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cikkünk a 7. oldalon

KULTÚRA
Könyv- és filmismertetõk 

a 10-13. oldalon

arcok
Az Emberélet Alapítvány – vezetõje W. Horváth Nóra  – jótékonysági bált rendezett a
daganatos betegek és hozzátartozóik támogatására (12. oldal).  Új rovatunkban
könyveket, CD-ket, filmeket ajánlunk olvasóinknak. E héten egyik szerzõnk Berényi
Marianna (10-11. oldal). Magyar Mûvészetért Díjat kapott az idén többek között
Vinczeffy László sepsiszentgyörgyi és Aknay János szentendrei festõmûvész (13. oldal).
Szegeden, a Roeck palotában látható március közepéig efZámbó István képzõmûvész
kiállítása, melyet az efZámbó Happy Dead Band koncertjével zárnak (13. oldal).

W. Horváth Nóra Berényi Marianna Vinczeffy László Aknay János EfZámbó István

Mint múlt heti számunkban megírtuk, tartaléklistáról a
kifizetendõ támogatások listájára került január végén a
Pannónia-telep csapadékvíz-elvezetésére kiírt nyertes
pályázat, vagyis Szentendre városa 10%-os önrész mel-
lett több mint 443 millió forintos támogatást kap az
Európai Uniótól, hogy a déli városrészben még idén
kiépülhessen az esõvíz-elvezetõ rendszer. Ez alap-
feltétele annak, hogy Pannónia-telepen megindulhas-
son az infrastrukturális fejlõdés: a pályázattal sikerül
megoldani a csapadékvíz elvezetését, amely idõt állóan
biztosítja a földutak szilárd burkolatúvá alakításával,
illetve az aszfaltozott utcák burkolatcseréjével Pan-
nónián a minõségi közlekedést.

A részletekrõl a projektet gondozó cég, a Pro Szentendre Kft.
ügyvezetõje, Bornemisza Miklós, illetve Pannónia-telep körzeti
képviselõje, Dicsõ Zoltán ad felvilágosítást.

Írásunk az 5. oldalon

Fejlesztések Pannónia-telepen

40 éves Teátrum

A Szentendrei Kulturális Kht. szeretné megünnepelni az idén 
40 éves Szentendrei Teátrumot. Az évforduló kapcsán kéri 

a Szentendrén és a környéken lakókat, hogy akinek birtokában van
fotó, amatõr film vagy hangfelvétel az elmúlt években készült 

valamelyik elõadásról, próbáról vagy a közönségrõl, és azt szívesen
kölcsönözné a kht. számára, jelentkezzen telefonon vagy e-mailben.

Telefon: (26) 312-657
e-mail: dmh@dunakanyar.net
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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
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken  
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825

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
06 30 594443

SSOOSS

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 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:  Maros Emõke, Miser István, Széles Nóra • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig.Apróhirdetést a megjelenés elôt-
ti keddig fogadunk el.• Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN
0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu

Pályázati felhívás 
– Fõzzön játszóteret!

Egy ismert élelmiszerízesítõ cég pályázatot hirdetett új ját-
szóterek kialakítására. 2009-ben hat játszótér sorsolás útján
épül fel az ország különbözõ pontjain, a 7. játszóteret a legtöbb
pályázatot beküldõ település nyeri, a 8. játszótér azon a
településen épülhet fel, ahonnan a lakosság számához vi-
szonyítva a legtöbb beküldés érkezik. A játék január 15-tõl
augusztus 15-ig tart. A csak Pest megyére vonatkozó sorsolás-
ra várt vonalkódok beküldési határideje: április 15. 
Ezt követi még augusztus 25-én az egy egész országra vonatkozó
sorsolás. 

További információ: 26/503-398, 
simon.annamaria@ph.szentendre.hu
Sikeres és eredményes pályázást kívánunk!

Polgármesteri Hivatal

Díszoklevelek adományozása

Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola arany, gyémánt, vas,
rubin díszoklevelet adományoz azoknak a pedagógusoknak,
akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték meg diplomájukat.

A díszoklevél adományozásának elindításához szükséges kérel-
met a nyugdíjas pedagógus szakmai önéletrajzával, az utolsó
munkahelyének támogató javaslatával, a szakképesítést
tanúsító oklevelének másolatával Szentendre Város Polgár-
mesteri Hivatal iktatójában kell leadni március 16-ig.
Amennyiben a kérelmezõ pedagógus az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskolától már részesült jubileumi oklevélben, akkor annak
fénymásolatát mellékelni szíveskedjék kérelme mellé.  
Kérjük a pontos címet és telefonszámot is közölni!
Érdeklõdni a 26/503-332-es telefonon vagy az ügyfélfogadási
napokon személyesen Schinkovits Lajosné oktatási referensnél
lehet.

Szentendre Város 
Önkormányzata pályázati

felhívást tesz közzé 
a Szentendre, 4441 hrsz.

ingatlan területén, 
természetben a Sziget u.
végénél, a Pap-szigeti
Duna-ág mellett fekvõ
ingatlanon álló volt

cserkészház és annak kb.
1200 m2 területének 
sport-rekreációs célú

hasznosítására. 

A pályázatok benyújtásának
határideje március 3., 10 óra.

Szentendre Város 
Önkormányzata

pályázati felhívást tesz
közzé a Szentendre

2453/A/4 hrsz-ú, Szent
István u. 2. sz. alatti, 110
m2 hasznos alapterületû
önkormányzati tulajdonú
ingatlan bérbevételére.

A pályázatok benyújtásának
határideje február 17., 

14 óra. 

Minden szükséges informá-
ciót a pályázati kiírás tartal-
maz, amely a Polgármesteri

Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át. A
pályázatokat a hivatal

iktatójába (Városház tér 3.,
I. emelet) kell benyújtani. 

Tájékoztatás telefonon: (26)
503-364, 503-377

Intézmény Tájékoztatási forma Idõpont Beiratkozás/jelentkezés ideje 
SZVÓI Szentendre Város 

Óvodai Intézménye
Nyílt hét április 6-10-ig, 

8.30-10.30-ig
Késõbb kerül 

meghatározásra
Hold u. Tagóvoda Nyílt hét április 6-10-ig, 8.30-10.30-ig

Vasvári P. u. Tagóvoda Nyílt hét április 6-10-ig, 8.30-10.30-ig
Izbégi Tagóvoda Nyílt hét április 6-10-ig, 8.30-10.30-ig

Bimbó u. Tagóvoda Nyílt hét április 6-10-ig, 8.30-10.30-ig
Püspökmajor ltp. Tagóvoda Nyílt hét április 6-10-ig, 8.30-10.30-ig

Szivárvány Tagóvoda Nyílt hét április 6-10-ig, 8.30-10.30-ig
Villasori Tagóvoda Nyílt hét április 6-10-ig, 8.30-10.30-ig

Hétszínvirág Tagóvoda Nyílt hét április 6-10-ig, 8.30-10.30-ig

Barcsay Jenõ Ált. Isk.

az intézmény sport és nyelvi
foglalkozásainak bemutatása, 
és  megnyílik a VARÁZSKERT 

a kicsik számára.

Nyílt tanítási órákat tartanak 
a leendõ 1. osztályos tanítók:

Csirke Endréné
Mizsányiné Kovács Judit

Szebeni Mártonné

február 27-én 1/2 5-kor

február 18-án,
1. óra nyelvtan, 8 óra

2. óra fogalmazás, 9 órai kezdet
3. óra nyelvtan, 10 órai kezdet

Izbégi Ált. Isk.

Nyitott játszóházi program 
a jövendõ elsõsöknek

Szülõi tájékoztatás

február 27. 
14-16 óra

február 27. 16 óra 
„C“ épület, ebédlõjében

II. Rákóczi F. Ált. Isk. 
és Gimnázium

Szülõi tájékoztató február 23.
1/2 5-kor az iskolában, 
ezt követõen, a tanítók

kézmûves foglalkozást tartanak.
Templomdombi Ált. Isk. Szülõi tájékoztató február 26-án, 17 órakor

Szt. András Óvoda Személyes megbeszélés Tel.: 311-608 folyamatosan március elejéig
Mesevirág-Gyermekvilág 

Óvoda
Nyílt nap

Tel.: 302-835
február 16.
8-12 óráig

folyamatos

Napsugár Magán Óvoda Aktuálisan, bármikor megke-
reshetik a szülõk az intézményt

Tel.: 319-092 folyamatos

Mary Poppins Óvoda Tel.: 313-957 Márciustól folyamatos 
a jelentkezés

Szentendrei Waldorf Óvoda Nyílt nap április 16. 15 órától Tel.: 06/30-435-6493 
és 06/20-537-1241

A dõlt betûs intézmények nem a helyi önkormányzat fenntartásában mûködnek.
A Szent András Általános Iskola január végén, az AGY Tanoda február elején tartott szülõi tájékoztatót

Az önkormányzati fenntartású nevelõ-oktató intézmények új mûködési, felvételi határainak alakításáról, felvételi eljárásáról február
12-i ülésén dönt a képviselõ-testület. Az új szabályok részleteirõl ezt követõen a városi honlapról, az óvodák, iskolák faliújságairól,
az önkormányzat hirdetõtáblájáról, Schinkovits Lajosné közoktatási referenstõl, az önkormányzat ügyfélszolgálatától, lehet bõvebb
információkat kapni.

Bemutatkoznak a városi nevelõ-oktató intézmények  2009.
A közelgõ általános iskolai és óvodai jelentkezések kapcsán értesítjük a kedves érdeklõdõket az intézmények által meghirdetett óvoda
és iskolalátogatási lehetõségekrõl.
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A polgármester 

naplója
Február 13. (péntek)

10.00 Szabályozási 
tervvel kapcsolatos
egyeztetés

Február 14. (szombat)

18.00 A Kecskés Együttes
koncertje

Február 16. (hétfõ)

09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Szabályozási 
tervvel kapcsolatos
egyeztetés
13.00 VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés 
14.00 Szentendrei
Kulturális Kht.
ügyvezetõjével
egyeztetés
15.00   DPÖTKT iroda-
vezetõjével megbeszélés

Február 17. (kedd)

10.00 TÖOSZ elnökségi
ülés 
17.00 Városmarketing
lakossági fórum a
Városháza dísztermében

Február 18. (szerda)

10.00 DPÖTKT ülése
Dunabogdányban

Február 19. (csütörtök)

08.00 Szabályozási 
tervvel kapcsolatos
egyeztetés
09.00 Városfejlesztési
témában megbeszélés
11.00 Debreceni
építészhallgató diákok
fogadása
14.00 Befektetõkkel
egyeztetés
16.00 Wass Albert
versmondó verseny 
a P'Art Moziban

Meghívó városmarketing fórumra
Ezúton hívunk mindenkit 

február 17-én, kedden 17 órakor 
tartandó Városmarketing fórumra, amelynek keretében 

a Szentendrei Kulturális, Közmûvelõdési 
és Városmarketing Kht. által kiválasztott 

Shortcut Communications Kft. 
mutatja be Szentendre Város 

városmarketing koncepcióját, terveit

Várjuk mindazokat, akik szívesen megismernék a célokat 
és terveket, és ötleteikkel, javaslataikkal és észrevételeivel

hozzájárulnának munkánk még sikeresebbé tételéhez

A rendezvényre elõzetes regisztráció szükséges, 
ezért részvételi szándékát kérjük, szíveskedjék írásban 

(kammerer@ph.szentendre.hu) vagy telefonon 
(26/503-371 vagy 503-347) jelezni.

Polgármesteri Hivatal

Szentendre 
a legnépszerûbb település

Ítélkeztek az Ongo.hu internetes portál felhasználói 

Az Ongo.hu, az Index szavazási fóruma nemrégiben számos, az
utazáshoz köthetõ témakörben kérte ki olvasói véleményét. A
szavazás komoly visszhangot kapott, hiszen 10 ezernél is többen
klikkeltek kedvenceikre vagy éppen utálatuk/csalódásuk tár-
gyára, amelynek eredményeképpen számos meglepõ és elgon-
dolkodtató sorrend alakult ki.
A legtisztább település címet Hévíz nyerte, a tavirózsák közt
úszkáló turistahadak megnyerése érdekében folytatott kam-
pánynak szemmel látható hozadékai is vannak. Mögötte a
sörérõl-boráról egyaránt híres Sopron következik, harmadikként
pedig Balatonfüred a befutó, de róluk lesz még szó. A legko-
szosabbak versenyében Budapest behozhatatlan elõnyre tett
szert, az egykori kohászat maradványaival még küzdõ Ózd nem
tudta megszorongatni, és Miskolc helyezésén sem látszanak az
elmúlt évek városszépítõ törekvései. 
A hazai települések közül a
legtöbben Szentendrét válasz-
tanák lakhelyül, fittyet hányva
a reggelente rendre beduguló
11-es útnak, és tõle nem sokkal
marad el a már említett Sopron
és Balatonfüred, amelyek a tisz-
tasági versenyben elért helyezé-
seiket itt reprodukálják.
Magyarországi települések,
ahova a legtöbben bármikor
elköltöznének: 
1. Szentendre
2. Sopron
3. Balatonfüred

Forrás:  http://www.ongo.hu/eredmeny

Januári 
anyakönyvi hírek
Született
10 kisfiú és 10 kislány 

Házasságot kötött
2 pár

Elhunytak
Csetvei Zsuzsanna Éva (50) január 1. 
Komáromi Margit (86) január 1.
Németh Tiborné (51) január 3.
Dr. Bene András (73) január 4.
Doszkocs Jánosné (70) január 5.
Lengyel István (77) január 7.
Vincze Mihály (86) január 8.
Dúcz László (64) január 9.
Dr. Menyhért László (75) január 10.
Czabarka György (85) január 16.
Jancsek Kálmánné (84) január 16.
Szilágyi László (59) január 17.
Remele Erzsébet (50) január 17.
Teróczki Józsefné (83) január 18.
Markovits Rudolfné (104) január 20.
Schulcsik Józsefné (87) január 22.

ÜLÉSTERMI HÍREK

Több pénz a Hold utcai óvoda felújítására

A Hold utcai tagóvoda csoportszobával kapcsolatos lakossági
észrevételek kapcsán a képviselõ-testület kiegészíti a szentend-
rei óvodák felújításához rendelkezésre álló pályázati önerõ
mértékét, azaz bruttó 26 517 471 forintot maximum bruttó
12,5 millió forinttal, amelyet a Hold utcai tagóvoda terveztetési
és akadálymentesítési munkálataira, mozgássérült lift illetve
egyedi gyártású lépcsõjáró kialakítására, valamint alagsori tor-
naszoba kialakításra fordít.

Újabb közmunka-program

A gazdasági-pénzügyi válság kapcsán különösen fontos a
kistérségi együttmûködésben megvalósuló közmunka-program
folytatása. A képviselõk döntöttek arról, hogy a téli köz-
munkapályázat folytatására az önkormányzat benyújtja pályáza-
tát, és biztosítja a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetés
terhére.

Környezettudatos képviselõk

A 2009. március 1-jétõl 2009. december 31-ig terjedõ idõszak-
ban a képviselõi és bizottsági munkavégzés segítésére az önkor-
mányzat külön használati megállapodás keretében hordozható
számítógépet biztosít azon képviselõk, illetve bizottsági tagok
részére, akik nyilatkoznak arról, hogy a jövõben nem kérnek
papíralapon testületi, illetve bizottsági anyagokat. 2010. január
1-jétõl a testületi és a bizottsági anyagok megküldésére
kizárólag elektronikus úton kerül majd sor. A képviselõk, illetve
a bizottsági tagok használatába került hordozható számítógé-
pek az önkormányzat tulajdonában maradnak.

Kibõvített mûködési terület

Újabb területtel bõvül a kistérségi együttmûködés: A szentend-
rei Gondozási Központ a házi segítségnyújtás esetében
Szentendre mellett Pilisszentlászlón és Visegrádon is ellátja a
feladatát, míg az idõsek nappali ellátása esetében központi
szerepet ellátó Szentendre mellé bekerült ellátási területként
Pilisszentlászló, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer,
Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu, Csobánka, valamint
Pilisszentkereszt is.

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

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

„Az ÉV Ingatlanosa“

A Duna House 
szentendrei 

és csillaghegyi
irodájába

keres értékesítési 
tapasztalattal 

rendelkezõ,
vállalkozói 
szemléletû

értékesítõket.

