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FIATALOK
Összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

arcok
A hétvégi gyermeknapon az iskolák között meghirdetett diákpolgármester választáson a Református
Gimnázium tanulója, Lissák Domonkos nyerte el a diákpolgármester címet, az alpolgármester Borbély
Brigitta, az Izbégi Általános Iskola diákja lett. A háromnapos rendezvény szervezõjével, dr. Szántó
Csillával beszélgettünk (6-7. oldal). A kõhegyi Czibulka János Menedékház új üzemeltetõi február óta
Schramkó Péter és Nyvelt Erik (5. oldal). Átadták a külföldi tulajdonú vállalat és az önkormányzat
együttmûködésében felújított játszóteret a Pannónia-telepen Dicsõ Zoltán, a városrész képviselõ-
je, Szentendre polgármestere és az Ericsson Magyarország elöljárói jelenlétében (4. oldal). 

Lissák Domonkos Borbély Brigitta Dr. Szántó Csilla Schramkó Péter Dicsõ Zoltán

az 
ifjúságnak!
Több ezren fordultak
meg a háromnapos
gyermeknapi hétvégén
a Czóbel-parkban.
Diákpolgármester-
választás, tevelovaglás
és ajándéközön várta 
a kicsiket gyermeknap
alkalmából.

Folytatás a 6-7. oldalon

Mexikói vendégek 
a Városházán

Május 23-án 11 fõs delegáció érkezett a
Mexikóból, a fõvárostól 20 km-re fekvõ
Cuernavaca városából, akik korábban a
Külügyminisztériumon keresztül keres-
ték meg Szentendrét testvérvárosi kap-
csolat kialakítása céljából. A vendégeket
dr. Dietz Ferenc polgármester fogadta a
Városházán. A megbeszélésen a turisz-
tikai együttmûködésrõl, a spanyol nyelv-
iskolákba történõ kiutazásokról, vala-
mint a nemzetközi szintû közös turisz-
tikai reklámozási lehetõségekrõl egyez-
tettek a résztvevõk. 

Teret



Dr. Dietz Ferenc polgármester
a május 26-i sajtótájékoztatón
elmondta: még 2006 tavaszán,
a választási kampányban
merült fel az igény a lakosság
részérõl, hogy a városvezetés
megjelölje Szentendre legfõbb
fejlesztési területeit, célki-
tûzéseit. Így jött létre a
képviselõ-testület által egy-
hangúlag elfogadott Dumtsa
Jenõ Városfejlesztési Stra-
tégia, amelynek mentén nem
sokkal késõbb kialakították a
város cselekvési programját.
Az önkormányzat ezzel egy
idõben egy 100%-os önkor-
mányzati tulajdonban lévõ
céget (Pro Szentendre Kft.)
hozott létre a szakmai felada-
tok ellátására és a városfe-
jlesztést célzó nagy pályáza-
tok elõkészítésére, össze-
hangolására.
Mivel a magyar kormány szán-
déka szerint rövid távú fej-
lesztések helyett 15-20 éves
programokban kell gondol-

kodni, a 25 000 fõnél népe-
sebb városok számára köte-
lezõvé is tették pályázatoknál
az Integrált Városfejlesztési
Stratégia elkészítését, amely
városrészenként fejlesztési
célokat fogalmaz meg. Szent-
endrén ezt a közbeszerzési
eljárás során kiválasztott
Niklai-Rubovszky Kft. állítot-
ta össze, a testület pedig
május 20-án fogadta el. A
funkcióbõvítõ városrehabili-
táció pályázata már ennek
jegyében zajlik.
Az ovi-suli pályázat keretében
a szentendrei óvodák infra-
strukturális – és eszközfej-
lesztését szeretnék elérni és 21.
századi nevelési-oktatási
intézményeket megvalósítani.
Ennek elérésére nyújtották be
265 millió Ft összértékû be-
ruházásra támogatási igényt
tornaszobák, csoportszobák
felújítására és az ehhez kapcso-
lódó eszközök beszerzésére.
A járóbeteg-ellátás korszerû-
sítése kapcsán 75 ezer ember
érdekében 865,5 millió forint
támogatásért indul harcba a
város 10%-os önerõvel, hogy
két éven belül teljesen meg-
újulhassanak a városi egészség-
ügyi szolgáltatások. A pályá-
zati anyagot már leadták, s ha
minden jól megy, 2010-ig meg
tudják valósítani a terveket. 
A Pannónia csapadékvíz-elve-
zetése, amely útépítésnél nél-
külözhetetlen, szintén 10%-
os önerõs pályázattal valósul-
hat meg. Az 500 millió forin-
tos projektrõl június-július fo-
lyamán derül ki, sikeres lesz-
e. Ha igen, az eredmények már
2008 végén megmutatkoznak.
„A feladatunk egyszerûen
hangzik: a legjobb szakembe-
reket állítani a projektek élére,

és közben a lehetõ legtöbb for-
rást bevonni a beruházásokba"
– fogalmazott Bornemisza Mik-
lós, a Pro Szentendre Kft. egyik
ügyvezetõje. Az ingatlanfej-
lesztési és turisztikai projek-
tekben jártas szakember be-
számolt róla: a városvezetés-
tõl kapott iránymutatás sze-
rint jelenleg a legfontosabb a
funkcióbõvítõ belváros-reha-
bilitációs program. Szent-
endre az elsõ ütemben 300
millió forintos önrésszel 1,5
milliárd forintra pályázik,
amelybõl a belváros feltá-
masztása, élhetõbbé tétele,
táblák kihelyezése, akadály-
mentesítés, földszinti üzletek
és emeleti lakások kialakítása,
az utcaburkolat és a világítás
rehabilitálása mellett a Mû-
vészetMalom hiányzó szárnyá-
nak befejezését is célul tûzték
ki. A második ütemben (2009-
2010-ben) ugyancsak ennyit
szeretnének elnyerni, ebbõl a
fenti beruházásokat folytat-
nák, valamint a Duna-korzó
rehabilitációját valósítanák
meg.
A panelprogrammal kapcsolat-
ban a cég még egyeztet a la-
kókkal. Az Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszté-
rium által a panelházak ener-
gia-megtakarítására kiírt pá-
lyázat keretében a nyílászárók
cseréjére, homlokzatok és fö-
démek hõszigetelésére, épü-
letgépészeti rendszerek kor-
szerûsítésére, felújítására, és
a megújuló energiafelhasz-
nálás növelésére nyerhetõ
támogatás. A sikeres pályázat
esetén a költségek 1/3 részét
vissza nem térítendõ támo-
gatásként kapják meg a tulaj-
donosok.

Bokor Tamás
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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 ALKALMI
HÁZTARTÁSI
HULLADÉK

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

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax:
(26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Széles Nóra és Varga Borbála, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô,
12 óra • Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig.Apróhirdetést a megje-
lenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN
0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 30%-OS 
ENGEDMÉNNYEL ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT INGATLANOK

Ingatlan helye Hrsz. m2 Minõsítés Akciós,30%-kal 
csökkentett 
vételár(bruttó)

Ady Endre út 4715 327 lakó 6.523.440,-
Láncfû u. 4885 1017 lakó 11.959.920,-
Makkos u. 7126 712 üdülõ 7.535.640,-
Panoráma út 7141 855 üdülõ 8.547.000,-
Tölgy u. 7919 1121 üdülõ 8.474.760,-
Dongó u. felett 7700 1036 üdülõ 8.528.520,-
Csóka u. 7509 2626 üdülõ 19.852.560,-
Gyopár u. 8064 864 üdülõ 9.253.440,-
Rege u. 7843 760 üdülõ 8.139.600,-
Vándor u. 9157 1277 üdülõ 13.515.768,-

Szentendre Város Önkormányzata „Versenytárgyalást” ír ki a fenti ingatlanok
esetében. A versenytárgyalásra jelentkezni a polgármesteri hivatal (Városház tér
3.) földszinti ügyfélszolgálatán kihelyezett jelentkezési lap kitöltésével lehet
június 18. 15 óráig.

A versenytárgyalás idõpontja június 19. 15 óra
Az ingatlanokkal kapcsolatban érdeklõdni lehet a vagyoncsoportnál az alábbi tele-
fonszámokon: (26) 503-377, 503-364, 503-351

Mi újság a város mamutpályázatainál?
Beszámolt munkájáról a Pro Szentendre Kft.

Bemutatkozott a nyilvánosság elõtt a város fejlesztésére létrehozott Pro Szentendre
Kft. A cég jelenlegi legnagyobb feladata az öt „óriásprojekt”, az ovi-suli belváros-
rehabilitáció, a szakorvosi rendelõ bõvítése és felújítása, a panelprogram, és a
Pannónia-telepi csapadékvíz-elvezetés koordinálása. A sok egyéb feladat miatt
egyelõre még építés alatt áll a társaság honlapja, amelyen a késõbbiekben pályáza-
tokra lebontva találhatók majd meg az egyes projektek aktuális fejleményei.
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A polgármester 

naplója
június 2.
08.30 Alpolgármesteri beszá-

moló
09.30 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójá-

val megbeszélés
14.00 Új Kulturális Központ

ügyvezetõjével
megbeszélés

15.00 Civil örökbefogadási
program okleveleinek
átadása

17.00 Solymos Tamás Géza kiál-
lításmegnyitója a
Polgármesteri Galérián

június 3.
10.00 Intermodális csomópont

fejlesztési lehetõségeirõl
megbeszélés

11.00 Volt izbégi laktanya
hasznosítási
lehetõségeirõl
megbeszélés

13.00 Polgármesteri fogadónap
17.00 Lakossági fórum 

június 4.
09.00 Temetõ tervpályázat

bíráló bizottság ülése
10.00 Befektetõi

lehetõségekrõl
megbeszélés

14.30 Pro Szentendre Kft.
tulajdonosi bizottság
ülése

június 5.
09.00 MO Érdekvédelmi

Egyesület megalakulása 
a Megyeri híd alatt

10.00 Turisztikai-csomag ter-
vezetrõl megbeszélés

11.00 Befektetõi
lehetõségekrõl
megbeszélés

13.00 BAFT Operatív Fejlesztési
Bizottság ülése

14.00 BAFT

június 6.
10.00 Befektetõi

lehetõségekrõl
megbeszélés

17.00 Pedagógus nap

június 8.
10.00 FIDESZ családi nap 

a Pap-szigeten
15.00 Iskolamentési

jótékonysági árverés a
Városháza dísztermében

Emlékezés a hõsökre

Közösen koszorúzta meg a háborúkban elhunyt szentendrei
katonák emléktábláját Szentendre Város Önkormányzata, a Hõsi
Emlékmû Bizottság és a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ
Bázisa május 23-án, pénteken délután az Izbégi Általános Iskola
Szentlászlói úti épületének falánál. Az ünnepségen a Budapesti
Helyõrségi zenekar játszott

Az emlékmûnél koszorút helyezett el a szentendrei önkor-
mányzat részérõl: Kun Csaba alpolgármester és dr. Pázmány
Annamária képviselõ, a Hõsi Emlékmû Bizottság részérõl:
Maholányi Pálés Pethõ Németh Erika,a honvédségtõl: dr. Isaszegi
János tábornok, a Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesülettõl:
Takács Gabriella, az Izbégi Baráti kör részérõl: Jolsvai Arisztidné,
dr. Babits Lajosné és Koczó Júlia, az Izbégi Általános Iskolától:
Stomp Ferencné igazgató, Fûné Páljános Tünde és Csenkei Piroska
pedagógusok. 

