üzlethelyiség Szentendre belvá-
rosában, 16,5 nm, havi 85 000 Ft. Tel.
(26) 380-005.

Bérelnék kis házat garázzsal, vagy 1 és fél
szobás lakást, plusz garázst Szentendrén
vagy Leányfalun, június 15-tõl kb. fél évre.
Tel. (26) 318-759.

Szentendrén hosszú távra 160 nm 3,60 m
belmagasságú mûhely ipari tevékenysé-
gre illetve raktározásra bérbeadó. Tel. 06-
20-398-6542.

Irodahelyiség kiadó hosszú távra
Szentendrén a Fõ tér közvetlen
közelében. Érdeklõdni: (26) 316-791.

Szentendre bevásárló központjában be-
vezetett 35 nm-es üzlet kiadó. Tel. 06-
20-357-7215.

Bérbeadó 45 nm-es helyiség fõút mel-
lett, parkolóval, jó helyen komfor-
tosan. Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban a Duna-parton romantikus
környezetben lakóház, (3 lakóhelyiséges)
180 nöl, szép kerttel, 18,5 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Fiatal hölgynek különálló összkomfortos
szobát biztosítok Budapesten ház-
imunkáért. Tel. 06-20-495-0547.

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

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
III. emeleti, 55 nm-es, tehermentes,
panorámás részben felújított lakás eladó.
Irányár: 11,9 millió Ft. Tel. 06-20-346-
0603.

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

Belvárosi kétgenerációs családi ház eladó,
kisebbre cserélhetõ. Tel. (26) 314-199.

Leányfalun, fõút közeli 4 szobás össz-
közmûves családi ház 28,5 millió forintért
eladó. Tel. 06-20-981-9733.

Leányfalun összközmûves kétgenerá-
ciós öt szobás kõház szuper pa-
norámával 24 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

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

Pannónia-telepen, 11-es úthoz és HÉV-
hez kb. 10 percre, 150 nöl telken 2,5 szobás
110 nm lakóterû családi ház eladó, tetõ-
tere beépíthetõ. A telken áll még egy 3
helyiséges lakható-fûthetõ különálló
épület. Irányár: 32 millió Ft. Tel. BER-IL
Ingatlan (26) 301-952.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen,
III. emeleti, 55 nm-es, tehermentes,
panorámás részben felújított lakás eladó.
Irányár: 11,9 millió Ft. Tel: 06-20-346-
0603.

Tahiban 3 szintes sorházi lakás eladó. Tel.
06-20-412-6367.

Leányfalun fõút közeli, polgári stílusú
villa-ház (80 nm), nagyon szép õsfás
300 nöl kerttel, telekáron 24 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén 800 nm-es földterület eladó.
Tel. 06-20-243-9675.

Izbégen buszmegállótól 5 percre 98 nöl
30% beépíthetõségû telek - elbontandó
kis házzal - eladó. Víz, villany, gáz a
házban, csatorna a telken. Irányár: 2,4
millió Ft. rugalmas árkezeléssel. Tel. BER-
IL Ingatlan (26) 301-952.

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-
20-974-5235.

Szentendrén a belvároshoz közel két gene-
rációnak, vállalkozásnak is alkalmas 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.

Leányfalu központjában egyszintes,
100 nm-es, 3 szobás lakóház plusz 40
nm-es lakóház, 280 nöl fenyõfás szép
udvarral korrekt áron, 28 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

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

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Az Angyalház átköltözött a Péter Pál utcá-
ba a Tobacco dohánybolt mellé. Az An-
gyalházban újdonságaink: ezoterikus
ajándékok, textilek, bizsuk, jóslás, asztro-
lógia. 
A dohányboltban dohányzási kellékek,
játékok, újságok, online telefontöltés,
öngyújtó töltés.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.

Felelõs mûszaki vezetést vállal nyugdíjas
építõmérnök. Tel. 06-30-934-4992.

Fûkaszálás, kerti munkák. Tel. 06-30-686-
3941.

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 gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás in-
gyenes. 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

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

SSPPOORRTT

Aerobik, pilates, babás torna, az
Európa fitnessben (Püspökmajor-
lakótelep). Hypoxitraining olcsón.
Tel.06-30-252-6366.

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

EEGGYYÉÉBB

Ingatlanközvetítõi vállalkozás átadó
a Dunakanyar legkitûnõbb helyén,
ügyfélkörrel együtt. Megéri! Tel. 06-
30-299-0376.