Jelentkezés: 

06-30-619-56-50
banati.andras@dh.hu



– Lapunk két héttel korábbi
számában tudattuk egy rö-
vidhírben az olvasókkal: van
is újabb nyertes pályázat,
meg nincs is, hiszen Pan-
nónia-telep csapadékvíz-el-
vezetési projektje tartalék-
listára került, azaz nyert, de
pénzt egyelõre nem látunk
belõle. Aztán mégis másképp
lett. Miért változott meg
ilyen hamar a helyzet?
– Valóban, január elején még
úgy látszott, hogy forráshiány
miatt sokáig várhatunk, mire
valóban örülni lehet a pályázat
sikerének. Tudomásom szerint
Varju László, a Közép-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési
Tanács elõzõ elnöke, és Szabó
Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter, országgyû-
lési képviselõ, lokálpatrióta
kezdeményezésére dr. Dietz
Ferenc polgármester és a
fejlesztési tanács több tagjá-
nak támogatásával forrását-
csoportosításokat hajtottak
végre, mert azt tapasztalták,
hogy a csapadékvíz-elvezetés-
sel összefüggõ programokra
sokkal nagyobb az igény, mint
ahogyan azt korábban gondol-
ták. Úgy tudom, ezért fordul-
hatott elõ, hogy január 28-án
délután megkaptuk a Pro Ré-
gió Ügynökségtõl az értesí-
tést, amely arról számolt be,
hogy az összesen mintegy 490
milliósra tervezett projekt
megvalósításához 90%-os tá-
mogatást kapunk az uniótól.
– Milyen elõtörténetre tekint
vissza a Pannónia-projekt?
– 2007 februárjában a város
megfogalmazta a 12 alappro-
jektet, amelyet rövid- és
középtávon szeretne meg-
valósítani. Ezek között szere-
pelt a Pannónia-telep csa-
padékvíz-elvezetésének kiépí-
tése is. Amikor a célokról
végleges döntést hozott a
város képviselõ-testülete,
azonnal a körzet képviselõ-
jéhez, Dicsõ Zoltánhoz fordul-
tunk, és megpróbáltuk ki-
deríteni, pontosan milyen lé-
pésekre van szükség a terv
megvalósításához. Rádöbben-
tünk: Szentendrén bizony
létezik egy olyan városrész,
amely egyszerûen nem tud
továbbfejlõdni anélkül, hogy
a csapadékvíz-elvezetést meg
ne oldanánk, hiszen addig az

utakat sem lehet felújítani.
Azt is észrevettük, hogy az
ingatlanok közvetlen veszély-
ben vannak, mert megfelelõ
csatornarendszer hiányában a
csapadékvíz befolyik a tel-
kekre, a házak alá.
– Mikorra lett a rádöbbenés-
bõl pályázat?
– Viszonylag hamar: 2008  ele-
jén összeállt a terv, amelynek
alapján elkészült a Belterületi
csapadékvíz elvezetése és
gyûjtése címû pályázat. Ekkor
operatív közös munka kez-
dõdött az önkormányzattal. A
szakértõkkel történt egyez-
tetések alapján az elkészült
költségvetést a testület meg-
szavazta, és ezzel együtt a
cégünket, a Pro Szentendre
Kft.-ét bízta meg a projekt
gondozásával. Áprilisban vég-
leges formát öltött az ütem-
terv, akkorra állt össze az érin-
tett szakági vezetõk csapata:
részt vettek a munkában a
Közép-Magyarországi Regi-
onális Vízügyi Igazgatóság, a
helyi építéshatóság, a Föld-
hivatal, a Mûszaki Iroda szak-
emberei, valamint egy pá-
lyázatíró cég, illetve talaj-
mechanikai specialisták. Min-
denki összefogott velünk,
közösen elkészítettük az úgy-
nevezett rétegvonalas csator-
natervet, a mûszaki leírást,
megszületett az engedély-
köteles tervdokumentáció,
valamint a vízjogi létesítési
engedélyes terv. Mindezekre
késõbb megszülettek az en-
gedélyek is.
– Tekintélyes lista – de mi
volt a titok?
– Amikor a pályázatokat el-
bírálják, a pályázat kiírója által
megszabott formai, és a támo-

gató által lefektetett tartalmi
követelményeknek egyaránt
meg kell felelni. Ezeken a stá-
ciókon mind keresztülment a
projekt. A Pro Régió Ügynök-
ség, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium, illetve a
Közép-Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanács szak-

értõivel is konzultáltunk, hogy
a Közép-Magyarországi Opera-
tív Program 2007-2008. akció-
tervének minél jobban megfe-
lelhessen az anyag. 2008 ne-
gyedik negyedévében aztán
megkaptuk az értesítést,
amelyben ugyan támogatan-
dónak ítélték a pályázatot, ám
egyúttal arról is tájékoztattak,
hogy forráshiány miatt tar-
taléklistára került a 443 155
500 megnyert forint.
– Mennyi idejük maradt az
ünneplésre?
– Inkább érdemi munkával
töltjük a napjainkat. Amint
néhány hete a szakorvosi ren-
delõrõl szólva is elmondtam,
nyertes pályázat esetén az
értesítéstõl számított hatvan
napon belül meg kell kötni a
támogatási szerzõdést. Menet
közben az önkormányzat tá-
mogatásával és egyetértésé-
vel már most elkezdjük a szük-
séges elõkészítõ tevékenysé-
gek elvégzését, s ebben min-
denképpen ki kell emelni a
törvény szerinti közbeszerzési
eljárások lefolytatását. A Pro
Szentendre Kft.-nek ebben a
helyzetben az a dolga, hogy
mielõbb precíz, pontos, a tör-

vényi elõírásoknak megfelelõ
szerzõdéstervezeteket nyújt-
son be a Polgármesteri Hiva-
talhoz, ezzel könnyítve és gör-
dülékenyebbé téve a hivatal
munkáját, ugyanis a pályázat
kedvezményezettje minden
esetben Szentendre városa
lesz.
– A munkák szaporodnak,
irodát bõvítettek, a stáb is
kevés lesz lassanként a nya-
kukba szakadó feladatok
elvégzéséhez, és nem beszél-
tünk még a következõ pá-
lyázati eredményhirdetések-
rõl. Bírják még szuflával?
– A jelenlegi szituáció három
ember számára mintegy más-
fél milliárd forint összértékû
projektek véghezvitelét jelen-
ti. Az ovi-suli pályázat ne-
gyedmilliárd, a SZEI 691 mil-
lió, a Pannónia-projekt pedig
hozzávetõlegesen újabb fél-
milliárd forintos beruházást
hozott. Hála istennek, van ele-
gendõ munkánk. Köszönettel
vesszük valamennyi segítõnk
tevékenységét, és köszönettel
tartozunk mindenkinek, aki
megtisztel minket a bizalmá-
val. Amíg a város érdekében
dolgozhatunk, szívesen vesz-
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Tartaléklistáról áthelyezve
A szakorvosi rendelõ kapcsán nemrégiben adott interjút, de most volt okunk újfent
felkeresni Bornemisza Miklóst, a Pro Szentendre Kft. ügyvezetõjét, hogy beszá-
moljon a Pannónia-projekt részleteirõl.

Belépõ a fejlesztésekhez
Dicsõ Zoltánt, Pannónia-telep képviselõjét is felkerestük, és megkérdeztük, mit szól
a projekt sikeréhez.

– Mit érzett, amikor megtud-
ta, hogy a sokéves álom va-
lóra válhat, és Pannónián
megépülnek az esõvíz-el-
vezetõk?
– Komolyan mondom, ez volt
számomra az elmúlt hetek,
hónapok legjobb híre.
– Mennyire követte a pá-
lyázatírás munkálatait?
– A csapadékvíz-elvezetés ki-
építésérõl szóló terveket ele-
jétõl fogva figyeltem. Kézen-
fekvõ is volt, hogy segítsem
az ügyet, mert a képviselõ-
testületben talán én tudtam a

legtöbb információt szolgál-
tatni Pannónia-teleprõl. Az
elõkészítés és elbírálás sza-
kaszában a szakminisztéri-
umok, valamint az NFÜ ille-
tékeseivel a pályázat fontos-
ságáról, támogatásáról hosz-
szas egyeztetéseket folytatott
dr. Dietz Ferenc polgármester,
amelyekrõl engem is tájékoz-
tatott.
– Mit tudhatunk a munkák
ütemezésérõl?
– A következõ hatvan napban
meg kell kötni a támogatási
szerzõdést, majd indulnak a
közbeszerzési eljárások. Re-
ményeink szerint nyáron el-
kezdõdik, és még idén befe-
jezõdik a munka. Ez azon mú-
lik, hogy megfelelõ elõkészí-
tettséget tudunk-e felmutat-
ni, de a Pro Szentendre Kft.
munkáját elnézve minden
okunk megvan a bizakodásra.
– Azon kívül, hogy a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldó-
dik, milyen pozitív hozadéka
lesz majd a projektnek?
– Ezzel már készen lesz Pannó-
nia-telep teljes közmûhálóza-
ta, ami feltétele annak, hogy
a földutakat végre elkezdjük

szilárd burkolatúvá tenni. 
A csapadékvíz elvezetésével
ellátott lakóterületek, belte-
rületek értéke sokkal maga-
sabb, a fejlesztésük prognosz-
tizálható és támogatható. 
A csapadékvíz elvezetés meg-
ldásával a lakosság kézzel fog-
hatóan tapasztalja a változá-
sokat, hosszú távon az utak
minõségében, és a saját ingat-
lanjainak értéknövekedésé-
ben. Amint megvan a vízelve-
zetés, 1+1-es útfelújítási pá-
lyázatokon lehet indulni. 
Eddig ez az alapfeltétel hiány-
zott.
– Ön a pályázatot gondozó
Pro Szentendre Kft. felügye-
lõbizottságának tagja. Ho-
gyan látja a cég munkáját?
– Óriási munkával óriási ered-
ményeket érnek el. A pályáza-
tok elõ- és elkészítésénél
rendkívül profi munkát végez-
tek. Egyetlen pályázatukat
sem utasították el, pedig
rendkívül szigorú zsûri ítél-
kezett felettük. A másik na-
gyon nagy eredményük a lob-
bitevékenység. 

Dicsõ Zoltán

Bornemisza Miklós
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Szentendre Város Önkormány-
zata kiemelten fontosnak tart-
ja a civil szervezetekkel való
együttmûködést, ezért is ala-
pította meg a Civil Díjat,
szervezte meg korábban az I.
Civil Napot. A civilek sokrétû
segítésének egy újabb lépése
a JogPont-Hálózat létreho-
zása, amelyet örömmel támo-
gat a városvezetés. 
Dr. Dietz Ferenc polgármester
egyeztetést folytatott Agócs
Andreával, a hálózat szentend-
rei illetékesével az együtt-
mûködési lehetõségekrõl. Az
iroda munkáját az önkor-
mányzat kiadványokkal, pla-
kátok, szórólapok kihelyezé-
sével segíti, a szervezet mun-

katársai pedig tapasztalata-
ikról, a leggyakoribb prob-
lémáról tájékoztatják a város-
vezetést.
A JOGPONT-hálózat egy jog-
segély szolgálat, amelynek
feladata a szakmunkás tanuló
továbbtanulási kérdéseinek
megválaszolásától kezdve az
általános munkaügyi, munka-
jogi, cégjogi és társadalom-
biztosítási problémákon ke-
resztül, a vállalkozóvá válás-
sal kapcsolatos kérdéseken, a
finanszírozás, a garanciavál-
lalás területein át a pályázati
tanácsadás. Kiemelt hang-
súllyal a fiatalok, a pályakez-
dõk, a hátrányos helyzetû em-
berek, a munkanélküliek szá-

mára kívánnak segítséget
nyújtani, de vállalkozók, a vál-
lalkozni kívánok, a kis- és kö-
zépvállalkozások köre is ér-
dekelt a jogi tanácsadás ré-
szeként megvalósuló pályáza-
ti tanácsadás, forráshoz jutási
lehetõség, garanciavállalás
szolgáltatásban.
Ennek a hálózatnak most a
szentendrei Ipartestülettel és
Szentendre Város Önkormány-
zatával együttmûködésben
Szentendre is a része lett. 
A szentendrei iroda a Bercsé-
nyi u. 3. szám alatt mûködik,
dr. Túri Aranka ügyvéd segít-
ségével csütörtökönként 15-
tõl 17 óráig.

Polgármesteri Hivatal

Jogsegély munkavállalóknak, vállalkozóknak
Megkezdi mûködését a szentendrei JogPont Hálózat

Folytatás a 4. oldalról

Jó az együttmûködés a pá-
lyázatban közremûködõ szer-
vekkel, a pályázat jó volt
elõkészítve és megírva. Ezúton
szeretnék köszönetet mon-
dani mint szentendrei lakos és
mint önkormányzati képviselõ
azoknak, akik támogatták és
támogatják pályázatainkat és
ezzel Szentendrét, mert nél-
külük ekkora sikert nem tud-
tunk volna elérni. 
KÖSZÖNJÜK!
– Rosszindulatú híreszte-
lések kaptak lábra a város-
ban a Pro Szentendre Kft.
díjazásával kapcsolatban.
Mit gondol errõl?
– Igen, hallottam, olvastam
errõl. Sajnos ilyen óriási ered-
mények mellett is vannak, akik
ilyen vagy olyan érdekbõl
rosszindulatú híreszteléseket
terjesztenek. Az igazság az,
hogy az uniós pályázatokba
projektmenedzsmenti díj van
beépítve. Ez pályázatonként
változó, az elnyert pályázat 2-
8%-a, ami rendkívül alacsony.
Az önkormányzat 4%-ban
állapította meg a rátát, ez
fedezi a Pro Szentendre Kft.
mûködését. Véleményem sze-
rint az elvégzendõ feladatokra
– a pályázatok elõkészítésére,
elkészítésére, a munkák lev-
ezénylésére, a végelszámolás
lebonyolítására, és így tovább
– ez kevés lesz, és valószínû-
leg korrigálni kell majd.
Egyébként gyakorlatból tu-
dom, hogy  a „civil életben“
az elfogadott menedzsment-
díj lényegesen nagyobb, 8-
10% körül mozog.
– Mit gondol, mi kerekedik
felül a helyiekben a követ-
kezõ hónapokban: a mun-
kálatok miatti bosszúság,
vagy a fejlesztés felett
érzett öröm?
– Nagyon örülök, hogy mun-
kámmal hozzájárultam a pá-
lyázat megnyeréséhez. Most
következik a még nagyobb
munka, a kivitelezés, amely
idõnként némi kellemetlen-
séggel fog járni az itt lakók
számára. Ezért elõre is el-
nézést kérünk. Kérjük az érin-
tettek megértését! Mi azon
leszünk, hogy minél gyorsab-
ban elkészüljön és minél ke-
vesebb kényelmetlenséggel
járjon ez a hatalmas beru-
házás. Megéri türelmesnek
lenni, mert ekkora fejlesztés
még sohasem volt ebben a
városrészben.

Összeállította:
Bokor Tamás

Immár biztosnak látszik, hogy Szent-
endre és térsége belevág a Turiszitikai
Desztináció Menedzsment (TDM) meg-
szervezésébe, azaz létrehoz egy szer-
vezetet, amely egységes arculattal igyek-
szik fellendíteni a térség idegenfor-
galmát. A részletekrõl Rubovszky András
idegenforgalmi szakértõt, a TDM felál-
lításának szakmai vezetõjét kérdeztük.

– Január végén egyeztetett dr. Dietz Ferenc
szentendrei polgármesterrel a turizmus
fejlesztésérõl. Milyen eredményre vezetett a
megbeszélés?
– Úgy néz ki, Szentendre és a környezõ tele-
pülések – Budakalász, Pomáz, Pilisszentlászló.
Pilisszentkereszt, Csobánka, Leányfalu, Tahi-
tótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor – haj-
landók belevágni a Turisztikai Desztináció
Menedzsment felállításába, egyfajta „Szentendre
és vidéke turisztikai egyesület“ formájában.
– Mi a célja ennek a szervezõdésnek?
– A helyi és környékbeli turisztikai desztinációk,
vagyis célpontok életképességét, vendégekkel
való ellátását hivatott biztosítani. Mindezt úgy
teszi, hogy összefogja a vállalkozási és a kama-
rai szakterületeket. Egy ilyen egyesületben tag
lehet valamennyi település önkormányzata, a
helyi vállalkozások, civilszervezetek, magán-
személyek, iparosok és így tovább.
– Honnan szereznek forrást?
– Uniós forrásból lehet pénzt kapni egy kétfor-
dulós pályázat keretében. Ennek elsõ fordulója
már lezajlott, akkor regisztrálni kellett. Össze-
sen nyolc település tette ezt meg, ennek
értelmében a második fordulóban pályázónként
körülbelül 35-40 millió forintos támogatás
nyerhetõ el. A Dunakanyar-Pilisi Kistérségbõl
úgy tudjuk, Szentendrén kívül még Visegrád
szeretne önálló TDM szervezetet felállítani.
– Mire elegendõ ez a pénz?
– Sikeres pályázat esetén elsõ körben fel kell
állítani az informatikai, az irodai és a market-
ing infrastruktúrát, amellyel koordinálható a
munka. Második körben már az egyesület tag-
jai által befizetett tagdíjakból és a marketing-
bõl származó bevételekbõl folytatódik tovább

a tevékenység, amelyet kiegészít a szponzorok
támogatása is.
– Mi a következõ lépés?
– Január végén és február elején személyesen
látogatok el a kistérségi polgármesterekhez, hogy
választ adjak a TDM-mel kapcsolatos szakmai
kérdéseikre. Igyekszem minél többük számára
világossá tenni, hogy az egyesületi forma alkal-
mas a térségi rendezvények koordinálására, nép-
szerûsítésére, és hogy óriási eredmény lenne, ha
a kialakítandó információs és informatikai hálózat
naprakész tájékoztatást nyújtana a térségben
zajló rendezvényekrõl, eseményekrõl, turisztikai
látnivalókról. Szentendre számára azért nagy
esély a TDM szervezet felállításának lehetõsége,
mert olyan élhetõ, programokkal teli város alakul-
hat ki, amely összeegyezteti a helyi lakosság és
az ide látogató turisták érdekeit. A környezõ
települések szintén profitálhatnak belõle, hiszen
sok szép természeti értéket még maguk a helyiek
sem ismernek eléggé. Egy ilyen szervezet révén
lehetõség nyílik arra, hogy a Dunakanyar és 
a Pilis értékeibõl mindenki részesedjen. Az egye-
sület nem csak vendéghívogató céllal bír, hanem
a térségi összefogást is segíti, például egymás
termékeinek és szolgáltatásainak az egymás
közötti forgalmát.       B. T.

Közlekedési
táblák 

felülvizsgálata

Szentendre
Város Önkor-
mányzata a
március 1. és
május 1. kö-
zötti idõ-
szakban felülvizsgálja a bel-
városban található közleke-
dési táblákat. Kérnek min-
denkit, amennyiben olyan
közlekedési táblát látnak,
amelyet ellentmondásosnak
tartanak az adott helyszínen,
vagy a táblán látható köz-
lekedési elõírás nem támaszt-
ja alá a KRESZ szabályait, szí-
veskedjék írásban, fotóval je-
lezni az önkormányzat felé. A
beküldött észrevételeket, ja-
vaslatokat a Közlekedési Mun-
kacsoport és a Városüzemelte-
tési Bizottság szakemberei
véleményezik forgalomszer-
vezési, közlekedésbiztonsági
szempontból. A megalapozott
bejelentések között sorsolás
útján választják ki a nyertest,
akinek ajándékát a nyári köz-
meghallgatáson adja át dr.
Dietz Ferenc polgármester.

A fotóval illusztrált 
észrevételeket csak 

a rajta szerepeltetett
dátummal tudják 

elfogadni. 
A bejelentéseket 
az önkormányzat 
zöld email címére 

(kozerdeku-zoldmail
@ph.szentendre.hu),

valamint levélben 
dr. Dietz Ferenc 

polgármesternek címezve
(2000 Szentendre,

Városház tér 3.) várják.