Megszületett az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia

2007. október 5-én az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közös ren-
dezvényén mutatták be az Integrált Városfejlesztési Stratégia
(IVS) módszertani kézikönyvét. Ez a kézikönyv az alapja a továb-
bi európai uniós pályázatoknak, így többek között a „Funk-
cióbõvítõ rehabilitáció”, Pest megyei településközpontok
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében címû
pályázat kötelezõen csatolandó dokumentuma. Integrált város-
fejlesztési stratégia készítése a közép-magyarországi régió
kistérségi központi funkciót ellátó városai (kistérségi közpon-
tok és a 25 ezer fõ feletti városok) esetén kötelezõ.
A stratégia elõzménye és alapja a 2007 szeptemberében a
képviselõ-testület által egyhangúan elfogadott Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégia, amely 2007-2013. között jelölte ki a
város számára a fejlõdési irányokat. Az itt megfogalmazott célok
beépítésre kerültek az IVS-be is. A Dumtsa-terv három kiemelt
területet – kistérségi együttmûködés, mûvészet kiemelt szerepe
és életminõség javítása – prioritásként kezel minden városi és
térségi projekt esetén, valamint fejlesztés megvalósítása során. 
A szentendrei önkormányzati képviselõk április 15-i testületi
ülésükön elsõ fordulóban már tárgyaltak a tavaly egyhangúlag
elfogadott Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégia technikai
átdolgozásáról, s ezzel az ún. Dumtsa Jenõ Integrált Város-
fejlesztési Stratégia létrehozásáról. Május 20-án, a második
fordulóban a Niklai-Rubovszky Kft. munkája eredményeképpen
a Pro Szentendre Városfejlesztõ Kft.-vel együttmûködésben
megszületett a dokumentum végleges formája, így ezentúl ez
az anyag részét képezi az európai uniós pályázatok kötelezõen
elõírt dokumentációjának.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia egy fejlesztési szem-
léletû középtávú (15-20 évre elõre gondolkodó) dokumentum,
amelynek célja a területi alapú, területi szemléletû tervezés
megszilárdítása a városokban, a városrészre vonatkozó célok
meghatározása, és azok középtávú megvalósítása. A Dumtsa
Jenõ Integrált Városfejlesztési Stratégia a következõ fõbb
fejezeteket tartalmazza: a város hosszú távú jövõképe, jövõbeni
fejlesztési irányok, illeszkedés és összhang a lokális, regionális,
nemzeti és nemzetközi programokkal, településfejlesztési kon-
cepció, településrendezési terv, célrendszerek, együttmû-
ködések, partnerségi hálózatok, környezeti állapotban való
veszteség és ennek kompenzálása, akcióterületek lehatárolása,
a városi funkciók megerõsítése és bõvítése, indikatív te-
vékenységek, költségbecslés.

Közmeghallgatás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 13. §-a szerint: 

„A Képviselõ-testület évente legalább egyszer, elõre meghirdetett 
közmeghallgatást tart, melyen az állampolgárok és szervezetek képviselõi

közérdekû kérdéseket és javaslatokat tehetnek.”

Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
június 24-én, kedden 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart a Városháza dísztermében 
(Városház tér 3.), melyre tisztelettel meghívom.

Dr. Dietz Ferenc polgármester

A „Városháza házhoz jön”
fórumsorozat keretében 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
szervezünk

június 3-án, kedden 
17 órai kezdettel

a Városháza dísztermében
(Városház tér 3.)

A FÓRUM TÉMÁI:

• Új egészségügyi központ 
és gyógyszertárak

• Bevásárlóközpontok
Szentendrén

• Greenhill Stúdió létesítése
Szentendrén

• Szálloda építési lehetõségei
• Városi pályázatok

Kérem, jöjjenek el, hogy az
aktuális, fenti tárgyú kérdéseket

közösen meg tudjuk vitatni!

Dr. Dietz Ferenc
polgármester

VÉRADÁS
a Pest Megyei Könyvtárban

június 4-én, szerdán, 
9-17 óráig

a Vöröskereszt várja 
a segíteni szándékozó

véradókat

Kedvezményes oltás,

ivartalanítás, chipezés

ügyeleti  telefon: 20/984-4841

nyitási  akció

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 28.

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

e-mail: mestervet@mestrevet.hu

web: www.mestervet.hu

A VSZ Zrt. telephelyén 
az alábbi helyiségek 

bérelhetõk:

260 m2 csarnok
36 m2 raktár
94 m2 mûhely
30 m2 mûhely
70 m2 mûhely
70 m2 mûhely

Ár: 
1064 Ft/m2/hó+áfa+ rezsi

Érdeklõdni 
a 26/501-021-es 

telefonszámon lehet, 
7-tõl 15.30-ig
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A gyermekbirodalom kialakí-
tása az Ericsson egyik nagy
projektjéhez kapcsolódik.
Amint Éry Gábor beszámolt
róla, idén tavasszal a telekom-
munikációs vállalat ún. VDSL2
berendezéseket telepít Szent-
endrén, amely biztosítja, hogy
a felhasználók nyártól egy
érpáron kaphassanak nagy-
sebességû internet, IPTV és IP
telefonszolgáltatást. A beru-
házás során 52 kültéri kabi-
netet szerelnek föl, amelyek a
ma elérhetõ legkorszerûbb
technikával csatlakoznak a
hálózathoz. A játszótér ki-
építésével is kárpótolni sze-
retnék a környék lakóit a pro-
jekt kivitelezésével együtt járó

kellemetlenségekért – fogal-
mazott a vezérigazgató.
A cég dolgozói kétkezi mun-
kájukkal is közremûködtek a

munkálatokban: gödröt ástak,
gumiszõnyeget fektettek,
gyeptéglákat pakoltak. Mint
mondják, furcsa volt, hogy
máskor a termékeikhez rész-
letes használati utasítást kell
adni, ám most a gyerekek egy-
bõl, magától értetõdõ ter-
mészetességgel kezdték hasz-
nálni a játékokat.
A játszótér felújítását Dicsõ
Zoltán, Pannónia-telep önkor-
mányzati képviselõje, vala-
mint a város és az Ericsson
Magyarország elöljárói egy-
aránt jelentõs sikernek köny-
velték el. Ez volt Szentendre
történetének elsõ olyan be-
ruházása, amely egy külföldi
tulajdonú vállalat és az önkor-
mányzat együttmûködésében
valósult meg.                 - tb -

Rendszeresen történtek az
utóbbi hetekben alkalmi lopá-
sok a Cora áruház étkezõ-
terében és a posta elõtti te-
rületen, valamint a szomszé-
dos McDonald's gyorsétterem-
ben. Alkalom szüli a tolvajt,
aki hirtelen elemeli a széktám-
lára tett táskákat, kabátokat -
a rendõrség kéri, hogy evés
közben is figyeljenek tás-
kájukra, pénztárcájukra. Az
áruház biztonsági szolgálata
ígéretet tett rá, hogy szemé-
lyi és technikai fejlesztéseket
alkalmaz a további lopások
elkerülése érdekében.
A strandok, tavak, üdülõ- és
kirándulóhelyek környékén
még mindig sok a gépkocsi-
feltörés. Nem lehet elégszer
figyelmeztetni az úton lévõ-
ket, hogy fokozottan vigyáz-
zanak a náluk lévõ értékes
holmikra!
Gaál István rendõr fõtörzs-
õrmesternek, helyi körzeti
megbízottnak, valamint a
Nyomozó Alosztály vezetõ-
jének, Balogh Péter rendõr õr-
nagynak és csapatának kö-
szönhetõen már folyik a bün-
tetõeljárás azok ellen a pilis-
szántói fiatalok ellen, akik a
faluban több ízben követtek
el garázda jellegû cselek-
ményeket, ittas állapotban
hangoskodtak, rongáltak, fé-
lelmet keltõen, közösségel-
lenesen viselkedtek. 
Januárban a szentendrei
Templomdombi Általános Is-
kolából eltulajdonítottak egy
mobiltelefont. A nyomozók
rögtön elkezdték felderíteni
az ügyet. Az adatgyûjtés során
a szálak elvezettek M. János
20 év körüli pócsmegyeri
lakoshoz. Néhány hete egy-
szerre tartottak házkutatást a
gyanúsított mindkét lakóhe-
lyén, amelynek során meg-
találták nála az ellopott mobil-
telefont és más bûncselek-
ményekbõl származó egyéb
mûszaki cikkeket, ékszereket.
Kábítószergyanús anyagokat
is lefoglaltak nála, majd elõ-
zetes letartóztatásba he-
lyezték.

Befejezõdött a nyomozás a 67
rendbeli betöréssel vádolt
„szigeti rabló” ügyében. Ha-
marosan bírósági ítélet vár-
ható. Vizsgálati szakaszban
van ugyanakkor a „hegyi
betörõként” elhíresült pomázi
elkövetõ ügye. A tárgyak
beazonosítása és a sértettek
értesítése folyamatban van. 
A Bûnügyi Osztály vezetõje
kéri a sértettek türelmét, mert
a nagy mennyiségû megtalált
lopott tárgy beazonosítása
meglehetõsen idõigényes
feladatnak bizonyult.
Besurranásos lopások történ-
tek a Kálvária úton és kör-
nyékén. A rendõrkapitányság
illetékesei kérik a környék
lakóit, hogy a lakások ajtaját
zárják be, a nyílászárókat pe-
dig még akkor se hagyják
õrizetlenül nyitva, amikor ott-
hon tartózkodnak!
Felhívjuk az autóvezetõk fi-
gyelmét, hogy szenteljenek
nagyobb figyelmet a moto-
rosoknak. A kétkerekû jár-
mûvek könnyen megbújnak a
gépkocsik holt terében, várat-
lan felbukkanásuk pedig ko-
moly balesetveszéllyel jár. A
rendõrség emlékeztetõül fi-
gyelmezteti a biciklistákat,
hogy a kerékpárforgalom min-
den fõútvonalon tilos, a Duna-
korzó egyirányú szakaszán
pedig csak a menetirány sze-
rint szabályos. Egyirányú úton
a menetiránnyal szemben tilos
kerékpáron közlekedni!
A Szentendrei Rendõrka-
pitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya a nyári hóna-
pokban is folytatja a sebesség-
méréseket és ellenõrzi a sza-
bálytalanul parkoló autókat.
Akik megszegik az ide vo-
natkozó szabályokat, azok
ellen az esetek túlnyomó ré-
szében közigazgatási eljárás
indul a 410/2007. számú kor-
mányrendelet alapján.

