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Szentendre Város Önkormányzata, a Hõsi Emlékmû Bizottság 

és az MH Központi Kiképzõ Bázis
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KISTÉRSÉG
Kistérségi összeállításunk

lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
Dr. Pázmány Annamária pszichológus reagál egy korábban megjelent írásunkra (8. oldal). Horváth
Gyõzõ képviselõt kérdeztük a szentendrei tömegsport jövõjérõl, illetve a kispályás focibajnokság ered-
ményeirõl (12. oldal). Páljános Ervin szobrászmûvész, a Szentendrei Mûvészeti Iskola vezetõjeként
köszöni meg a versenyek megszervezéséhez kapott segítséget és pozitív hozzáállást, amely a mûvészeti
iskola nehéz helyzetében erõt ad a további munkához. (9. oldal). Az „Utak a Pilisben, utak a Föld
szívéhez“ címû konferencia fõ szervezõje Sepsei Gergely (részletes program: 7. oldal). Lapunk megje-
lenése napján nyílik Sebestyén Hedvig festõmûvész kiállítása az Ulcisia Castra Kávézóban (9. oldal).

Dr. Pázmány Annamária Horváth Gyõzõ Páljános Ervin Sepsei Gergely Sebestyén Hedvig

„Mosoly, szeretet,
esélyegyenlõség”

Dr. Dietz Ferenc polgármeter átvágja a püspökmajori bölcsöde megnyitóján a szalagot

MEGHÍVÓ 
a jövõ vasárnapi játszótéravatóra
Finisébe érkezett a Pannónia-telepi (Gyöngyvirág és Honvéd
utcai) játszótér felújítása. A szentendrei önkormányzat és az
Ericsson Magyarország közös beruházásának eredményeképpen a
gyermekek minden tekintetben EU-konform közösségi térrel és
játszóeszközökkel gazdagodnak. A munkálatokat a nemzetközi
telekommunikációs cég fõvállalkozásában tavasszal kezdték meg,
s a vállalat dolgozói társadalmi munkájukkal segítették az építést.
Az ünnepélyes avatásra május 25-én, vasárnap délelõtt 10 órakor
kerül sor a helyszínen. Tisztelettel hívja és várja Önt és család-
ját Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója, dr. Dietz
Ferenc polgármester és Dicsõ Zoltán, a Pannónia-telepi körzet
önkormányzati képviselõje.

Átadták a Püspökmajor-lakótelepi bölcsõde épületét. A
felújított és akadálymentesített régi szárny mellett egy
teljesen új épületrész is szolgálja a kicsiket május 14. óta

a Hamvas Béla utca 4. szám alatt. A munkálatok Puhl Antal
építész tervei alapján az Európai Unió társfinanszírozásával, a
Renovit Kft. kivitelezésében és az Európai Szociális Alap Kht.
szakmai ellenõrzése mellett valósultak meg. Az új épületben a
szülõk igényeit is kielégítõ szolgáltatásokat vezetnek be, s új
munkahelyek is keletkeztek.
A beruházás keretében az egyetlen szentendrei bölcsõde befo-
gadóképessége az alapellátás tekintetében az eddigi 80-hoz
képest 20 férõhellyel bõvült, valamint további 20 férõhelyet
biztosít a játszóház és a gyermekfelügyelet. 

Folytatás a 3. oldalon
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

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

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

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

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

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

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

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

SSOOSS
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szentendre Város Önkormányza-
tának adócsoportja tájékoztatja
Önöket, hogy a parkolási matricák
megérkeztek hivatalunkba, az
adócsoportnál átvehetõk.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
az iparûzési adóbevallás benyúj-
tási határideje május 31.

ALKALMI HÁZTARTÁSI
HULLADÉK
LOMTALANÍTÁS

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a Városi Szolgáltató Zrt.
ALKALMI HÁZTARTÁSI HULLADÉK
LOMTALANÍTÁS-t végez az alábbi
ütemezés szerint

I. ütem: május 17.
Püspökmajor-lakótelep és kör-
nyéke (László telep - Bükköspart
- Dunakanyar krt. - Vasúti villasor
által határolt terület)

II. ütem: május 24.
Boldogtanya - Petyina -Tyúkos-
dûlõ-Pap-sziget - Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady End-
re út

III. ütem: május 31.
Belváros (Dunakanyar krt. - Duna
által határolt terület)
IV. ütem: június 7.
Pismány (Sztaravodai út - Duna-
kanyar krt. - Cseresznyés út -
Napos sétány által határolt
terület)

V. ütem: június 14.
Izbég (Bükköspart - Füzespark -
Vasvári ltp. - Sztaravodai út - Dö-
mörkapu által határolt terület)

VI. ütem: június 21.
Pannónia-telep (Vasúti villasor -
Pannónia u. - Telep u. - Dera patak
által határolt terület)

Lomtalanítás során kizárólag a
zsákokban kihelyezett „zöldlo-
mot“ szállítja el a szolgáltató!
Kérjük, hogy a lomot legkésõbb az
ütemtervnek megfelelõen, szom-
baton 15.00 óráig helyezzék ki.
A késve kihelyezett lomot nem áll
módunkban összegyûjteni.
A késõbbi viták elkerülése érde-
kében a letakarított területekrõl
videófelvétel készül.
A kerti zöldhulladék hulladékud-
varunkba ingyenesen behozható,
melyrõl bõvebben a szemétszál-
lítási számla mellé csatolt Hul-
ladék Híradóból tájékozódhat. 
További információkért keresse
fel honlapunkat www.szentend-
re.hu vagy hívja: 06 26/501-026

Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Iroda

– Mely utcákat, útszakaszo-
kat érintették a felújítások?
– Többek között a Kossuth L.
u., Paprikabíró u., Bogdányi
utca felújítására is sor kerül,
összesen 28 db utat újítunk
fel. A táblázatban látható asz-
faltos utak mindegyik fel-
újításra került, kivéve a Duna-
korzó szakaszát. A Duna-korzó

felújítása egy következõ sza-
kaszban valósul meg még eb-
ben az évben. A földutak min-
degyike felújításra került. A
kockaköves utak felújítása
folyamatban van, a Bogdányi
utca felújítása idõigényesebb,
hiszen a pályázati támogatás-

sal való elszámolás miatt jóval
szigorúbb mûszaki megvaló-
sítást is igényel. A kockaköves
utak felújítása május végére
várható.
– Folytatódnak ezek a fel-
újítások? Várható még to-
vábbi utcák rendbetétele?
– Folyamatban van a közbe-
szerzési kiírás a városi utak

kátyúzására, a VSZ Zrt. bonyo-
lítja ezt az eljárást. Ígéretet
kaptunk a munkák idõben
történõ befejezésére. Emellett
idén is több pályázatot nyúj-
tunk be a Közép-Magyaror-
szági Régióhoz különbözõ
útszakaszok felújítására.

– Milyen forrásból kerültek
felújításra az utak?
– A Pest Megyei Terület-
fejlesztési Tanács vis maior
keretébõl sikerült az árvíz-
védelem során megsérült és az
árvízvédelem során nagy
megterhelésnek kitett utakat
helyreállítani. Ez a pályázati
pénz kizárólag ennek a 28

utcának a felújítására adott
lehetõséget. További két út-
szakasz felújítására kaptunk
az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztériumtól
is támogatást.

Aszfaltos utak Földutak Stabilizált 
utak 

Kockaköves 
utak 

Költségek Támogatás 
mértéke 

(pályázati forrás) 
Duna-korzó 

Kossuth L. u. 
Paprikabíró u. 
Pannónia u. 

Ipar u. 
Ady Endre út 

Jókai u. 
Bolgár u. 

Rév u. 
Papszigeti út 

Orbán tér 
Sziget u. 

Dunakanyar 
sétány 

Derecske u. 
Sellõ u. 

Halász u. 
Dereglye u. 

Kertész u. 
Fürdõ u.  

Petõfi S. u. 
Horgony u. 

Árbóc u. 
Vidra u. 

 

Bogdányi u. 
Lázár Cár tér 

Dézsma u. 
Dézsma tér 
Dunaár u. 

 

 
 

Támogatás: 
51 239 100 Ft  

43 000 000 Ft 380 000 Ft 5 400 000 Ft 21 800 000 

 
 

Beruházás 
összesen: 

70 580 000 Ft 
 
 

73% 

Rotary Club Szentendre Közhasznú Egyesület
2000 Szentendre, 
Bükkös part 16.

Bejegyzés sz.: TE 2646

2007. ÉVI EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Az egyesület a 2007. évben a törvények és alap-
szabálya által elõírtak alapján az alábbiakban teszi
meg közhasznúsági jelentését.
Az egyesület a fenti pénzeszközöket a Rotary
szervezet és saját mûködési költségeire, valamint a
programjában meghatározott jótékonysági tevé-
kenységekre fordította. Ilyenek voltak a Szentendrére
érkezett cserediákok támogatása, és a Szent László
Kórház Csontvelõ-transzplantációs Osztályán kezelt
gyerekek és szüleik számára létrehozott Déméter ház
támogatása.
Az egyesület tisztségviselõi feladatukat társadalmi
munkában látták el, díjazásban nem részesültek.

Hancz László
elnök

   
adatok eFt-

ban 
  Eszközök  2006 év 2007 év 
IV Pénzeszközök 1 104 380 
 Eszközök összesen 1 104 380 
    
  Források     
D  Saját Tõke 1 104 380 
II Tõkeváltozás/Eredmény 347 1104 
V Tárgyévi eredmény közhasznúsági tev. 757 -724 
 Források összesen 1 104 380 
    
 Eredménykimutatás 
  2006 év 2007 év 
    
A Összes közhasznú tevékenység bevétele   

1 Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 900 1 032 
2 Tagdíjból származó  bevétel 396 1129 
3 Egyéb bevétel 1 50 

C Összes bevétel 1 297 2 211 
    
D Közhasznú tevékenység ráfordításai     
a Anyagjellegû 494 2879 
 ebbõl:Nemzetközi tagdij 277 1325 
 ebbõl:Cserediák költõpénz 180 315 
 ebbõl:Démeter Ház támogatás  1000 
 ebbõl:egyéb szolgáltatás   239 
e Pénzügyi müveletek ráfordításai 46 56 
F Összes ráfordítás 540 2 935 
J Tárgyévi közhasznú eredmény(A-D) 757 -724 

Útfelújítások városszerte
A közelmúltban Szentendre több frekventált és nagy forgalmat bonyolító utcája
került felújításra, ezekrõl kérdeztük dr. Dietz Ferenc polgármestert.
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A polgármester 

naplója
május 19.
08.00 ATV felvétele a Szentendrei

Nyárral kapcsolatban
09.30 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés
14.00 Új Kulturális Központ

ügyvezetõjével megbeszélés
15.00 Szentendrei Régi

Mûvészteleppel kapcsolatos
megbeszélés

16.00 Gát közbeszerzési munkacso-
port megbeszélése

május 20.
08.00 Izbégi iskola igazgatói

pályázóinak meghallgatása
10.00 TÖOSZ elnökségi ülése
13.30 DPÖTKT ülése
17.00 Rendkívüli testületi ülés
május 21.
10.00 Befektetõkkel megbeszélés
11.00 Pro Szentendre Kft. bemu-

tatkozó sajtótájékoztatója
13.00 Hévízkút-fúrásról egyeztetés
14.00 Ericsson vezérigazgatójával

fejlesztésekrõl megbeszélés
15.00 Pannónia-telepi Ericcson

játszótér átadásának
sajtótájékoztatója

május 22.
09.00 Hatékony kistérségi

együttmûködés tréning
16.00 Lungo Drom elnökével

kisebbségi témáról
megbeszélés

17.00 Városfejlesztõ Egyesület
ülése

május 23.
10.00 Befektetõi javaslatról

egyeztetés
május 24.
10.00 Gyermeknap
16.00 Szentendrei Régi

Mûvésztelep új épületeinek
átadása

május 25.
09.00 Gyermeknap
10.00 Pannónia-telepi Ericcson

játszótér átadása

Kéményseprés
A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatja
Szentendre lakosait, hogy a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat május 26. és június 30. között
látják el a kft. munkatársai, valamint díjat is szednek. A dolgozók
megbízólevéllel rendelkeznek.