Beindulhat  a turisztikai fejlesztés

Válságfigyelõ intézkedések
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy minden negyedévet követõ Pénzügyi
Ellenõrzõ Bizottság és Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülésére
készítsen a Polgármesteri Hivatal kimutatást a bérlakás bérlõi, használói,
valamint a helyiségbérlõk által felhalmozott tartozások mértékérõl, a meg-
teendõ intézkedésekre tett javaslattal együtt. Ugyanakkor a gazdasági válság
jelenleg látható hatásait enyhítõ céltartalékot terveznek be a 2009. évi költ-
ségvetésbe. Az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Zrt. felé teljesítendõ
befizetések folyamatos figyelemmel kísérése havi rendszerességgel zajlik
majd, és az Ipartestülettõl szintén havi rendszerességgel kér tájékoztatást a
hivatal a válság hatásairól, és errõl folyamatosan tájékoztatja a Pénzügyi,
Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottságot.
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6 honvédség

– 117-en vonultak be alap-
kiképzés céljából a legutób-
bi, január 20-i alkalommal.
Mihez viszonyítsuk ezt a lét-
számot?
– Mindig az igények tükrében
lehet megállapítani, hogy sok
vagy kevés. A hadsereg éves
igénye ezer fõ feletti, mivel a
szerzõdéses katonai szolgálat
miatt mindig van egy ter-
mészetes fluktuáció. A szerzõ-
déses katonák legalább három
évre írják alá a szerzõdésüket,
s szerzõdéses legénységi állo-
mányban legfeljebb tizenöt
évet szolgálhatnak, illetve
tiszti, tiszthelyettesi rend-
fokozatban legfeljebb húszat.
Tételezzük fel, hogy valaki
húszéves korában köt szerzõ-
dést. Ha harmincöt éves korára
nem tud hivatásos állomány-
ba kerülni, kiesik a Magyar
Honvédség kötelékébõl. Ha
képzettsége, végzettsége
alapján tiszthelyettesi állo-
mányba kerül, akkor is legfel-
jebb még öt éve van arra, hogy
hivatásos állományba jusson.
Ahhoz, hogy hivatásos állo-
mányba kerüljön, legalább tíz-
éves szerzõdéses viszony, és
legalább fõtörzsõrmesteri
rendfokozat szükséges. Egy-
szerûbben fogalmazva: ha
tizenöt, illetve húsz év alatt
nem képezte magát eléggé,
nem volt elég tehetséges, il-
letve úgy döntött, hogy nem
szeretne hivatásos katona
lenni, elhagyja a szervezetet,
és a helye megürül.
– Sokan már az alapkiképzés
idején kiesnek a rostán. Velük
mi a helyzet?
– Mindig akadnak olyanok,
akik a hat hónapos próbaidõ
alatt úgy döntenek, hogy még-
sem nekik való az egyenruhás
élet. Nálunk, Szentendrén az
alapkiképzés idején tíz száza-
lék alatt van a pályaelhagyók
aránya. A legtöbben anyagi
okokból döntenek így, mert
világossá válik számukra, hogy
a civil életben többet keres-
nek, néhányan pedig egész-
ségügyi okokra hivatkoznak.
– Miért marad a többi kilenc-
ven százalék?

– Erre a legjobban egy törté-
nettel tudok válaszolni: egyszer
egy harminc év feletti nyírségi
kõmûves jelentkezett hozzánk,
akitõl megkérdeztem, miért
jelentkezett szerzõdéses ka-
tonának. Elmondta, hogy 13
éve dolgozik, de ebbõl csak
három évet töltött bejelentett
munkahelyen, akkor is Pestre
járt fel. Amikor a kollégája
leesett az állványról és gerincét
törte, elgondolkodott rajta,
hogy neki sincs biztosítása, és
nyugdíja se lesz – hogy boldogul
akkor a családjával? Így aztán
biztos munkahelyet keresett
magának, és nálunk kötött ki.
A bruttó 108-110 ezer forint,
amit a szerzõdéses katonák kap-
nak, a magyar átlaghoz vi-
szonyítva nem tûnik soknak, de
egy lövészkatona ezt nyolc
általánossal el tudja érni, ami a
civil munkaerõpiacon sokkal
nehezebb ügy. Emellett minden
katona étkezési és ruhatámo-
gatást, 100%-os táppénzt,
egészségügyi és nyugdíjpénz-
tári támogatást kap, ha magán-
nyugdíjpénztári tag, akkor ez a
támogatás is jár neki, s akkor
nem említettem még az utazási
támogatást, valamint az ingyen
szállást és a képzést, amelyek
egy része, például a C kategóriás
jogosítvány megszerzése ön-
magában egy külön szakmát ad.
Ha valaki jó képességû, annak
lehetõsége van folyamatosan
tanulni, ugyanis mindig nagy
szükség van tiszthelyettesekre.

A legfõbb érv tehát talán az
egzisztenciális biztonság.
– Milyen kiugrási lehetõsé-
geket tartogat a Magyar
Honvédség?
– A külhoni missziós szolgála-
tokba nagy eséllyel lehet ki-
kerülni. A missziós besorolás-
nak megfelelõen természete-
sen különbség van aközött,
hogy valaki Cipruson, a Sínai-
félszigeten, vagy éppen Afga-
nisztánban teljesít szolgála-
tot. Mindenesetre aki külföl-
dön szolgál, a magyar átlagot
meghaladó fizetést kap.
– A túljelentkezés vagy a lét-
számhiány miatt sûrítették a
bevonulási idõszakok számát?
– 2007-ig évente négy, azóta

évente hat bevonulási idõszak
van, ugyanis az átszervezések
után létszámhiány lépett fel.
Emiatt szûkítettük a bevonu-
lási idõket, hogy több embert
tudjunk átengedni a rend-
szeren, és ne kelljen annyit
várni, mire a jelentkezõk be
tudnak vonulni.
– Hogyan lehet valaki szerzõ-
déses katona?
– Az érdeklõdõ jelentkezik a
toborzóirodán, majd átesik
egy egészségügyi, fizikai és
pszichológiai alkalmassági
vizsgálaton, és kiválasztja,
melyik egységnél szeretné tel-
jesíteni a katonai szolgálatot.
Erkölcsi bizonyítványt kell
igényelnie, megkapja a szük-
séges igazolásokat, majd szûk
két hónap elteltével értesítik
a bevonulási idõpontról. Aki-
nek már van igazolt alap-
kiképzése, azt a személyzeti
fõosztályvezetõ mentesíti az
alapkiképzés teljesítése alól.
Õk egyenesen a választott
beosztási helyre kerülnek.
– Melyek a legnépszerûbb
választható „célpontok“?
– Az elmúlt évek tapasztalatai
szerint a katonai alakulat szék-
helye és annak 80 kilométeres
körzete a leggyakoribb válasz-
tás. Ennek az „idõsebbek“
esetében praktikus okai van-
nak: ezek az emberek tulaj-
donképpen munkavállalók, át-

lagéletkoruk 30 év felé közelít,
többnyire megnõsültek, csa-
ládjuk van. Ugyanakkor sok a
fiatal, 18-20 év körüli szerzõdõ
is, tehát nagy a szórás. A leg-
nagyobb hiányok a gép- és
harcjármû-vezetõ beosztá-
soknál vannak. A Honvédelmi
Minisztérium már külön to-
borzást is kezdett azért, hogy
minél több ember jelentkezzen
ilyen beosztásokba.
– A szerzõdéses viszonnyal
együtt jár, hogy a katonák
szabadidejét egyetlen felet-
tesük sem ellenõrzi konkré-
tan. Nem vezet ez a „katonás
fegyelem“ fellazulásához?
– Szemléletváltozásra van
szükség. A szerzõdéses viszony
mellett az egyenruha tovább-
ra is kötelez, és erõsek az alá-
és fölérendeltségi viszonyok
is, de észre kell venni, hogy ez
hasonlóan mûködik egy multi-
nacionális cégnél is. A szerzõ-
déses állomány alapkiképzése
során már nem írjuk be a
napirendbe, hogy hány órakor
van például az ébresztõ, csak
a foglalkozás kezdetét jelöljük
meg. Nekünk nem kell foglal-
koznunk azzal, ki hogyan kezdi
a reggelét, a lényeg, hogy a
megadott idõpontban megje-
lenjen és készen álljon a fela-
datokra. Ugyanígy lesz, amikor
befejezte az alapkiképzést, és
elkerül a majdani választott
egységéhez: a lényeg, hogy a
meghatározott munkakez-
déskor legyen munkára kész!
Ez nem zilálja szét a katonás
rendet, csak más szemléletet
követ, mint annak idején a
sorkatonaság szigorú idõbe-
osztása. A hadseregben is
negyvenórás a munkahét, e
felett pedig a túlmunkát
szabadidõben vagy pénzben
ellentételezik.

Bokor Tamás

Államtitkári látogatás
a szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klubban

Február 4-én dr. Vadai Ágnes,
a Honvédelmi Minisztérium
államtitkára látogatott a
szentendrei Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klubba. A mintegy
100 fõs hallgatóságnak elõ-
adást tartott a HM idõsügyi
stratégiájáról, válaszolt a
nyugdíjasok kérdéseire. 
A rendezvényen bemutatko-
zott és mûsort adott a klub
Ezüstfény együttese, továb-
bá Kapi Gábor nótaénekes, a
„Nótáskapitány“.

Koncz János
ny. ezredes

Hazámat szerzõdve szolgálom!
A honvédség kötelékében biztonságos munkahelyet lelhetnek az újoncok

Most már kéthavonta vonulnak be az újonc szerzõdéses katonák a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisára.
Alkalmanként átlagosan 100 és 160 között van azok száma, akik úgy döntenek, hogy legalább három évre szerzõdést
kötnek a honvédséggel, és egyenruhát öltenek, hogy a 14 hetes szentendrei alapkiképzést követõen választott
alakulatokhoz szegõdhessenek az ország legkülönbözõbb részeibe. Keveset tudunk azonban arról, mi vár rájuk, és
miért is jó nekik a katonaélet. A homályt Szalay Zoltán ezredes, a Központi Kiképzõ Bázis parancsnokhelyettesének
segítségével próbáltuk elosztani.
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– Tavaly év vége óta új foga-
lommal ismerkedhetnek a
lakótelepiek, az ÖKO-Prog-
rammal. Mit takar ez tulaj-
donképpen?
– Az ÖKO-Program a távhõvel
ellátott lakóépületek laká-
sonkénti hõfogyasztásának
szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszere-
lésének támogatását jelenti.
A kormány még tavaly február
1-jén hirdette meg, majd
októberben módosította a
program feltételrendszerét
úgy, hogy a korábbi 35%-os,
de lakásonként maximum 54
ezer forintos támogatási in-
tenzitást felemelte 50%-ra,
illetve lakásonként maximum
77 ezer forintra. Az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési
Minisztérium pályázati fel-
hívása lehetõséget adott az
önkormányzatnak arra, hogy
akár a megjelölt intenzitás
felett is további támogatást
adjon a lakóközösségeknek a
program megvalósításához, és
mi éltünk is ezzel a le-
hetõséggel.
– Mi lett az ÖKO-Programot
megelõzõ Panelprogrammal?
– Valóban, korábban a panel-
programra dolgoztunk ki egy
önkormányzati támogatási
rendszert, de mivel a lakó-
közösségek részérõl – vélhe-
tõen anyagi okok miatt –
csekély volt az érdeklõdés a
lakóházak teljes felújítása és
így 8-10 év alatt akár 60%-os
megtakarítás elérésének lehe-
tõsége iránt, úgy döntöttünk,
hogy a továbbiakban inkább
az ÖKO-Programhoz adunk
támogatást. Ez a lakásonkénti
mérést és a szabályozhatósá-
got kívánja megteremteni.
– Milyen feltételekkel?
– Az önkormányzat – a mi-
nisztériumi pályázati kiírással
összhangban – a lehetõ leg-
kevesebb követelést támaszt-
ja azon teljes épületekkel vagy
teljes önálló fûtési egységek-
kel szemben, amelyek bele-
vágnak a program megva-
lósításába. Mindössze arra van
szükség, hogy egy jogilag is
társasháznak nyilvánított la-
kóközösség tagjainak 100%-a
közösen pályázzon. Ehhez az
önkormányzat a lakásonkénti

77 ezer forint feletti
összeget teljes mér-
tékben magára vál-
lalja. Maga a kivi-
telezés egy-két hó-
nap alatt megvaló-
sítható, a termosz-
tatikus szelepek, 
a költségosztók és a
hõmennyiségmérõk
beszerelése megte-
remti a mérés és a
szabályozhatóság
feltételeit. Az így
elért megtakarítás
akár 30%-os is lehet,
vagyis például egy 
50 ezer forintos havi fûtés-
számla akár 35 ezer forintra is
csökkenhet, amennyiben a
lakók egyéni igényüknek meg-
felelõen állítják be az egy-
ségesnél esetleg alacsonyabb
értékre a hõmérsékletet.
– Mit kér cserébe az önkor-
mányzat?
– Mindössze annyit, hogy a
programban résztvevõ tár-
sasházak lakásai tíz évig ne
lépjenek ki a távfûtési rend-
szerbõl. Azonban ez is megold-
ható probléma: ha mégis így
történik, a támogatás össze-
gét vissza kell téríteni, ami
egy átlagos panellakás ese-
tében százezer forint körüli
összeget jelent. Ezt a szabályt
azért építettük a pályázatba,
mert a távfûtési rendszer csak
akkor maradhat rentábilis, ha
a lakótelep mintegy 1400
lakása bent marad a rendszer-
ben, máskülönben a csaknem
változatlan üzemeltetési költ-
ségek egyre kevesebb ház-
tartás között oszlanának meg,
és nem lenne érdemi meg-
takarítás.
– Miért jó ez a pályázat a
lakóknak?
– Óriási lehetõség, mert sehol
másutt nem hallani olyat,
hogy az emberek gyakorlati-
lag ingyen kapnának segít-

séget. Ezt a pénzt
csak kérni kell, és
megkapják. A kö-
zös képviselõk
minden házban
szórólapokat he-
lyeztek el, és tá-
jékoztatták a la-
kókat a lehetõ-
ségrõl. Vállaltuk,
hogy akár házan-
ként is hajlandóak
vagyunk elláto-
gatni a lakóközös-
ségekhez, és tájé-
koztatni õket az
önkormányzat ré-

szérõl. A szabályozhatóság
megteremtéséhez kétcsöves
fûtési rendszerre van szükség,
ezért az önkormányzat magára
vállalta, hogy ahol ez nincs
meg, ott saját költségén ki-
építi a pályázni kívánó lakó-
közösség részére. Vállaltuk
továbbá, hogy a pályázóknak
az önkormányzat felé nem kell
pályázati díjat fizetniük, ki-
zárólag az állami támogatás
igénylésére vonatkozó pályá-
zat benyújtásakor kell 20 ezer
forintot kifizetni. A Városi
Szolgáltató Zrt. a mûszaki tar-
talom tekintetében segít a
pályázati anyag összeállí-
tásában, az önkormányzat pe-
dig a pályázatírásban. Közbe-
szerzési eljárás lefolytatásá-
val is tudjuk segíteni a lakókat,
hogy a kivitelezéshez a leg-
jobb és legolcsóbb vállalkozót
találják meg. Amelyik pályázni
kívánó lakóközösség hivata-
losan még nem alakult tár-
sasházzá, az a jogszerûség és
az üzemeltetés érdekében
mindenképpen meg kell, hogy
tegye a szükséges lépéseket.
– Mi biztosítja az anyagi fe-
dezetet a támogatásokhoz?
– A képviselõ-testület 80 mil-
lió forintot különített el a
kötvény terhére. Eddig sajnos
nagyon kevesen érdeklõdtek,

pedig olyan pénzrõl van szó,
amelyet ingyen kapnak az
emberek. Manapság a gazda-
ságban sehol nem találni ilyen
konstrukciót, amely vissza
nem térítendõ támogatás for-
májában ennyire egyszerûen
biztosítja a fejlesztést.
– Ha már a távfûtésnél tar-
tunk: hogyan alakul a fizetési
kedv a lakótelepen?
– A közhiedelemmel ellentét-
ben meglehetõsen jó a táv-
fûtött lakások tulajdonosai-
nak fizetési hajlandósága – a
lakók közel 90%-a tisztessége-
sen fizeti a számláit, a fenn-
maradók tartozásainak behaj-
tása érdekében pedig a Városi
Szolgáltató Zrt. jogi lépéseket
tesz. Ami a cég mûködését
illeti: 37 millió forintot költöt-
tek a primer rendszerre, és
arra, hogy megvalósuljon a
háztömbönkénti hõmennyi-
ségmérés, így az ÖKO-Program
véghezvitelének nincsen tör-
vényi akadálya. A cég meg-
vette továbbá a gázmotort,
illetve százmillió forintos
beruházással adszorpciós hû-
tõberendezést telepít, amely
az épülõ Uszoda és Szabadidõ
Központot fogja kiszolgálni. 
A képviselõ-testület benyúj-
totta a CONCERTO-program pá-
lyázatát, amely a lakótelepi
távfûtés, illetve a fûtõmû
energiatakarékos, illetve meg-
újuló energiával való mû-
ködtetésére nyújt lehetõsé-
get. Sikeres pályázat esetén
ez a fejlesztés is megkezdõdik
a lakótelepen 2010-ben. A
fûtõmû bevételei e lépések
révén növekedhetnek, és költ-
ségei csökkenhetnek. Ennek
eredményeképpen a fokozódó
bevételek és a csökkenõ mû-
ködési költségek hosszabb
távon díjcsökkenést is lehe-
tõvé tesznek az alapdíj tekin-
tetében.           

Bokor Tamás

Nõkre szabott 
városért program

Szentendrén

A január 22-i képviselõ-
testületi ülésen döntés
született arról, hogy A nõkre
szabott városért program
kidolgozása 2009. márci-
ustól indulhat, amelynek
kiemelt célja, hogy Szent-
endre biztonságosabb és
kellemesebb város legyen
nõi szemmel. A 2009. évi
költségvetés kialakításánál
is fontos szempont a nõk
helyzetének figyelembe-
vétele.
A nyugat-európai példákból
kitûnik, hogy mennyire fon-
tos és lényeges ez a program,
Magyarországon eddig csak
Pécs és Budapest foglalko-
zott ezzel a kérdéssel. A
program célja, hogy több,
nõk számára kialakított, jól
megvilágított, a gyerme-
kekkel történõ ki-be szál-
láshoz elegendõ helyet biz-
tosító parkoló kerüljön ki-
alakításra, gyerekbarát hi-
vatalok, intézmények és
terek kerüljenek kialakítás-
ra. A gyakorlatban tapasz-
taltak és visszajelzések
szerint kisgyermekes anyu-
kaként nehézkes az ügyin-
tézés, erre nyújthat megol-
dás egy gyereksarok. A
tömegközlekedést is jóval
több nõ használja, ezért
megvizsgáljuk a kisgyer-
mekes bérlet bevezetésének
lehetõségét is. Emellett a
javaslatok között szerepel
még a kivilágított közpar-
kok, lépcsõk, feljárók áta-
lakítása, rámpák, közleke-
dõk biztonságosabbá tétele.