A híreket szolgáltatta: 
Szabó Pál fõhadnagy, 

a Szentendrei
Rendõrkapitányság 

sajtóreferense
Szerkesztette: Bokor Tamás

107 - Rendõrségi  hírek Gyermekparadicsom Pannónián
Mulitcég és önkormányzat együtt dolgozott a kicsikért

Átadták a Gyöngyvirág és Honvéd utca sarkán álló játszóteret, amelyet a tavasz
folyamán az Ericsson Magyarország munkatársai újítottak fel. A szalagot Éry Gábor,
a cég vezérigazgatója és dr. Dietz Ferenc polgármester vágta át május 21-én délután.
Az ünnepség vasárnap folytatódott, amikor még a szerdainál is több gyermek vette
birtokba a vadonatúj, EU-szabványoknak megfelelõ játszóeszközöket és a kellemes,
füves-parkos területet.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Szentendre Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hi-
vatala pályázatot hirdet
jogi, ellenõrzési és tájékoz-
tatási referensi feladatok
ellátására.

Feltételek:

• állam és jogtudományi
egyetemi végzettség;

• magyar állampolgárság;
• három világnyelv valame-

lyikének magas fokú isme-
rete és gyakorlati alkal-
mazása

• számítógép ismeret

A jelentkezéshez csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot; 
• három hónapnál nem régeb-

bi erkölcsi bizonyítvány;
• iskolai és egyéb sza-

kképesítések hiteles máso-
latát;

• motivációs levelet
A munkakör határozott idõre
szól ( próbaidõ hat hónap)
A munkakör betölthetõ: 
július 1-tõl.
Bérezés: a Ktv. szerint
A kiválasztásnál elõnyt jelent:
• jogi vagy közigazgatási

szakvizsga 
• közigazgatási alapvizsga
Leadási határidõ: 2008.június
15. 

Ellátandó feladatok:
• vezetõi összefoglalók

elkészítése,
• Határozatok jogi kontrollja
Kapcsolatttartási feladatok 
• Sajtófigyelés, tájékoztatás,

prezentációk készítése
• Rendezvények szervezése,

lebonyolítása,
• Polgármesteri titkárnõ

helyettesítése
A szakmai önéletrajzot írás-
ban a dr. Molnár Ildikó jegyzõ
nevére címezve a Polgármes-
teri Hivatal címére kérjük
eljuttatni: 2000 Szentendre,
Városház tér 3.
Jelige: jogi, ellenõrzési és
tájékoztatási referens



civil oldal  5
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 21. SZÁM • 2008. MÁJUS 30.

– Amikor feljöttem ide, úgy
éreztem, mintha nem is 2008
Magyarországán lennénk.
Honnan ez az idilli hangulat?
– A Czibulka-ház Magyarország
utolsó menedékházainak egyi-
ke. A „menedék” szónak szim-
bolikus jelentõséget tulaj-
donítok: ez egy életforma régi-

új felmutatása. Valamikor a
múlt század elsõ évtizedeiben
a magyar turistamozgalom
adakozással, kétkezi munká-
val, civil erõbõl hozta létre a
tátrai, felvidéki és kis-ma-
gyarországi menedékházakat.
Ma már sajnos csak csírái van-
nak meg az egykor volt me-
nedékház-rendszernek, de va-
lahol a szívemben van egy lá-
tomás arról, hogy ez egy élet-
képes pihenési forma, mert
lépték- és mértékhelyes fo-
gyasztást jelképez. Manapság
egyre kevesebben tudják
megtenni, hogy külföldre
menjenek nyaralni. Itt egy
egész család békében, a ter-
mészet közelében, olcsón
tudja jól érezni magát. Kevés
dologgal szolgálunk, ez igaz:
takarékoskodni kell a vízzel,
az élelmiszereket nem szabad
pazarolni, a hulladékot tu-
datosan kell kezelni, de a
fizikai erõfeszítéseket szíve-
sen vállaló bakancsos emberek
számára ideális hely.
– Vajon mekkora „felvevõ-

piaca” van mostanság egy
ilyen egyszerû helynek?
– Február 5-e, az üzemel-
tetõváltás óta folyamatos telt-
házzal mûködünk. Hét közben
persze csendesebb az élet, de
mindig van négy-öt család,
vagy egy-egy kisebb csoport,
akik itt szeretnék megélni

közösségi mivoltukat. Min-
denféle indíttatás lehetséges:
a paplanernyõsöktõl a budd-
histákig és a tûzoltókig bárki
jöhet. Közút nincs, csak gya-
log lehet feljutni bõ egy óra
sétával Pomázról vagy Szent-
endrérõl, aminek megvan a
maga elõnye. Csak az jön fel,
akinek itt van dolga. Érdekes
ugyanakkor, hogy a pomáziak
mintha jobban magukénak
éreznék a Kõhegyet, mint a
szentendreiek. A Szentendrén
lakók azt érezhetik, hogy kevés
lehetõség van a természet-
közeli szórakozásra. Lehet,
hogy kevés, de szeretném, ha
tudnák: most már eggyel több.
– Bölcsésztanárként és res-
taurátorként hirtelen ven-
déglátós és gondnok lett egy
személyben. Mi a kiszolgálás
alapgondolata?
– Úgy igyekeztünk kialakítani
a kínálatot, hogy mindenek-
elõtt a turisták igényeinek
feleljen meg. Üdítõk helyett
házi készítésû szörpöket áru-
lunk, háromfogásos vacsorák

helyett mézes és zsíros kenyér
van. Kólát, chipset nem lehet
itt kapni, nosztalgikus okok-
ból az egyetlen engedmény a
Traubisoda. Nagyon sok baráti
segítséget kapunk, nemrég
több köbméter szemetet szed-
tünk össze a nemzeti park
területén. A hulladékot szelek-

tíven gyûjtjük és tömörítjük,
de közben arra törekszünk,
hogy a turisták a hegyre fel-
kerülõ, a magukkal hozott hul-
ladékot le is vigyék innen.
Amit tehát a hulladékképzõdés
helyén meg lehet tenni a
környezet védelmében, azt
megtesszük, s ezt igyekszünk
felmutatni is.
– Mennyi munkával jár a
menedékház üzemeltetése?
– Amióta nyitva vagyunk, fo-
lyamatosan építkezünk. Sok
feltételnek kell megfelelnünk
a szabályos mûködéshez. A
házat részben fel kell még újí-
tani, miközben egymást vált-
ják a vendégek. Képletesen
fogalmazva: úszva cseréljük a
hajó palánkozását.
– Mi mindennel szolgál a ház
azok számára, akik valamiért
vagy valami elöl menedéket
keresnek?
– Huszonhat férõhellyel ren-
delkezünk. A szobákban egye-
di vaskályhás fûtés van, a
vendégeknek a szállásdíjért
cserébe ágynemût, tüzelõt,

vízhasználatot és világítást
adunk. Nyáron a ház mögött
sátrazni lehet, s hamarosan
kialakítunk egy fedett közös-
ségi teret is. Ha bográcsra,
nyársra, vagy egyszerû sport-
eszközökre van szükség, az
sem probléma. Lényeges része
képezi az ellátásnak helyi spe-
cialitásunk, a kõhegyi kolbás-
zleves. Ez egy bográcsban,
rántás nélkül készült savany-
kás, húskészítményekkel meg-
bolondított egyszerû, üdítõ
káposztaétel, amelynek nagy
sikere van a kirándulók kö-
rében.
– A HÓD Honismeretei Túra-
egylet, a Magyar Turistaegye-
sület Szentendrei Osztályának
mûködtetésében vállalta el,

hogy intézi a ház ügyes-bajos
dolgait. Mi vonzotta ide?
– A menedék: a Kõhegy vulka-
nikus magaslatán jobbra te-
kintve be lehet látni a Pilis
hegyei közé, balra pedig hét-
köznaponként hallani lehet az
autók tompa zúgását, és látni
lehet a tömör szmogot, ami 
a város fölött megül, s amire a
repülõk árnyékot vetnek. Sza-
vakkal leírhatatlan, mennyire
nagy a kontraszt a két világ
között. De vannak átjárók. Az
egyik ilyen a menedékház a kõ-
hegy tetején.

A házról további információ 
a www.kohegyihaz.hu internetes
oldalon található.

Bokor Tamás

Közösség és kolbászleves
Két világ között a Kõhegy tetején

Pünkösdhétfõ kora délután, a kõhegyi Czibulka János Menedékház elõtt. Pomáz felõl lova-
sok érkeznek, a padokon kirándulók ülnek, a fûben bogrács várja a tüzet, a tornácon söröspo-
harat tartogató emberek beszélgetnek. Mintha Szinyei Merse Pál Majálisának XXI. századi
adaptációját látnánk. És valahogy mégsem, hiszen a hangulat inkább a XIX. századra
emlékeztet. Idefenn béke van, csend és nyugalom, varázslatos tündérkert-hangulat. A töb-
birõl Schramkó Péter, a menedékház egyik új üzemeltetõje mesélt lapunknak, aki február óta
Nyvelt Erikkel közösen intézi a ház ügyeit.