Szentendre Város Önkormányzata
„Versenytárgyalást” hirdet az önkor-
mányzati tulajdonú, Városház tér 1.
sz. alatti ingatlan határozatlan
idejû bérbeadására.
Ingatlan alapterülete: 
31 m2 + 28 m2 galériás helyiség
Tevékenységi kör: 
- mûvészeti tevékenység (kiállítás,
galéria); kézmûves termékek, exk-
luzív 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 jelent-
kezés helye, és határideje (írásban:
névvel, címmel, elérhetõséggel,
tevékenységi kör és megajánlott
összeg megjelölésével): 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 
számokon: 26/503-377, 503-364.

Indul az eKözigazgatás
Május 5-én kerül bevezetésre a szentendrei polgármes-
teri hivatalban az eKözigazgatás projekt keretében az
iktató, a szabálysértési, a birtokvédelmi, az állatvé-
delem, a mûszaki engedélyezés, a kereskedelmi szál-
láshelyek és az építési hatósági rendszer moduljai.

Ez a rendszer összehangolja a kistérség településeinek hivatali
munkáját, és számítógépes támogatással igyekszik megkönnyí-
teni a hivatalok iktatási és hatósági munkáját. A dokumen-
tumok, iratok elektronikus úton történõ tárolása, a rendszerbe
történõ bevitele a szakemberek szerint a bevezetés szakaszában
okozhat fennakadást, hiszen egy új és komplex rendszer kerül
bevezetésre. Az esetleges kellemetlenségekért és kezdetben az
ügyintézés idõbeli elhúzódásáért elnézésüket és egyben
megértõ türelmüket kérjük. 
Az Európai Unió részérõl elvárás a magyar közigazgatás EU
tagállami közigazgatásként történõ mûködtetése, ennek
megfelelõ közszolgáltatások nyújtása. Az intézményeknek min-
den szinten képeseknek kell lenniük a hozzájuk tartozó felada-
tok eredményes megoldására, s rendelkezniük kell az ehhez
szükséges intézményi kapacitásokkal.
A megvalósuló informatikai fejlesztések célja, hogy a stratégiai
program végére a hivatalban megvalósuljon az elektronikus
ügyintézés. Az alapinfrastruktúrára épülõ elektronikus tér célja
a település intézményei közötti „virtuális” együttmûködés
kialakítása. A rendszeren belül lehetõvé kell tenni a helyi 
e-demokrácia elõsegítését.
Napjainkban egyre nagyobb a hangsúly az esélyegyenlõség
megteremtésén. Az önkormányzati szférával szemben is létezik
olyan elvárás, hogy minden állampolgár, függetlenül attól,
hogy hol lakik, hogy helyzete lehetõvé teszi-e, hogy saját
számítógépe, illetve internet-hozzáférése legyen, ugyanolyan
eséllyel juthasson hozzá ugyanazon helyi közigazgatási szol-
gáltatásokhoz. A rendszer bevezetése a késõbbiekben elérhetõvé
tesz a lakosság számára közérdekû szolgáltatásokat, informá-
ciókat még szélesebb körben. Így olyan kommunikációs elõnyök,
olyan megszerzett tudás alakul ki, amely a lakosság életében
észrevehetõ változásokat eredményez, ezáltal az életminõség
javul. 

Polgármesteri Hivatal

SZENTENDRE VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALA PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

Feltételek:
Középfokú iskolai végzettség,
középiskola vagy gimnázium,
rendészeti, határrendészeti vagy
közterületfelügyelõi szak-
képesítés; magyar állampol-
gárság; cselekvõképesség;
büntetlen elõélet; felhasználói
szintû MS Office ismeret; vagyon-
nyilatkoz tételi eljárás lefoly-
tatása; hat hónapos próbaidõ

A jelentkezéshez csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot; 
- motivációs levelet,
- három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány;
- iskolai és egyéb szak-
képesítések másolatát;

- egy évnél nem régebbi
munkaalkalmassági igazolást.
A munkakör határozatlan idõre
szól (próbaidõ hat hónap)
Bérezés: a Ktv. szerint

Ellátandó feladatok:
- a közterület-feügyeletrõl szóló
1999 évi LXIII. törvényben
foglaltak
- a közterület-felügyelet
munkájával kapcsolatos ad-
minisztráció

A pályázatot zárt borítékban a
kiírásban megjelölt idõpontig
kell eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal címére (2000 Szentendre,
városház tér 3.) közterület-felü-
gyelõ jeligével ellátva.

Pályázattal kapcsolatos szakmai
információt dr. Gerendás Gábor
nyújt a 26/503-361-os telefon-
számon.

„Mosoly, szeretet,
esélyegyenlõség”

Folytatás az 1. oldalról

Ezzel együtt mostantól 10 új, szakképzett munkatárs erõsíti az
intézmény csapatát. A projekt szorosan illeszkedik a Dumtsa
Jenõ Városfejlesztési Stratégia „okos város“, valamint „fiatal
város” programjához, amelyben a városvezetés a helyi és térsé-
gi igényeknek megfelelõ egészségügyi és nevelési-oktatási
intézmények felújítását, illetve eszközállományának minõségi
kialakítását tûzte ki célul.
„Mivel a mai magyar családok csaknem 85%-ban a kétkeresõs
modellre épülnek, a legtöbb családban a munka mellett gondot
jelent a gyermekek megfelelõ ellátása, elhelyezése és foglalkoz-
tatása. Legfontosabb elvünk az volt, hogy Szentendre és a
térség lakosságának bölcsõdés korú gyermekkel rendelkezõ
családjai a továbbiakban ne szenvedjenek hátrányt a térség
nem megfelelõ ellátása miatt. A játszóház és a gyermekfelü-
gyelet 10-10 gyermek befogadására képes szolgáltatásának
alapjait a bölcsõde szakmai vezetése dolgozta ki, s külön öröm
volt, hogy ezzel tíz új munkahely jött létre” – mondta dr. Dietz
Ferenc.
A megnyitón kiderült: az eddigi 80 helyett 100 szentendrei,
illetve térségi család napközbeni gyermekelhelyezési problémá-
ja oldódik meg. Mindez nagy segítséget jelent a családtagok
munkaerõpiaci részvételében és a gyermekek szellemi-fizikai
fejlõdésében. A megújult bölcsõde nagy hangsúlyt fektet arra
is, hogy elõsegítse a roma szülõk és gyermekek társadalmi befo-
gadását. 
A polgármesteri köszöntõ után dr. Tátrai Ferenc, az Európai
Szociális Alap Kht. ügyvezetõ igazgatója mondott beszédet a
közremûködõ szervezet képviseletében, majd Tóth Istvánné, a
bölcsõde vezetõje köszönte meg a komoly anyagi és szakmai
támogatást. Mintegy két év alatt 1400 négyzetméter alap-
területet építettek át – tudtuk meg. A szalag átvágása után a
Püspökmajor Lakótelepi Óvoda gyermekei adtak mûsort, majd
átadták a terepet a legkisebbeknek, hogy élettel töltsék meg az
építési és felújítási projekt címét: „mosoly, szeretet, esély-
egyenlõség”.                                                                      - t -

Kínai delegáció a Városházán
Jia Qinglin, a Kínai Országos Népi Politikai Tanácskozó Testület
elnöke és kísérete a visegrádi vár megtekintetése után érkezett
városunkba május 10-én. A delegációt dr. Dietz Ferenc pol-
gármester fogadta. A Városházán tartott megbeszélésen elsõ-
sorban a város idegenforgalmi, turisztikai lehetõségeirõl esett
szó.
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4 gyereknap

BORBÉLY BRIGITTA
Az Izbégi Általános Iskola 
8. osztályos tanulója

Kampánybeszédemben az
alábbi kérdésekre szeretnék
választ adni:
Miért jó a diákoknak, ha én
leszek polgármester?
Miért jó a tanároknak, ha én
leszek polgármester?
Miért jó Szentendrének, ha én
leszek a polgármester?

Miért jó a diákoknak, ha rám
szavaznak?
• Happy School program.
Célja: a gyerekek úgy ébred-
jenek, hogy imádják a sulit.
• Max. 2 dolgozat 1 nap (a
tanárok hangolják össze
egymás között).
• Kezdés: 8.30
• Tanárok év végi értékelése a
diákok által (a legjobb tanár
megválasztása)
• Az osztálytermek átrende-
zése pl. U alakban, hogy min-
denki mindenkit lásson.
• Változatosabb tanórák: (pl.
diák tanár, sikeres volt szent-
endrei diákok meghívása egy-
egy órára, fizikusok, színé-
szek, számítástechnikai szak-
emberek által tartott órák)
• Ne csak kizárólag tudást kap-
junk, hanem arra is fel kellene
készíteni minket, hogy ezt a
tudást hogyan használjuk.
Több olyan óra kellene, ahol
az önbizalmunkat, személyi-
ségünket, határozott fel-
lépésünket használni tudjuk.
• Maradjon meg a minõségi
oktatás, de ugyanakkor a stí-
lust próbálják meg a tanárok a
gyerekekhez közelebb vinni.
Több humor, sztori, vicces
történet. A jobb agyféltekében
van a humor és a játékosság,
valamint a hosszú távú em-
lékezet. Tehát ha valamit hu-
morosan tanulunk, az hosz-

szabb távon megmarad. 
(…)
• A gyerekek bizonyos idõsza-
konként szavazhassák meg,
hogy mennyire elégedettek a
menzával, és az iskolák veze-
tése tegyen lépéseket, ha szük-
séges, a minõség javítására.
• Minél több órát külsõ helyszí-
nen tartani, pl. természet-
ismeret óra a szabadban, test-
nevelés óra a vízi csúszdapark-
ban, számítástechnika az in-
ternet kávézóban. (…)

Miért jó a tanároknak, ha én
leszek polgármester?
• Lépéseket tennék annak
érdekében, hogy csereprog-
ram keretében Szentendre
tanárai külföldön fejleszt-
hessék tovább magukat, és a
külföldi tanárok nálunk bõ-
víthessék módszerbeli ismere-
teiket.
• Boldog iskola = boldog tanár
+ boldog diák
• Kezdeményezném egy olyan
alapítvány létrehozását, ame-
lyet szentendrei diákok szülei,
illetve sikeres volt diákok tá-
mogatnának anyagilag, ennek
keretében támogatnám a ta-
nárok szakmai fejlõdési igé-
nyeit, illetve jutalmaznám õket
eredményes munkájukért. 
• Minden tanár a születésnapját
kapja meg szabadnapként
(nyári születés = pech)
• Mindent megtennék, hogy a
tanárok elégedettségét javít-
sam. Ehhez egy kérdõívet ké-
szítenék, és a szülõi munka-
közösségek bevonásával akció-
tervet dolgoznánk ki, hogy az
elégedett tanár = elégedett diák
program megvalósulhasson.

Miért jó Szentendrének, ha én
leszek a polgármester?
• Ismerjük meg egymást szent-
endreiek, hogy ne idegenként
éljünk.
• Családi szabadidõpark létre-
hozása
• Diákigazolvánnyal látogat-
ható diákklub vagy diáksziget
létrehozása.
• Közvélemény-kutatás, hogy
a város milyen gyerek és fel-
nõtt kulturális programokat
szeretne.
• Iskolabusz szervezése (…)

• El szeretném érni azt, hogy
a szentendrei diákok a szent-
endrei múzeumokat ingyen
látogathassák, és a gyerek-
napon ingyen fagyit kapjanak.

GÁTHY GERGELY
Szent András Általános Iskola
14 éves tanulója

(…) Rá is térnék a lényegre.
Biztos sok fiatal volt már úgy,
hogy jó idõ volt, de õ csak bent
ült a lakásban, és unatkozott,
ezért úgy gondoltam, hogy a
Duna-partra egy strandröplab-
da-pályát kellene építeni. Ez
egész könnyen kivitelezhetõ,
és nem csak kiváló elfoglalt-
ságot biztosít a szentendrei
ifjúságnak, de még a szülõk is
elégedettek lehetnek, hisz
ezzel is tennénk valamit az
egészségünk érdekében.
Programom második pontja
szintén az egészséges életmó-
dot szolgálja. Mindannyian
tudjuk, hogy Magyarországon
rengeteg a túlsúlyos gyerek.
Erre született az a sajnos még
nem túl elterjedt megoldás,
hogy az iskolákba úgynevezett
gyümölcs-automatákat sze-
reztek be. Úgy vélem, hogy ez
egy remek ötlet, és ezért min-
dannyiunknak támogatni kel-
lene a diákok egészséges
étkeztetését. Ezen okból sze-
retném, hogy az önkormány-
zat támogassa a szentendrei
iskolákba ilyen gyümölcs-
automaták beszerzését, ez
által a szentendrei iskolák
élenjárók lehetnének a túlsúly
elleni küzdelemben.