Javaslataikat, ötleteiket
szívesen vesszük, ezeket
kérjük jelezzék írásban

(2000 Szentendre, 
Városház tér 3., kamme-
rer@ph.szentendre.hu)

március 1-jéig.

A továbbiakban a tervek
között szerepel a gyerme-
kek, fiatalok, és idõsebb
részére már kidolgozott si-
keres programok aktuali-
zálása, valamint újabb a
városlakók életminõségét
javító kezdeményezések ki-
dolgozása.

Polgármesteri Hivatal

Ölbe hullott pénz a lakótelepieknek
Sajnálatosan kevesen érdeklõdtek eddig az ÖKO-Program nyújtotta lehetõségek iránt, pedig a pályázat azon ritka
esetek közé sorolható, amikor csak kérni kell, és megadatik. Ráadásul az energiamegtakarítás akár 30%-os is
lehet, ami egy 50 000 forintos fûtésszámlában 15 000 forintos csökkenést jelent. Hogyan lehet olcsón és
hatékonyan megteremteni a panellakásokban a korszerû fûtésszabályozás feltételeit, és mit tartalmaz a pályáza-
ti kiírás? Errõl kérdeztük Kun Csaba alpolgármestert.

Az ÖKO-Program pályázatának beadási határidejét meghoszszabbították! Május 31-ig
folyamatosan lehet beadni a teljes pályázati dokumentációt Szentendre Város Önkor-
mányzatához. Jogi problémákkal az önkormányzat jogsegély-szolgálatához lehet for-
dulni. A pályázati felhívás, valamint a pályázati útmutató és a szükséges mellékle-
tek beszerezhetõk a www.otm.gov.hu és a www.emi.hu honlapokról, valamint 
a www.szentendre.hu oldalról is. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
további felvilágosítás Pozsonyiné Magyar Orsolya pályázati referenstõl kérhetõ a 06-26
503-350-es telefonszámon, a 06-26 312-905-ös faxszámon, valamint a pozsonyine.
orsolya@ph.szentendre.hu e-mail címen.

A költségosztó 
segítségével

ellenõrizni lehet 
a felhasznált fûtési

energia mennyiségét,
és a fûtés díját csak 

a saját fogyasztás
alapján kell fizetni



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 6. SZÁM • 2009. FEBRUÁR 13.

8 mozaik

Gombaismereti tanfolyam 
Nagyon sok szeretettel vár minden gombát és gombászni szeretõ
érdeklõdõt a tanfolyam elõadója, Lukács Zoltán gombaszakel-
lenõr. Mint lapunknak elmondta, az oktatás alapja a több mint
fél évtizedes gombavizsgálati tapasztalata. A vetített képes
elõadásokon nemcsak a gombák jellegérõl,  felhasználha-
tóságukról, ízvilágukról lesz szó, hanem az emberek és a gom-
bák kapcsolatáról is. Az elõadások anyagának jegyzeteit a ta-
nulók számára biztosítják. 
A tanfolyam március 3-án indul: kéthetente keddenként
17.30 és 19 óra között a szentendrei P'art Moziban (Duna-
korzó 18.).  A tanfolyam nyolc elõadásból áll, és magában foglal
öt kirándulást is a Pilisben: nyár elején két, õsszel pedig három
alkalommal. A túrákon szívesen látják a tanfolyamon résztvevõk
családját is – az õ részvételük ingyenes. A tanfolyam végeztével
fakultatív vizsgát lehet tenni, mely regisztrált alapfokú gom-
baismereti végzettséget ad. Jelentkezés Lukács Zoltán: 06-30-
447-1235 vagy Szentendrei Kulturális Kht.: (26) 312-657. 
A tanfolyam ára 20 résztvevõ esetén 6500 forint. 

Februárban ismét 
torkos csütörtök

„Megszokott környezetben,
nagyobb biztonságban“ –  szól
a program szlogenje. A 100 és
400 ezer forint közötti támo-
gatás olyan 65 év feletti idõsek
számára elérhetõ, akik a Gon-
dozási Központ nyújtotta szo-
ciális alapszolgáltatásban ré-
szesülnek – azaz tagjai a házi
segítségnyújtásban, vagy az
étkeztetésben résztvevõk kö-
rének, illetve az idõsek klubjá-
nak. A pályázatot közösen kell
elkészíteni az érdekvédelmi
feladatkört ellátó Gondozási
Központtal, s a munka elvég-
zésére vállalkozót is be kell
vonni a pályázat kidolgozására,
akivel az átalakítási munkákat
a pályázó el akarja végeztetni.
A nyertes pályázók a kért áta-
lakításokat természetben kap-
ják meg, a pályázatban meg-
jelölt kivitelezõvel pedig a

Szeretetszolgálat szerzõdést
köt az átalakítás elvégzésére.
Kecskésné Sipos Andrea, a
Gondozási Központ vezetõje
így fogalmazott: „A pályázási
folyamat elsõre talán bonyo-
lultnak tûnik, de mindenben
segítséget nyújtunk. Fontos,
hogy az idõsek és a rossz
mozgásállapotú személyek a
saját környezetükben, ottho-
nukban is biztonságban le-
gyenek, ezért megéri élni a le-
hetõséggel, hogy például a
fürdõkádat zuhanytálcára cse-
réljék, a küszöböket szintbe
hozzák, akadálymentesítsék a
lépcsõfeljárót, vagy könnyeb-
ben elérhetõ helyre telepítsék
a villanykapcsolókat“.
Dr. Dragon Pál önkormányzati
képviselõ hozzátette: „Tíz éve
tartom a fogadóóráimat a Gon-
dozási Központban, és

folyamatosan látom az itt zajló
lelkiismeretes munkát. A Ma-
gyar Demokrata Fórum szak-
kollégiumai pedig mindig fi-
gyelemmel kísérik, milyen le-
hetõségek vannak a segít-
ségnyújtásra. Így talált egy-
másra az intézmény szándéka
és a Szeretetszolgálat 250 mil-
liós keretösszegû pályázata.
Annak érdekében, hogy térsé-
günkben minél többen élhes-
senek az így adott lehetõ-
séggel, az MDF szentendrei
szervezete is segít a pályázás-
ban: megbízható vállalkozó-
kat tudunk ajánlani a kivitele-
zéshez, valamint a pályázatok
elkészítésében is tevõleges
segítséget adunk“.

A pályázat beadási 
határideje: FEBRUÁR 23. 

HÉTFÕ ÉJFÉL.
A pályázati anyag

letölthetõ 
a www.maltai.hu oldalról,
valamint kérdések írhatók
az idosbarat@maltai.hu 

e-mail címre.

Aki pályázni kíván, bõvebb
felvilágosítást kaphat
a Gondozási Központ 

06-26 311-964-es számán,
valamint 

dr. Dragon Páltól 
a 06-20 313-43-92-es

telefonszámon.

- bt -

Az immár hagyománnyá vált
torkos csütörtök idén – a nép-
hagyományon alapuló, a ham-
vazószerdát követõ napon –
február 26-án kerül sorra. 
A torkos csütörtök akciót a
Magyar Turizmus Zrt. 2006-
ban indította el a Nagy Ízu-
tazás eseménysorozat része-
ként. Az idén már negyedik
alkalommal megrendezésre
kerülõ akció sikerét jelzi, hogy
tavaly csaknem 1100 étterem
csatlakozott országszerte a
kezdeményezéshez (az elsõ
évi ötszázhoz képest).
Az akcióhoz csatlakozott ét-
termek listája a www.men-
junkenni.hu honlapon talál-
ható. Ezekben az éttermekben
február 26-án egész nap 50%

kedvezménnyel lehet az ét-
lapról ételt és italt választani.
Szentendrén a következõ 
éttermekben lehet ezen 
a napon féláron torkoskodni:
Aranysárkány étterem (itt
még torkos péntek is lesz),
Chez Nicolas étterem, Corner
szerb étterem, Korona
étterem, Rab Ráby étterem,
Új Mûvész étterem,
Városháza étterem, Walkway
palacsintázó.
Szigetmonostor:
Rosinante fogadó
Dobogókõ: Hotel Pilis
étterem, Manréza Hotel
Dobogókõ étterme
Pilisszentiván: Gyémánt
étterem és Pizzéria
Pilisvörösvár: Gilde étterem
és Panzió
Tahitótfalu: Tahikert
vendéglõ
Az asztalfoglalás ajánlott!

Pályázat az idõsek
lakáskörülményeinek javítására

Idõsbarát lakásprogram címmel hirdet pályázatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötött szerzõdése alapján, amelynek
célja, hogy a szociális alapellátásban részesülõ idõs személyek lakhatási körülmé-
nyeit részleges lakásátalakítással, illetve akadálymentesítéssel segítse.
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A történet az 1880-as évek elsõ felébe
nyúlik vissza. Fachleitner Mihály bécsi
illetõségû földbirtokos Szentendrére
költözvén, az akkori piactér (ma Fõ tér)
közelében, a Püspök utca (ma Alkot-
mány u.) elején megvett egy, az utca
felé zárt, három külön lakrészbõl álló
házat. Földeket is vett a határban, majd
kísérleti oltvány-telepet létesített,
amerikai szõlõoltványok itteni meg-
honosítása végett. Ezek voltak ugya-
nis azok az évek, amikor az országos
filoxéra járvány a több mint két és
félezer holdra kiterjedõ, híres szent-
endrei szõlõkultúrát szinte teljesen
elpusztította. Vállalkozása révén a
szõlõvész miatt kenyér nélkül maradt
szentendreiek közül szerencsésnek
mondhatta magát, aki birtokán továb-
bra is munkát talált.

FERENCZY KÁROLY

Egy foszlányokban fennmaradt helyi
történet szerint (lejegyzése Pethõ
Németh Erikának köszönhetõ) az

osztrák fõvároshoz köthetõ ismeretség
a háttere annak, hogy Fachleitner
Mihály meghívta Szentendrére a még
tanulmányait folytató, huszonöt éves
Ferenczy Károlyt, a magyar festészet
késõbbi megújítóját, mindmáig egyik
legnagyobb hatású mesterét fe-
leségével, az ugyancsak festõmûvész
Fialka Olgával és kétéves gyermekükkel,
Valérral. Ez az egyetlen és szûkszavú
történet ad magyarázatot arra, hogy a
Bécsben otthonosan mozgó, Rómát,
Nápolyt, Münchent, Párizst többször
is megjárt házaspár miért választotta
otthonául  – ha csak néhány évre is –
ezt a távoli kisvárost. Fachleitneréknek
több házuk is volt Szentendrén, így az
általuk nem lakott Püspök utcait gond

nélkül engedhették át Ferenczyéknek.
A Szentendréhez köthetõ öt évbõl Fe-
renczy Károly az elsõ kettõt Párizsban,
a Julian Akadémián töltötte tanulmá-
nyaival, s csak a nyári szünetben volt
együtt családjával. 
A szentendrei évek alatt összesen húsz,
itt készült mûvérõl tudunk, de ezek
közül is több mindmáig lappang vagy
idõközben megsemmisült. A Dunára
pazar kilátást nyújtó ház egy-egy rész-
lete több festményén is megjelenik,
hol egy enteriõr, hol a fagerendás
veranda, máskor az udvar, benne a ma
már csak elvétve található stanglis kút
képével. Szentendre késõbbi festõivel
ellentétben Ferenczynél a város lát-
ványa, atmoszférája nem vált mûvei
önálló témájává. Csak néhány fest-
ménye diszkréten megjelenõ részle-
teként, az ablakon keresztül kitekint-
ve, vagy a veranda sarkából, vagy a
kert kõkerítése mögül látjuk az egymás-
ra dõlõ háztetõk egy szeletét, máskor
a távolban lomhán kéklõ Dunát vagy a
fõtéri templom jellegzetes tornyát. 
A Fachleitner-ház nemcsak Ferenczy
Károly személye és festményei által
tartozik a különösen nagy eszmei
értéket képviselõ szentendrei házak
közé – meg is illetné a kiemelt vé-
dettség! –, hanem azáltal is, hogy iker
gyermekei, Ferenczy Béni és Noémi e
ház falai között születtek meg 1890-
ben, három nappal a nyári napéjegyen-
lõség elõtt, június 18-án. Vajon ki
segített az akkor már negyvenkét éves
Fialka Olgának gyerekeit világra hozni?
Valamelyik városi bábaasszony, vagy
orvost hívtak, tekintettel az ikerter-
hességre? S kinek a segítségére szá-
míthatott a gyerekágy idején? Talán
férje egyik festményén megörökített
lányokra, akik a verandán virágot gon-
doznak, vagy az öreg kertész fele-
ségére? Minden bizonnyal õk is a ház
lakói voltak, s ezért válhattak Ferenczy
több festményének modelljeivé.

A késõbb ugyancsak festõvé lett
Ferenczy Valér kisgyerekkori szenten-
drei emlékei értékes színfoltot jelen-
tenek mind a család, mind a ház
történetében.
„Szentendrére vezetnek vissza egészen
korai emlékképzeteim: elõttem van
anyám karcsú alakja, jósága, a csaknem
földöntúli öröm, amikor egy-egy szü-
letésnapra, karácsonyra maga készítette
játékszereket tartogat számomra, kis
hatszögletû asztalunkon elõkészítve és
tüllel sejtelmesen letakarva; látom a
Duna tükrét, amint egy este kimegyek
apám elé, aki evezni ment, figyelem,
amint parthoz irányítja a csónakot.
Aztán a rejtélyes, érthetetlen, döb-
benetes esemény, hogy családunk két
kis jövevénnyel, két iker-csecsemõvel
gyarapodott. A régies ház, amelyben
laktunk, a piactéri templom közelében,
ma is [1930-as évek eleje] nagyjában
változatlanul áll; (…) mindenre ráis-
mertem, a kapualjra, (…) az udvarra,
ahol futkároztam, ahol képeskönyveket
néztem, sõt kisgyerek módra már raj-
zolgattam, festettem; az udvarról a fel-
jebb fekvõ üveges verandára vezetõ
keskeny falépcsõre, amelyen egyszer
csak azt a hallatlan horderejû fel-
fedezést tettem, hogy immár fokról-
fokra tudok hágni.“ –  azaz a lépcsõn
négykézláb felmászni.
Ferenczy Károly túl fiatal volt ahhoz,
hogy a szentendrei magány hasznára
vált volna, ezért 1893-ban a család
Münchenbe költözött.  

A PISTYUROK 

Pistyur Sándor cipészmester és fele-
sége, Urbán Borbála pár évvel Fe-
renczyék után, a századfordulón vet-
ték bérbe a Fachleitner-ház alagsori
lakását. Itt született meg, és nevel-
kedett fel mind a hét gyermekük.
Pistyur Sándor cipészüzlete ugyan a
Görög utcában volt, de a háznál is vál-

lalta lábbelik javítását, sõt, ki tudja,
talán a várakozási idõ kellemesebbé
tétele, no meg jövedelem gyarapítás
céljából, amolyan hallgatólagos borki-
méréssel is foglalkozott. 
Egyébként a tízes években a Fach-
leitner-ház volt a hegyi dalmátok
Keresztény Munkásegyletének, közis-
mert nevén a Kapásegyletnek a székhe-
lye is. Élet tehát volt bõven a házban.
A család itt közölt régi fotója Pistyur
Sándor egyik leányát, Emmát örö-
kítette meg, amint az udvar közepén
kisszéken ülve, egy virággal telerakott
asztalka mellett – akár egy Ferenczy-
kép témája is lehetett volna – hímez
valami terítõt vagy falvédõt. A kép jobb
oldalán annak a stanglis kútnak egy
része látható, amely Ferenczy Károly
„Kertészfiú“ címû festményén, íves-
girlandos kovácsoltvas fogójával
együtt gazdagítja a képtémát.

FESTÉKNYOMOK A TONETT SZÉKEN

A Fachleitner-ház udvarán hímezgetõ
Pistyur Emma miután férjhez ment
Arzenovits Istvánhoz, átköltözött az
egyik szemközti házba, s vitte magá-
val a Ferenczy Károlytól itt maradt, for-
gatható ülésû tonett széket. Pistyur
Emmától a szék a minden régiséget
szenvedélyesen gyûjtõ Szabó Lajosbor-
bélymesterhez ke-
rült, majd nála buk-
kant rá és szerezte
meg tõle Pistyur
Imre az idõközben
kékre festett forgós
széket. Természe-
tesen nekilátott a
nem kívánatos fes-
ték-ruha eltávo-
lításához, s akkor fedezte fel a szék
alján még látható, különbözõ színû 
festéknyomokat, melyek Ferenczy
kezérõl kerülhettek oda. 
E tárgyi emlék mellett beszédes az a
kis történet is, amit Pistyur Imre egyik
nõvére õrzött meg. Édesanyjuk több-
ször mondogatta neki: „egyszer még
nagyon büszke leszel arra, hogy egy
Ferenczy lovagoltatott a térdén“. 
Pistyur Imre szülei 1946-ig laktak a
Fachleitner házban, szóban forgó
nõvére egy-kétéves kislány volt a
történet idején. Hogy melyik Ferenczy:
Valér-e vagy Béni lovagoltatta õt 
a térdén, azt már homály fedi, az vi-
szont kiderül, hogy a szülõi ház még
sokáig vonzerõvel bírt a már felnõtt
férfikorban lévõ Ferenczy-fivérek
számára.

Török Katalin

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Szemezgetés a Fachleitner-ház titkaiból
Szentendre lebontástól, átépítéstõl ez ideig megmenekült épületei nemcsak építészeti, városképi értéket képviselnek. Megõrzött családi fotók,
régi tárgyak, elbeszélt emlékek segítségével visszaidézhetõ a bennük elpergett életek egy-egy epizódja. Ezúttal a Fachleitner vagy más néven
Ferenczy-ház kapuján belépve faggatjuk a múltat.