Schramkó Péter, a kõhegyi turistaház új házigazdája

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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– Az „angyalmamák karácso-
nya” után újabb jótékonysá-
gi akcióba kezdett. Mennyi
idõt igényelt a programok
kitalálása, megszervezése,
összeállítása?
– Már januárban említést tet-
tem róla a sajtóban, hogy sze-
retnék szervezni egy gyermek-
napi jótékonysági rendez-
vényt. Március elejére össze-
hívtam valamennyi szenten-
drei iskola és a városi tag-
óvodák intézményvezetõjét,
valamint kulturális referen-
seit, hogy tudomást szerez-
zenek a tervrõl. A gyermeknapi
fesztivál felépítésekor a leg-
fõbb vezérlõ elv az volt, hogy
a gyerekek végre ne csak élvez-
zék a felkínált játékokat és
programokat, hanem õk ma-
guk is aktívan kapcsolódjanak
bele a mûsorokba, mutassák

meg elõadómûvészi tehetsé-
güket és közéleti képessé-
geiket. Az elõbbi célt szol-
gálták a színpadi mûsorok, az
utóbbit pedig a gyermekpol-
gármester-választás. Akik e
területeken nem érezték ma-
gukat elég ügyesnek, azok
elhozhatták és bemutathatták
a kisállataikat, illetve a többi
játékban mozgósíthatták ma-
gukat.
– Milyen szándékkal indult
útnak a gyermekrajz-pá-
lyázat?
– Szentendrén számos kitûnõ
mûvész élt és él, ám a hivatá-
sos mûvészek munkái mellett
gyermekrajzok eddig sajnos
nemigen maradtak fenn arról,
hogyan látja a várost a leg-
kisebb nemzedék. Ezért meg-
hirdettük az iskolákban a rajz-
versenyt „A város – ahogyan

mi látjuk” címmel. Csaknem
400 pályamû érkezett, amely-
bõl a neves mûvészek alkotta
zsûri 80 remeket választott ki.
A legjobbakból a polgármes-
teri hivatal folyosógalériáján
nyílt egy tárlat – elsõ alkalom-
mal népesítették be a területet
kizárólag gyermekrajzok. Jó-
tékonysági rendezvényrõl lé-
vén szó, minden résztvevõt
megjutalmaztunk, a felkészítõ
tanárok pedig virágcsokrot

kaptak. A rengeteg szép pálya-
munka miatt megfontolandó
lenne külön kötetben is kiad-
ni az elkészült alkotásokat.
– A gyerekek nemcsak rajza-
ikkal, hanem polgármester-
jelöltjeik révén is birtokba
vették a város legfõbb épü-
letét. Milyen felelõsséggel és
jogkörrel járt a diákpolgár-
mesteri tisztség?
– A város nyolc iskolájába
küldtük el a jelölési szempon-
tokat, amelyek alapján kam-
pányt kellett felépíteniük a 14
év alatti gyerekeknek. Olyan
ötletek érkeztek a program-
beszédek megfogalmazása so-
rán, amelyek némelyikét még
maga a polgármester úr is meg-
valósításra érdemesnek talált:
felosztani a belváros egyes

területeit az iskolák között,
amelyek mint az adott terület
örökbefogadói gondoznák,
szépítenék és tisztán tartanák
kis „parcellájukat”, vagy pél-
dául egy gyermekcukrászda
létrehozása. Hatan maradtak
a finisben, mert a Templom-
dombi Általános Iskola és a
Ferences Gimnázium végül
nem állított jelöltet. Május 1-
jére összeállt a jelöltek listá-
ja. Ahhoz azonban, hogy iga-
zán meg lehessen ismerni a
diákokat, nem volt elegendõ a
bemutatkozás az újságban és
a saját iskolájukban, hanem
élõben, a polgármesteri hiva-
tal dísztermében külön-külön
is meg kellett felelni hat kér-
désre, amelyeket a polgár-
mester és az alpolgármester úr

Teret az ifjúságnak!
A gyermeknapi rendezvény ötletgazdájával, fõszervezõjével és egyben a fõvédnöké-
vel, dr. Szántó Csillával beszélgettünk a megmozdulás tanulságairól, lehetséges
kifutásairól és a jövõ évre megelõlegezett felajánlásokról.

Dr. Szántó Csilla

A rajzverseny elsõ helyezett munkája 
Máriáss Anna (14 éves, Szent András Iskola) alkotása 

Dr. Dietz Ferenc polgármester Lissák Domonkos
diákpolgármesternek átnyújtja az oklevelet

A diákpolgármester-jelöltek és a nyertesek (a képen balról jobbra):
Lévai Bianka (12 éves, AGY Tanoda), Borbély Brigitta (14 éves, Izbégi Általános Iskola)
– alpolgármesterré választották, Lissák Domonkos (12 éves, Református Gimnázium) –

polgármester lett, Gáthy Gergely (14 éves, Szent András Általános Iskola), 
Szatmári Z. Bence (14éves, Barcsay Jenõ Általános Iskola) és Szabó Kristóf Bence (14

éves, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium)



felváltva tett fel. A szavazás
törvényességét dr. Kirchhof
Attila aljegyzõ biztosította, s
ahogyan az igazi választá-
sokon, itt is nemzeti szín tol-
lal adhatták le a voksokat a
megválasztott elektorok az
elõre gyártott szavazólapo-
kon. Ezután háromtagú válasz-
tóbizottság elõtt nyitottuk fel
az urnát. Lissák Domonkos
mögött Borbély Brigitta egyet-
len szavazattal maradt le –
elõbbi lett a diákpolgármester,
utóbbi pedig a diák alpolgár-
mester. Valamennyi induló
jelölt ajándékot kapott, majd
ebéd következett a Korona
Étteremben, illetve az elek-
torok részére állófogadás 
a Polgármesteri Hivatalban. 
A két vezetõ diák-tisztség-
viselõ ezután konflison ment
a Czóbel-parkba, hogy ott
ünnepélyesen megnyissa a
gyermeknapi rendezvényso-
rozatot.
– Aki az említett rendezvé-
nyekbe nem kapcsolódott bele,
az is bõven talált magának
élményt. Végül hányféle prog-
ramból lehetett válogatni?
– Számos szponzori felajánlás-
nak köszönhetõen ingyen le-
hetett igénybe venni, például
a rodeobikát, a légvárat, az
elektromos kisautókat, a szu-
móbirkozást, a csacsifogatot,
a tevelovaglást, gladiátor-
játékot, valamint ingyen le-
hetett hajókázni, karaokézni,

és ezen túlmenõen mindenki
kaphatott süteményt, üdítõt,
lufikat és egyéb apró aján-
dékokat. A szabadtéri prog-
ramok iránt óriási volt az
érdeklõdés: például Dorogról,
Visegrádról és Dömösrõl is
érkeztek vendégek. A vissza-
jelzések azt mutatják, hogy
jövõre is meg kell rendezni egy
hasonló eseményt. Máris sok
szponzori felajánlást kaptunk
2009-re vonatkozóan, továb-
bá az iskolák is kifejezték
szándékukat, hogy különbözõ
elõadásokkal készülnek, a
diákpolgármester-választást,
a rajzversenyt jövõre beépítik
a tantervbe, így az ideihez
képest több idõ lesz felkészül-
ni rá. A mostani együtt-
mûködésnek az is jelentõs
érdeme volt, hogy az iskolák
jobban megismerhették egy-

mást, nem beszélve a szü-
lõkrõl, akik szintén átlátha-
tóbb képet kaptak a város
oktatási intézményeinek mû-
ködésérõl, profiljáról, erényei-
rõl. Mindenkinek csak meg-
köszönni tudom a segítséget,
s remélem, jövõre is legalább
így élvezik majd a gyerekek,
hogy csakis róluk szól a város.
S itt szeretném megköszönni
Stiglmayer Gábor, a Kistérségi
Iroda kulturális és turisztikai
menedzserének segítségét,
aki velem együtt a rendezvény
fõszervezõje, koordinátora
volt, s aki nélkül nem valósul-
hatott volna meg ez a három-
napos rendezvény. S nélkü-
lözhetetlen segítséget nyúj-
tott fõ szponzorunk, a Raif-
feisen Bank Zrt. Köszönjük!

- bt -
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A diákpolgármester-
választáskor az alábbi
kérdésekre kellett vála-
szolniuk a jelölteknek:

1. Kit és miért tekintenél
példaképednek, mint
diákpolgármester, mint a
város elsõ vezetõje? (Pl.
Mátyás király, Nagy Sándor,
Napóleon.) Szerinted
milyen személyiségje-
gyekkel kell rendelkezni
egy ilyen tisztség
betöltéséhez, és miért?

2. Milyen ruhát, öltözéket
vagy kiegészítõt válasz-
tanál, mint polgármester?
Javasolnál-e valamilyen
megkülönböztetõ öltözéket
a képviselõk számára?

3. Megváltoztatnád-e a
jelenlegi polgármester úr
szobáját, és miért?

4. Mi a kedvenc helyed
Szentendrén, és miért?

5. Van-e olyan épület,
intézmény (bolt, mozi, klub
stb.), amire szerinted
feltétlenül szükség lenne
Szentendrén?

6. Mi a kedvenc számod,
évszakod, színed, virágod,
állatod és ételed?

A gyermeknapi rendezvény-
sorozat támogatói:

Raiffeisen 
Bank Zrt.

Interspar Magyarország, Vá-
rosi Szolgáltató Zrt., Telmex
Kft., Szamos Marcipán Cuk-
rászda, Surányi Cukrászda,
TV5, Miamanó Gyermekru-
házat, Happy Boksz, Hello
Kitty, Pap-szigeti strandfür-
dõ, Rákóczi Ferenc utcai és
Kálvária úti virágbolt, Corner
Szerb Vendéglõ, Szentendre
Város Önkormányzatának Hi-
vatásos Tûzoltósága, Szent-
endrei Rendõrkapitányság,
Polgárõrség Szentendre,
Szentendrei Közterület-felü-
gyelet, Gondolat Televízió,
Korona Étterem, Bubla János
fiákeres, Szentendre és Vi-
déke

Külön köszönet jár a követ-
kezõ segítõknek:

Stiglmayer Gábornak és a Kis-
térségi Irodának, Petõ Kata-
linnak, a polgármesteri hiva-
tal titkárságvezetõjének, az
Izbégi Általános Iskola pe-
dagógusainak és diákjainak,
Kudlik Júlia és Novodomszky
Éva mûsorvezetõknek, dr. Tö-
rök Katalin mûvészeti írónak,
Deim Pál, Páljános Ervin és
Szakács Imre mûvészeknek 
a rajzverseny zsûrizéséért, 
a Welldance Sporttánc Egye-
sület tagjainak és vezetõ-
jének, Szépolt Gabriellának,
a Balkan Expressnek és Hor-
váth Frigyesnek a lovasbemu-
tatóért.