A most következõ javaslataim
a tiszta és szép Szentendrét
szolgálnák. Úgy gondolom,
hogy mindenkinek érdeke,
hogy megtisztítsuk a belváros
utcáit a kutyapiszoktól. 
A városban naponta több száz

gyerek és felnõtt fordul meg
egyaránt, és ezért nem me-
hetünk el szó nélkül e kel-
lemetlen téma mellett. Gon-
dolom, sok kutyagazda úgy
gondolja, hogy õ fel is szedné
állata ürülékét, ha lenne
mivel. Megoldást jelentene a
zacskók és hozzá szemetesek
kihelyezése kutyapiszok gyûj-
tésére.

Elismeréssel és büszkeséggel
mondhatjuk, hogy a mi váro-
sunk, Szentendre virágokkal
tarkított város. De mint min-
denhol, itt is vannak kivételek.
Ez alatt olyan helyekre gon-
dolok, ahol virágok helyett a
gaz és a szemét van elsza-
porodva, ilyen hely a Bükkös-
patak partja is. Ennek orvos-
lására versenyt rendeznék,
amely a következõkbõl állna:
a patakpart egy részét, például
az orvosi rendelõ közelében,
felosztanánk kis kertekre, és
ezeket kiosztanánk az iskolák
között. A kerteket az iskolák
tanulói ültetnék be virággal,
és gondoznák. A legszebb
kerteket díjaznánk.

Véleményem szerint hiányoz-
nak a belvárosból a szobrok.
Szentendre mûvészváros, és
ezért szeretném, hogy a város
fiatal, gyerek képzõmûvészei
tervezzenek a Városháza elõt-
ti térre a város névadójáról,
Szent Andrásról egy szobrot.
A legszebb munkát pedig meg
is valósítanánk.

Ezen kívül a következõ ese-
ményekkel szépíteném a gye-
rekek életét. Megrendezésre
kerülne az iskolák közötti
számháborúverseny, és a „Vá-
ros gyereke verseny”, amely
futás, akadálypálya és egy
tájékozódási versenyrészt tar-
talmazna. A kisebbekre is gon-
doltam, ezért az óvodába és
alsós osztályokba járó gyere-
kek között rendeznénk egy
aszfaltrajz-versenyt. Ezen
kívül gyereknap alkalmából
kedvezménnyel fagyizhatna,
és látogathatná a skanzent
minden gyerek, és ehhez az
önkormányzattól kérnék tá-
mogatást. 

Bemutatjuk a diák polgármester-jelölteket 
Május 24-én, szombaton 10 órakor a Városháza dísztermében választják meg a „diák-választópolgárok” a diák pol-

gármestert, aki a gyermeknap alatt ellátja e felelõsségteljes tisztet, és különbözõ kiváltságokra is jogosult lesz.

Szentendre iskoláiban a hét elején megtörténtek a jelöltválasztások. Az alábbiakban bemutatjuk az iskolák jelölt-

jeinek fényképét és programját (szerkesztve), kivéve a Barcsay iskoláét, ahol lapzártánk után, szerda délután volt

a választás. LISSÁK DOMONKOS
A Szentendrei Református
Gimnázium 12 éves tanulója

Sport
Mivel Szentendre kitûnõ,
sportolásra alkalmas környe-
zeti adottságokkal rendel-
kezik, ezért több teret és
lehetõséget kellene adni a
sportnak, például a több
gyerek és felnõtt által kedvelt
sportágaknak (kajak, foci,
kerékpár). Ezzel a nagyobb
gyerekek, illetve a sportked-
velõ felnõttek megtalálják
szabadidõs tevékenységüket.
Ezen kívül nagyon fontos
lenne támogatni az egyesü-
leteket pénzzel, hogy az iga-
zolások mellett a pályák ja-
vítására is gondolhassanak.
Fontos, hogy aki nem jogo-
sult a pályák használatára, az
ne is használja, mert ezzel
zavarja az edzéseket. Gon-
doskodni kell tovább arról is,
hogy legyenek olyan sportpá-
lyák, amelyeket nem az egye-
sületek edzésére használnak,
hanem az olyan lakosok, akik
nem egyesületi tagok.

Szabadidõ
Mivel a nagyobb gyerekeknek
és felnõtteknek a már meglévõ
lehetõségek és a fent leírtak
teljesen kitöltik a szabadide-
jüket, ezért fõleg a kisebb
gyerekekrõl kell még szót ej-
teni. A kicsi gyerekek szívesen
játszanak a játszótéren.
Szentendrén a játszóterek
vagy nincsenek olyan állapot-
ban, hogy használni lehessen
õket, vagy megrongálják a
játékokat. Ezért egy jobb
állapotú, az EU szabályainak
megfelelõ, térfigyelõ kamerá-
val ellátott játszóteret kéne
létesíteni. A térfigyelõ ka-
merák megóvják a játszóteret
a rongálástól. Így csak egy-
szer kéne pénzt beruházni, és
nem kellene a rongálások
miatt újabb pénzt befektetni
a játszóterekbe.

Közlekedés
A Szentendrén újonnan be-
vezetett parkoló-automaták-
nak egy hibája van: nincs
nagyobb kedvezmény a szent-
endrei lakosok hozzátartozói-
nak. Ezért egy olyan ked-
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Május 23. péntek 16 óra
„Ahogyan mi látjuk
Szentendrét” – 
GYERMEKNAPI RAJZ-
VERSENYre benyújtott 
alkotások díjnyertes képei 
kiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja Török
Katalin mûvészettörténész.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Galériája

Május 24. szombat
10 óra
Diák polgármesterek vetélkedõ-
je, diák polgármester-választás
a diákküldöttek által.
Helyszín: Polgármesteri
Hivatal, díszterem
14 óra
Megnyitó, köszöntõ, tájékoz-
tatás a Czóbel parkban
14.30 
Csúfolódó és szatmári táncok
(Izbégi iskola)
14.45
Eszes Viktória: New York 
15 óra
Well Dance táncstúdió bemu-
tatkozása 
16 óra
Lovasbemutató (természetes
lókiképzés) – Horváth Frigyes 
17 óra
A Dzsungel könyve címû 
musical elõadása – Református
Gimnázium színjátszó köre
19 óra
Széles Izabella koncertje

Május 25. vasárnap 
Mûsorvezetõ: 
Novodomszky Éva
9 óra
Polgármester, fõvédnök, diák
polgármester köszöntõje
9.30
Mátyás király és az igazmondó
juhász – Villasori Tagóvoda
Zöld csoportja
10.15
Barcsay Iskola bábcsoportja:
Tukán tánc (marionett báb-
játék)
Marék Veronika: Surranó és
Brekkenõ
Béka szerenád: tátogó show 
11 óra
Zöldág-járás – Hétszínvirág
Tagóvoda középsõ csoportja 
11.30
Fájós fogú oroszlán 
címû színdarab 
Lázár Ervin: Négyszögletû
kerek erdõ címû mûvébõl –

Barcsay iskola színjátszó 
csoportja 
12.00
Altabla' Percussion Groupe
(dobok zenéje)
12.30
A Hapcikirály – Lázár Ervin
mûve 
13 óra
Miamano gyermekruha 
divatbemutató
13.30
János Vitéz sulikomédia –
Szent András iskola
14 óra
Kötélugró csapat táncos-zenés
mûsora
14.30
Az Izbégi iskola mûsora:
zenedarabok fagotton; rumba
tánc; a Napraforgó népdalkör
mûsora 
15 óra
A Templomdombi iskola mûso-
ra: break dance; hip-hop tánc;
zenedarabok szaxofonon 
15.30
Reneszánsz komédia – Móricz
Zsigmond Gimnázium mûsora
16 óra
Szalagostánc-bemutató – 
II. Rákóczi Ferenc iskola mûsora 
17 óra
Balkán Expressz koncert
18 óra
Karaoke bemutató

EGÉSZ NAPOS SZABADTÉRI
PROGRAMOK

Csak május 25-én:
Kisállat bemutató 
10-12 óra
Rodeo-bika, szumo-bemutató,
gladiátor játék, ugrálóvár,
elektromos autózás, Szelektív
Road Show – Állomások (min-
denért jutalom jár): halászd ki
a szennyezõ anyagot a
gumimedencébõl, Tetra Pack
Puzzle, pet palack teke,
kukatündér társasjáték, szelek-
tív totó, iksz memóriajáték

Május 24-25-én:
Jelmezes fényképezés, 
óriás fatáblafestés vízfestékkel,
kézmûves foglalkozások 
a helyi iskolák szervezésében,
pónilovaglás, csacsifogatolás,
tevesimogatás, sétahajózás
13.30 (20 perc) és 14.30 
(20 perc), lovasbemutató,
gyermekkonyha

Szentendre Város Gyermeknapja
május 23-24-25-én a Czóbel Parkban

vezményt lenne jó bevezetni,
amely a lakosok hozzátar-
tozóinak is biztosítja a ked-
vezményes parkolást. Ezt úgy
lehetne megoldani, hogy aki
Szentendrén fizeti a súlyadót,
az kapjon megszabott mennyi-
ségû olyan kártyát, amelyet a
hozzátartozók rendszámára
írathat. Ezeket a kártyákat az
önkormányzat által megsza-
bott ideig lehetne használni.
Ezen kívül azt is lehetne szabá-
lyozni, hogy egy kártyát
hányszor lehet használni.
Azzal, hogy a kártyákat rend-
számra lehetne csak írni, ki
lehetne küszöbölni azt, hogy
valaki a kártyát eladja.
A közlekedésben még egy hiba
van: a turistákat és az idelá-
togatókat zavarja a forgalom
a belvárosban. Ezért be le-
hetne vezetni egy olyan ren-
deletet, amelyben ki lehetne
iktani péntek három órától
hétfõig az autósokast a
belvárosból. A szállító autók
természetesen szabadon jár-
hatnánk a belvárosban.

Környezetünk tisztasága
Fontos, hogy az iskolákban fel-
halmozott szemetet újra
lehessen hasznosítani Ehhez
az önkormányzatnak biztosí-
tania kellene szelektív hul-
ladékgyûjtõket az iskolákban.
Ezen kívül biztosítania kellene
ezeknek az elvitelét is. Ez
nagyon fontos lenne, mert így
a hulladéki újrahasznosítá-
sából sok pénzt meg lehet
spórolni. Az utcákon fontos
lenne több szemeteskukát
elhelyezni, mert így talán meg
lehetne akadályozni a szeme-
telést.

SZABÓ KRISTÓF BENCE
15 éves, a II. Rákóczi Általános
Iskola és Gimnázium tanulója

Programom

I. Közlekedés
• Kerékpárút építése a Duna-
korzó mentén
• Kamerás traffipaxok telepí-
tése városszerte az utak men-
tén a gyorshajtás és a bale-
setek megelõzésére.
• Az éjszakai jármûforgalom

sebességkorlátozása 30 km/
órára (…)
• A Piac tér és a Kálvária közti
11-es úti gyalogos átkelõ meg-
szüntetése, aluljáró haszná-
latának kötelezõvé tétele
• HÉV-állomás fejlesztése,
felújítása
• HÉV-vonal kiépítése közvet-
lenül Békásmegyerre
• Gyorsvasút építése (Inter-
city) az Árpád-híd felé (menet-
idõ 50 perc helyett 15 perc)
• P + R mozgalom: (Parkolj le
és utazz tovább tömegköz-
lekedéssel) segítése parko-
lókkal
• 11-es út kivezetése elkerülõ
útra
• Parkolók építése (iskolák-
hoz, Postás-strand mellé)
• Gyalogoshíd (mentõk, tûz-
oltók számára is) építése Szi-
getmonostorra (…)
• Iskolabusz Pimányba és
Izbégre
• Több közlekedési rendõr az
utakra

II. Oktatás
• Egyetem építése (volt orosz
laktanya helyére)
• Sportolási feltételek létre-
hozása az iskolákban
• Testvérvárosok közötti in-
tenzív cserediák-program (…)
• A tanárok jobb motiválása,
fizetésemelés!
• Két tannyelvû osztályok in-
dítása