Virágkötõt keresek fõút melletti
kitûnõ helyre, üzlettársnak. Kreatív,
profi legyen. Tel. 06-30-299-0376.
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10 aprók

Új helyen!
Szentendre, 

Vasúti villasor 1., I. emelet 

• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• ÉRTÉKBECSLÉS
• BÉRLEMÉNYEK
• SZAKTANÁCSADÁS
• JOGI KÉPVISELET

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

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

berilingatlan@t-online.hu 

„Ahol mindenki hazatalál”

Szentendre és Vidéke
apróhirdetés felvétel

a helyszínen

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

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 9. péntek, 18 óra
A MAGYARSÁG SZAKRÁLIS 
KÜLDETÉSE
Joó Katalin szellemsebész elõadása

Május 16. péntek, 18 óra
MAGYARORSZÁG 
A KREML ÁRNYÉKÁBAN
Kun Miklós történész 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 9. péntek
16.30 HORTON, színes amerikai
animációs film, 88 perc, 2008, r.:
Steve Martino, Jimmy Hayward
18.15 NYUGALOM, színes magyar
filmdráma, 108 perc, 2008, r.:
Alföldi Róbert
20.15 27 IDEGEN IGEN, színes
magyarul beszélõ amerikai roman-
tikus vígjáték, 107 perc, 2008, r.:
Anne Fletcher

Május 10. szombat
14.30 MÁSIK BOLYGÓ, színes ma-
gyar dokumentum játékfilm, 95
perc, 2008, r.: Moldoványi Ferenc
16.30 HORTON, színes amerikai
animációs film, 88 perc, 2008, r.:
Steve Martino, Jimmy Hayward
18.15 PÁNIK, színes magyar
romantikus vígjáték, 94 perc, 2008,
r.: Till Attila
20.15 AMERIKAI GENGSZTER,
színes feliratos amerikai krimi, 157
perc, 2007, r.: Ridley Scott

Május 11. vasárnap
14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN,
színes magyarul beszélõ spanyol-
német-francia kalandfilm, 115 perc,
2008, r.: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
16.30 A RÓKA ÉS A GYEREK, színes
magyarul beszélõ francia filmdráma,
92 perc, 2007, r.: Luc Jacquet
18.15 PÁNIK, színes magyar
romantikus vígjáték, 94 perc, 2008,
r.: Till Attila
20.15 SZERELEM A KOLERA IDE-
JÉN, színes feliratos amerikai
romantikus dráma, 138 perc, 2007,
r.: Mike Newell

Május 12. hétfõ
14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN,
színes magyarul beszélõ spanyol-
német-francia kalandfilm, 115 perc,
2008, r.: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
16.30 PÁNIK, színes magyar
romantikus vígjáték, 94 perc, 2008,
r.: Till Attila
18.15 27 IDEGEN IGEN, színes
magyarul beszélõ amerikai roman-
tikus vígjáték, 107 perc, 2008, r.:
Anne Fletcher
20.15 AMERIKAI GENGSZTER,
színes feliratos amerikai krimi, 157
perc, 2007, r.: Ridley Scott

Május 13. kedd
18.00 ELAH VÖLGYÉBEN, színes
feliratos amerikai filmdráma, 124
perc, 2007, r.: Paul Haggis
20.15 PIAF, színes feliratos fran-
cia-angol-cseh filmdráma, 140 perc,
2007, r.: Olivier Dahan

Május 14. szerda
18.15 MÁRIA MAGDOLNA, színes
feliratos olasz-francia-amerikai
film, 83 perc, 2005, r.: Abel Ferrara
20.15 ELAH VÖLGYÉBEN, színes
feliratos amerikai filmdráma, 124
perc, 2007, r.: Paul Haggis

Május 15. csütörtök
18.15 PÁNIK, színes magyar
romantikus vígjáték, 94 perc, 2008,
r.: Till Attila
20.15  SZERELEM A KOLERA IDE-
JÉN, színes feliratos amerikai
romantikus dráma, 138 perc, 2007,
r.: Mike Newell

MIAMANÓ GYEREKRUHA ÜZLET
Szentendrén a Paprikabíró u. 2. sz. alatt (patikával szemben)

2008-as tavaszi-nyári kollekcióval 

(62-176 méretig)(62-176 méretig)

folyamatosan

bõvülõ árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat !

Hétfõtõl-péntekig 10-18 óráig , szombaton 9-13 óráig

„TIÉTEK STEINWAY!” 
– SZENTENDRE
A Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
zongora tanszaka és a buda-
pesti Opera Zongoraszalon
szervezésében május 14-én,
szerdán a Városháza Díszter-
mében hangversenyek lesz-
nek. A résztvevõk az Opera
Zongoraterem felajánlása-
ként, erre az alkalomra elho-
zott, kiváló minõségû Stein-
way zongorán játszhatnak.
Program
10.30-13: zeneiskolások mu-
zsikálnak (a váci és a buda-
pesti Bartók Béla Zeneiskola,
a budakalászi Kalász Mûvé-
szeti Iskola, a tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Is-
kola és Zeneiskola és a szent-
endrei Vujicsics Tihamér Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény tanulói)
14-15.30: bemutató hang-
verseny Domenico Scarlatti
mûveibõl
15.30-17: tanári hangverseny 
18: Csalog Gábor Liszt-díjas
zongoramûvész hangversenye

KIÁLLÍTÁS 
AZ ART-DECORBAN
Az Art-Decor Galériában (Ber-
csényi u. 3.) Róna Emy mun-
káiból nyílt kiállítás. A tárlat
május 30-ig látható naponta
10-18 óra között. 

MOLNÁR BERTALAN 
KIÁLLÍTÁSA
A festõmûvész kiállítása szü-
letésének 75. évfordulója al-
kalmából nyílt a Városháza
dísztermében. A kiállítás
megtekinthetõ május végéig
hétfõtõl péntekig 8-tól 18
óráig.

KIÁLLÍTÁSOK A RODINBAN
Molnár Zsuzsa és Papp János
György festõmûvészek kiál-
lítása a Rodin Galériában (Ady
Endre út 6.) megtekinthetõ
május 14-ig, naponta 9-tõl 21
óráig. A finisszázs május 14-
én, szerdán 18.30-kor kezdõ-
dik: a tárlatot Pogány Ö. Gábor
mûvészettörténész zárja.

•
Május 15-én, csütörtökön 18
órakor Appelshoffer Péter fes-
tõmûvész kiállítása nyílik a
Rodin Galériában. Megtekint-
hetõ június 15-ig.

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!

Adott egy nagyvároshoz közeli
térség, hagyományos mezõgaz-
daság tûnõben, számottevõ ipar
nincs, viszont természeti és kul-
turális kincsek hegyekben. Ugye,
magunkra ismerünk? Egy ilyen
helyen az egyetlen húzóágazat,
amely a térség örökségének meg-
óvására is alkalmas: a turizmus,
illetve annak „fenntartható” vál-
tozata.
Annyi már régóta világos, hogy
minden itt élõ közös, jól felfogott
érdeke, hogy a Pilis térsége egy-
séges, jól kommunikálható tu-
risztikai arculattal rendelkezzen.
De vajon mi kell mindehhez, és
egyáltalán, mitõl lesz fenntart-
ható egy turizmus? Közös szán-
dék, megfelelõ szakmai háttér?

Ebben az együtt gondolkodási és
cselekvési folyamatban szánjuk
fontos állomásnak, térségi kap-
csolatépítési lehetõségnek az
„Utak a Pilisben” konferenciát,
amely kitûnõ módszertani elõadá-
sokat, számos ún. „legjobb gyako-
rlatot”, rangos külföldi (olasz és
lengyel) vendégelõadók beszá-
molóit, gondolatébresztõ mûhe-
lymunkákat ígér, s amelyre sze-
retettel várjuk a téma iránt érdek-
lõdõket május 17-én és 18-án, a
dobogókõi Manréza Hotel kon-
ferenciatermébe.

Program: www.pilisvideke.hu.
Bõvebb infó: Sepsei Gergely
(20/416-8579, gsepsei@pilis-
videke.hu)

„UTAK A PILISBEN”
A fenntartható térségi turizmus felé

Konferencia: Manréza Hotel Dobogókõ, május 17-18.

A Budakalászi Szent István Alapítvány 1989-es megalakulása óta,
támogatja a falu kulturális életéért tevékenykedõket és a tehetsé-
ges, de rászoruló tovább tanuló budakalászi diákokat. 
Hogy ezt megtehessük, természetesen bevételekre van szükségünk.
Ezért kérjük Önt és a környezetében élõket, hogy adójuknak 1%-át
Alapítványunk javára ajánlják fel. Adószámunk: 18672325-1-13

MEGNYÍLT

DÁVID
FÉRFI DIVATÁRU

Szentendre, 
Bogdányi u. 4.
tel.: 30/242-3555

Elsõsorban magyar
készítõktõl, 

kedvezõ áron
kiváló minõségû ingek,

nadrágok, zakók, 
öltönyök stb.