Ferenczy Károly 
Szentendrén, 1887-1892 között

Pistyur Emma a Ferenczy-ház udvarán, 1930-as évek



Egy hanyatló kor, egy pusz-
tuló család és egy halállal
végzõdõ szerelem tragikus,
mégis gyönyörûséges törté-
netét olvashatjuk Szilágyi
István Kõ hull apadó kútba
címû könyvét fellapozva.
A szakértõk egyhangú véle-
ménye szerint a most het-
venéves erdélyi író 70-es évek-
ben született regénye a 20.
századi magyar irodalom egyik
legfontosabb mûve: krimi,

szociográfia, lélekrajz, család-
regény és szerelem egyben,
csodálatos metaforákkal, vízi-
ókkal. A történet egy kép-
zeletbeli városban játszódik,
amelyet lassú pusztulásra ítélt
az idõ. Hiába robog be a vonat
nap mint nap Jajdonba, nem
hoz semmi újat, csak a kiván-
dorlókat viszi Amerikába.
Szendy Ilka apja hiába értette
meg a kor szavát, virágzó
tímármûhelyét, szõlõbirtokát

csak egy gyenge leányra tudja
hagyni. Ilka, az idõsödõ háza-
spár sokadik, de egyetlen élet-
ben maradt gyermeke pedig 
a szeretet, történetek, élmé-
nyek nélküli környezetben
elsorvad, álomképekbe, láto-
másokba és egy furcsa, „ran-
gon aluli“ szerelembe me-
nekül.
Ilka története az általa elkö-
vetett gyilkossággal kezdõdik,
és az õ erõszakos halálával
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Barnás Mártontól: 

Istennek, ha van
JÓNÁS TAMÁS ÖNKÉNTES VAK CÍMÛ KÖTETE

Jónás Tamás nemzedékének talán legismertebb költõje. Nem írhatom azt, hogy a fiatalabb költõk
nemzedékének emblematikus alakja, hiszen õ már egyáltalán nem fiatal a maga 35 évével, per-
sze a szó legfontosabb értelmében sohasem volt fiatal. Mármint legbelül.
Egy nagy-nagy öregnek, kifejezetten bölcsnek gondolom õt. Nyilván nem sértõdne meg, ha nem
így gondolnám, de akkor is. Az õ mûvei alapvetõen meghatározták a költészethez való viszo-
nyomat. Másképp olvasok, mióta olvastam az õ köteteit, Nagy szavak, de másképp is élek versei
olvasása után. Jónás esetében nem beszélhetünk a versek radikalizálódásáról, mivel versei annál
radikálisabbak már nem is lehetnének, mint amilyenek.
Jónás Tamás Soros-, Herder- és Arany János alkotói ösztöndíjas költõ. Nyolcéves kora óta
foglalkoztatja a költészet gondolata, 22 évesen pedig már önéletrajzi kisregényt írt, aminek
Cigányidõk a címe, és ami nagyon erõs.
Az elsõ kötet, amit olvastam tõle, az Õ címû, és ezután már minden irodalmi lapban, portálon az
õ alkotásait is kerestem. Külön kiemelném még Apáimnak, fiaimnak címû alkotását is. A mû
szereplõinek (akik ugyebár irodalmi szereplõk) szenvedélyei, halálai mintha csak például
Szentendrén, egy nagyon is ismerõs utcában, házban esnének, történnének meg. Velünk és ben-
nünk. Ezen kívül megemlíteném még a Kiszámítható józanság címû kötetét, melynek versei
szerelem-, halál- és anyaversek. Nem könnyû témák, Jónás pedig nem feltétlenül könnyû ember.
Az ilyen jellegû témák után következhet az ún. istenproblematika. Igen, Isten nemléte, de léte
is komoly, súlyos problémát jelent. Az Önkéntes vak címû kötet ajánlása: „Istennek, ha nincs”
Ezeket a verseket kategorizálhatjuk úgy, hogy istenes versek is, de talán nem is szükséges kate-
gorizálni. Az elrontott életért nem tehetõ felelõssé valaki, aki vagy van, vagy nincs…
Jellemzõ vers az Ima az Úrért („Bevallom, nincs meggyõzõdésem a jóról”), vagy a Perellek, Úr!
(„Elhallgat a hallgatag. Valakit. Végleg el.”) címû. Egy másik oldalról is megközelíthetjük létünk
mintegy bökkenõit, lásd: A sátán üzenete címû vers („ma délután és ma este ne lelkizz / ma 
visszajön a pokolból a csend is”).
Az a lényeg, hogy nem old meg semmit az, ha optimisták vagyunk, ne Istentõl vagy a másik
embertõl várjuk életünk megoldását. Nekünk, egyedül kell megoldanunk életünket (lásd még
Fiamnak címû vers: „Halál lesz, fiam, mindenbõl.”). Mégsem zárkózhatunk be, oda kell figyel-
nünk a másik emberre, aki újabb lehetõségekkel kecsegtet (Szerelmes vers: „Gyengeség huzat-
ban szellõzködni. / Minden ajtót magára zár, aki nyílt.”). Az elõbb említettnél sokkal fontosabb
szerelmes vers, melyben a maga módján ott van a feloldozás, a menekülési (belsõ)útvonal – a
Nem tenger címû. Például: „Tudnám én, hol vagyok. Ha elvesznél bennem. / Kóborolnál el, és
magamra találnék.”, illetve még: „Ide készülõdtem. Nyugalmadból tudom.” Ebben, a Nem tenger
címû versben van az a gondolat, mondat, mely egyfajta tartást, valódi belsõ nyugalmat adhat:
„Csoda, nem isteni ajándék.”
Talán ha megérezzük ennek a kijelentésnek az igazságát, még boldogabbak is lehetünk. Majd.
Egyszer.

Lázár Enikõtõl:

Istenes
és világi énekek

SEBESTYÉN MÁRTA ALBUMA

„Nyitva látám mennyeknek kapuját…“ – Ez a Mária-altató a
címe Sebestyén Márta önálló albumának, amely igényes megje-
lenésû 58 oldalas könyv formában, digipackos kivitelben készült.
A könyv bevezetõjében Sebõ Ferenc rövid áttekintést ad a
Kárpát-medence zenei hagyományából. „Nagyon fontos dolog,
hogy mi európaiak fölismerjük és bátran, anyanyelvi szinten
használjuk – egyébként ezer szálon érintkezõ – kulturális örök-
ségünket.“
A lemez istenes és világi énekeket tartalmaz. Valamikor nem
volt éles határvonal az egyházi énekek és népdalok közt. A nép
az egyházi dallamokat továbbéltette népdalként, vagy fordít-
va, a népi énekek bekerültek a templomba, és egyházi énekké
alakultak.
A lemez dalainak összeállítása a velencei Redentore templom-
ban rendezett koncertre készült, ahová 2004-ben kaptak
meghívást. A dalokat úgy válogatták össze, hogy a népzenei
elõadásmód elevensége, ereje érezhetõ legyen minden fel-
csendülõ dalban.
A 60-as, 70-es években a népdalokat nem lehetett hallani ere-
deti elõadásban, operaénekesek vagy képzett zenészek éne-
kelték, Sebestyén Márta elõször így találkozott a népdalokkal.
Késõbb, a gyûjtések során megismerkedett a dalok eredeti
karakterével, elõadásmódjával. Így vall gyûjtõélményeirõl: „Az
Anna nénik, Rózsi nénik, Erzsi nénik, András meg Marci bácsik
(…) mindörökre belém költöztek; élnek és dúdolnak velem.“
Nem kellett tartania egyénisége elvesztésétõl, hiszen az õ hang-
ja egyedül az övé, átszûrõdtek rajta érzései, lelkének rezdülé-
sei ugyanúgy, ahogy a régi énekesekén is.  
Már fiatal korában a zene bûvöletében élt. Édesanyja zene-
pedagógus, Kodály Zoltán tanítványa volt. Tanára, Lukin László,
„Bachtól a népdalig“ olyan zenei élménnyel ajándékozta meg,
amely egy életen át elkíséri. Az õ pályáját azonban a népzenei
élmények alakították. Kezdetben népdalversenyek gyõzteseként
tûnt fel, majd a néptánccal való kapcsolat fûzte szorosabbá a
népdalhoz való kötõdését. 
Számos díjat kapott: Liszt Ferenc-díj(1991), Kossuth-díj (1999),
Prima Primissima-díj (2003), Magyar Köztársaság Érdemrend
Középkereszt (2005) Énekel a több Oscar-díjjal kitüntetett
Angol beteg címû filmben, a Deep Forest Grammy-díjas világzene
albumán.
Sebõ Ferenc a könyv bevezetõje végén ezt írja: „Ezen a lemezen
úgy muzsikálnak õk hárman, mint az angyalok. A legtermészete-
sebb módon, történelmi és szájhagyományos ösvényeken vezetnek
bennünket a magasabb régiókba.“

Az „istenes és világi“ énekeket 
bemutatja:
Sebestyén Márta – ének, furulya, 
csörgõdob
Szokolay Dongó Balázs – furulyák, 
tárogató, szaxofon
Bolya Mátyás – koboz,citerák

1. Látomás / Vision
2. Örökség / Heritage
3. Virágszedõk / Flower gatherers
4. Bú-küldözõ / Sending off sorrow
5.  Könyörgés / Invocation
6. Válogatott vitézek / Valiant knights
7. Jó Mátyás király / Good King Matthias

ajánló • ajánló • ajánló • ajánló • ajánló • ajánló • ajánló

Berényi Mariannától:

Kõ hull apadó kútba 
SZILÁGYI ISTVÁN KÖNYVE
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Woody utazása

Woody Allen, egy általam nem
túl rég olvasott Narancs-inter-
júban nyilatkozta azt, hogy
mindig csak olyan helyeken
szeret forgatni, ahová épp
szívesen utazna családja, és
ahol nyilván van az a pénz, ami-
vel finanszírozni tudják Allen
aktuális örömködését, borúlá-
tását, szokásos agymenését.
Ez az aktuális hely legutóbb
Barcelona volt. Szóval Woody
most Spanyolhonból és -ról
mondta meg a frankót, az 
„õszintét“, és elég jól tette. Jó,
na, nem oly egyszerû a hely-
zetünk, hogy mintegy tükröt,
ráadásul görbét állít Barce-
lonának, mert ez a film is rólunk,
emberekrõl szól, és értünk,
emberekért van, jött létre. Nem
mondom, írom, Allen még
mindig komoly tanító, vezetõ,
aki formát tud adni mindannyi-
unk életének, de már nem az a
megmondóember, akinek sú-
lyos üzeneteit nehezen emészt-
jük, attól függetlenül, hogy
mennyit és mennyire szívbõl
jövõen nevetünk rajta, az
alkotásain, szereplõin, magun-
kon. Az Annie Hall idején még
simán ezt gondoltam, a Hannah
és nõvérei is átvitte a lécet, a
legújabbak közül a Match Point,
a Kasszandra álma vagy a Füles
is figyelemreméltó (jót tett
neki, nekünk a sötétebb téma:
valóban nincs remény, minek
állítaná rendezõnk ennek el-
lenkezõjét). A Vicky Christina
Barcelona – félre ne értsen a
kedves olvasó – vállalható al-

kotás, ügyes film, Allen kitesz
magáért, van mondanivaló is,
csak az utóbbi idõben úgy
megszoktam a keményebb,
nehezebb filmeket tõle, hogy
egy megint csak könnyedebb,
felszínes kifejezéssel: felszínen
mozgó filmjével mintha nem
tudtam volna mit kezdeni.
Fecseg a felszín, persze, de na-
gyon nem hallgat az a mély,
nagyon is mondja a magáét, mi
meg csak hallgatunk, és pró-
báljuk másként élni az életün-
ket, mert másként is lehet. Két
címszereplõnk (Vicky és Chris-
tina) is próbálja, vagy próbál-
ná másként élni az életét har-
madik címszereplõnk (Barce-
lona) vendégszeretetét élvez-
ve, turistacsalogatás, naná,
nuku. A legajánlottabb helyi
nevezetesség sem kedvenc
külföldi focicsapatom stadion-
ja, hanem továbbra is inkább
az az emberi szív, meg az a
hatalmas lélek, spanyol tan-
folyamunk mai órájának (na jó,
a film idõtartama inkább 90
perc) címe: Mi, vagy esetleg ki
lakik az ember szívében? És ezt
a kérdést most nem intézhetjük
el annyival: Kit érdekel? Cím-
szereplõink, a két lány elmegy
Barcelonába, hogy mintegy
megtalálják magukat, önma-
guk és jövendõbeli társuk
számára, utazgatnak, ismer-
kednek, minden látványossá-
got megtekintenek, kalandok-
ba csöppennek, beleesnek a
Javier Bardem által kiválóan
alakított festõmûvészbe, aki
újfent belsõ értékeik átér-
tékelésére buzdítja õket, a film
végére viszont arra jövünk rá,

hogy nagyjából bagoly mondja
verébnek. Az egyik lány csak
egy könnyû románcot keres
(meg is kapja), a másik lány
komoly, võlegénye is van, azt
hiszi, rá nem lehet hatással
Bardem személye (de azért õ is
megkapja a magáét). A nagy
hármas csak úgy éli életét a
filmvásznon, szeretnek, sze-
retve vannak, legalábbis azt
hiszik, hogy ez az.
A fiatalabb lányt alakító
Scarlett Johansson felnõtt,
igen, de továbbra sem igazán
jó színésznõ (nekem még
kislányként jobban tetszett A
suttogóban, meg mostanában
a Match Pointban), viszont
nagyon szép neve van, az is
valami. Javier Bardem megint
zseniális, most éppen a gaz és
nem nagyon normális festõ-
mûvész szerepében. A nagy
szerelmi kapcsolatokban csat-
lakozik a nagy hármashoz fes-
tõnk volt neje, Penelope Cruz,
akinek szintén nem akar si-
kerülni az élet, ráadásul õrült,
és megkavarja az állóvizet.
Bardem viszont szereti õt –
egészen a legújabb szakításig.
A lányoknak kinyílik a csipájuk,
és magukra hagyják dilis mû-
vészeinket. Allen a mûvészek
elé is görbetükröt állít (Barce-
lonában is mindenki mûvész,
nem csak New Yorkban), és ezt
is helyesen teszi. Manapság már
tényleg mindenki mûvész. De ki
az igazi mûvész? Nos, Woody
Allen mindenképp az.

VICKY CRISTINA BARCELONA
Amerikai-spanyol film, 2008 
Rendezõ: Woody Allen 

B. Márton

A hüllõ pechje

„Az illúzió drága mulatság“ –
mondja történetünk hõse a
film elsõ és utolsó monda-
tában, ezzel kissé közhelyes,
de jól érthetõ keretet  adva
Goda Krisztina legújabb film-
jének. A jóvágású fiatalember
– nem teljesen hihetõ árvaházi
múlttal – virágzó álomgyárat
üzemeltet kizárólag magá-
nyos, nem túl fiatal és nem túl
szép hölgyek örömére. Az
álomra (vagyis odaadó szere-
lemre és a nászinduló dal-
lamára) éhes nõk persze bol-
dogan nyitják meg szívüket
(és egyben pénztárcájukat) a
becézõ szavakra. Az illúzió-
vásárló asszonynép fosztoga-
tására szakosodott sármõr
(Nagy Ervin) hûséges csatlósa
és fegyverhordozója, Tibi
(Trill Zsolt) intézi a bonyolult
háttérmûveleteket – szintén
az intézetbõl, és szintén cse-
kély meggyõzõ erõvel. 
A színpadon zseniális alakítá-
sokat nyújtó fõszereplõk gyak-
ran nem tudnak mit kezdeni a
rájuk osztott, zavarosan meg-
rajzolt karakterekkel. Inkább
stílusgyakorlatra emlékeztet
alakításuk. Tibi ugyanis egy-
szerre Sancho Panza és kisstí-
lû bunkó, kifinomult módsze-
rekkel dolgozó Sherlock Holmes
és „tisztasági manager“, min-
dent elintézõ titkár és okirat-
hamisító, de legtöbbször hû
barát, sõt testvér. Pedig nem
is õ a kaméleon. Hanem Gábor.
Vagyis egy hüllõ. Õ is. Csak
másképp. De róla majd késõbb.

Gábor sorra hagyja faképnél
az oltár elõtt döbbenten álló
aráit és nyúlja le bankszám-
láikat, Tibi pedig szorgosan
gyûjtöget – igaz, nemcsak a
nagy címletû bankókat, ha-
nem a Gábor elleni bizonyí-
tékokat is.  A jól jövedelmezõ
biznisz ellenére lassan szerte-
foszlanak „Tesókám“ és társa
kezdeti törekvései, miszerint
csak addig „szélhámoznak“,
amíg a kis vályogházat meg-
vásárolják valahol vidéken, és
ott boldogan élnek, amíg meg
nem halnak... 
Gábor ugyanis egyik kiszemelt
áldozata áldozatává válik. 
A jó családból származó bale-
rina, Hanna (Hámori Gabri-
ella) légiesen könnyed lép-
tekkel táncol be hõsünk éle-
tébe, és saját fegyverével
gyõzi le õt. De mindenek elõtt
kegyetlenül átverõdik Márk, a
hazai szappanoperák ünnepelt
sztárja, aki külhoni sikerekre
vágyik.  Megszemélyesítõje,
Csányi Sándor itt is felbukkan,
mint minden Goda Krisztina-
filmben  (Csak szex, és más
semmi, Szabadság, szerelem).
De ezúttal csak pont olyan
mértékig van jelen és pont
úgy, ahogy kell. A másik jól
eltalált szerep Kulka Jánosé,
aki a nem szokványos hajlamú,
amúgy lírai vénával megáldott
fõorvost alakítja.
Amikor Gábor életében elõször
jó ügyért hajt, hiába vállal
minden hazugságot és mega-
láztatást, mégis – vagy éppen
ezért – csúnyán elbukik. Úgy
érezhetjük, már ekkor feléb-
red benne az addig szunnyadó
lelkiismeret, de nem. Még
nem.  Tibi és Gábor,  akik világ
életükben csak egymásra szá-
míthattak, szakítanak. Szakad
a múlt és a jövõ, széthullanak
a tervek és egész addigi éle-
tük. Gábor semmit nem visz
magával, csupán egy terráriu-
mot, benne a kaméleont, no
meg az addig közösen gyûjtött
pénzt. A szegény hidegvérû-
nek azonban nincs szerencsé-
je: lelketlen hõsünk szándé-
kosan egy BKV jármû ülésén
felejti. Egy pár perc múlva pe-
dig, a film végén, amikor az
elmaradó hepiend helyett a
történet melodrámába csap
át, talán már lett volna esélye.