III. Szabadidõ, sport, szóra-
kozás
• Kulturális szórakozóhely
létrehozása diákok (12-18
éves) számára a belvárosban
• A parktábor (Izbég) és kajak-
tábor (Pap-sziget) felújítása
• Játszóterek építése, fel-
újítása
• Kutyajátszótér építése
(Postás strand, Rodin kávézó
melletti területek)
• Autósmozi építése
• Sportélet frissítése, sporte-
gyesületek népszerûsítése,
alakítása, segítése
• Festõ-, szobrász-, képzõ-
mûvész-foglalkozások ren-
dezése
• Sportcentrum létrehozása
(Postás strand)
• Parkok, füves területek ápo-
lása, gondozása (hajóállomás,
Bükkös-part)
• Strandfürdõ (termálfürdõ)
építése

IV. Egészségügy
• Körzeti kórház építése
• Mentõszolgálat korszerûsí-
tése, fejlesztése
• Korszerû szakorvosi és há-
ziorvosi ellátás, optimalizált

korszerû betegellátás a ren-
delõintézetben (sorszám, be-
jelentkezés, korszerû mû-
szerek)
• Folyamatos szûrõvizsgálatok

V. Étkeztetés
• Az iskolai menzaétkeztetés-
ben áttérés az egészséges
ételekre!
• A menza napi szintû higié-
niai ellenõrzése (ÁNTSZ)
• Az iskolákba az államilag
támogatott Iskolatej-program
bevezetése

VI. Kultúra
• Kultúra terjesztése (kiállí-
tások, foglalkozások-tanfo-
lyamok)
• Pályázatok kiírása képzõmû-
vészeti alkotások készítésére
• Nemzetközi festõtalálkozó
rendezése
• Amatõr festõ, szobrász és
egyéb kézmûves versenyek
• Alapítvány létrehozása a
képzõmûvészetben tehetsé-
ges szentendrei gyermekek
részére (…)
• Fejlett, mindig megújuló,
rendezett városi honlap
• Tévé és rádió fejlesztése,
városon belüli elérhetõség
növelése
• Szobrok emelése Szentendre
híres embereirõl

VII. Közbiztonság
• Bûnmegelõzés (térfigyelõ
kamerák)
• Zsákutcák lezárása a nem ott
lakók részére
• Több, láthatóbb rendõrség!

VIII. Turizmus
•  Nyilvános WC-k építése
• Idegen nyelvû feliratok,
várostérképek, és tájékoztatá-
sok kihelyezése
• Szálláslehetõségek fejlesz-
tése (…)

IX. Városfejlesztés, közügy
• Közvilágítás fejlesztés a
belvárosban
• Tûzoltóság áttelepítése a
városközpontba
• Megújuló energiaforrások
városi szintû használata
• Emberi együttmûködés fej-
lesztése (közös programok)
• Piactér építése, korszerû-
sítése
• Falfirkálás, szemetelés (több
nyilvános szemetes) szigorú
büntetése
• Ingyenes hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyûjtés
• Levegõminõség javítása 
• Patakok karbantartása (kot-
rás, meder kiépítése)
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Tisztelt és Kedves Olvasó!
Híre, kérdése, véleménye, hozzászólása van? Ne tartsa magában, ossza meg
velünk! Telefonszámunk: 06-26/ 505 120. E-mail címünk: ujsag@szevi.hu
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának
elérhetõségei: Kistérségi Iroda, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. I. emelet
Telefonszám: 06-26 505-404Web: www.dptkt.hu
Hivatali zöld szám: 06-80/ 204-725. 
Közérdekû („zöld”) e-mail: kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Városkönyv: elérhetõ a Polgármesteri Hivatal portáján (2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.) Web: www.szentendre.hu
A Kistérség rovat szerkesztõje: Bokor Tamás

A vállalkozók és civilszerve-
zetek mint munkaadók esély-
teremtõ szerepének kérdését
sok szempontból járták körbe
az elõadók. Köztük volt dr.
Piros Márta, a fõiskola felnõtt-
képzési igazgatója, aki a fel-
nõttek tanfolyami és továb-
bképzési lehetõségeit ecse-
telte. Sajben Szilvia, a Szent-
endrei Kistérségi Ipartestület
szóvivõje a szakképzési hoz-
zájárulásról és a tanulók gya-
korlati képzésérõl beszélt, Lós-
ka Anikó, az ÚMPONT szent-
endrei kistérségi koordinátora
pedig a 2008-2013 közötti pá-
lyázati lehetõségeket vázolta.
Miközben gondolatban röp-
ködtek a milliárdok, a Közép-
Magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ szakmai
igazgatóhelyettese, Cseppen-
tõ László ijesztõ számokat so-
rolt: a hozzájuk forduló re-
gisztrált álláskeresõk majd-
nem felének egyáltalán nincs
szakképesítése, 3-4% még a
nyolc általános iskolai osztá-
lyt sem fejezte be, 11% érett-
ségizett, a többiek pedig gya-
korlatilag az általános iskolá-
nál abbahagyták tanulmá-

nyaikat. A munkaügyi közpon-
tok nem állást adnak az em-
bereknek, hanem csak az oda
vezetõ utat könnyítik meg –
mutatott rá Cseppentõ.
S hogy még néhány meg-
döbbentõ adattal szolgáljunk:
hazánkban jelenleg 451 000
korhatár alatti rokkantnyugdí-
jast tartanak számon, 184 000
fõ kap rendszeres szociális
járadékot, 19 000 ember pedig
ennek átmeneti formáját. Mint
dr. Piros Márta rámutatott,
kulcsfontosságú a megválto-
zott munkaképességûek fog-
lalkoztatásának javítása. A
foglalkoztatásról szóló tör-
vény új szabályozói segítenek

ebben, de lényeges a térségi
együttmûködés is – vonták le
közösen a tanulságot az
elõadók.
Olaszországban már mûködik
az a rendszer, amelyben egy
munkaszerzõdés csak akkor
lép érvénybe, ha azt az il-
letékes helyi munkaügyi köz-
pont ellenjegyzi. Ez a meg-
oldás nemcsak naprakész fog-
lalkoztatási statisztikák ké-
szítését teszi lehetõvé, hanem
komolyan megfékezi a szürke-
és feketemunka terjedését is.
Magyarországon bizonyára al-
kotmányjogi aggályokat tá-
masztanának egy ilyen tör-
vénymódosítással szemben,
ezért biztos, hogy nálunk egy
ideig még nem lép érvénybe
hasonló szisztéma. Azonban a
feladat így is óriási: a rend-
szerváltás óta állandóan 5 és
10% között mozgó munka-
nélküliséget visszaszorítani, s
a bármilyen okból inaktívakat
bekapcsolni a foglalkozta-
tásba, többek között az életen
át tartó tanulás segítségével.
Szentendre és környéke meg-
tette az elsõ lépést, a szakma
megkapta a lehetõséget, hogy
szereplõi a térségben egymás-
ra találjanak. Most már csak
profitálni kell belõle, ahogyan
lehet.

Bokor Tamás

Eszmecsere a hosszú tanulásról
és a munkavállalókról

Egyre többen fáradoznak azért, hogy Magyarországon is meghonosodjon az életen át
tartó tanulás gondolata - derült ki azon a térségi kerekasztal-beszélgetésen, amelyet
május 7-én a Pest Megyei Könyvtárban szervezett a gyöngyösi Károly Róbert Fõiskola
Felnõttképzési Központja a Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetséggel karöltve.

Fesztivál kicsiknek 
és nagyoknak

A családok együtt, tartalmasan múlathatják az idõt a
dunakanyari régióban június 1. és augusztus 31. között
megrendezendõ I. Dunakanyar Nyári Játékok során. Az
ingyenes fesztiválsorozat azonban még ennél is többet
kínál a látogatók számára.

A Dunakanyar kistérségét kedvezõ földrajzi adottságai mellett kul-
turális és történelmi emlékeink ápolása és tradícióink életben tartása
tette országszerte ismertté és kedveltté. Ez motiválta a szervezõket
abban, hogy a térség települései ez évben elsõ alkalommal ne elszigetel-
ten, olykor egymás programjait keresztezve, hanem egymás program-
jaira építve, egymást kölcsönösen támogatva, közösen szervezzenek
több generációt megszólító nyári eseménysorozatot. A kezdeményezés
szülõatyja a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának Irodája, amely a mûvelõdés, a kikapcsolódás, a szórakozás,
a pihenés, a tanulás és a játék együtt mûvelését tûzte zászlajára. 
A Dunakanyar települései közül tizenegyen álltak csatasorba.
Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt,
Pomáz, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Szentendre, Tahitótfalu és
Visegrád azon igyekszik, hogy a náluk fellelhetõ tudást és meglévõ
adottságaikat „közös kalapba” téve, ugyanakkor egyéni színüket
megõrizve egységes rendezvényeket hozzanak létre. 
A három hónapos fesztivál programjai a reneszánsz évhez kívánnak
kapcsolódni, amelyet a magyar állam Mátyás király 550 évvel ezelõtti
megkoronázásának emlékére rendezett meg. A reneszánsz alapgondo-
latára, a megújulásra, az újjászületésre, az új felfedezésére, ugyanakkor
a régi tiszteletben tartására igen nagy szükség van napjainkban.
A Dunakanyar Nyári játékok három, településenként visszatérõ fõ pil-
lérre épül: a „Reneszánsz motívumok ma élõ népmûvészetünkben” címû
kiállításra, a Corvinás Alkotó Tábor színes kézmûves programjaira,
valamint a népmesék színpadra állítását célzó „Itt járt Mátyás király”
címû programsorozatra. 
A programok izgalmasak, színesek – és kihagyhatatlanok. A Leányfalun
kezdõdõ fesztivál megnyitóján a Móricz Zsigmond Múzeum egyedülálló
tárlatot mutat be a közönségnek Reneszánsz motívumok a ma élõ ma-
gyar népmûvészetben címmel. A látogatók ékszereket, úri és paraszti
hímzéseket, habán kerámiákat, festett bútorokat és számos egyéb, az
ország minden szegletébõl összegyûjtött reneszánsz mintát tartalmazó
tárgyi emléket tekinthetnek meg. 
A szabadtéri programokon papírmerítés, nádtollvágás, tintagyártás,
iniciáléfestés, hangszerkészítés, aranyérmeverés, erõ- és ügyességi
próbák, koncertek, színházi elõadások, mesemondók, könnyûzenei kon-
certek várják az eseményre látogatók fiataljait és idõseit. Csak néhány
név ízelítõül a programokból: Kecskés Együttes, Magyar Állami Népi
Együttes, Beregszászi Illyés Gyula Színház, Demjén Ferenc. A szervezõk
mindenkit várnak családostul a színvonalas rendezvénysorozaton.

„LÉPJ EGYET ELÕRE!”„LÉPJ EGYET ELÕRE!”
Ingyenes szakképzések, felzárkóztató program

Az Állami Foglalkoztató Szolgálat ingyenes képzéseket hir-
det:
• a 6 osztálynál alacsonyabb végzettségûek felzárkóztató

képzésben vehetnek részt, majd szakmát szerezhetnek
• a legalább 6 osztályt végzettek elérhetik az alapfokú isko-

lai végzettséget, majd szakmát szerezhetnek
• az alapfokú iskolai végzettségûek szakképesítést

szerezhetnek
• érettségizettek piacképes szakmában képesítést szerzhet-

nek
• elavult szakmával rendelkezõk új szakképesítést szerezhet-

nek keresett szakmákban
• szakképzettek a keresett szakmákban magasabb szintû

szakképesítést szerezhetnek

A Szentendrei Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársai tájékoztatják az érdeklõdõket. Telefon: (26) 312-
605.

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

VÁLLALKOZÓI HITELEK ÜGYINTÉZÉSE!