Nyitási akció: 
-10%!
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Már három éve tart a
rendszeres jógaoktatás
a Barcsayban, ami na-

gyon népszerû a szentendreiek
és a környezõ településeken
lakók körében. A jógaórákra
szerdánként kerül sor este hat
és fél nyolc között. A foglal-
kozások a Satyananda Yoga
rendszer alapján zajlanak. Ez
a világ egyik vezetõ jóga-
iskolája, amelynek bázisa
Indiában található. Az indiai
iskolát Bihar School of Yoga-
nak nevezik, és egy élõ spiri-
tuális mester, Swami Niran-
janananda Saraswati vezeti. A
magyarországi és ezen belül a
szentendrei oktatás a Sa-
tyananda Yoga Magyarorszá-
gon Alapítvány keretein belül
folyik. A Barcsay iskolában
zajló tanfolyamot az Alapít-
vány egyik munkatársa, Jn.
Gódávari szervezi, a foglal-
kozásokat pedig Sn. Bhakta-
nanda tartja. Ezeken a részt-

vevõk egyszerû testtartásokat,
más néven ászanákat, légzõ-
gyakorlatokat, meditációt és
jógikus mélyrelaxációt, jóga
nidrát gyakorolnak. Az órákon
gyakorolt módszerek nagyon
hatásosak a feszültségek és a
stressz oldásában, ezért hasz-
nos mindenki számára. Olyan

egyszerû technikák ezek, ame-
lyeket bárki gyakorolhat korra
és nemre való tekintet nélkül.
A rendszeres oktatásnak is
éppen az a célja, hogy az órá-
kon elsajátított módszereket
mindenki rendszeresen gyako-
rolja, amikor szüksége van rá.
A résztvevõk nagyon szeretik
a foglalkozásokat, mert azt a
másfél órát kizárólag önma-
gukra szánhatják. Ennyi idõ
bõven elég, hogy kis idõre
elfelejtsék a gondjaikat, ag-
godalmaikat, és ellazuljanak,
feltöltõdjenek. Az otthoni
tanuláshoz, gyakorláshoz a
tanulók könyvet és CD-t is
vehetnek. A könyv az Ászana
Pránájáma Mudrá Bandha címû
könyv magyar nyelvû változa-
ta, és az érdekessége, hogy
ennek a könyvnek az angol vál-
tozatát használják Indiában a
Bihar Yoga Bharatiban, a világ
elsõ jógaegyetemén. Ha vala-
ki otthon is szeretné az irányí-

tott jógikus mélyrelaxációt a
jóga nidrát gyakorolni, megte-
heti, mert rendelkezésre áll
egy magyar nyelvû CD, ame-
lyen két, egyenként harminc
perces gyakorlat található. E
gyakorlat nagyon fontos lenne
mindenki számára a jó hatásai
miatt. Az egyik közülük, hogy
harminc perc jóga nidrában
töltött idõ felér négy óra mély
alvás hatásaival. Ezért e gya-
korlat csodálatos feltöltõdés
lehet akár a mindig elfoglalt
családanyák számára, akár a
sokat dolgozó férfiaknak, de
még az iskolában meglehe-
tõsen leterhelt gyerekeknek is,
ugyanis ellazítja az elmét,
ezzel segítve a tanulási fo-
lyamatot is.
Az órán tanult valamennyi
módszer a nagy indiai mester,
Swami Satyananda nevéhez
kötõdik. Õ és tanítványai
fejlesztették ki a módszereket,
amelyek alkalmazása nagy
segítség lehet sokak számára.
Az õ utóda, Swami Niranja-
nananda Saraswati látogat

májusban Magyarországra, és
május 22-25. között tart prog-
ramot. Õ a világ egyik legnagy-
obb hatású jógija; igazi guru,
spirituális mester. A jóga útját
járó tanítványok tízezreit
inspirálja gyakorlati tanítá-
saival, kristálytiszta világos-
ságával és finom humorával
világszerte. Sokak tapasztala-
ta, hogy a vele való találkozás
pozitív irányba változtatta az
életüket. Találkozz e nagy jó-
gival személyesen, vegyél
részt ezen a kivételes progra-
mon, ami az idei év kimagasló
spirituális eseménye lesz Ma-
gyarországon! A programon
lehetõség lesz beavatásban is
részesülni. A beavatással a
guru formálisan tanítvánnyá
fogadja a szellemi törekvõt, és
személyes mantrát ad neki,
ami idõvel a legfontosabb
eszközzé válhat a tanítvány
számára.
A Satyananda Yoga Szim-
pózium 2008 részleteirõl és az
Alapítványról itt olvashatsz:
www.satyananda.hu.