KAMÉLEON
Magyar szélhámosfilm, 2008
Rendezõ: Goda Krisztina

Széles Nóra
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VISEGRÁD VÁROS KÖRZETKÖZPONT JEGYZÕJE 
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10.§. alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: A pályázatot írásban kell
benyújtani Visegrád Város Jegyzõjéhez címezve (2025 Visegrád, Fõ u. 81.)
postai úton. A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat építéshatósági ügyin-
tézõ állásra“ 

A pályázat beadásának határideje: 2009. március 13.
A pályázat elbírálásának határideje és módja: 2009. március 31.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz • erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) • végzettséget
igazoló dokumentumok másolata (eredeti bizonyítványokat a kinevezést
megelõzõen be kell mutatni)
Pályázati feltételek : 
• magyar állampolgárság  • büntetlen elõélet, cselekvõképesség • felsõfokú
végzettség – a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módosított
9/1995.(II.3.) Kormány rendelet I. sz. melléklet 4. pontjában valamint a
343/2006. (XII.23.) Korm.rendeletben elõírtak alapján – egyetemi vagy
fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ,
üzemmérnöki) szakképzettség • közigazgatási alapvizsga megléte • fel-
használói szintû számítógépes ismeret
Az elbírálásnál elõnyt jelent:
• közigazgatási szakmai gyakorlat •közigazgatási szakvizsga

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ elérhetõ a www.visegrad.hu,
valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán a www.kszk.gov.hu oldalon.

végzõdik. Szõlõmûves szere-
tõje Amerikába készül, de ahe-
lyett, hogy meggazdagodva
térne vissza három gyerme-
kéhez, az utolsó Szendy ki-
száradt kútjában végzi, ahol
naponta újabb és újabb kövek
tömik el nyomát – és Ilka bûn-
tudatát. Ahogy apad a kút
mélysége, a gyilkos szeretõ
személyisége egyre apróbb
darabokra hullik.
Kard által vész mind, ki kar-
dot ragad – mondhatnánk.
Szilágyi István regénye azon-
ban nem ítélkezik: Ilka nem
jogos büntetését szenvedi el,
hanem egy sokrétû, spirálisan
kibontakozó történet tragikus
hõsnõjévé válik. Gönczi Dénes
gyilkosában nemcsak egy bün-

tetlenül maradt bûn elköve-
tõjének végzetes sorsát ismer-
hetjük meg, hanem egy város,
egy letûnt kor végnapjait is,
ahol ókori mítoszok, õsi szim-
bólumok törnek elõ, hogy 
a megfelelni-akarás, a tár-
sadalmi kényszerektõl túlter-
helt létezés összeroppaná-
sáról énekeljék el sajátos bal-
ladájukat.

Szilágyi István: 
Kõ hull apadó kútba

6. kiadás
Kiadó: Magvetõ
Terjedelem: 384 oldal
Kiadás éve: 2008
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A szentendrei Emberélet Alapítvány

önkéntes segítõk jelentkezését várja
Szentendrérõl és a környékbeli településekrõl

Az Alapítvány célja: 

• A kistérségben élõ daganatos betegek szociális hálójának megszervezése.
• Daganatos betegeknek történõ, segítõ közremûködés a kezelések 
folyamatában, a beteg és a családtagok részére.
Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik vállalják az Alapítvány által 
finanszírozott képzéseket és lakóhelyükön szívesen segítenek a betegeknek.
Érdeklõdni lehet: 06-20-515-09-57, 06-20-99-57-167

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNYSzentendre, Kör u. 6. emberelet@gmail.com

Az Emberélet Alapítvány az Ökotárs , az Autonómia Alapítvány és a Norvég Civil
Alap támogatásával tudja megvalósítani pályázati programját. Köszönet érte.

– Azok kedvéért, akik csak
hallomásból vagy még úgy
sem ismerik önöket, kérem,
idézze fel, milyen elõzmé-
nyekre tekint vissza az Em-
berélet Alapítvány!
– Az Emberélet Alapítvány
1997-ben alakult, akkoriban
idõs emberek szociális hely-
zetének javításával foglalko-
zott. Az akkori tagok mára tel-
jesen kicserélõdtek, én a kurá-
tori tisztségét 2005-ben vet-
tem át, majd a következõ év-
ben a szervezet elnöke lettem.
Létrehoztuk a daganatos be-
tegek segélyszolgálatát. Négy
évvel ezelõtt üres kasszával
indultunk, de még abban az
évben sikerült stabilizálni a
helyzetünket. A személyi jö-
vedelemadóból származó 1%-
os felajánlásokat gyûjtöttünk,
pályázatokat nyertünk, támo-
gatókat kerestünk, mire 2006
végén olyan helyzetbe tudtunk
kerülni, hogy alkalmunk volt a
Paprikabíró utcában kis iroda-
helyiséget bérelni. Az idén si-
került a Kör utcában kulturált,
otthonos központot létesíte-
nünk, ahol fogadni tudjuk a
hozzánk forduló daganatos
betegeket és családtagjaikat,
valamint az irodai munka mel-
lett képzéseket és tárgyalá-
sokat tartunk.
– Kik segítik önöket, és egyál-
talán hányan végzik a men-
tálhigiénés munkát?
– Jelen pillanatban körülbelül
10-12 önkéntesünk van, és
számos további segítõ, akik
biztos pontot jelentenek a
háttérmunkában. Szólni kell
ugyanakkor azokról is, akik a
mindennapi háttérmunkában

ugyan nem vesznek részt, de
rengeteg egyéb támogatást
adnak az alapítvány önkénte-
seinek mind szponzoráció,
mind természetbeni segítség
formájában. 2006-ban a Flo-
rance Nõvérszolgálattal együtt-
mûködési szerzõdést kötöt-
tünk. Õk már 13 éve látják el
vállalkozási formában az ott-
honápolási feladatokat.
– Hogyan értékeli az elõzõ
évet, és min dolgoznak most?
– 2008-ban az alapítvány fõ
célja az volt, hogy a kistérség-
ben lelki segély és hospice
szolgálatot hozzunk létre. E
célból pályázatot nyújtottunk
be a Norvég Civil Alapprog-
ramhoz, ahol 987 pályamun-
kából összesen 96-ot, ebbõl a
„szociális kohézió“ blokkban
országosan 19 pályázatot,
ezek közül pedig egészségügyi
vonatkozásban csupán hatot
fogadtak el, köztük a miénket.
Ezután kezdtük szervezni az
önkéntes szolgálatot. Február
közepére befejezõdnek a lelki
segély és hospice képzések,
majd egyhónapos szakmai
gyakorlat következik a Hospice

Házban, amelyet követõen
minden sikeresen kiképzett
munkatárs a saját településén
látja majd el a betegeket.
Addigra megkeressük az or-
vosokat, a nõvéreket, szóró-
lapokat gyártunk, és a Florance
Nõvérszolgálat segítségével
felmérjük a betegek igényeit.
Fontos, hogy az alapítvány
nemcsak a daganatos bete-
geknek segít feldolgozni a
problémáikat lelki és testi
értelemben egyaránt, hanem
a családtagjainak is: nekik
többek között beszélgetést,
illetve Bach-virágterápiát
nyújtunk, amelyre szintén
felkészültünk. Decemberben
megnyertük a KogArt pályáza-
tot. Ennek egy részét az ön-
kéntesek képzéséhez hasz-
náljuk fel, másrészt laptop
vásárlására nyílt lehetõsé-
günk. Tavaly és tavalyelõtt már
egymillió forint felett volt az
1%-os személyijövedelemadó-
felajánlások összege, ez is
óriási segítséget nyújt.
– Számos problémával és kor-
láttal szembesülhetnek…

– A térségben mûködõ orvosok
kezdik elfogadni, hogy mi
ilyen tevékenységeket vég-
zünk. Rendszeresen küldünk
nekik tájékoztató leveleket,
így próbáljuk fokozni az
együttmûködést. Problémát
jelent ugyanakkor, hogy
amikor felmerül, hogy valaki
daganatos beteg lehet, a
speciális orvosi vizsgálatokért
kistérségünkbõl beküldik õt a
fõvárosba. Az ottani rendszer
aztán hamar magába zárja, és
csak akkor tér haza, amikor
már túl van a kezeléseken. Ezek
az emberek számunkra éppen
a betegségük legsúlyosabb,
legküzdelmesebb szakaszában
elérhetetlenek. Arra törek-
szünk, hogy minél többen
megismerjenek minket, ez az
egyetlen igazán hatékony el-
lenszere a problémának. In-
formációs táblákat igyekszünk
kihelyezni a településeken, és
amint megtörtént a képzés,
újfent megkeressük az orvo-
sokat. Célunk, hogy a betegek
ellátására szolgáló hálózat
folyamatosan bõvüljön.
– Mennyire ismeri el a tér-
ségünk ezt a missziós tevé-
kenységet?
– Egyre nagyobb visszhangja
van az alapítványnak, egyre
többet foglalkoznak vele.
Nagyon sokan gondolják azt,
hogy õk is bármikor belekerül-

hetnek ebbe a helyzetbe. Az
emberek egyre jobban érzik
ennek a súlyát, hiszen sajnos
manapság már nincs olyan
ember, akinek a környezeté-
ben ne fordult volna elõ da-
ganatos betegség. 
– Hogyan értékeli a január
30-i bált?
– Az elsõ bálunk azért jött
létre, mert szeretnénk a be-
vételébõl megoldani egy olyan
gyászprogram létrehozását,
amelyet nõvérek szerveznek, s
amelyen havonta egyszer vagy
kétszer segítenek feldolgozni
azoknak a családtagoknak a
gyászát, akiknek a hozzátar-
tozója daganatos betegség-
ben hunyt el. Köszönetet sze-
retnék mondani mindenkinek,
akik megtiszteltek jelenlé-
tükkel, köszönetet mondok
minden önkéntes munkatár-
samnak, akik a képzések meg-
terhelése alatt is segítették 
a bál megszervezését. Külön
köszönetet mondok a Koro-
na Étterem tulajdonosának,
Eckensberger Attilának, aki
felajánlotta az éttermet.
Végül, de nem utolsósorban
köszönöm mindazoknak, akik
az est programjában részvet-
tek, és fantasztikus hangula-
tot teremtettek.

Bokor Tamás

Bál az Emberélet Alapítványnál
Megrendezte elsõ bálját a daganatos betegeket és hozzátartozóikat támogató
Emberélet Alapítvány. A résztvevõk számának csak a helyszín adta lehetõségek
szabtak határt. A nagysikerû rendezvényrõl, az alapítvány további örömeirõl és
törekvéseirõl a bált követõen W. Horváth Nóra számolt be.

Nõvérbál 
csillagokkal

2006-ban indult útjára a kistérségben
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara helyi szervezetének nõvérbálja.
Idén már negyedik alkalommal ren-
dezték meg az eseményt február 7-én a
központi ebédlõben, ahol a környékbe-
li települések egészségügyi dolgozói és
családtagjaik mulathattak hajnalig. Mi tagadás, viszontagságos idõket élt és él át a hazai
egészségügy, ám a több mint százhúsz résztvevõ ilyenkor nem a teljesítményvolumen-korlátokon
és a finanszírozáson töri a fejét, hanem önfeledten adja át magát a báli szezon nyújtotta
lehetõségeknek. Ilyenekbõl pedig idén is akadt bõven: a gyomor megtelt, és a csaknem kilencven

különbözõ támogató ajándékainak
köszönhetõen senki nem távozott
üres kézzel –  a továbbképzésektõl
kezdve a különbözõ tárgynyere-
ményekig széles volt az ajándékok
palettája. A mazsorettek bemuta-
tóját követõen a Megasztár válo-
gatóját is megjárt Schwartz Dávid,
valamint ifjú kolléganõje, a TV2
Csillag születik címû produkciójából
megismert Eszes Viktória elképesztõ
összhangú duettjeivel és egyéni
produkcióival szórakoztatta a kö-
zönséget.

- bt -

W. Horváth Nóra
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Jegyek már kaphatók
Március 20. és április 7. között rendezik meg a Szentendrei
Tavaszi Fesztivált, melyen fellép többek között Palya Bea, a
fennállásának 30. évét ünneplõ Szentendrei Kamarazenekar, a
Musica Beata Kórus, Szentendre Táncegyüttes, Sebestyén Márta
és Szamosi Szabolcs, a Pesti Színház színészei, Kovács Ákos,
Zorán, Berecz András, Borbély Mihály és együttese, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola tanárai.
Jegyek elõvételben már kaphatók a Tourinform irodában:
Dumtsa J. u. 22., telefon: 26/317-965

Jótékonysági árverés
Szentendre Mûvészetéért Alapítvány jótékonysági árverést ren-
dez elsõsorban szentendrei képzõmûvészek kortárs és történeti
mûveibõl február 28-án, szombaton 17 órakor a szentendrei
MûvészetMalomban (Bogdányi u. 35.). Az aukciós anyag kiál-
lítva megtekinthetõ a helyszínen február 21. és 28. között 10-
tõl 18 óráig és a www.axioart.com árverési oldalon. 
A legutóbbi, tavaly februárban megrendezett aukció bevétele 
1 675 800 Ft volt. Az idei lesz az ötödik aukció. A befolyt
összeget továbbra is a MûvészetMalomra fordítják, többek között
képeslapok kiadására és a Malom 10 éves mûködését összegzõ
kiadvány elõkészítésére.

Kiállítások
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 35.

JEGES ERNÕ 
ÉS ROZGONYI LÁSZLÓ 
KIÁLLÍTÁSA
A Régi Szentendrei Mûvész-
telep két alapító tagja élet-
mûvét bemutató kiállítás
Megtekinthetõ február 15-ig

BARCSAY GYÛJTEMÉNY
Dumtsa u. 10.

BARCSAY-DÍJASOK: 
MIKLÓS HAJNAL 
ÉS SZÉKELY ANNAMÁRIA
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ március 
1-jéig

SZENTENDREI RÉGI
MÛVÉSZTELEP GALÉRIA
Bogdányi u. 51.
Február 14. szombat 17 óra
ANNO 1968
A csoportos kiállítást meg-
nyitja Pollacsek Kálmán
Fellép efZámbó István 
és a Varázsgomba együttes
Megtekinthetõ február 28-ig,
naponta 10-tõl 18-ig

VÁROSHÁZA GALÉRIA
Városház tér 3.
SZENTENDRE
Lukács Tibor tájkép kiállítása

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR 
Gyermekkönyvtár
Pátriárka u. 7.
TOVÁBB IS VAN, MONDJAM
MÉG?
F. Györffy Anna, Rákossy
Anikó, Borsódy Eszter, 
Kyrú, Pásztohy Panka, 
Rényi Krisztina mese- 
és versillusztrációi

ÚJ MÛVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa u.
IN MEMORIAM 
MÁNDOKI PÉTER
Válogatás Mándoki Péter 
festõmûvész alkotásaiból
Megtekinthetõ február 15-ig

ERDÉSZ & MAKLÁRY GALÉRIA
1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 10.
HAVADTÕY SÁMUEL 
FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ március 7-ig,
hétfõtõl péntekig 10-tõl 18
óráig, szombaton 10-tõl 14-
ig. www.erdeszmaklary.hu

CZÓBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
ARANYOS, EZÜSTÖS 
MAGYAR RENESZÁNSZ
Pénztörténeti kiállítás
Megtekinthetõ április 12-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 10-tõl 18-ig

Magyar
vigasság

A Kiss Stúdió Színház Nagy-
várad bemutatja a Magyar
Vigasság címû zenés színpadi
játékot 20. századi magyar
szerzõk mûve alapján február
22-én, vasárnap 17 órakor a
Városháza dísztermében 
Szereplõk: Kiss Törék Ildikó és
Varga Vilmos. A színész házas-
pár már két alkalommal szere-
pelt városunkban: 2003 októ-
berében Egy nép kiáltott –
1956 emlékezete címû, 2004
decemberében pedig Meg-
fogyva bár, de törve nem...
címû mûsorukkal. 
Mûsorrend
•  Wass Albert: Gondolatok •
Minden csak komédia • Karin-

thy Frigyes: Éden-bár (Az em-
ber tragédiája) • Lázár Ervin
nyomán: A csodapatika • Ka-
rinthy Frigyes: Propaganda •
Mikszáth Kálmán: Gondolatok
• Járom az utam • Karinthy
Frigyes: Hazafelé az éjjeli
mulatóból • Szerelemhez nem
kell szépség • Zilahy Lajos:
Szénapadlás • Nem az a fon-
tos, az ember hány éves •
Molnár Ferenc: Vita egy szín-
házi büfében • Más ez a sze-
relem • Wass Albert: Elvásik a
veres csillag • Karácsony
Benõ–Farkas István: Napos
oldal • Az egyiknek sikerül •
Wass Albert: Gondolatok •
Minden csak komédia               

Jegyek 1200 Ft-ért kaphatók
Harmathéknál. Telefon 312-
958, 06-20-310-4142. 