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

06-70/520-0270 • 06-20/514-3639 • 06-30/940-4664
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Tapasztalatim szerint ma-
napság sokan a kultúra
fogalma alatt elsõsorban

„kulturális rendezvényt” érte-
nek. Akinek a kultúrafel-
fogásába mégis beletartozik,
jólesõ érzéssel veheti észre,
hogy a könyvkultúra sem
hiányzik kistérségünk szelle-
mi életébõl.
Lapunk tavalyi utolsó szá-
mában fölvázoltam a pilis-
szentkereszti ciszterci apát-
ság történetét. A lehetõséget
az adta, hogy helyi össze-
fogással – szakemberek tol-
lából – ízléses füzetben meg-
jelent az apátság, Pilisszent-
kereszt legnagyobb értékének
története. Nemrég fölfigyel-
tem rá, hogy a Szentendrei
Könyvklub kiadásában két éve
megjelent Egy nap a Szent-
endrei-szigeten címû könyv
után két község patriótái is
kedvet kaptak a könyvkiadás-
hoz. A Szigetmonostor anno…
címû albumot legutóbbi kis-
térségi rovatunkban mutattam
be. Most az Életképek a hu-
szadik századi Tahitótfaluból
címû, kétnyelvû (magyar és
angol) könyvet lapozgatom. 
A kötetet Budai Mihály pol-

gármester – fõként 1945 elõtt
készült – fényképekkel gazda-
gon illusztrált községtörté-
nete vezeti be. Az ezt követõ
írások a mai Tahitótfalut mu-
tatják be, szebbnél szebb
fotográfiák kíséretében. Meg-
tudhatjuk belõlük, hogy me-
lyek azok az értékek, amikre a
tahitótfaluiak büszkék, me-
lyek az õ szinte kizárólagos
„találmányaik”. Külön fejezet
szól a méltán híressé vált, min-
den év június elsõ hétvégéjén
megrendezett eperfesztivál-
ról. Három korábbi nagysikerû

kiállítás emlékét is megõrzi az
album. A falvédõ-kiállítás tisz-
telgés volt a falu kézimunkázó
asszonyai elõtt. A kosárkiál-
lításról szóló beszámoló az
egykor hagyományos helyi téli
munka, a kosárfonás emlékét
õrzi. Az iskolatörténeti kiál-
lítás megnyitója azért kerül-
hetett a könyvbe, mert az isko-
la ma is az egyik legfontosabb
intézmények egyike a tele-
pülésen. A csábító fotókkal
illusztrált vendégváró fejeze-
tekben megtaláljuk mindazt,
amiért érdemes ellátogatnunk
a kétparti községbe. 
Mit üzen a kiadvány olvasói-
nak? – teszi föl a kérdést a civil
szervezetekrõl szóló írásában
a szerzõ. Az album többszöri
átlapozása után csak egyetért-
hetek válaszával: „Ne féljenek
tenni saját községük, lakóhe-
lyük érdekében, még akkor
sem, ha ez néhol lehetetlen-
nek látszik.” 
A tahitótfalui album – miként
a monostoriaké – keménytáb-
lás, fekvõ formátumú. Kivitele
Almássy Csaba grafikusmû-
vész, helyi lakos jó ízlését di-
cséri. 
A tahitótfaluiak könyve és az
Egy nap a Szentendrei-szi-
geten jól egészítik ki egymást,
együtt adnak szerves képet az
életrevaló településrõl. A ket-
tõt együtt érdemes besze-
reznünk a szentendrei fõtéri
könyvesboltból. Fontosnak
tartom megemlíteni, hogy
mindkét könyv a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács támogatásával
jelent meg. 

Máté György

A Pilis Vidéke Helyi 
Fejlesztési Együttmûködés 

„UTAK 
A PILISBEN – 
UTAK A FÖLD
SZÍVÉHEZ” 

címmel 
konferenciát szervez 

május 17-18-án, 
a Manréza Hotel 

konferenciatermében 
(Dobogókõ, Fény u. 1.)

A konferencia témája: a Pilis
vidéke helyi fejlesztési lehe-
tõségei, különös tekintettel
a turisztikai megközelíté-
sekre – rangos hazai és
nemzetközi elõadókkal,
amint az programunkban
alább olvasható.
További információ: Sepsei
Gergely o (20) 416-8579 •
iroda@pilisvideke.hu 

• TÉRSÉGEK 
• EGYÜTTMÛKÖDÉS

• TURIZMUS

A konferencia programja:

„KÖZÖS UTAK” 

Május 17. szombat
9.30  Regisztráció

10.00  Köszöntõ
10.10  Helyi termékek és
környezeti nevelési
tevékenységek a Duna-
Ipoly Zöldúton
Kelemen Zoltán, Magosfa
Környezeti Nevelési és Öko-
turisztikai Alapítvány
10.30  Szociális gazdaság a
Borostyánkõ Zöldutakon,
Lengyelországban
Nina Ga³uszka, Fundacja
Partnerstwo dla
Œrodowiska (pl)
10.50  Föld Szíve Pilisi
Zöldút - Kincsek hegyek-
ben Sepsei Gergely, Pilis
Vidéke Helyi Fejlesztési
Együttmûködés
11.10  kávészünet
11.30  GardaValsabbia
Helyi Akciócsoport - Olasz
Leader + tapasztalatok
Nicola Gallinaro, GAL
GardaValsabbia (it)
11.50  Duna-Pilis-Gerecse

- Kalandra hív a régi vár-
megye
Englóhner Edina, Dorogi
Kistérségi Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda
12.15  hideg büfé ebéd
13.00  Kincskeresés a
Zsiványok útján -
Próbatétel Dobogókõ
erdeiben
15.00  „Mi hol van?” -
Teadélután az álló
terepasztalnál
18.00 Magyar gitármûvek
- Mester Sándor szólóestje
(Új Mûvész Étterem,
Szentendre, Dumtsa 
Jenõ u. 7.)
19.00  Rendhagyó séta
Szentendrén - a Szeresd
Szentendrét Egyesület
kalauzolásával

„TURISZTIKAI
MEGKÖZELÍTÉSEK” 

Május  18. vasárnap
9.30  Regisztráció

10.00  Köszöntõ
10.10  Helyi fejlesztés és
falusi turizmus -
Példaprojektek
Sabina Bordiga, GAL
GardaValsabbia (it)
10.30  Organikus
térségfejlesztés a ma-
gyar-szlovák határon
Ocskay Gyula, Ister-Granum
Eurorégió Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.
10.50  Összefogás: a
Társulás küldetése
Vámos Attila, Dunakanyari
és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi
Társulása
11.10  kávészünet
11.30  Mária Út -
Zarándokútvonal-hálózat
Közép-Európában
Molnár András, Mária Út
Közhasznú Egyesület
12.00  Turisztikai
intézmény- és szervezet-
fejlesztés 2007-2013
A turisztikai desztiná-
ciómenedzsment (TDM)
szervezeti rendszer
kiépítését támogató
pályázatok 2007-2008
Horkay Nándor, VÁTI
Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht.
Területi Tervezési és
Értékelési Iroda
12.30  hideg büfé ebéd
13.00  Filmnézés:
Kerékpárral Örökségeink
Útján - Zöldútnyitó túra
a Sugárkankalin Turisztikai
Egyesület tagjaival
13.30  „Ki mit hogy?” -
Fejlesztési elképzelések az
álló terepasztalnál
15.00  Záró kerekasztal

Életképek a huszadik századi
Tahitótfaluból

Könyvkultúra a pilisi Dunakanyarban

Eperfesztivál június elsõ hétvégéjén

A Vadász György által tervezett óriási sakkfigurák, 
a Hídvigyázók egyike
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8 egészség

ASzentendre és Vidéke idei
13. számában hirdetés
jellegû, figyelemfelhívó

írás jelent meg: „Nagyon magas
a pszichiátriai kényszerbeszál-
lítások száma Magyarországon”
címmel. A tömör írást az Állam-
polgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány jegyzi.
Megadott címe a Szcientológia
Egyház címével azonos.
Magyarország  egészségügyét
anyagilag a forráshiány, mo-
rálisan a kívülrõl rászabadított
szükség-hálapénz rendszer, szak-
mailag a hivatás presztízsének
és így vonzásának rohamos
csökkenése, és ezért a szakem-
berek elvándorlása fenyegeti.
Ebben az „immunhiányos” ál-
lapotában most újabb veszélyek
is jelentkeznek, s mint általában
a kórokozók, a gyenge pontokon
próbálnak támadni.
A magyar pszichiátria és pszi-
chológia több mint egy évszá-
zad óta a világ élvonalában jár.
A felgyorsult világban élõ és
alkalmazkodni képtelen embe-
riségnek mindenütt a mentális
és lelki betegségek nagymér-
tékû szaporodásával kell szem-
benéznie. Magyarország ezen a

téren is vezet. Ismerjük az ön-
gyilkosságok vagy a szenvedély-
betegségek terén már hagyo-
mányos „pozícióinkat”.
A magyar egészségügy ágaza-
taiból a pszichiátria elsõk között
került veszélybe. Kezdetben az
ágyszámot még kevésnek ta-
lálták, aztán mégis intézetek
bezárására került sor. E nagy
áldozatot kívánó munkát felvál-
lalók kevesen vannak, s ezek is
elhagyják az országot.  
Ebben az általános, illetve a
pszichiátriát különösen érintõ
helyzetben következett be az a
támadás, melynek hátterében
olyan körök közremûködését
lehet sejteni, melyeket más fej-
lett európai országokban, mint
például Németország, Svéd-
ország, tiltanak.  
A támadás nyílt és a társadalom
számára rejtett formában
egyaránt észlelhetõ. Komoly
anyagi ráfordítás is látható a
jelentõs hálózatot, propagan-
daanyagot, filmeket, rendez-
vények sorát igénylõ akcióik
hátterében. A rombolás arányait
látva érthetetlen az egészet
körülvevõ hallgatás, tájékozat-
lanság, homály és az ezekbõl

származó feltételezések töm-
kelegét negligáló közöny. Ezért
például sokan vélnek összefüg-
gést felfedezni az nagy múltú
és rossz állapotban levõ – de
egyes részeiben európai szín-
vonalon felújított – Országos
Pszichiátriai és Neurológiai
Intézet bezárása, az egymillió
nagyivó és alkoholista orszá-
gában nélkülözhetetlen Addik-
tológiai Intézet felszámolása és
a Faludi utcai Gyermekpszi-
chiátriai Intézet várható meg-
szûntetése, valamint ezen tá-
madások között.
Csak néhány cím az érthetet-
lenül tûrt csoport propaganda-
anyagából: Skizofrénia, a pszi-
chiátria jövedelmezõ „beteg-
sége”; Zûrzavar és terrorizmus a
pszichiátria tevékenységének
eredményeképpen; Széleskörû
megtévesztés, a pszichiátria
romlott ipara; Gyermekek
gyógyszerezése, a pszichiátria
életeket tesz tönkre; Pszichi-
átriai nemi erõszak, nõk és gyer-
mekek bántalmazása;  Pszichi-
átriai megtévesztés, az orvoslás
aláaknázása; Az igazságszolgál-
tatás tönkretétele-a pszichiát-
ria elferdíti a törvénykezést;

Halálos kényszerítések, a pszi-
chiátriai kezelések közben el-
követett tettlegességek; Mû-
vészek tönkretétele, a pszichi-
átria aláássa a kreativitást stb.
Valamennyi felsorolt cím elég
lehetne ahhoz, hogy rágalma-
zásnak neveztessék. S íme,
hazánkban senki nem tesz el-
lene. Egy üldözési mániára em-
lékeztetõ szívóssággal folyó
hadakozás szemtanúi lehetünk
az orvostudomány amúgy is leg-
bonyolultabb, legtöbb nehéz-
séggel küzdõ ágazata ellen.
Kinek jó ez és miért?
Most éppen a pszichiátriai
kényszerbeszállítások állítóla-
gos nagy számával foglalkoz-
nak. Az emberi jogokra hivat-
koznak. Itt is az a fordított szem-
lélet észlelhetõ, mint a bûnözõk
esetében. A kisebbségben levõ
érintettek jogait nagy hangon
emlegetik, és közben nem hal-
lani a veszélyeztetett többség
hasonló jogairól. Ráadásul ez
esetben a veszélyeztetõ ön-
magára is veszélyes lehet, tehát
a beszállítás saját érdekében is
történik.
Szerintünk a pszichiátriai be-
tegek helye nem erdei sátrak-

ban, aluljárókban, megszûnt
intézetek kerítésén üldögélve
(jelenleg ez történik, a Lipót-
mezõ tartósan ápolt betegeirõl
van szó!) vagy jobb esetben újra
meg újra oda-vissza vagy ide-
oda száguldozó mentõautókban
van.
Ideje lenni tisztázni ezt a kér-
dést, és a nyíltan beszélni errõl
az ország nagy nyilvánossága
elõtt. A pszichiátria jelenleg a
magyar egészségügy egyik leg-
nagyobb mértékben igényelt
ágazata. A szakma szinte ki-
halóban van. Lehetõségei nem
kevésbé. A külsõ erózió kép-
viselõi a gyógyításhoz ebben az
ágazatban a szokottnál is
fontosabb bizalmat a végletekig
rombolják. A betegek így nem
csupán a gyógyulás tárgyi
feltételeit nélkülözik, de annak
ezzel egyenlõ súlyú szubjektív
feltételeit is elveszítik.
A tény, hogy a Szentendre és
Vidéke az említett írást lehoz-
ta, nem a szerkesztõ hibája.
Sokkal inkább egy központilag
hiába várt leleplezõ erejû felvi-
lágosító kampány és a rombo-
lóknak megálljt mondó intéz-
kedéssorozat hiánya az, amit
ennek az esetnek a tanulsága is
sugall.