A két vezetõ diák-tisztségviselõ konflison ment a Czóbel-parkba, 
ahol megnyitották a gyermeknapi rendezvénysorozatot.
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Afiatalok által Berci bá-
csiként emlegetett mû-
vész 1979 óta él Szent-

endrén. A városhoz való kö-
tõdése képein is egyértelmû,
és mindig azon igyekezett,
hogy képességei szerint megt-
egyen mindent, hogy méltó
lehessen arra a megbecsü-
lésre, amelyben a város része-
sítette a három évtized alatt.
Molnár Bertalan 1953-ban kez-
dett tanítani Füzesgyarmaton,
'58-tól 79-ig Szentmártonkátán
élt, azóta pedig városunkban –
2004-es nyugdíjazásáig – ének-
zene, történelem, rajz tantár-
gyakat oktatott.
Elsõ kiállítása óta, amely
Szentmártonkátán volt, fo-
lyamatosan vesz részt csopor-
tos és egyéni tárlatokon. Ma-
radandó élményt jelentett
számára a legelsõ szentendrei
bemutatkozás a PMKK kiál-
lítótermében 1985-ben, ami-
hez nagy segítséget kapott
Deim Pál és Balogh László fes-
tõmûvészekrõl.
Mint elmondta, stílusát ille-

tõen érdeklõdése kétirányú: az
impresszionizmus és a konst-
ruktivizmus stílusvonalai áll-
nak hozzá közel. Ez a kettõség
ötvözõdik alkotásaiban, de
nem idegenkedik más irányza-
toktól sem, ha a téma úgy
kívánja. Pályafutása alatt sok
mûvész hatott rá, de leg-
szívesebben Nádasdy Jánosra
emlékszik vissza, akitõl sokat
tanult szín- és térperspektíva
értelmezésében, a mûvészi
attitûd megalkuvás nélküli
megtartásáról.
Az alkotás számára nem mun-
kát jelent: a napi 2-3 óra
tökéletesen kizökkenti a hét-
köznapi gondok világából,
ilyenkor számára csak a fes-
tésre váró téma létezik. Le-
hetõségeivel, körülményeivel
mindig elégedett volt. Tuda-
tában van annak, hogy isteni
ajándékban részesült, hitval-
lása szerint az ember csak
eszköz – sokszor öntudatlanul
– a gondviselés által meg-
határozott tervek végrehaj-
tásában. Úgy érzi, a színekbe

foglalt gondolatok a lélek ki-
sugárzásai, és ha ezzel örömet
tud szerezni valakinek, a leg-
fontosabbat elérte.
Sikereirõl kérdezve a szerény
mûvész elmondta, hogy leg-
nagyobb eredményének egy-
kori tanítványai sikereit tart-
ja, azt, hogy nyomot hagyha-
tott sok gyermek lelkében. Ez
erõsíti meg abban, hogy ér-
demes volt a pályán kitartani
a sokszor nehéz viszonyok
közepette is. És amit kihang-
súlyozott: a sikerek mögött
mindig ott volt a család támo-
gatása, szeretete is.

Részletek a jubileumi kiál-
lítást megnyitó Bárdosi Jó-
zsef mûvészettörténész be-
szédébõl

Õ esztétikai értelemben is lokál-
patrióta. Mit is látunk a képein?
Elsõként azt mondom, hogy
Szentendrét látjuk. Másodszor
azt, hogy Szentendre a lakóhe-
lyünk. Harmadszor pedig azt,
hogy még a lakóhely kifejezés

is rideg ahhoz a szeretetteljes,
poétikus megfogalmazáshoz,
amelyet a képeken látunk. (…)
És hogy mi is ez a költõi, poé-
tikus és szeretetteljes térszer-
kezet? (…) Mit látunk? Város-
képeket? Igen. Csendéleteket?
Igen. Geometrikus kompozí-
ciókat, Igen, de nem külön-kü-
lön, hanem együtt. És a három
mûfaj együtt adja a kompozí-
ciók lényegét. (…)
És ha lexikoni tömörséggel kell
megfogalmazni, hogy miként
élteti Molnár Bertalan a hagyo-
mányt, akkor azt mondom,
festményein kényes egyensúlyt
teremt a látvány és stilizálás

között, stilizálás és festõiség
között, ezzel egyensúlyt teremt
a festõiség és a valóság között.
(…) Bátram állíthatom, hogy
Molnár Bertalan festészetének
titka és sikere nem más, mint a
valóság és az esztétikum közöt-
ti keskeny út megtalálása. (…)
…szakszerûen kifejezve: nem
hideg geometriát látunk, nem
a matematika és nem az abszt-
rakció felé tolódik el a látvány.
És ennek köszönhetõ, hogy
Molnár Bertalan bármennyire
is átírja a valóságot, mégis
nézhetõ és élvezhetõ látké-
peket rajzol elénk.

- ne -

Berci bácsi 75 éves
Molnár Bertalan festõmûvész kiállítása május elején nyílt meg a Városháza Galérián. 
A kiállításon megjelentek nagy száma is bizonyítja, mennyien szeretik, tisztelik az
immár 75 éves szentendrei mûvészt. 

Dr. Csillag Béla
több mint 15
éves szakmai
tapasztalattal
és kórházi hát-

térrel kezdi meg szakren-
delését a Dunakanyari Orvosi
Centrumban minden kedden
délután.

A fül-orr-gégészettel párhu-
zamosan foglalkozik akupunk-
túrával, elvégezte a Pécsi
Orvostudományi Egyetem Ha-
gyományos Kínai Orvoslás sza-
kát. E többezer éves gyógymó-
dot betegségek széles körében
kiegészítõ vagy önálló ke-
zelésként is alkalmazza.
Tevékenysége az alábbiakra
terjed ki:
• Akupunktúrás orvosként lég-
úti, fül, mozgásszervi, emész-
tõszervi, húgyúti, bõr, ide-
grendszeri betegségek, súly-
problémák, szenvedélybeteg-
ségek, keringési zavarok, a
hormonháztartás zavarai, al-
lergiák. Ezek egész testen,
vagy fülkagylón végzett tû-
szúrásos, illetve lézer ke-
zelése.

• Felnõttek és gyermekek fül-
orr-gégészeti szakvizsgálata
és kezelése:
• Torok és mandula beteg-
ségek, 
• Orr és orrmelléküregi elvál-
tozások, polipok, ciszták 
• Hallójárat, közép- és bel-
sõfül betegségek 
• Rekedtség, hangszalag be-
tegségek 
• Nyaki gyulladások, ciszták 
• Felsõ légúti allergiás be-
tegségek ellátása 
• Légzési panaszok, horkolás
kivizsgálása, konzervatív és
mûtéti kezelései 
• Herpesz, afta, kisebb gyul-
ladásos elváltozások lézer
kezelése 
• Ha a gyógyulás másképpen
nem lehetséges fül-orr-gé-
gészeti mûtétek. Biztonsá-
gos kórházi háttérrel, gyer-
mekek esetén szülõi együtt-
léttel.
• Orr és garatmandula eltá-
volítása 
• Endoszkópos orr és orrmel-
léküregi mûtétek 
• Hallásjavító és egyéb fül-
mûtétek 

• Hangszalagok mikrosebé-
szeti mûtétei 
• Nyaki ciszta eltávolítása 
• Lézeres beavatkozások 

Dr. CSILLAG BÉLA
fül-orr-gégész szakorvos,
akupunktõr 
kedd 16.15-18.15

DUNAKANYAR ORVOSI
CENTRUM
2000 Szentendre,
Dunakanyar krt. 30/A
Telefon: 06-26-302-946
E-mail: 
doc@dunakanyar.net 

Bejelentkezés bármelyik 
rendelésre: 
Hétfõ-kedd-szerda-
csütörtök: 8.00-13.00 és
15.00-18.00 óra között 
Péntek: 8.00-13.00 óra
között 

Az egészség érték, óvja,
védje saját és szerettei
egészségét! Látogasson el
hozzánk!

Fül-orr-gégészeti és akupunktúrás szakrendelés a DOC-ban
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Bauer István, a Magyar Alkotó-
mûvészek Országos Egyesüle-
tének (MAOE) elnöke röviden
foglalta össze azt a három mi-
niszter és öt államtitkár mun-
kásságán átívelõ történetet,
amely eredményeként a láto-
gatók és a mûvészek birtokba
vehették az új kiállítóteret és
közösségi épületet. A most át-
adott új galéria azonban még
csak elsõ üteme annak a be-
ruházásnak, amely a jelenlegi
mûtermek felújításával és még
három új, hasonló illetve egy
gondnoki épület, továbbá egy
nyitott szín felépítésével fogja
a város alkotóinak és az ország
mûvészeinek javát szolgálni.
Dr. Dietz Ferenc, városunk pol-
gármestere örömét fejezte ki,
hogy egyszerre mondhat kö-

szöntõt a 80 éves szentendrei,
valamint Európa legrégebbi, a
180 éves prieni mûvésztelep
közös kiállításának megnyi-
tóján, és emellett még egy új
épületet is átadhatnak. A pol-
gármester ez után bejelen-
tette, hogy Szakács Imre fes-
tõmûvész kezdeményezésére
valószínûleg a festészet nap-
ján, minden második évben
Európa legjelesebb képzõmû-
vésze városunkban veheti
majd át a 10 ezer eurós Arany
Paletta Díjat. 
A Dumtsa Jenõ Városfejlesz-
tési Stratégiában a Régi Mû-
vésztelep ugyancsak kiemelt
szerepet kap. Ennek szelle-
mében kötött Szentendre Bar-
bizonnal testvérvárosi szer-
zõdést, ezért is helyezte ki

városunk határába a festõk
városa táblát. Ugyanakkor a
Régi Mûvésztelep új épülete
kiemelten fontos állomása lesz
a Castrumtól idáig vezetõ
szentendrei kulturális útvo-
nalnak.
Walter Haßmann, a német
nagykövetség megbízottja
elsõsorban Németország és
Magyarország gazdasági, poli-
tikai, illetve kulturális kapcso-
latait hangsúlyozta. Emellett
kiemelte a mûvésztelepek
jelentõségét, amelyek azáltal,
hogy az iparosodás követ-
kezményei elõl vidékre me-
nekülõ mûvészeknek otthont
adtak, az itt született ered-
ményekkel újra hatottak a vá-
rosra. A régi hagyományokon
alapuló mûvésztelepek mo-

dern keretek között is folyama-
tosan változó, élõ mûvészet-
nek adnak otthont ma is.
Dr. Friedrich von Daumiller, a
Prieni Kulturális Egyesület
elnökének beszédébõl nem-
csak a két egyesület kapcso-
latainak elmélyülésérõl hall-
hattunk, hanem a prieni mû-
vésztelepen folyó mûvészet-
történeti kutatások magyar
vonatkozásairól is, méghozzá
Szinyei Merse Pál „boldogok
legboldogabbika” bejegyzé-
sérõl a legöregebb német
mûvésztelep krónikájában. „A
mûvészet szimpátiahordozó,
összehozza az embereket, és
barátságokat köt” – hangsú-
lyozta Herr von Daumiller, és
ennek jegyében 80. születés-
napja alkalmából a Hiemsee
fölött magasodó hegyeket
ábrázoló festménnyel ajándé-
kozta meg saját mûvésztelepe
nevében a szentendreieket. 
Szakács Imre festõmûvész, a
Régi Mûvésztelep Kulturális
Egyesület Elnökeként a rövid,
de mégis sok hírt közvetítõ
beszédek után már csak az
EuroArt fõtitkárának, dr. Ben-
no W. K. Risch Brüsszelbõl
küldött köszöntõ levelét ol-
vasta fel a közönségnek, mely-
ben a szövetség elnöke a
szentendrei kortárs mûvésze-
ket Európa legjobbjai között
említette.
A felszólalásokat követõen
Bauer István és Dietz Ferenc
beszédében is körvonalazott
háromoldalú megállapodás
aláírására került sor Szent-
endre Város Önkormányzata, a
MAOE és a Szentendrei Régi
Mûvésztelep Kulturális Egye-
sület között, hogy a most meg-
fogalmazott tervek mögött
még hatékonyabb együtt-
mûködés jöhessen létre.