Magyar Mûvészetért Díj 
határon innen és túl

Aknay János szentendrei festõmûvész Magyar Mûvészetért Díjat
nyert el a napokban. A díjat dr. Gubcsi Lajos alapította 1987-
ben azzal a céllal, hogy évente minél több mûvészeti ka-
tegóriában ítéljék oda itthon és külföldön élõ magyar alkotók-
nak. A Magyar Mûvészetért Díj és az általa megtestesített
eszmerendszer célja a hazánkban és a határokon túl, a messze
nagyvilágban is mûködõ-alkotó magyar mûvészek munkájának
megbecsülése, támogatása, díjazása, kiadványokban történõ
bemutatása – megõrzése, beleértve a posztumusz alkotásokat
is. A magyar kulturális örökség megóvásáért a díjakkal egyide-
jûleg díszalbum-sorozatot is megjelentetnek két évtizedre szóló
könyvterv alapján. 
A Magyar Mûvészetért Díjjal az alapítástól eltelt tizennégy esz-
tendõben számos neves mûvész munkáját ismerték el. MM Díjat
kapott többek között: Ágh István, Asszonyi Tamás, Balikó Tamás,
Berecz András, Bereményi Géza, Bessenyei Ferenc, Bódy Gábor,
Böszörményi Géza, Bródy János, Bubik István, Cziffra György,
Cseres Tibor, Cserhalmi György, Csomós Mari, Csoóri Sándor,
Dresch Dudás Mihály, Ekler Dezsõ, Eperjes Károly, Esterházy Péter,
az ExperiDance társulat, Fábri Zoltán, Finta József, Foltin Jolán,
Garas Dezsõ, a Ghymes együttes, Gulyás Dénes, Gyarmati Lívia, a
Gyõri Balett, Gyulai Líviusz, Gyurkovics Tibor, Hamvas Béla,
Herczku Ágnes, Huszárik Zoltán, Jancsó Adrienn, Jankovics
Marcell, Jékely Zoltán, Jókai Anna, Juhász Ferenc, Kaján Tibor, a
Kaláka Együttes, Kányádi Sándor, Kaszás Attila, Kerekes Éva,
Kerényi Imre, Kobzos Kiss Tamás, Kocsis Zoltán, Koltai Lajos,
Kondor Béla, Korniss Péter, Kubik Anna, Kurtág György, Lajkó
Félix, Latinovits Zoltán, Lázár Ervin, Magyar Zoltán, Makovecz
Imre, Márai Sándor, Markó Iván, Martin György, Marton László,
Melocco Miklós, Mensáros László, Mészáros Ági, Mészöly Miklós,
Miklósa Erika, a Muzsikás Együttes, Nádas Péter, Nagy Ervin,
Nagy László, Nagy-Kálózy Eszter, Nemeskürty István, az Ópusz-
taszeri Nemzeti Emlékpark, Ökrös Csaba, Páskándi Géza, Péreli
Zsuzsa, Perényi Miklós, Pilinszky János, Püski Sándor, Ráckevei
Anna, Ragályi Elemér, Ránki Dezsõ, Ruszt József, Sánta Ferenc,
Sára Sándor, Schéner Mihály, Schiffer Pál, Sebestyén Márta, Sebõ
Ferenc, Seregi László, Sík Ferenc, Siklós Mária, Sinkovits Imre,
Spiró György, Sütõ András, Szabó István, Szakonyi Károly, Szécsi
Margit, Szervátiusz Tibor, Szirtes Ádám, Szokolay Sándor, Szörényi
Levente, Tamási Áron, Tarr Béla, a Téka Együttes, Tolnay Klári,
Törõcsik Mari, Trill Zsolt, Udvaros Dorottya, Utassy József,
Vidnyánszky Attila, Vörös László, Vujicsics Tihamér, Wass Albert
és Weöres Sándor.

Az idei díjazottak: Aknay János
festõmûvész, Bartis Attila író, Ben-
kõ Imre fotómûvész, Csernyus Lõ-
rinc építész, Fodor Géza költõ, Gu-
bás Gabi színmûvész, Lovász Irén
énekes, Matl Péter szobrász, Vin-
czeffy László festõmûvész és a Zur-
gó együttes, illetve Marjay Gyula
(Magyar Mûvészetért Tiszteletbeli
Díj). A díjakat õsszel vehetik át a
mûvészek Kárpátalján, a bereg-
szászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti
Színházban megrendezett gálán.

Külön érdekessége is akad az idei
díjazásnak. Aknay János és Vin-
czeffy László a kitüntetettek kö-
zött meglepõdve olvasták egymás
nevét, ugyanis a Munkácsy-díjas
festõmûvészek régóta jó barátok.
A sepsiszentgyörgyi mûvésszel és
festményeivel mi, szentendreiek
hamarosan találkozhatunk, hi-
szen Vinczeffy László munkáiból
nyílik kiállítás a Vajda Lajos
Stúdióban, május 10-én.  

-szn- Vinczeffy László

Aknay János

EfZámbó Szegeden
Január végén
nyílt meg Sze-
geden efZámbó
István gyûjte-
ményes kiállítá-
sa. A 90-es évek-
ben szépen fel-
újított szecesz-
sziós épületben,
a Roeck palotá-
ban látható tár-
lat igazi külön-
legessége, hogy a mûvész korai munkáival is találkozhatunk. 
A kiállítás anyagát fõként magángyûjtõknél „rejtõzõ“, ritkán
látott mûvekbõl állították össze. Az 1967-tõl napjainkig
született alkotások meglepõ vizuális élményt ígérnek azoknak,
akik a március 10-ig nyitva tartó kiállítást megnézik.
A kiállítást zenei „akcióval“ zárják: Öcsike zenekara, az efZámbó
Happy Dead Band játszik március 13-án a szegedi Roeck palotában.

Disznóölõ angyal, 1994



Szentendrén, a legkitûnõbb helyen,
fõút mellett, 2000 nm-es ingatlan
100 m hosszan Duna-parttal, vál-
lalkozás céljára is szuper, 60 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, társasházban másfél
szobás, 40 nm-es, átminõsíthetõ
nyaraló kitûnõ állapotban 8,5 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376

Szentendrén, kitûnõ helyen két-
szintes, felújítást igénylõ, 2x100 nm-
es lakóház, 300 nöl telken, korrekt
áron, 26 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Tahi felsõ részén, csendes környezetben
közmûvesített, 860 nm-es (20%-os beépí-
thetõségû) telek 12 millió forintért eladó.
Tel. (26) 386-363.

Szentendrén, a Hamvas Béla utcában II.
emeleti, 2 szoba-étkezõs, 55 nm-es lakás
eladó. Tel. 06-30-850-3290.

Széchenyi téri lakás tulajdonosától sür-
gõsen eladó. Tel. 06-20-918-1825.

Szentendrén 1080 nm-es, csendes
helyen lévõ építési telek 21, 9 millió
forintért eladó (25%-os beépít-
hetõség). Tel. 06-20-926-3353.

Budapest Árpád-híd pesti hídfõjénél
33 nm-es önkormányzati lakásomat
cserélném hasonló nagyságú magán-
tulajdonra. Tel. (06-1) 787-0625, (26)
314-892.

Pap-szigetnél 30 nm-es, felújítandó,
kertkapcsolatos garzonlakás eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel. 06-30-495-
1058.

Szentendrén, a Füzesparkban 2 szobás,
52 nm-es, egyedi fûtéses, II. emeleti
lakás eladó. Tel. 06-20-310-7296, 06-20-
205-5826.

Pomázon, az ipartelepen 15 000 nm-es
terület eladó, illetve kiadó. Tel. 06-70-
310-1030, (26) 301-669.

Szentendrén, a belvárosban új, tágas,
igényes lakás kiadó. Tel: (26) 301-669,
06-70-283-4887.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Autogén tréning tanfolyam indul
március elején Szentendrén dr.
Magyar Erzsébet pszicho- és hip-
noterapeuta vezetésével. Tel. 06-20-
931-3742, (26) 313-059.

KISMAMA JÓGA a 14. héttõl: átmozgat,
ráhangol a babádra, ellazít, felkészít a
szülésre. Szentendrén szerdánként! Tel.
06-30-512-0051.

Tradicionális jóga kedd és csütörtök
reggel az Art-Unió Galériában, Szent-
endrén. Tel. 06-30-512-0051.

Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás,
csomagolás, költöztetés akár éjszaka,
munkaidõ után, hétvégén is, gyorsan és
kedvezõ áron. Friss és kreatív egye-
temisták várják hívását! Tel: 06-20-347-
0258, 06-30-493-1553.

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

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

Eldugult? Segítünk! A kiszállás in-
gyenes. 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.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén, fõúton kiadó 70 nm-es
helyiség, amely alkalmas raktárnak,
mûhelynek, gk. beállónak. Tel. 06-20-
591-7501.

Szentendre Fõ terén üzletrész kiadó.
Ugyanitt kétszintes üzlet kiadó. Tel. 06-
30-296-6962, 06-30-430-1063

Szentendrén, forgalmas helyen üzlethe-
lyiséget vennék. Tel. 06-70-248-4524.

Szentendrén, a Bogdányi utcában, üz-
lethelyiség március 1-jétõl bérbeadó. Tel.
06-20-944-1844.

Szentendrén, a Bogdányi utca 46.-ban
üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-311-
9958, (26) 314-203.

EEGGYYÉÉBB

TÁRSVARÁZSLÓ: országos adatbázissal,
személyre szabott esély a boldogsághoz
Óbudán Tel. 06-20-518-7404

Kárpótlási jegy végsõ vásárlása, legna-
gyobb áron, most. Tel. 06-70-248-4524.

www.kati-masszazs.com

06-30-657-0950

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Vasvári-lakótelepen garzon kiadó február
15-tõl. Tel. 06-30-905-5631.

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

Kiadó Szentendrén 75 nm-es új lakás.
Gépesített konyhás, nappali, 2 hálószo-
ba, udvaron gépkocsi beállási lehetõség.
Interneten megtekinthetõ http://effi.
hu/?page_ id=163, tel. 06-30-242-8486,
(26) 303-271.

1+2 félszobás lakás kiadó az angol
házakban márciustól. Tel. 06-30-
586-1715.

Rózsa közi, 2,5 szobás, központi fûtéses,
vízórás lakás hosszabb távra 60 000 ezer
Ft/hó+rezsiért bútorozatlanul kiadó.
Kaució 1 havi díj. (Szükség esetén bútor
és garázs megoldható.) Tel. 06-70-314-
8100.

A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, I.
emeleti lakás kiadó/eladó. Tel. 06-20-
223-3098.

Szentendre belvárosában 50 nm-es
összkomfortos lakás kiadó, irodának is.
Tel. (26) 385-911 este, 06-20-977-
7721,napközben.

Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel. 06-
30-949-6456.

Hosszú távra lakás kiadó Tel. (26) 314-
486 este 18:00 után.

50 nm-es, gázfûtéses, II. emeleti bútoro-
zott lakás kiadó. Tel. 06-30-387-1540.

Szentendre, Ady Endre út alatt bútoro-
zott garzonlakás kiadó. 45 ezer Ft/hó +
rezsi + kaució. Tel. 06-20-347-4056.

Püspökmajor-lakótelepen magasföld-
szinti, erkélyes, étkezõkonyhás, 2 külön
nyíló szobával, egyéni vízmérõvel ellá-
tott, számlaképesen kiadó. 60 000 ezer
Ft + rezsi. Tel: 06-20-433-1946.

Kétszobás lakás kiadó a Püspökmajor-
lakótelepen. Tel: 06-20-522-7224, 14 és
20 óra között.

Szentendrén, a Rózsakertben kiadó I.
emeleti, 4 szobás, 91 nm-es, konvektoros
lakás hosszú távra. Tel. 06-70-401-9175,
az esti órákban.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó.(vagy kiadó.) Tel. 06-
30-233-5531.

Leányfalun két db 200 nöl-es telek
kitûnõ helyeken 13 millió Ft-ért
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

Vasvári-lakótelepen eladó III. emeleti
lakás, 1+3 félszoba, beépített terasz, szép
panoráma. Irányár: 19 millió Ft. Tel. 06-
20-333-9186.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Internethez laptop eladó. Ára: 25 ezer
Ft. Tel. 06-30-299-0376.
keretbe

ÁÁLLLLÁÁSS

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

Nagy Sándor Képkeretezõ Mûhelye-Mû-
vészbolt részmunkaidõs kollégát keres.
Érettségi és angol nyelvtudás szükséges.
Önéletrajzokat az info@nskeret.hu címre
várjuk.

Mûvészeti intézmény másodállásban fog-
lalkoztatna szakképzett mozigépészt.
Alapfokú projektorkezelési és hangtech-
nikai ismeret szükséges. Tel. 06-20-332-
7634.

Tapasztalt, gépkocsival rendelkezõ gye-
rekfelügyelõt keresek egyéves kisfiú mellé
heti néhány alkalomra. Tel. 06-30-640-
2959.

Az Alkotó Gyermekmûhely
és Kulturális Iskola Egye-
sület március 20-i beadási
határidõvel, nyilvános pá-
lyázatot hirdet, a fenn-

tartásában lévõ „AGY Tanoda“ Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola (Szentendre, Jókai
u. 3.) igazgatói munkakörének be-
töltésére. Pályázati feltételek:
www.agytanoda.hu. További infor-
mációk: 06-30-822-3003.

Szentendrei zöldségüzletbe eladót ke-
resünk változó beosztásban, 4 órás
munkakörbe. Fiatalos nyugdíjas is lehet.
Tel: 06-30-382-7189, 9 és 14 óra között.

Szentendrei zöldségüzletbe éjszakai
munkára megbízható férfi munkatársat
keres. Tel: 06-30-382-7190, 9 és 14 óra
között.

Szentendrei festéküzletbe férfi eladót
felveszek. B-kategóriás jogosítvány
követelmény, festékismeret elõny. Tel.
(26) 302-944, hétfõtõl péntekig 7-tõl 
17-ig.

Pultost keresünk Szentendrei étterembe.
Tel: 06-20-599-6988.

Szentendrei zöldségesbe férfi eladót
keresünk. Tel. 06-20-480-5906.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Középkorúhölgy takarítást, gyermekfelü-
gyeletet vállal. Tel. 06-20-499-1767.

Takarítás! Több éves tapasztalattal
és referenciával rendelkezõ taka-
rítópáros megegyezés szerinti idõ-
beosztásba vállalná: mûhelyek,
éttermek, presszók, családi házak,
nyaralók, takarítását, kertek gondo-
zását. Tel: 06-30-899-4882, 06-70-
419-8201.
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14 aprók

OOKKTTAATTÁÁSS

Franciatanítás, korrepetálás, nyelvvizs-
gára készítés egyénileg. Tel. 06-30-999-
9171.

Matematikából, fizikából korrepetál ok-
leveles mérnök-tanár eredménycentrikus
módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

Matematika-korrepetálás nagy tapaszta-
lattal. Testvéreknek kedvezmény. Tel.
(26) 303-595, 06-30-487-8855.

Korrepetálás! Matematikából és magyar
nyelvbõl korrepetálást vállalok kisiskolá-
soknak. Tel. 06-20-476-6477.

Érettségire felkészítés történelembõl,
mûvészettörténetbõl. Tel: 06-30-540-
5639.

SSZZÉÉPPSSÉÉGG

Szépítse bõrét mikrodermabrácíóval – a
csiszolástól megújul bõre! Most akcióban
5+1 ajándék alkalom! www.atalaki-
tunk.hu. Tel: 06 (26) 301-364.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Villany- és antennaszerelés. Házi-,
irodai- és kaputelefon rendszerek
telepítése, javítása. Villámvédelem
és túlfeszültség védelem. Számító-
gép-szerelés, -telepítés garanciával.
Tel. 06-70-503-0069, http://www.
jonap.hu/greg.

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.

HirdessenHirdessen
nálunk!nálunk!
Apróhirdetések felvétele: 

a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), 
hétfôn és kedden 9–17 óra között,

e-mailben: reklam@szevi.hu

Áraink változatlanok: 
magánszemélyeknek

sima: 60 Ft/szó
keretben: 70 Ft/szó
tónusban: 80 Ft/szó

cégeknek
sima: 120 Ft/szó

keretben: 140 Ft/szó
tónusban: 160 Ft/szó

PAPP IZABELLA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

FEBRUÁR 1-JÉTÕL
ÚJRA RENDEL.

50%-os KEDVEZMÉNY
FEBRUÁRBAN!

MORA BIOREZONANCIÁS
ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

ÉS
ALLERGIA VIZSGÁLAT

A VELT-MED
EGÉSZSÉGHÁZBAN.

Bejelentkezés 
a 30/366-2205-ös

telefonszámon

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431 

este 18 óra után 06 26/312-290

RUDI  2 év körüli Puli-
bichon keverék kan. Ja-
nuár 25-én fogta be a
gyepmester a piactéren.

KERESSÜK GAZDÁIKAT

ANGEL 6-7 hónap körüli
labrador keverék szuka.
Január 28-án  besétált a
gyepmesteri telepre. Na-
gyon sovány. Nyakában
egy piros barna kockás
kendõcskét visel.

CSILLA fiatal  nagyon
szép keverék szuka.  Ja-
nuár 26-án fogta be a
gyepmester a Városkapu
üzletháznál.

Eboltás
Az ebek kötelezõ, összevezetéses, „ak-
ciós“ veszettség elleni kampányoltása
Pest megyében idén március elsejétõl
május elsejéig tart. A Magyar Állatorvosi
Kamara (www.maok.hu) állásfoglalása és
a mai kor igényei szerint az olyan tele-
püléseken, ahol állatorvosi rendelõk
mûködnek, ott az utcai összevezetéses
tömegoltás helyett megjelölt idõpontok-
ban a rendelõkben,vagy az állatorvost
házhoz híva kell elvégezni az oltást.

Fontos,hogy a veszettség elleni oltás
egész évben elvégezhetõ, a kampány-
idõszakban a megjelölt idõpontokban
3000 Ft/eb áron,a kötelezõ féreghajtó
akciós ára 200 Ft/tabl./10 ttkg.
A kampányidõszak megjelölt napjain kívül
és a kampányidõszakon kívül 2009-ben  
a veszettségoltás díja 3500 Ft/eb,
féreghajtó ára a tablettától függõen 400-
550 Ft/10 ttkg.

A veszettségoltás beadható, kérhetõ ún.
kombinált oltás formájában is, amikor is
a vakcina védelmet nyújt a legtöbb víru-
sos fertõzõ betegség ellen is (szopornyi-
ca, parvo, fertõzõ májgyulladás, kennel-
köhögés, leptospirózis) 7000 Ft/eb.

Az oltások idõpontjai

DR. SZOLNOKI JÁNOS
Szentendre, Állatkórház, Római sánc
2/B., 317-532, 06-30-9370-863
Márciusban: 7., 14., 21., 28. szombati
napokon 9-tõl 12 óráig 
Áprilisban: 4., 18., 25. szombatokon 
9-tõl 12-ig
Barackos u. 135., állatorvosi rendelõ
Március 7. szombat 8-tól 9-ig
Április 4. szombat 8-tól 9-ig.
Tahitótfalu, állatorvosi rendelõ,
Szentendrei út 6. (Tahi hídfõnél)
Március: 6., 13., 20., 27. pénteki
napokon, 16-tól 18-ig
Április 3., 17., 24. pénteki napokon 
16-tól 18-ig
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Valentin-nap

Dumtsa Jenõ - Ignatovity utca
sarok
Február 14-én 18 órától
Valentin-napi koncert 
Balassa Bálint éneki – 
bûvészinas Sipos Ákos,
KECSKÉS EGYÜTTES

Farsang

Leányfalu Iskolaügyéért Köz-
alapítvány ismét megrendezi
a hagyományos farsangi bál-
ját olcsóbb belépõkkel feb-
ruár 21-én, szombaton 19
órától az iskola tornater-
mében a Leányfalu Iskola-
ügyéért Közalapítvány szerve-
zésében

Fellépnek
20.30: Konga.hu ütõsök és
táncos csapata
21.30: Diamond Tse felnõtt
leánycsapata latin táncokkal

Várnak mindenkit, aki szeret-
né egy hatalmas bulival bú-
csúztatni a telet. Jelmezver-
seny, tombola, büfé. A zenét
egész este a tavaly nagy si-
kert aratott Körös 5-ÖS ze-
nekar szolgáltatja.
A bállal kapcsolatos informá-
ciók és asztalfoglalás: 06-30-
346-7020

Belépõjegy jelmezben: 
1500 Ft helyett 1000 Ft
Belépõjegy jelmez nélkül: 
2500  Ft helyett 1500 Ft
Diákjegy (diákigazolvánnyal): 
500 Ft
A kuratórium kéri, hogy aki
nem tud eljönni a bálba, vá-
sároljon 500 Ft-os támogatói
jegyet céljaik eléréséért.