Dr. Pázmány Annamária  
pszichiáter

A magyar pszichiátria segítségért kiált

...indul a
D O C - b a n
( D u n a -
k a n y a r
O r v o s i
C e n t r u m ,
Szentendre,
Dunakanyar
krt. 30/A.)

szerdánként 17-19 óra között,
amikor dr. Rónai Márton orto-
péd szakorvos várja elsõsor-
ban a gerincpanaszokkal, de
más mozgásszervi problémá-
val szenvedõket, illetve a
mozgásszervi szûrés iránt ér-
deklõdõket.

– Egyre több a mozgásszervi
panaszokban szenvedõk szá-
ma, a népesség mintegy 80%-
ának életében legalább egy-
szer elõfordul egy derékfájós
(lumbágó) periódus. Dr. Rónai
Márton 12 éve dolgozik a ge-
rincgyógyászat-gerincse-
bészet területén. Ez az ortopé-
dia speciális irányzata, mely
komplex megközelítést igé-
nyel. Határterület az ortopé-
dia, az idegsebészet és a reu-

matológia között, de ellátá-
sában jelentõs szerepet kap a
pszichológia, az ideggyógyá-
szat és a rehabilitáció is.
– Népbetegségrõl beszél-
hetünk? 
– Sajnos igen. A deréktáji, nya-
ki és hátfájdalmak a leggyako-
ribbak. A panaszokat ilyenkor
a gerinc támasztófunkciójá-
nak a károsodása okozza. Rosz-
szabb esetben a gerincbõl
kisugárzó „idegfájdalom",
zsibbadás, vagy akár bénulás
jelentkezik, melynek oka a ge-
rinccsatorna beszûkülése
(ilyen pl. a gerincsérv). De ge-
rincpanaszokat okozhat a
csontritkulás is – ez gondos
követéssel jól karbantartható.
A legsúlyosabb, szerencsére az
elõzõeknél jóval ritkább eset,
a gerinc daganatos megbe-
tegedése. 
– Melyik korosztály érintett
leginkább?
– A gerincdeformitások már
gyermekkorban jelentkezhet-
nek, és a kezelést is ilyenkor
kell elkezdeni. A legáltaláno-
sabb deréktáji fájdalom inkább

az aktív korú, 40-60 év közöt-
ti embereket érinti, míg az
idõsebb korosztály a csont-
ritkulásból eredõ csigolya-
összeroppanás, jelentõsebb
izületi kopásos panaszok miatt
jelentkezik.
– Hogyan kezelhetjük ezeket
a problémákat?
– A legfontosabb a megelõzés
lenne, amely magában foglal-
ja a helyes táplálkozást, a
rendszeres mozgást, az egy-
oldalú terhelés kerülését (a
mozgásszervek szempontjából
legelõnyösebb sport az úszás).
A mai társadalomban igen
gyakori a túlsúly és az élet-
vitelbõl eredõ stressz, melyek
mind a mozgásszervi – de akár
egyéb – panaszok korai jelent-
kezésének okai. A már meglévõ
problémák döntõ többségénél
úgynevezett konzervatív ke-
zeléssel jó eredményt lehet
elérni. Ez az intenzív fájdal-
mak elsõ idõszakában nyuga-
lomba helyezést, gyulladás- és
fájdalomcsillapítást, majd cél-
zott gyógytornát, esetleg
egyéb fizikoterápiát jelent.

Csak ha ezekkel nem tudunk
elérni eredményt, akkor kell
mûtéti megoldásban gondol-
kodni, amely ma már igen
sokrétû, és alapvetõen a minél
kisebb beavatkozások felé
törekszik.
– Ortopédiai szûrésre is el kel-
lene járnunk?
– Évente, kétévente min-
denképpen célszerû, mert a
korán felismert elváltozás nem
csak daganatos megbete-
gedések kezelése esetén fon-
tos, hanem a kopásos jellegû
mozgásszervi elváltozásoknál
is. Így idõben kezdett kezelés-
sel a folyamat lelassítható,
vagy akár meg is állítható.

A rendelés a DOC-ban korszerû
kórházi háttérrel valósul meg,
melynél mind az egészség-
pénztári, mind a magánellátás
megoldható.

Bejelentkezés: 
06-20/ 3203971,

interneten: 
www.docszentendre.hu

Ortopéd, gerincgyógyászati szakrendelés…

Dr. Rónai
Márton

TTiinnééddzzsseerr  

TTaannááccssaaddóó!!
GONDOZÁSI KÖZPONT 
SZENTENDRE
Sztaravodai u. 2. 
(a 11-es út mellett)

Kedd: 14-16 óráig

Szakképzett védõnõk várják
kérdéseidet! 
(teljes diszkréció mellett)

Mivel fordulhatsz hozzánk?
- menstruációval kapcsolatos

kérdések, problémák
- pattanások, bõrproblémák
- fogamzásgátlással kapcsolatos

kérdések
- szexuális úton terjedõ

betegségek
- párkapcsolati kérdések
- a here, ill. a mell önvizsgálata
- bármilyen egyéb panasszal,

kérdéssel, problémával
- ...vagy ha csak szeretnél egy

jót beszélgetni...
VÁRUNK lányokat, fiúkat 
és párokat egyaránt!

Iskola-egészségügyi Szolgálat
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A Kecskés Együttes
programjai

ZENÉS ÕSTÖRTÉNETI
ELÕADÁS ÉS KONCERT
L. Kecskés András, a Miskolci
Bölcsészegyesület Nagy Lajos
Király Magánegyetemének
tanára és az általa vezetett
Kecskés Együttes állandó té-
mája a történeti idõk kezdeti
muzsikájának és a magyarság
hangtörténetének eltitkolt
kincsei, melynek eredménye-
ként átíródik a magyar zene
története. Ebbõl az izgalmas
kutatási folyamatból kapnak
a hallgatók ízelítõt május 16-
án, pénteken 18 órakor a Sté-
ger köz 22-ben. Az elõadások
fele zeneszóval telik: 25 hang-
szert szólaltatnak meg. 

VOX INSULAE 
– SZIGET HANGJA
Május 18-án, vasárnap 18
órakor a Kecskés Együttes Ka-
maratermében (Dumtsa – Ig-
natovity u. sarka) istenes ze-
nemûvek a XVI. századtól nap-
jainkig. Mûsoron: Kodály Zol-
tán, Csomasz Tóth Kálmán,
Bartók Béla, Bárdos Lajos, Or-
bán György, Zákányi Bálint,
Giovanni Pierluigi da Palestri-
na mûvei. Mûvészeti vezetõk:
Szabó Judit és Zákányi Bálint.
Adományokat elfogadnak. Tá-
mogatók: Vox Insulae – Pas-
tinszky Antiquarium

Sajtó és erkölcs

A Szentendrei Kolping Családi
Egyesület következõ elõadása
május 24-én, szombaton 16
órakor kezdõdik: Kondor Ka-
talin újságíró, a Magyar Rádió
fõmunkatársa Sajtó és erkölcs
címmel tart elõadást.

Napórásház programjai

Május 25. vasárnap 
10.00-17.00 
GYEREKNAP 
A NAPÓRÁSHÁZBAN
Kézmûves foglalkozások, ját-
szóház

Május 27. kedd 18.00 
BESZÉLGETÉSEK 
A NAPÓRÁSHÁZBAN
„Szentendre környezetvédel-
mi problémái” címmel

Május 18. vasárnap
KERÉKPÁROS TÚRA 
A PILISBEN ÉS 
A VISEGRÁDI-HEGYSÉGBEN
Díj: 300 Ft/fõ/alkalom, 1000
Ft/fõ/5 alkalom
Túravezetõ: Devescovi Balázs
totnes@freemail.hu;
30/588-3363
Szentendre - Dömör-kapu -
Szilágyi Bernát-forrás -
Sikárosi-rétek - Tölgyikrek -
Lajos-forrás - Csepel-forrás -
Vasas-szakadék - Kõ-hegy -
Szentendre
Távolság: kb. 30 km (ebbõl
15 km földút)
Találkozás: a Napórásháznál
8.45-kor
Érkezés: 14 óra körül.

Május 24-25. 9.00-20.00
ASZTALI JÉGKORONG
BAJNOKSÁG – Sirály Kupa 
X. Magyar Bajnokság 
és Csapatbajnokság

Május 30. péntek 17-22 óra
MOLDVAI TÁNCHÁZ
17 órától 18.30-ig – Csángó
mesék, népi játékok, nép-
dalok, aprók tánca gyer-
mekeknek Szilágyi Angélával
(Csíkfalu, Moldva). 18.30-
21.00 - Nagyobbaknak, fel-
nõtteknek moldvai táncház.
Kísér a Sültü zenekar.
Jegyáraink: gyermek: 500 Ft
(2 éves kor alatt díjtalan),
felnõtt: 900 Ft, családi: 
1800 Ft. 

Köszönet a segítõknek!
Két héten belül immár második nagy versenyén van túl a Szentendrei
Mûvészeti Iskola. A városi rajzverseny után április 25-26-án rendeztük
meg a II. Országos Kézmûves Versenyt. Jelen sorokkal nem a verseny
körülményeit, eredményeit taglalnám, hanem azt a hozzáállást, amit a
szervezés és lebonyolítás alatt tapasztaltunk mint rendezõk. Sokszor
volt jó érzés a mûvészetoktatás szereplõjének lenni, pedig ez az érzés
napjainkban ritkán adatik meg számunkra. Az a segítõkészség és
megértés, az a pozitív hozzáállás, hogy Szentendrének szüksége van
mûvészeti nevelésre, áthatott minden szponzori beszélgetést. Mûvészeti
iskolánk nagyon nehéz helyzetében új erõt adtak partnereink a napi
küzdelmeinkhez, és igazolták abbéli reményeinket, hogy ne mono-
mániákusan tegyük dolgainkat, hanem a közigényekre alapozva. 
Ezért engedjék meg, hogy õszinte köszönetünket fejezzük ki együttgon-
dolkodó támogatóinknak: dr. Dietz Ferenc polgármester úrnak – mond-
hatjuk állandósult segítõkészségéért, azonnali megértéséért; Zakar
Ágnesnek, a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnökének idõt
és fáradtságot nem ismerõ támogatásáért; a Skanzen vezetõinek, dr.
Cseri Miklós fõigazgatónak és T. dr. Bereczki Ibolya fõigazgató-helyettes
asszonynak; a Hungaropen Kft. igazgatójának, Tomcsányi Lászlónak;
Szamos László és Eckensberger Attila vállalkozóknak; dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Mártonnak és Krizbai Évának a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának támogatásáért; a Péter-Pál Galériának és vezetõjének,
Pauli Annának; Vincze Lászlónak, a Vinczemill Kft. Tulajdonosának; a
Charlotte Papírboltnak; a Csip-Csup Csodák Boltjának tulajdonosának;
Ferge Lajosnak; a Pikszis Kreatív Hobby boltnak; a Kolping Egyesület
vezetõinek, Blanckenstein György plébánosnak és dr. Makay Lászlónak,
valamint az Üllõi úti Kreatív Hobby Áruháznak.

Köszönettel: Páljános Ervin

Pünkösd Izbégen
A húsvét utáni 50.
napon, pünkösdkor a
Szentlélek eljövetelét
ünnepeljük. Õseink az
ünnepeket több napon
át ülték, mégpedig úgy,
hogy az elsõ nap volt a
misztériumé, ekkor
mentek templomba, a
további napokon pedig
különbözõ szokások,

jelképes cselekmények formájában élte meg a közösség az ünnep
örömét.
Nálunk, az izbégi római katolikus egyházközségben immár
hagyomány, hogy pünkösd hétfõjén összegyûlünk a templom
kertjében, és kondérban fõtt vacsorával meg süteményekkel
várjuk haza a csíksomlyói zarándokokat, akik az itthon maradot-
takért is imádkoztak.
Az idén is igen jól sikerült zarándokvárásról további képek a
http://picasaweb.google.hu/monikakep alatt találhatók.