Homage
Szentendre

Megkerült illúziók

Solymos Tamás Géza festõ,
esztéta Szentendre hangu-
latát, hagyományos értékeit
idézõ festményeibõl nyílik
kiállítás a Polgármesteri Ga-
lériában június 2-án, hétfõn
17 órakor. Az „Homage Szent-
endre” fõcímet viselõ kiállítás
a festõ Szentendrén, a plein
air jegyében készült alkotásait
mutatja be. 
Solymos Tamás Géza a '90-es
évek elejétõl állít ki rend-
szeresen. Képei állandó kiál-
lítás keretében a Bakonyban,

Döbröntén és Ausztriában
(Bécsben, Grazban és Linzben)
láthatók. Pályáját 1978-ban a
Pannónia Filmstúdióban raj-
zolóként kezdte. Az animációs
film, a reklámfilm, a plakát-
tervezés területén szerzett
tapasztalatai a tömör mûvészi
képi megfogalmazásra ösztö-
nözték. A gondolati sûrítés
lehetõségét keresve elõször a
nonfiguratív festészet felé for-
dult, amiben jelentõs szerepet
játszottak a budapesti Moholy
Stúdióban eltöltött évek. 
Solymos Tamás Géza ez alka-
lommal „Homage Szentendre”
címû kiállításán a város rész-
leges „festmény-dokumentá-
ciójára” vállalkozott. A város
ódon hangulatát fürkészve,

eufemisztikus törekvéssel ke-
resi a maradandót Szentendre
atmoszférájában. Képeivel tu-
datosítani igyekszik önmaga
és közvetve a városi polgárok
számára is annak az élettérnek
az értékeit, melyek a szent-
endrei mindennapokban kö-
rülveszik, melyeket évszá-
zadok során a város lakói a szó
szellemi és fizikai értelmében
is maguk teremtettek. Ez a
kiállítás tehát örömteli képi-
tisztelgés a városban keresett
és megtalált festõi illúziók
szellemében: „Homage Szent-
endre”.
A kiállítás megtekinthetõ jú-
nius 30-ig.

Ádám Kata
esztéta

Új épület, új lehetõségek
Fontos bejelentések tanúi lehettek azok, akik eljöttek szombaton a Régi Mûvésztelep
újjászületett galériájába. A Prien am Chiemsee és Szentendre, két élõ mûvésztelep
címû kiállításának megnyitóján többek között arról is szó esett, hogy német, belga,
holland és a francia pályázókkal versengve nagy eséllyel Szentendre adhat majd
helyet a kétévente megrendezésre kerülõ európai jelentõségû, 10 ezer eurós Arany
Paletta Díj díjátadó ünnepségének. 

Bauer István, a MAOE elnöke, dr. Dietz Ferenc polgármester és Szakács Imre festõmûvész

ISMÉT MÛHELYMUNKA 
A MÛVÉSZBOLTBAN, ILLETVE
A BOLT ELÕTTI JÁRDÁN

A májusi mûhelymunka témája a
„csurgatós” festés – drip paint-
ing – lesz, ami az amerikai Jack-
son Pollock kifejezésmódja volt.
Az absztrakt expresszionizmus
nagy alakjának módszerét pró-
báljuk ki mi is: a vásznat leterítjük
a földre és homokkal, üvegtör-
melékkel, forgáccsal összekevert
festékkel dolgozunk, dobozból
csöpögtetve, botokkal terelve a
festés irányát. A csurgatással lét-
rejött vonalak – eltávolodva a kon-
vencióktól – az alkotó lelki és
hangulati állapotát, valamint a
tudat alatti képzeteit fejezhetik ki.
Várunk mindenkit május 31-én,
szombaton 10 órakor a Mûvész-
boltban. Kérjük önöket, hogy
telefonon, e-mail-ben vagy sze-
mélyes jelentkezzenek, hogy
tudjuk, hányan leszünk!

Nagy Sándor Képkeretezõ
Mûhelye - Mûvészbolt

Szentendre, Kossuth L. u. 6-8.
info@nskeret.hu,
www.nskeret.hu
Telefon: 301-363

LEMEZBEMUTATÓ 
KONCERT

Június 6-án, pénteken 18 órakor
a Petõfi Irodalmi Múzeum díszter-
mében kezdõdik Szvorák Katalin
születésnapi lemezbemutató kon-
certje, melyen Szûz Mária-énekek
és magyar szentek énekei csen-
dülnek fel. Közremûködnek: Bolya
Mátyás (koboz, citera), Szokolay
Dongó Balázs (furulyák, duda, sza-
xofon), Mizsei Zoltán (ének, orgo-
na, csembaló), Vizeli Balázs (he-
gedû). A belépés díjtalan. 
A rendezvény elõtt a helyszínen
mûködõ postán emlékbélyeg kap-
ható, mellyel az Ódry Otthont
támogatják.



AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

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

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

Eladók kávéházi bútorok megkímélt
állapotban, 9 tonett szék, 3 tonett asztal,
Toszkana vitrines pult és szekrény. Tel.
06-20-823-2658.

ÁÁLLLLÁÁSS

Szállodába takarítónõt, éjjeliõrt, kisegítõ
szakácsot felveszünk. Tel. 06-20-999-
5665.

Belvárosi kávézóba, jól szituált, gyakor-
lattal rendelkezõ felszolgálót keresünk.
Vendéglátói végzettség, angolnyelv
használata elõny. Érdeklõdni: Tel. 06-20-
550-0553.

Irodai, adminisztratív munkára keresünk
munkatársat érettségivel és angol/német
nyelvtudással 6 órában. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: job123@
freemail.hu.

Nyári munkára diákot felveszünk. Tel. (26)
311-175.

Szentendrei munkahelyre fegyveres
vagyonõr hölgyek, urak jelentkezését
várjuk. Tel. 06-30-688-9575.

A szentendrei Templomdombi Általános
Iskola (Alkotmány u. 12.) részmunkaidõs
munkatársakat keres az alábbi mun-
kakörökre: német tanár, testnevelõ tanár,
gazdasági ügyintézõ, fûtõ-karbantartó. A
részletes pályázati felhívás a www.szent-
endre.hu honlapon olvasható. Tel. 26-
300-556.

Nem szezonális üzletbe keresek németül
és angolul beszélõ felszolgálót, konyhai
kisegítõt és szakácsot. Tel: 70-555-0324.

Szentendrei Casino éttermébe szakképzett
felszolgálót keresek. Tel. 06-30-381-
7764.

Bogdányi utcai népmûvészeti üzletünkbe
fõállású, szorgalmas, angolul, németül
beszélõ alkalmazottat azonnali kezdéssel
felveszünk. Tel. 06-30-437-5394.

Szentendrei belvárosi munkahelyre intel-
ligens, jó megjelenésû, gépelni tudó,
számítógéphez értõ munkatársat keresek
bizalmi munkakörbe. Fényképes önéletra-
jzokat fizetési igény megjelölésével a
szerkesztõségbe kérem küldeni „aktatás-
ka” jeligére.

Szentendrei mûhelyembe varrónõt kere-
sek. Tel. 06-30-966-8497.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Környéken, igényes otthonban takarítást
vállalok. Tel. 06-70-637-0343.

Leinformálható nõ takarítást vállal. Tel.
06-20-997-4863.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt,
egyszeri alkalommal biorezonanciás
csúcsterápiával, 7000 Ft-ért bejelen-
tkezéssel a békásmegyeri, a Vörösvári úti
vagy az Újpesti, a XIII. kerületi, Gömb u.
48. szám alatti szakorvosi rendelõben.
Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

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

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

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

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

Szenrendrén 60 nm-es berendezett lakás
kiadó. Tel. (26) 316-555, 14 óra után.

Szentendrén 2 személynek szoba, fürdõ-
szobával kiadó. Tel. (26) 314-039.

Kiadó Szentendrén a Pismányban a Napos-

sétányon egy 2 szobás 65 nm-es tetõtéri
körpanorámás külön bejáratú lakás kis
kertrésszel Ár: 80 000 Ft/hó + rezsi. Tel.
06-30-948-6051, (26) 317-061.

Szarvashegyen új 120 nm kertes családi
ház hosszú távra kiadó július 1-tõl. Tel.
06-20-994-0668.

Kiadó Szentendrén Pismányban a Napos-
sétányon egy 50 nm-es egy szobás tetõtéri
apartman, külön bejáratú, körpanorámás,
külön kis kerttel, 60 000 Ft/hó + rezsi.
Tel. 06-30-948-6051, (26) 317-061.

Püspökmajor-lakótelepen 41 nm-es, elsõ
emeleti, 1,5 szobás, teljesen felújított
lakás kiadó. Ára: 55 000/hó + rezsi. Érdek-
lõdni: 06-70-383-5003, 06-70-383-5002.

Kiadó szentendrei Duna-parton kis, kertes
ház, olcsón, jó közlekedéssel. Tel. 06-20-
364-2840.

Széchenyi téren 2 szobás lakás azonnal,
beköltözhetõen, hosszútávra kiadó. Tel.
06-20-918-1825.

Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30-
190-6742.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

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

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

Püspökmajorban 68 nm-es földszinti 2+2
félszobás lakás eladó, vagy hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-954-6733.

Püspökmajorban 63 nm-es 2 és fél szobás
földszinti lakás eladó. Tel. 06-20-954-
6733.

Szentendrén a fõút mellett kitûnõ
helyen, 2000 nm-es ingatlan vál-
lalkozás céljára is kiváló, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

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

Füzesparkban 59 nm-es, 1+2 félszobás,
étkezõs, 3. emeleti, erkélyes, egyedi fûtés-

sel, vízórával, kábeltévével, valamint
klímával rendelkezõ felújított öröklakás
16,2 millió forintért eladó. Érd Tel. 06-
20-212-7090

Tahiban 850 nöl építési telek pa-
norámával, vízzel, villannyal meg-
oszthatóan is, 10 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Tahiban a legkitûnõbb helyen 230 nöl
õsfás, szuper építési telek fõúttól 200
m-re 12 millió forintért eladó. Ritka
lehetõség! Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén társasházi garzonlakás plusz
erkély, jó helyen, 9 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Fûzesparkban 1 emeleti, 56 nm-es, erké-
lyes lakás eladó. Ár: 15,5 millió Ft. Tel.
06-30-670-2894.

Szentendre Fõterén lévõ 60 nm-es,
emeleti, önkormányzati lakásomat
kisebb önkormányzatira vagy ingatlanra
cserélem. Panel kizárt. Tel. 06-20-594-
3063.

Szentendre központjában, 224 nöl nyeles
telken, két szobás, beköltözhetõ, felújí-
tott lakóház, nagy garázzsal, 25 millió
forint irányáron, sürgõsen eladó. Tel. (26)
310-095, 06-20-945-5362.

Szentendrén lakás eladó az angol
házakban, 2 és fél szobás, felújított,
61 nm, 15,5 millió Ft. Tel. 06-30-499-
3094.

OOKKTTAATTÁÁSS

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

Angol nyelvtanár nyári szintfenntartó
foglalkozásokat vállal minden szinten
gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt. Tel.
(26) 312-369, duju@dunakanyar.net

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

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

A dohányboltban dohányzási kel-
lékek, játékok, újságok, online tele-
fontöltés, öngyújtó töltés.
Szeretettel várjuk kedves vásár-
lóinkat!

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

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

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

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

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

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

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, vil-
lanytûzhely és mikrosütõ javítása su-
gárzásméréssel! 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.

Gyermek felügyeletet vállalna 2 éves
kortól, megbízható, nyugdíjas nagymama
csak Szentendrén, saját lakásában is, akár
éjszaka is. Tel. (26) 380-599.

Kertgondozást vállal gyakorlott meg-
bízható kertész. Tel. 06-20-346-2840.

ÜÜZZLLEETT

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

Bogdányi utcában üzlet kiadó. Tel. 06-
20-320-3482.

A VSZ Zrt. telephelyén az alábbi helyiségek
bérelhetõk: 260 nm csarnok, 36 nm raktár
94 nm mûhely, 30 nm mûhely, 70 nm
mûhely, 70 nm mûhely. Ár: 1064 Ft/nm/hó
+ ÁFA + rezsi. Érdeklõdni a (26) 501-021-
es telefonszámon lehet, 7 órától 15:30-
ig.

EEGGYYÉÉBB

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

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!

K  Ö  Z  H  A  S  Z  N  Ú  S  Á  G  I     J  E  L  E  N  T  É  S
a 2007. évrõl

Az Egészséges Városért Közalapítvány Kuratóriuma 2007.évi közhasznúsági
jelentését az alábbiakban teszi meg:

1. A Pest Megyei Bíróság az Egészséges Városért Közalapítványt 
5.Pk.60.197/1998-s számú  határozatával közhasznú szervezetté minõsítette.

2. Számviteli beszámoló ezer forintban: 2007. év e Ft
A.    Befektetett eszközök: 99

II. Tárgyi eszközök 99
B.     Forgóeszközök: 1 685

IV.  Pénzeszközök 1 685
E S Z K Ö Z Ö K   Ö S S Z E S E N: 1 784

D.     Saját tõke:                           1 769
I.   Induló tõke 300 
II. Tõkeváltozás 2 149 
III.Tárgyévi eredmény (közhaszn.tev-bõl) - 680

F. Kötelezettségek: 15 
II. Rövid lejáratú kötelezettség 15 

F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N: 1 784 

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S:
A.   Összes bevétel: 1 717
B.   Összes költség: 2 397
E.   Eredmény: - 680

1. A közalapítvány költségvetési támogatásban  nem részesült .
2. Vezetõ tisztségviselõ juttatásban nem részesült.

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 30. péntek, 18 óra
GRÓF ALMÁSY LÁSZLÓ – AZ „ANGOL
BETEG” – IGAZ TÖRTÉNETE
Kiss Mao-Tun István elõadása
Közremûködnek: Lindner Monika 
és Varga József

Június 6. péntek, 18 óra
A SZENT KORONA EVANGÉLIUMA IV.
Dr. Varga Tibor 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 30. péntek
18.15 27 IDEGEN IGEN - színes
magyarul beszélõ amerikai roman-
tikus vígjáték, 107 perc, 2008 (12)
rendezte: Anne Fletcher
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József

Május 31. szombat
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 amerikai animáció, 85 perc,
2007 rendezte: Steve Martino,
Jimmy Hayward
18.00 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK -
színes feliratos amerikai thriller,

122 perc, 2007 (16)
rendezte: Joel és Ethan Coen
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József

Június 1. 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 amerikai animáció, 85 perc,
2007 rendezõ: Steve Martino,
Jimmy Hayward
18.15 BAKKERMANN -  színes ma-
gyar játékfilm, 86 perc, 2007 (12)
rendezte: Szõke András
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József

Június 2. hétfõ
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
20.15 NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK -
színes feliratos amerikai thriller,
122 perc, 2007 (16) rendezte: Joel
és Ethan Coen

Június 3. kedd
17.45 SZERELEM A KOLERA IDE-
JÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma, 139 perc,
2007 (12) rendezte: Mike Newell
20.15 PAPÍRSÁRKÁNYOK - színes
feliratos amerikai film, 122 perc,
2007 (12) rendezte: Marc Forster

Június 4. szerda
18.15 NYUGALOM - színes magyar
filmdráma, 108 perc, 2008 (16) 
rendezte: Alföldi Róbert 
20.15 AMERIKAI GENGSZTER -
színes feliratos amerikai krimi, 157
perc, 2007 (16) rendezte: Ridley
Scott

15 ÉVES A DIÓTÖRÕ
BALETTISKOLA 
Június 1-jén vasárnap dél-
elõtt 11 órakor, a Pest Megyei
Könyvtár Színháztermében
(Pátriárka u. 7.) a Diótörõ
Balettiskola 15 éves jubileu-
mi mûsorában öt korcsoport-
ban több mint 90 gyermek lép
a színpadra, hogy megmu-
tassák, mit tanultak az évek
során, valamint a jubileum
tiszteletére a régi táncosok is
ismét fellépnek. Tanárok: Gyú-
róné Domján Andrea és Gyúró
Tamás. Belépõdíj: 800 Ft.

IRODALMI EST 
Az Ünnepi Könyvhét alkal-
mából a Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.) vendége lesz
Jókai Anna Kossuth-díjas író-
nõ és Vasy Géza, a magyar
Írószövetség Elnöke június 3-
án, kedden 18 órakor. 

LEÁNYFALU NAPOK
május 31-én, szombaton a fut-
ballpályán, a Duna-parton.
10: kötélhúzás a Duna felett
(Leányfalu - Pócsmegyer)
10.30: A Leányfalusi Szekér
Színház bemutatója
11.30-tól: hastánc, mûvészi
torna, vívás bemutató, akroba-
tikus rockandroll, latin táncbe-
mutató
13-17: egészségügyi szûrés
15-17: önkormányzatok kö-
zötti futballmérkõzések
15-18: hõlégballonozás
19: 100 Folk Celsius koncert
19.50: Bödöcs Tibor humorista
20.30: Fenyõ Miklós Rock'
n'Roll Party koncert
22.10: gyertyaúsztatás 
Június 1., vasárnap 10-tõl 22-
ig a múzeumban és a kertben:
Leányfalui Reneszánsz Nap
kiállítás, Kecskés Együttes
koncertje, Kobzos Kiss Tamás,
reneszánsz divatbemutató

CSALÁDI HORGÁSZ- 
ÉS FÕZÕVERSENY
Június 7-én rendezi meg a
Helyõrségi Klub az I. „Hely-
õrségi Családi Nap”, horgász-
és fõzõversenyt. Reggel 7
órakor a Háziréti horgásztónál
kezdõdnek a programok. A
versenyre jelentkezés június
2-ig a Helyõrségi Klubban
Dózsa Gy. u. 8. Telefon/fax:
06 26 312-822; tel.: 06-26
505-042.

ÉLET-KÉP-REGÉNY 
Élet-Kép-Regény címmel nyílt
meg május 22-én az Ipar-
mûvészeti Múzeumban Péreli
Zsuzsa gobelinmûvész élet-
mû-kiállítása. A tárlat szep-
tember 14-ig tart nyitva.