Jóga a Barcsay iskolában

A diákolimpia a legnagyobb
kihívás a hazai versenyek kö-
zül. Az országos versenyt meg-
elõzi egy megyei döntõ, ahon-
nan korcsoportonként csak két
egyéni versenyzõ és két négy-
fõs formációs csapat  képvisel-
heti megyénket az országos
megmérettetésen. Így össze-
sen 342 tanuló indult az olim-
pián, akik közül tíz szentend-
rei versenyzõ mérhette össze
tudását az ország legjobb
kötélugróival. 
A hazai csapat kemény munká-
val készült a megmérettetésre.
Kisné Lengyel Ibolya veze-
tésével a gyerekek a versenyt
megelõzõ szombatokon és va-
sárnapokon is bejártak külön
gyakorolni a heti négy edzés
mellett. Megérte!
Az I. korcsoportban Juhász
Róza (2.B), a II. korcsoport-
ban Molnár Bernadett (4.A)
gyorsasági versenyszámban a
dobogó tetejére állhattak. Az

összetett eredmény I. korcso-
portjában Juhász Róza 4.
helyen végzett, a II. korcso-
portban Molnár Bernadett 2.,
Bús Flóra pedig 3. helyezést
ért el. Molnár Bernadett
ezenkívül kimagasló teljesít-
ményéért különdíjat is kapott.
A formációs csapatverseny II.
korcsoportjában városunk

csapata (Juhász Róza, Laczkó
Kamilla, Megyeri Petra, Richter
Zsófia ) 5. helyen szerepelt. 
A III. korcsoportban indulók
(Molnár Bernadett, Bús Flóra,
Metzner Anna, Bondár Bianka)
pedig 4. legjobbként vé-
geztek. 
Gratulálunk!

B. M.

Szentendrei diákolimpiai sikerek Nagykanizsán
A Szent András Általános Iskola országos kötélugró csapata ismét remekelt! Annak
ellenére, hogy a szentendrei csapat még csak három éve indul egyéni versenyeken,
az egyik legnagyobb megmérettetésen, a nagykanizsai országos diákolimpián, április
19-én és 20-án dobogós helyezésekkel öregbítették városunk nevét.

Valamikor 40-45 évvel
ezelõtt kezdõdött el az
Amerikai Egyesült Álla-
mokban a mai modern ug-
rókötél-sport története,
a szív- és keringési szerv-
rendszer megbetegedé-
seinek rekreációjaként. E
rekreációs program kere-
tében hívták életre a régi-
új sporteszközt, az ugró-
kötelet, s találták ki azt
a sportágat, amelyet ma
kötélugrásnak (rope skip-
ping) nevezünk. Ez a ze-
nével összhangban vég-
rehajtott látványos, ak-
robatikus elemekkel tûz-
delt koreográfia rendkí-
vül hatékonyan serkenti
szervezetünket. Két per-
ces folyamatos szökdelés
kötélhajtással, élettani
hatásait tekintve felér
tízperces folyamatos fu-
tással. Az ütemes mozgás
pedig az idegrendszerre
fejt ki jótékony hatást. 

Paramahamsa
Niranjanananda Saraswati

a Satyananda Tradíció 
spirituális vezetõje

Csiszolja velünk karrierjét! 

A Caprice International
Hungary Kft Ékszer és

Gyémánt központ  keres
ambiciózus munkatársakat 

ÉRTÉKESÍTÕ munkakörbe
Elvárások
• Angol nyelvtudás alapfelté-

tel, további nyelvek
ismerete elõnyt jelent 

• Jó kommunikációs készség
• Értékesítõi tapasztalat 

PÉNZTÁRKEZELÕ ÜGYINTÉZÕ
munkakörbe 
Elvárások
• Szakirányú végzettség és

valuta pénztárosi
végzettség elõny

• Szakmai tapasztalat 
• Angol nyelvtudás alapfelté-

tel, további nyelvek
ismerete elõnyt jelent 

• Felhasználói szintû PC-
ismeretek  

Jelentkezés módja
Magyar, és angol nyelvû

önéletrajzát kérem az alábbi
e-mail címre vagy fax számra

06-26-302-785 
marketing@caprice.co.hu

küldje el Csala Ildikó részére.