Lindner Monika

Sebestyén Hedvig kiállítása 
az Ulcisia Castra Kávézóban

Sebestyén Hedvig festõmûvésznõ mestere több mint tíz éven át
Rádóczy Gyarmathy Gábor festõmûvész volt, akitõl az ún.
reneszánsz iskola módszerével tanulta a formák kétdimenziós
mûvészetét, a rajztól, a grafikán át a festészetig. Hedvig elsõ-
sorban expresszionista stílusban alkot, s minden egyes
munkájában fellelhetõek legmélyebb érzelmei. Bár a grafika
állt elsõként közel a szívéhez, egyre inkább megtalálja önmagát
a festészetben is. Elmondása szerint jelenleg mûvészi út-
keresésben van – mely a kiállított munkák stílusbeli összevá-
logatásából is kiderül –, s több irányzatban kutat, mint pl. a
naturalizmus vagy a non-figuratív ábrázolás. Szemben régi
érdeklõdésével, miszerint a jelentés és a drámaibb témák álltak
mûvészetének középpontjában, manapság sokkal inkább a
forma, a színek és az apró szépségek világa került alkotói szem-
szöge elõtérbe. 
A kiállítás – amelyen akvarell, grafika, festmények és vegyes
technikájú munkák is szerepelnek – május 16-án, pénteken 19-
kor nyílik Sebestyén László fotómûvész vezényletével, melyet
egy kötetlen, jó hangulatú koncert, a Moha együttes fellépése
követ.                                                                            Sodin

Víz világnap gyermekszemmel
„Az én patakpartom” címmel nyílt kiállítás a Pest Megyei
Könyvtár aulájában május 13-án délután. A gyermekrajzok és –
festmények a víz világéve és világnapja alkalmából készültek.
Megannyi szentendrei iskola – köztük a Szent András, az Izbégi,
a Templomdombi és a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, a
Püspökmajor-lakótelepi óvoda, a Nap Háza Játszoda és az AGY
Tanoda – diákjai ragadtak ecsetet, ceruzát, zsírkrétát, hogy
felvázolják víziójukat saját környezetükrõl, a minket körülvevõ
világ vizeirõl, ligeteirõl.

Zakar Ágnes képviselõ a megnyitón elmondta: a nyerteseket –
az Izbégi, a Templomdombi, a Bárczi, a Szent András és a
Barcsay iskolát, valamint a Püspökmajori Tagóvoda Fülemüle
csoportját – a Bükkös-partiak Baráti Köre rendezésében lezaj-
lott Bükkös-partin korábban már díjazták és méltatták. Ezúttal
arra mutatott rá, hogy a szervezõ, Bádonyi Kinga segítségével
mennyire sok lelkes alkotó mûvei kerültek közszemlére. Páljános
Ervin, a zsûri elnöke kiemelte a „felnõttes szûrõk” nélküli
világlátás szépségét, s arra biztatta a gyerekeket, hogy alkotó-
munkájuk során mindig igyekezzenek a célorientált világ elvárá-
saitól érintetlen elmével megvalósítani mûveiket.
A megnyitó fényét emelte a Sasvári testvérek, Borbála, Márton
és Bertalan virtuóz népzenei produkciója, valamint az
Eckensberger Attila jóvoltából felszolgált friss, meleg pogácsa-
halom és az üdítõk. A tárlat Biczák Péter könyvtárigazgató
elmondása szerint „idõtlen idõkig”, azaz elõreláthatólag május
25-ig látható még a könyvtár elõcsarnokában.

- t -



AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

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

Kiárusítás: hûtõk, szekrények, lámpák,
kapcsolók, szaniterek, egyebek eladók
Szentendre, Nyár utca 1. május 24-én,
szombaton egésznap.

Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni munkaidõben Tel. (26)
312-657

ÁÁLLLLÁÁSS

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

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

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

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

A Szent András Általános Iskola a
2008/2009-es tanévre tanítói állást hir-
det német vagy testnevelés mûveltségi
területtel. Jelentkezni önéletrajzzal és
egyházi ajánlással lehet május 26-ig a
Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 4. címen.

Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ,
szentendrei székhelyû cég németül írás-
ban és szóban magas szinten kommu-
nikáló, irodai gyakorlattal rendelkezõ
önállóan dolgozni tudó munkatársat keres
irodai munkára. Elvárások: német nyelv
magas szintû ismerete, angolnyelv-tudás
elõny, de nem elvárás, számítógépes
ismeretek (Microsoft Office), hasonló
területen szerzett gyakorlat elõnyt jelent,
precizitás, megbízhatóság. A magyar és
német nyelvû, fényképes önéletrajzokat a
következõ e-mail címre várjuk: info@wts-
uszodatechnika.hu

Szakácsot keres szentendrei étterem,
lehet beugrós is. Tel. 06-20-599-6988.

Takarítót keresek szentendrei munkahely-
re hétfõtõl-péntekig 7-15 óráig. Esti
takarításra hetente kétszer 19-23 óráig.

Kézzel írt önéletrajzot kérek. Érdeklõdni
lehet a 06-30-254-2391 telefonszámon.

Szentendrei irodánkba keresünk asszisz-
tens munkakörbe rátermett, megbízható,
jó szervezõ képességgel rendelkezõ,
számítógép-kezeléshez jól értõ munkatár-
sat. Fényképes önéletrajzát küldje postán
a 2000 Szentendre Pf. 284 címre vagy e-
mailen a csiby@promopower.hu-ra.

Konyhai dolgozót keresünk Szent-
endrén a Gombába. Érdeklõdni: Tel.
06-20-311-5389.

Szentendrei mûhelyembe varrónõt kere-
sek. Tel. 06-30-966-84-97.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

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

Középfokú angol, felsõfokú német nyelv-
tudással állást keresek. Tel. 06-20-914-
9021.

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

Fiatal nõ takarítást, vasalást, gyermek-
felügyeletet vállal Szentendrén és kör-
nyékén. Tel. 06-20-566-1100.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelent-
kezéssel a Békásmegyeri, a Vörösvári úti
és az Újpesti, a XIII. kerületi, Gömb u. 48.
szám alatti szakorvosi rendelõkben. Be-
jelentkezés: 06-70-271-9867.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Fiatal hölgynek különálló összkomfortos
szobát biztosítok Budapesten házimun-
káért. Tel. 06-20-495-0547.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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

Szentendrén, kertre nyíló 2 szoba össz-
komfortos szuterénlakás, kevés fénnyel,
45 000 Ft + 20 000 Ft rezsiért kiadó. Tel.
06-20-514-3977.

Szentendrén, a 11-es úton 42 nm-es iroda,
üzlet kiadó 2 autós parkolóval. Tel. 06-
20-332-7046.

Pannónia-telepen önálló családi ház (100
nm) 1 évre kiadó. Tel. (26) 302-460, 06-
70-328-6913.

Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, bú-
torozott lakás hosszútávra kiadó. Tel. (26)
318-019, 06-30-951-2867.

Szentendrén 6 lakásos társasházban,
egyedi fûtéses, 3 szobás lakás júniustól
kiadó, 65 000 Ft+rezsi/hó. Tel 06-30-397-
7222.

2 szobás, felújított panellakás a Püspök-
major-lakótelepen kiadó. Tel. (26) 317-
850.

Garázs kiadó a Püspökmajor-lakótelepen,
a Károly utcában. Tel. 06-30-334-1537.

Albérleti szobát keresek június 1-jétõl.
Munkahelyi telefon: (26) 311-190; 500-
491, 06-30-242-5775.

Belvárosi csendes környezetben garzon-
lakás 1 fõ részére kiadó. Tel. 06-20-250-
1638.

Szentendrén a Füzesparkban új, 3 helyi-

séges üzlet irodának, oktatóteremnek,
stúdiónak kiadó. Tel. 06-20-934-5539.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

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

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.

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

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

Izbégen buszmegállótól 5 percre 198 nöl
30% beépíthetõségû telek -elbontandó
kis házzal- eladó. Víz, villany, gáz a
házban, csatorna a telken. Irányár: 24,5
millió Ft rugalmas árkezeléssel. Tel. BER-
IL Ingatlan (26) 301-952.

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

Szentendrén 55 nm-es, ízlésesen felújí-
tott 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 10,2
millió. Tel. 06-70-454-0349.

Pomáz, Orlováczon, aszfaltúton megkö-
zelíthetõ, csendes, 118 nöl telken, 80 nm
lakóterû egyszintes (amerikai konyha+3
szoba) padlófûtéses, újépítésû ikerház,
27 nm-es terasszal eladó. Irányár: 34,9
millió Ft. Tel. (26) 301-952, BER-IL
Ingatlan.

Pismány aljában Törökvölgyi úton, busz
vonalán 150 nöl telken épült 180 nm
lakóterû (2 nappali, 4 szoba) kétgenerá-
ciós családi ház (garázs, pince), össz-
közmûvel, gáz és vegyestüzeléses közpon-
ti valamint padlófûtéssel, szigetelve nyers
vakolással, (színt a vevõ igénye szerint
kap a ház). Irányár: 42,5 millió Ft. Tel.
(26) 301-952, BER-IL Ingatlan.

OOKKTTAATTÁÁSS

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

Nyári festõiskola Paizs Péter szabad-
iskolájában június 19-tõl-30-ig. Tel.
(26) 316-700, 06-20-312-1351.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

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

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

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

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.

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

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

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

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

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

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

ÜÜZZLLEETT

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

SSPPOORRTT

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

EEGGYYÉÉBB

Szentendrén lakótársat keresek hölgy
személyében. Tel. 06-70-408-1971.
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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

Kedvezményes oltás,

ivartalanítás, chipezés

ügyeleti  telefon: 20/984-4841

nyitási  akció
Szentendre, 

Római sánc köz 2/B

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

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

www.hegyvidekiklin.uw.hu

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

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

Szo.: 10.00-12.00

ÁLLATKÓRHÁZ,
ÁLLATGYÓGYSZERTÁR
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

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!

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
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EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ    
EGYESÜLET, Stéger köz 3.

Május 16. péntek, 18 óra
MAGYARORSZÁG 
A KREML ÁRNYÉKÁBAN
Kun Miklós történész elõadása

Május 23. péntek, 18 óra
MÁTYÁS KIRÁLY KORÁNAK ZENÉJE
A Kecskés Együttes mûsora

Május 30. péntek, 18 óra
AZ INDIAI MÁGUS PAPOK II.
Kiss Mao-Tun István elõadása

MMOOZZII

P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdí-

jas, diák: 500 Ft, kisterem: 300 Ft

Május 16. péntek

16.30 BAKKERMANN - színes ma-
gyar játékfilm, 86 perc, 2007 (12)
rendezte: Szõke András
18.30 PAPÍRSÁRKÁNYOK - színes
feliratos amerikai filmdráma, 122
perc, 2007 (12)
rendezte: Marc Forster
20.15 EGYEDÜL NEM MEGY - színes
feliratos francia romantikus dráma,
97 perc, 2007 (12) rendezte: Claude
Berri

Május 17. szombat

14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN -
színes magyarul beszélõ spanyol-
német-francia kalandfilm, 115 perc,
2008 rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier 
16.30 PÁNIK - színes magyar film,
94 p., 2007 (12) 
rendezõ: Till Attila
18.15 27 IDEGEN IGEN - színes
magyarul beszélõ amerikai roman-
tikus vígjáték, 107 perc, 2008 (12)
rendezte: Anne Fletcher
20.15 EGYEDÜL NEM MEGY - színes
feliratos francia romantikus dráma,
97 perc, 2007 (12) rendezte: Claude
Berri

Május 18. vasárnap

14.30 ASTERIX AZ OLIMPIÁN -
színes magyarul beszélõ spanyol-
német-francia kalandfilm, 115 perc,
2008

rendezte: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier 
16.30 HORTON - színes magyarul
beszélõ francia-magyar animáció,
85 p., 2007
rendezõ: Phillippe Leclerce
18.15 BAKKERMANN - színes mag-
yar játékfilm, 86 perc, 2007 (12)
rendezte: Szõke András
20.15 EGYEDÜL NEM MEGY - színes
feliratos francia romantikus dráma,
97 perc, 2007 (12) rendezte:
Claude Berri

Május 19. hétfõ

18.15 EGYEDÜL NEM MEGY - színes
feliratos francia romantikus dráma,
97 perc, 2007 (12) rendezte: Claude
Berri
20.15 PAPÍRSÁRKÁNYOK - színes
feliratos amerikai filmdráma, 122
perc, 2007 (12) rendezte: Marc
Forster

Május 20. kedd

18.15 NYUGALOM - színes magyar
filmdráma, 108 perc, 2008 (16) 
rendezte: Alföldi Róbert 
20.15 PAPÍRSÁRKÁNYOK - színes
feliratos amerikai filmdráma, 122
perc, 2007 (12) rendezte: Marc
Forster

Május 21. szerda

18.15 SZERELEM A KOLERA 
IDEJÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma, 139 p., 2007
(12) rendezte: Mike Newell
20.15 PÁNIK - színes magyar film,
94 p., 2007 (12) 
rendezõ: Till Attila

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

KIÁLLÍTÁSOK 
Molnár Bertalan festõmûvész
kiállítása születésének 75.
évfordulója alkalmából nyílt 
a Városháza dísztermében. 
A kiállítás megtekinthetõ má-
jus végéig hétfõtõl péntekig
8-tól 18 óráig.