Polgári Piknik 2008
A Fidesz, a KPE, a KDNP és a Fidelitas szentendrei szervezetei és part-
nerei június 8-án, vasárnap a Pap-szigeti strand területén szeretet-
tel várnak mindenkit, aki szívesen tölt el egy vidám napot kellemes
társaságban.
Program: 
10.30-tól Gyülekezés, majd bográcsfõzés, közben zene, gyerekeknek
játékos programok, sportolási lehetõség, beszélgetés
12.30-14.00 Ebéd a bográcsban fõtt étkekbõl és a hozott
süteményekbõl
14.00-15.00 Politikai kerekasztal - nem csak a politikáról. Aki kérdez
Fodor Pál, akik válaszolnak: jobboldali országgyûlési képviselõk:
Fónagy János, Hadházy Sándor, Mikola István, Turi-Kovács Béla
15.00 - 15.15 Sergõ Sára nívódíjas iskolai tanuló népdalokat énekel
15.15 - 16.15 Malibu zenekar - nosztalgikus zene élõben (Illés stb.
dalok)

A HÓNAP MÚZEUMA SZENTENDRÉN
Május 1-jétõl kezdõdõen a PMMI havonta más szentendrei kiál-
lítóhelye a Hónap Múzeuma. Programunknak az a célja, hogy
ismét ráirányítsuk a figyelmet Szentendre muzeális gyûjte-
ményeire. Az egy hónap idõtartama alatt biztosított díjked-
vezménnyel azok számára is lehetõvé kívánjuk tenni a múzeum-
látogatást, akiknek eddig nem volt módja arra, hogy a gyûj-
teményekbe eljöjjenek.
A Hónap Múzeumában a belépõjegy a mindenkori ár 50%-a,
csoportok számára a tárlatvezetés ugyancsak 50% kedvez-
ménnyel (diák csoportoknak 1000 Ft, felnõtt csoportoknak 2000
Ft) vehetõ igénybe.
JÚNIUS - RÓMAI KÕTÁR
Nyitva: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 16 óráig, pénteken 9-tõl 12
óráig. A belépés díjtalan, tárlatvezetést a 26/310-244/112-es
mellék telefonszámon, vagy a kozmuvelodes@pmmi.hu e-mail
címen lehet elõzetesen kérni.
Ulcisia Castra (Kr. u. a IV. századtól Castra Constantia) római
katonai tábor területén megnyitott szabadtéri Kõtárunkban
nagyrészt a Szentendrén elõkerült kõemlékeket mutatjuk be. A
kiállított tárgyak között temetkezési és vallásos emlékek mel-
lett Septimius Severus császár látogatása tiszteletére emelt
felirat, építészeti tagozatok és mérföldkövek is láthatók.
Június 7-én, szombaton 14-tõl 18 óráig 
CSALÁDI NAP A RÓMAI KÕTÁRBAN 
PANNÓNIA NÉPEI A RÓMAI KORBAN. HOGYAN ÉLTEK A RÓMAIAK?
Közremûködik a Griff Kultúra- és Hagyományõrzõ Egyesület

Medvék minden mennyiségben
A Barcsay Jenõ Általános Iskola tanulói minden évben gyer-
meknapra a pedagógusaiktól kapnak egy meglepi kiállítást. Így
történt ez most is. 
Május 23-án nyílt a Medvék minden mennyiségben címû kiál-
lítás a Barcsay Iskola Galériában. Az ötletadó és fõszervezõ M.
Göndör Éva begyûjtötte a gyerekek és pedagógusok kedvenc,
féltve õrzött, különleges macijait. A körülbelül 350 darabos
kollekcióból Braskó Weibl Fukárek rendezett életképekbõl álló
kiállítást. Van sakkozó, kiránduló, síelõ, fürdõzõ, biciklizõ,
balettos, TV maci, és mackót feltörõ macicsapat stb. 
A kiállítást Bán István nyitotta meg, aki matematikus, fizikus,
szenvedélyes vadász és három könyvet írt a medvékrõl, mellyel
meg is ajándékozta iskolánk könyvtárát. 
A kiállításról kiszorult macikból szépségversenyt rendeztünk. A
tanulók megválasztották a legpiszébb, a legcsinosabb, a legked-
vesebb, a legmosolygósabb, a legvidámabb mackót.
A Barcsay-s diákokon kívül az Izbégi iskolából már sok gyerek
látta a macikat. Várjuk az ovisokat és az iskolásokat is! Még
június 6-ig nyitva lesz a kiállítás.

Jótékonysági árverés
Tisztelettel hívunk mindenkit a Városháza dísztermében június
8-án, vasárnap 15 órakor kezdõdõ mûvészeti árverésre és
tombolahúzásra, melynek bevételébõl a Szomori Általános
Iskolát támogatjuk. A kiállítás megtekinthetõ ezen a napon 10
órától, a belépés díjtalan. A tombolajegyek 1000 Ft-ért vásárol-
hatók a helyszínen.
A rendezvény védnöke dr. Dietz Ferenc polgármester, házi-
asszony Kudlik Júlia. A kiállítást méltatja dr. Losonci Miklós
mûvészettörténész. Az árverés során meglepetés-vendégek
érkeznek.
Szponzorok: dr. Kiss Lászlóné (ikebana-dekoráció), AVIS Rent a
car, Tolonics Gyula képviselõ, Kapás Kopi Bt., Springmann László
asztalos, Bravos.
Adományozó mûvészek: Aknay János, Bai Zsuzsanna, Balogh
László, Deim Pál, Kalmár Pál, Losonci Lilla, Lukács Tibor, Rác
András, Rákossy Anikó, Solymos Tamás Géza és Szakács Imre fes-
tõmûvészek, Gy. Molnár István és Bereznai Péter grafikus-
mûvészek, Hönich Imre, Jeges Anikó, Szekeres Attila és dr. Vargay
Zoltán intarziamûvészek, Bangó Aliz, Bán Klára, Borsody László,
Herceg Zsuzsanna és Urbán Teréz keramikus mûvészek, efZámbó
István és Szuromi Imre képzõmûvészek, Csíkszentmihályi Róbert,
Farkas Ádám és Páljános Ervin szobrászmûvészek, valamint
Olaszországból De Negri de San Pietro Katalin porcelánfestõ-
mûvész.

A szervezõk nevében
Vásárhelyi Gyöngyvér
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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

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

„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

Kézilabda-
bravúr

Férfi NBI/B-s kézilabdacsa-
patunk parádés gõzelemmel
zárta az idei bajnokságot.
Sima gyõzelmet arattak Dabas
csapata ellen, akiket az elmúlt
két évben nem sikerült le-
gyõzni.
A mérkõzés jól kezdõdött, a
15. percig 1-2 góllal mindig
vezettünk, de ekkor Duzsi
Dávid súlyos sérülést szen-
vedett, és nem tudta folytat-
ni a játékot. Szerencsére az
eset nem zavarta meg a csa-
patot, döntetlennel zárult az
elsõ félidõ (16:16). A második
félidõben nagyon jó játékot
produkált a csapat, ami benne
volt már az együttesben, és
amit már régóta vártunk. Vé-
gig vezetve, sima ötgólos gyõ-
zelmet arattunk az esélyesebb
csapattal szemben. A felnõtt
csapat ezzel az eredménnyel
a tabella 6. helyén végzett.
Eredmény
Szentendre - Dabas 28:23
Legjobb góllövõk: Soproni 6,
Perényi 4, Simányi 3, Duzsi 3,
Nagy 3, Köck 3.

Az ificsapat megnyerte a baj-
nokságot, az országos ifi ku-
pán pedig a 3. helyet szerezte
meg.

Ezekkel az eredményekkel a
férfi kézilabda-csapat fennál-
lása – 1992 – óta a legsike-
resebb évet zárta.           T. L.

A RÁNCOK ÉS A LEFOGYHATATLAN
ZSÍRPÁRNÁK ELTÜNTETÉSE 

TÛ ÉS SZIKE NÉLKÜL

Szeretne plasztikai mûtét nélkül
megszabadulni ráncaitól és zsírpárnáitól?
Pollogen Regen TriPollar® rádiófrekvencia
az azonnali eredményekért.

Kontúr Stúdió
Városkapu Üzletház
Szentendre, Dobogókõi út 1.

Bejelentkezés:  06 202 095 033
www.studiokontur.hu

Falusi Olimpia 2008.
június 1., vasárnap

Immár harmadik alkalom-
mal rendezik meg a Skan-
zenben a Falusi Olimpiát. A
nevezõk szellemi és fizikai
erõnlétüket mérik össze
népi ügyességi és sport-
játékokban, mint például grundbirkózás, távolugrás, futás,
ötpróba, bothajítás, különbözõ erõpróbák, tájfutás, krokett
valamint ész-torna.
Várjuk azon sportos fiatalok (8 -18 év között), családok (1 vagy
2 felnõtt és 1-3 gyerek) és fiatalos lelkületû, de korosodó fel-
nõttek (szeniorok) egyéni illetve csapatos jelentkezését, akik a
tiszta játék szellemében küzdenek és vágynak a dicsõség
babérkoszorújára!
Az esemény vendége lesz Kósz Zoltán, olimpikon, vízilabdázó,
aki a díjkiosztón vállalt fontos szerepet, valamint Kovács István,
aki egyike annak a 4 fáklyafutónak, akik Kínában jártak. Kovács
István segíti elõ a versenyzõk bemelegítését, és bemutatja az
érdeklõdõknek az olimpiai fáklya másolatát.

Anonim alkoho-
listák gyûlése in-
dul a Tóth István
Lakótelepi Klub-
k ö n y v t á r b a n
(Hamvas B. u. 6.)
heti két alkalom-
mal: hétfõn és szerdán 18.30-
tól 19.30-ig. Az elsõ találkozó
június 9-én, hétfõn lesz.
Várunk olyan embereket Szent-
endrérõl és környékérõl, akik
alkoholproblémával küzde-
nek, illetve akik a családtag-
jaik, közvetlen hozzátartozóik
révén közvetlenül érintettek.
A csoport fontos jellemzõje:
anonim módon mûködik, ami
azt jelenti, hogy szigorú titok-
tartási kötelezettség vonat-
kozik a csoportban résztvevõk
számára, azaz senki társadal-
mi pozíciójára, egzisztenciális
helyzetére vonatkozó infor-
mációkat a csoporttagok más-
hová nem továbbíthatnak.

Kérünk mindenkit,
hogy aki közvet-
lenül vagy közvet-
ve alkoholproblé-
mával küzd, jelen-
jen meg ezen a
gyûlésen, hiszen

itt problémáira segítséget
kaphat. A gyûléseken való
részvétel ingyenes, anonim, a
csoport semmilyen társadal-
mi, vallási csoporthoz nem
kötõdik. A részvétel egyetlen
feltétele az alkoholfüggõ-
ségtõl való megszabadulás
igénye.
A csoport 70%-kal hatéko-
nyabban mûködik, mint bár-
milyen pszichiátriai kezelés.
A gyógyulási arány kétéves
utánkövetéses vizsgálattal
60-70%, míg más módszerrel
csupán 5-6%.

Szabó Katalin 
pszichológus

06-70-209-5587

Alkohol: no!

Kellemes, otthonos környezetben
3 percre a Kaiser's-tõl a szentendrei Rózsakertben 

Szolgáltatások:
PEDIKÛR • MANIKÛR

THAI TALP MASSZÁZS 30' • THAI TALP- ÉS LÁBMASSZÁZS 60' 

A hirdetés bemutatása egyszeri 10%-os kedvezményt nyújt bármely 
szolgáltatásból. 

További állandó névnapi 10% árkedvezményt nyújtok minden kedves 
vendégemnek.

Idõpont egyeztetés a 20/514-3323-as számon. 

Kati-Pedikûr