•
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. 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
A PIRAMIS FITNESS
KLUBBAN
Izgõ-mozgó piramis gyermek
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 mozgásformák 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 tar-
talmazza. 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

RRAAJJZZPPÁÁLLYYÁÁZZAATT

A Szentendrei Gondozási Központ rajz-
pályázatot hirdet általános iskolai tanu-
lók részére.
Téma: „nagyszüleim”
A rajzokat az alábbi kategóriákban
bíráljuk el:
- alsó tagozatos egyéni
- felsõ tagozatos egyéni
- alsó tagozatos csoportos
- felsõ tagozatos csoportos

Leadási határidõ: május 30. 
Technika: szabadon választott.

Az elsõ három helyezett valamennyi
kategóriában értékes ajándékot és
oklevelet kap.
A rajzokat a Gondozási Központban
2008. júniusának elsõ heteiben kiál-
lítjuk.

Várjuk jelentkezéseteket! Telefonszám:
06-26 311-964

„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

Két élõ mûvésztelep
Május 24-én, pénteken 16 órakor nyílik a Prien am Chimsee
és Szentendre, két élõ mûvésztelep címû kiállítás az újjáépített
Mûvésztelepi Galériában (Bogdányi utca 51.). Köszöntõt mond
Bauer István, a MAOE elnöke, dr. Dietz Ferenc polgármester,
Walter Hassmann (Német Szövetségi Köztársaság nagykövet-
sége), dr. Friedrich von Danmiller, a Prieni Kulturális Egyesület
elnöke, Szakács Imre, a Szentendrei Régi Mûvésztelep Kulturális
Egyesület elnöke. Közremûködik: Vujicsics Tihamér Zeneiskola.
A kiállítás megtekinthetõ augusztus 24-ig, naponta 10 és 18
óra között.

Egy klub, ahol a kéz és a száj együtt járhat
„Fürge Ujjak Klub” alakult tavaly a Szentendrei Gondozási Központban, amely óvodástól a nyugdí-
jasig mindenkit szeretettel fogad be, akinek kedve támad képezni magát az alkotómunka területén,
miközben megbeszéli az élet ügyes-bajos dolgait, s új tapasztalatokat is szerez. 
A heti rendszerességgel, kedden délután négy órától összeülõ csapat a régi kukorica- és tollfosztás
hagyományait eleveníti fel: amikor munka volt, a közösség összeült, járt a kéz, és megeredtek a
szavak. Valami hasonló történik a Sztaravodai úton is, ahol harmincas anyukáktól gyermekeiken át
a nyugdíjas hölgyekig minden korosztály képviselteti magát. 
„Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk. Körünkben sok a mindentudó hölgy, akik
igény szerint bármilyen tevékenységre megtanítják az érdeklõdõket. Gyöngyfûzés, bábkészítés,
szabás-varrás, hímzés és horgolás egyaránt szóba jöhet. Fontos a klubunkban a segítõkészség, amely
akár jó barátságok, életre szóló kapcsolatok kialakulását is elõsegítheti” – fogalmaz Michna Terka, a
klub ötletgazdája. Akinek kedve támadt kézimunkázni és beszélgetni, jelentkezhet személyesen a
klub összejövetelein, a Szentendrei Gondozási Központban személyesen vagy a 06-26 311-964-es,
illetve Terkánál, a szervezõnél a 06-30 225-5889-es telefonszámon.
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Elsõ fordulóban döntött
április 15-én a képviselõ-
testület egy városi sport-

célú gazdasági társaság (SGT)
létrehozásáról. A folyamatot
a tavaly elfogadott sportkon-
cepció, majd a sportrendelet
megszületése, végül tavaly de-
cemberben a Szentendre
Sportegyesület létrehozásáról
szóló döntés alapozta meg. Az
SGT terveit felvázoló elõter-
jesztés – amely Hajdu Gábor
képviselõ és Horváth Gyõzõ, a
Sportbizottság elnökének kö-
zös munkája volt – rögzíti,
hogy az elõterjesztõk a májusi
testületi ülésre elkészítik a
többségi önkormányzati tula-
jdonú cég alapítóokirat-ter-
vezetét, valamint együttmû-
ködési javaslatot dolgoznak ki
a Farkasvár Diáksport Egye-

sülettel, a Dunakanyar Sport-
egyesülettel és a Fitos Foci-
sulival.
A városi sportegyesület támo-
gatása mellett az SGT fontos
célja, hogy a verseny- és tö-
megsport támogatása érde-
kében fejlessze a városi tulaj-
donban lévõ sportcélú ingat-
lanokat, és komolyan foglal-
kozzon Szentendre sportmar-
keting tevékenységével. A Kõ-
zúzó utcai és az izbégi sport-
pálya sportfunkciója feltét-
lenül megmarad, ezek a pályák
a verseny- és a tömegsport
feladatait látják el. Az izbégi
pálya továbbra is szabadtéri
sportok céljait szolgálja majd.
Jelenleg folynak a felmérések
és készülnek a hatástanulmá-
nyok arra vonatkozóan, ho-
gyan lehetne a Kõzúzó utcai

pálya területén sportcsarno-
kot, sportszállót, irodaépü-
letet és parkolóházat létre-
hozni. A 28 000 négyzetméter
beépítésével járó beruházás
közlekedési kihatásai is vizs-
gálat tárgyát képezik.
A két említett sportpályát az
önkormányzat átsorolta a for-
galomképes törzsvagyon kö-
rébe, s nemzetközi tapaszta-
latokkal rendelkezõ ingatlan-
értékbecslõ cégek bevonásá-
val készül a vagyonértéke-
lésük. A jövõben szükséges
lesz a magántõke bevonása is
az SGT mûködésébe, de a város
érdekében mindenképpen
olyan módon, hogy a pályá-
zóknak már a pályázati kiírás
során garantálniuk kell a pro-
fit egy részének visszaforga-
tását a társaságba.            Bt

Befejezõdött a kispályás labdarúgó bajnokság
Októbertõl az áprilisi osztályozó meccsekig zajlott a kispályás focisták szentendrei
labdarúgó bajnoksága, amelynek lendületére már az országos sikerek is hatottak. 
Az élményekrõl és a következõ lépésekrõl kérdeztük Horváth Gyõzõ képviselõt, a ren-
dezvény egyik „motorját”.

– Milyen tapasztalatokkal
gazdagodtak a 2007-2008-
as idény zárását követõen?
– Folyamatosan emelkedik a

játék színvonala. Látható,
hogy a magyar futsal váloga-
tott játéka óriási hatással volt
a bajnokság résztvevõire. A két
osztályban rendelkezésre álló
két helyre 2007-ben nyolc
csapat jelentkezett. Állítom,
hogy lehetne akár egy har-
madik osztályt is indítani.
Eddig viszonylag könnyen meg
lehetett jósolni, ki fog kiesni,
most azonban két nagyon erõs
csapat került fel a másod-
osztályból. Emellett örültem
annak is, hogy egyre többen
játszanak országos futsal csa-
patokban a szentendrei baj-
nokságból.
– Hogyan tovább?
– Takács Gábor és Nizák Péter
szervezõkkel szeptemberben
ülünk majd le, hogy egyeztes-
sünk a 2008-2009-es idény
részleteirõl. Addig pedig –
július és augusztus folyamán
– ott a nyári focibajnokság.
– Több hazai játékos az or-
szágos bajnokságokon is
megmutatja magát, s néhá-

nyan innen indultak nagy
karriert csinálni. Van még
muníció a hazai játékosok-
ban?
– Büszke vagyok rá, hogy
Szentendrérõl került ki a két
legjobb magyar futsal-játé-
kos, Madarász János és Gyur-
csányi Zsolt. Mindketten Szé-
kelyudvarhely csapatát erõsí-
tik, így elmondható, hogy ott
játszik a magyar futsal-vá-
logatott elsõ sora. Bárcsak
lenne még egy ilyen sorunk,
hogy hazai pályára is jusson
belõle! Azért országos szinten
sincs mit szégyenkezni, hiszen
a magyar válogatott csak egy
hajszállal maradt le a világba-
jnoki döntõrõl. 4-1-es vezetés
mellett öt percet kellett volna
kibírni, de összesítésben saj-
nos az ukránok kerültek a dön-
tõbe. Talán lesz még egyszer
olyan meglepetés a kispályás
labdarúgásban is, mint ami-
lyet a jégkorongozók szereztek
nekünk…                       

Bt

NYÁRI KALANDSPORT TÁBOROK

Várjuk a 7-14 éves korú gyerekeket
a szentendrei Duna-parton. Roman-
tikus környezet, igényes foglalkozá-
sok. Naponta változó programok
(úszás, evezés, kerékpározás, tú-
rázás) teljes ellátással. 
Idõpontok: június 16-20 (hétfõtõl
péntekig), illetve július 7-11. Rész-
vételi díj: sátorozással, teljes el-
látással 20 000 Ft/fõ/hét. Napközi
jelleggel reggel 8.30-tól 16.30-ig:
13 000Ft/fõ/hét.

VELENCEI-TAVI EVEZÕS ÉS
KERÉKPÁROS TÁBOR  

Kisiskolás kortól ajánljuk olyan
gyerekeknek, akik szeretik a vizet,
szeretnének biztonságos környe-
zetben és feltételek között megis-
merkedni a vízi élet, az evezés,
túrázás alapjaival, akik szeretnének
egy jó csapatba kerülni. A táborhely
közvetlenül a tó partján, õrzött, ren-
dezett területen helyezkedik el. A
táborozás során megismerkedhet-
nek a tó páratlan nád- és madár-
világával, megtanulnak evezni,
kerékpáros túrákat tesznek Pákozd
és Sukoró területén. Lehetõség van
különbözõ népi játékok megta-

nulására, pecázásra, teniszezésre,
röplabdázásra, focizásra, strando-
lásra és egyéb sportprogramokon
való részvételre.
Utazás: vonattal. Szállás: sátorban,
polifoamon, hálózsákban. Ellátás:
teljes ellátás (napi háromszori
étkezés). Idõpont: június 22-28.
(vasárnaptól- szombatig). Részvé-
teli díj: 25 000 Ft, mely magába
foglalja a fent leírtakat.

DUNAI VÁNDORTÚRA:
SZENTENDREI-SZIGET KERÜLÉSE

Vízi vándortúra, napi 15-30 km
evezéssel, sok fürdéssel, csorgással,
napozással, 4 személyes kenukkal
gyerekeknek, családoknak, baráti
társaságoknak. Szentendrérõl indul-
va, majd ugyanide érkezve megke-
rüljük a Szentendrei szigetet. 
Idõpont: július 28 – augusztus 1.
(hétfõtõl péntekig). Ellátás: teljes
(napi háromszori étkezés). Részvé-
teli díj: 20 000 Ft, mely magába fog-
lalja a fent leírtakat.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
06-30-353-3315, 06-30-448-
9015, Góliát Diák- és
Szabadidõsport Egyesület

IDÉN IS LESZ NYÁRI 
FOCIBAJNOKSÁG! 

Az önkormányzat szerve-
zésében 2001 óta zajló ha-
gyományos megmérettetés
fordulói július és augusztus
hónapok folyamán, minden
pénteken este hattól kerül-
nek megrendezésre a Bar-
csay Jenõ Általános Iskola
mögötti bitumenes sportpá-
lyán. A szervezõk az elsõ
alkalommal (azaz július elsõ
péntekén) este hatkor a
helyszínen várják 5+1 fõs
csapatok jelentkezését.

Fejlett teret adna a város a tömegsportnak
Májusban második fordulóba jut 

a Sportcélú Gazdasági Társaság megalakítása

Vár a vízitábor!
Ha a nyári szünetedet szeretnéd vízparton, sport-
olással, jó társaságban tölteni, akkor szeretettel
várunk vízitáborainkba.