Kézmûves délelõtt 

Kedves Gyermekek!
Szeretettel várunk benne-
teket minden hónap második
szombatján, közös játszásra a
Pest Megyei Könyvtár gyer-
mekkönyvtárába (Pátriárka u.
7.). Ebben az évben a ter-
mészetes anyagokkal ismer-
kedünk meg közelebbrõl,
melyben segítségünkre lesz
Bubcsó Klára, aki már több
könyvet is írt nektek a kéz-
mûveskedésrõl. A februári
találkozón farsangi maszkot
készíthettek madzag és papír
felhasználásával.
Idõpont: február 14. szom-
bat 9-tõl 13 óráig. Hozd ma-
gaddal a testvéredet is!

Koncertek
DMH BARLANG
(Duna-korzó 11/A) 
Tel./fax: 26/312-657

Február 14. szombat, 20 óra
PRESSZÓ TANGÓ LIBIDÓ
Jegyár: 600 Ft
Február 20. szombat, 20 óra
SAJNOS BATÁR 
Jegyár: 600 Ft

ERMS ÉTTEREM
Kossuth L. u. 10.

Február 14. szombat
Minden szerelmes pár pohár
bólét kap ajándékba
Február 15. vasárnap 12 óra
JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA!
Eredeti lemezek, eredeti
hangtechnika
Február 21. szombat 20 óra
TAKÁTS TAMÁS DIRTY DUÓ
KONCERT
A belépés ingyenes

MEGNYÍLT A P'ART MÛVÉSZ-MOZI KÁVÉZÓJA
Szeretettel várjuk kedves régi és új vendégeinket!
Nyitva tartás: minden nap 12 órától 24 óráig

Családias klubhangulat
Kis létszámú (15-20 fõs) baráti, munkahelyi rendezvényekre

kiválóan alkalmas terem. Ingyenes internet-használat
Cím: Szentendre, Duna-korzó 18., I. emelet 
Helyfoglalás: Kovács Erika, 06-30-978-1382

Színházi elõadás

Február 14-én, szombaton 14
órakor a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében (Pátriárka u.
7.) a Silverstar Társulat bemu-
tatja a Leyla címû zenés-tán-
cos vígjátékot. Belépõjegy
elõvételben 2000 Ft, az elõ-
adás napján 2500 Ft. Jegyek
vásárolhatók a Tourinform
Irodában (Dumtsa u. 22, tel.
317-965) és a Pest Megyei
Könyvtárban (tel. 310-222).
www.silverstar.hu

PP’’AARRTT  MMOOZZII  
Duna-korzó 18.  
tel. 26/300 946
www.partmozi.hu

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

Február 13. péntek
18.00 FADOS

Színes, feliratos, portugál-spanyol
musical, 90 perc, 2007  (Korhatár
nélkül) Rendezõ: Carlos Saura

20.00 ZÖLD HENTESEK
Színes, feliratos, dán vígjáték, 100
perc, 2003  (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen

Február 14. szombat 
14.15 WALL-E

Színes, magyarul beszélõ,
amerikai animációs film, 95 perc,
2008

16.00 A TÁVOLSÁG ÍZE – MY BLUE-
BERRY NIGHTS

Színes, feliratos, hongkongi-kínai-
francia romantikus film, 90 perc,
2007  (12) Rendezõ: Wong Kar-Wai

18.00 ZÖLD HENTESEK
Színes,  feliratos, dán vígjáték,
100 perc, 2003  (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen

20.00 CSEREÜVEGEK 
Színes feliratos, cseh filmdráma,
100 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Jan Sverak 

Február 15. vasárnap
10.30 WALL-E

Színes, magyarul beszélõ, amerikai
animációs film, 95 perc, 2008

CSALÁDI MOZIDÉLUTÁN 
16.00 ZÖLD HENTESEK

Színes,  feliratos dán vígjáték, 100
perc, 2003  (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Belépõjegy: 700 Ft

16.00   FESSÜK MEG A ZENÉT,
JÁTSSZUK EL A SZÍNT!

Játékos  délután Farkas Verával 
(6-11 éveseknek)
(A két programra együttesen, 
családi belépõjegy váltható)

18.00 FADOS
Színes, feliratos, portugál-spanyol
musical, 90 perc, 2007  (korhatár
nélkül) Rendezõ: Carlos Saura

20.00 A TÁVOLSÁG ÍZE – MY BLUE-
BERRY NIGHTS

Színes,  feliratos,  hongkongi-
kínai-francia romantikus film, 90
perc, 2007  (12)
Rendezõ: Wong Kar-Wai

Február 16. hétfõ
18.30 CSEREÜVEGEK 

Színes, feliratos, cseh filmdráma,
100 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Jan Sverak 

20.15 ZÖLD HENTESEK
Színes,  feliratos, dán vígjáték,
100 perc, 2003  (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen

Február 17. kedd
18.30 A TÁVOLSÁG ÍZE – MY BLUE-
BERRY NIGHTS

Színes,  feliratos,  hongkongi-
kínai-francia romantikus film, 90
perc, 2007  (12)
Rendezõ: Wong Kar-Wai

20.15 FADOS
Színes, feliratos, portugál-spanyol
musical, 90 perc, 2007  (korhatár
nélkül) Rendezõ: Carlos Saura

Február 18. szerda
18.30 ZÖLD HENTESEK

Színes,  feliratos, dán vígjáték,
100 perc, 2003  (16)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen

20.15  CSEREÜVEGEK 
Színes, feliratos, cseh filmdráma,
100 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Jan Sverak 

Február 19. csütörtök
16.00 WASS ALBERT VERSMONDÓ
VERSENY 

Szentendrei középiskolások
részvételével. 
A zsûri elnöke: Eperjes Károly

19.30 ANNA BEKATTANVA
színes, feliratos, spanyol, roman-
tikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem 

Február 20. péntek 
18.30 VICKY CRISTINA BARCELONA

Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ. Woody Allen 

20.15 CSELEK 
Színes,  feliratos, lengyel filmdrá-
ma, 95 perc, 2007  (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski

Február 21. szombat
10.00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL

Noémi és Noella – az ESZME 
társulat bábjátéka
Elõtte kakaó és sütemény, utána
kézmûves foglalkozás a gyereknek.  
Belépõjegy: 800 Ft 
(3 fõre 2000 Ft) 

14.30 ESTI MESÉK 
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
vígjáték, 100 perc, 2008 (Korhatár
nélkül)

16.15 ÉJJEL A PARTON
Színes, feliratos, amerikai-
ausztrál, romantikus dráma, 97
perc, 2008 (12)

18.15 CSELEK 
Színes, feliratos, lengyel filmdrá-
ma, 95 perc, 2007  (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski

20.00 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ. Woody Allen 

Február 22. vasárnap
10.30 ESTI MESÉK 

Színes, magyarul beszélõ, amerikai
vígjáték, 100 perc, 2008  (korhatár
nélkül)

CSALÁDI MOZIDÉLUTÁN
16.00 „KELET FELÕL, FEHÉR
FÉNYBEN TÁMAD A HOLD...“

Nagy Zoltán tibetológus filmje
Tibetrõl. A vetítés után 
beszélgetés az alkotóval. 
Belépõjegy: 700 Ft

16.00 FESSÜK MEG A ZENÉT,
JÁTSSZUK EL A SZÍNT! 

Farkas Verával 6-11 éveseknek
(A két programra együttesen, 
családi belépõjegy váltható)

18.15 ÉJJEL A PARTON
Színes, feliratos, amerikai-
ausztrál, romantikus dráma, 97
perc, 2008 (12)

20.15 CSELEK 
Színes, feliratos, lengyel filmdrá-
ma, 95 perc, 2007  (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski

Elõadások

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ 
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Jégbontó hava 
Február 13. péntek 18 óra
KÖZGYÛLÉS
Beszámoló, tervek, új tagok
jelentkezése, felvétele. 
Február 20. péntek 18 óra 
FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS,
FENNTARTHATÓ ÉLET
Dr. Hetesi Zsolt fizikus
elõadása

SZENTENDREI
KOLPING
CSALÁD
EGYESÜLET 
Török köz

Február 14. szombat 16 óra
A TUDÓS ETHOSZA 
AZ IGAZSÁG KERESÉSE
Professzor dr. Vizi E.
Szilveszter akadémikus
elõadása

Várostudás 
szabadegyetem

Február 26-án csütörtökön
18 órakor Várostudás szabad-
egyetem a P’Art moziban. Ék-
szerdoboz, avagy egy kisvá-
ros az ország dobogó szíve
felett – megaremix Szalai
András építész, mûvészettör-
ténész elõadása.

Pódiumbeszélgetés
Február 17. kedd 18 óra
Pódiumbeszélgetés az állam
és az egyház alakulásáról a
rendszerváltozás óta a Pest
Megyei Könyvtár olvasóter-
mében (Pátriárka u. 7.)
A beszélgetés résztvevõi: D.
Szebik Imre ny. evangélikus
elnök-püspök, a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus
Tanácsa elnöke, Platthy Iván
ny. egyházügyi címzetes ál-
lamtitkár, a Stáció vallási ma-
gazin szerkesztõje. A beszél-
getést vezeti Horváth-Hegyi
Olivér evangélikus lelkész

Részvételi 
demokrácia

IPARTESTÜLET NAGYTERME
Bercsényi u. 3.
Február 21.
MILYEN LEGYEN AZ ISKOLA?
Baranyi Károly elõadása

tel/fax: +36-26/ 303-287
e-mail: info@gondolattv.hu 

A Gondolat Televízió minden
héten, pénteken 18 órától új
adással várja kedves nézõit.
Szentendre aktuális kérdéseivel,
hírekkel, információkkal. 
Adásaink a www.gondolattv.hu
honlapon is elérhetõek.
S33 csatorna
399.25 Mhz

Február 13-20.
Hétközben:
Részvételi demokrácia
Szentendrén
A készülõ uszoda
Kiállítás a Polgármesteri
Galériában
Beszélgetés dr. Dietz Ferenccel
Magazinmûsorok:
187 a Pest megyében élõk 
magazinja
Orpheus éjszakája - 100 éves 
a Szépmûvészeti Múzeum Antik
Gyûjteménye
Emberek fehérben - dokumen-
tumfilm



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 6. SZÁM • 2009. FEBRUÁR 13.

16 sport

Máté Fotó Optika
Szentendre, Sztaravodai u. 54. 

Tel. 26/311-841, 
fax. 26/315-844

info@matefotooptika.hu
www.matefotooptika.hu

PROGRESSZÍV LENCSE AKCIÓ
FEBRUÁRBAN

Válasszon Hoya progresszív
szemüveglencsét most 

a bifokális lencsék árán!
Nyitva tartás: H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

AA  BBOODDYY--HHOOLLLLYY  PPRRIIMMAATTOORRNNAA  ÉÉSS  DDAANNCCEE  CCLLUUBB
szeretettel várja a mozgást kedvelõ tagokat

PPRRIIMMAATTOORRNNAA  KKOORRHHAATTÁÁRR  NNÉÉLLKKÜÜLL
Programunk alakformáló-zsírégetõ.   

A gyakorlatok rendszeresen cserélõdnek, így sem a zenére,
sem a gyakorlatokra nem lehet ráunni. A hangulatos órák, 

a jó társaság kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra,
ellazulásra. Egészséges kismamákat is szeretettel várunk.   

AA  ffooggllaallkkoozzáássookk  iiddõõppoonnttjjaaii::
H-K-SZ-CS 18.00 ; K-CS 08.30

JJAAZZZZBBAALLEETTTT--SSZZÍÍNNPPAADDII  TTÁÁNNCC  
••  ttáánncceellõõkkéésszzííttõõ  oovviissookknnaakk (4-7 év) 
(hétfõ 16.15-16.45)

••  ggyyeerreekkccssooppoorrtt (8-12 év)
(hétfõ-szerda 16.45-17.00)   
••  jjuunniioorrccssooppoorrtt (13-18 év)
(hétfõ 15.30-16.15;
szerda 16.00-16.45)

A foglalkozásokra jelentkezni lehet folyamatosan Pintér Andreánál a 0066--3300--339999--44446655-ös 
telefonszámon. Mindenkit szeretettel várunk!

Kispályás 
foci

A február 7-én játszott 
V. forduló eredményei

Gépház–Káosz 0:10
Izbég–Rész-autó 2:2
Gépház–XY 3:0
Káosz–Rész-autó 3:1
B-Steel–Izbég 2:7
Gépház–Rész-autó 0:1
XY–Unicum 0:3
B-Steel–Ultra Violák 1:4
XY–Tico tico 0:3
Bélatelep–Unicum 0:1
Tico tico–B-Steel 2:2
Bélatelep–Ultra Violák 0:1

A bajnokság állása 
5 forduló után:

1. Izbég
2. Káosz
3. Tico Tico
4. Unicum
5. Ultra Violák
6. B-Steel
7. Bélatelep
8. Gépház
9. Rész-autó
10. XY

Góllövõlista: 

1. Cseri L. (Tico): 9 gól
2. Kovács A. (Bélatelep): 8 gól
3. Farkas T. (Ultra V.): 7 gól

KOSÁRLABDA
VIBA LIGA

A Vajdasági Nemzetközi Kosár-
labda Bajnokságban február 7-
én, Újvidéken (Novi Sad) a
Szentendrei Kosárlabda SE
JUNIOR csapata az elsõ gyõ-

zelmét ünnepelhette a Janko
Lukovski Sportközpontban. A
Bácska Palánka-i FENIKS
együttesét hosszabbítás után,
nagy küzdelemben legyõztük. 
Szentendrei KSE – K.K.
Feniks 68:65 hosszabbítás
után (60:60)
A volt Jugoszlávia térségében
a kosárlabda a nemzeti sport,
az utánpótlás-nevelés az
összes nehézség ellenére még
mindig világelsõ. A tavalyi
szezonban az Amerikai Nem-
zeti Kosárlabda bajnokságban,
az NBA-ben 19 játékos (szerb,

horvát, szlovén, bosnyák,
montenegrói) játszott a régi-
óból. Több mint Európa összes
többi országából együttvéve.
Nincs Euroliga, Eurokupa csa-
pat egy-két délszláv játékos
nélkül. 350 edzõ dolgozik kül-
földön, Törökországtól Ame-
rikáig (ebbõl kettõ nálunk,
Szentendrén).

Október óta versenyzünk a
Viba Ligában. Ez a kosárlabda
nagyon más, mint a magyar,
gyors és agresszív, szellemes
– és ne feledjük déli szomszé-
daink különleges motivált-
ságát, gyõzelmi vágyát és
önbizalmát.
A tavalyi Pest megye bajnok
csapatunk a VIBA LIGÁBAN az
idén eddig csak veszített, de
nem csüggedtünk. Mi ide nem
bajnoki címet jöttünk nyerni,
elsõsorban tanulni szeret-
nénk, felvenni ezt a tempót,
és ez lassan sikerül is. Október

óta csak néhány hónap telt el,
de már most mondhatom, a
változás hatalmas. Ez már egy
másik csapat, amit most egy
gyõzelemmel is bizonyítottuk!
A végjáték izgalmára megtelt
a csarnok. Az emberek itt
szeretik a kosárlabdát, és egy
ilyen izgalmas mérkõzés, még
ha utánpótlás korosztály is ját-
szik, vonzza a nézõket. A föld
alól jöttek az emberek, vagy
ki tudja honnan, de még a
pálya túloldalán is álltak, ahol
egyébként nincs lelátó. Nem
kell, hogy mondjam: nem
nekünk szurkoltak. Itt a szur-
kolók is éppoly vehemensek,
mint a játékosok. Kétszáz
üvöltõ drukker gyûrûjében
fordítottuk az eredményt a
javunkra. Ez nem a Pest Megye
Bajnokság, itt gyenge ellen-
fél, könnyû meccs nincs!

HAJRÁ SZENTENDRE!

Dr. Kovács Ferenc
a Szentendrei Kosárlabda SE

elnöke

A Dunakanyari és Pilis
Önkormányzatok

Többcélú Kistérségi
Társulása pályázatot 

hirdet gazdasági vezetõ
munkakör betöltésére.

A megbízás határozatlan
idõre szól, próbaidõ 3
hónap. 
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok: a
kistérségi társulás, az iroda
és a kistérségi intézmény
gazdálkodásának és pénzü-
gyeinek irányításával és
ellenõrzésével járó teljes
feladatkörének ellátása
Pályázati feltételek: • Pénz-
ügyi, gazdasági szakirányú
felsõfokú végzettség vagy
felsõfokú iskolai végzettség
és emellett legalább állam-
háztartási (költségvetési)
mérlegképes könyvelõi ké-
pesítés vagy külön jogsza-
bályban meghatározott,
államháztartási ismereteket
tanúsító képesítés • Re-
gisztrált mérlegképes köny-
velõ • Felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazá-
sok) • Számítógépes pénzü-
gyi számvitelei rendszerek
ismerete • Magas fokú önál-
ló munkavégzésre való ké-
pesség és hajlandóság •
Vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása •  Ma-
gyar állampolgárság, bün-
tetlen elõélet 
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent  hasonló mun-
kakörben szerzett, legalább
1-3 év szakmai tapasztalat,
önkormányzati tapasztalat,
adótanácsadói, egyéb szak-
irányú végzettség. 
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, iskolai
végzettséget igazoló iratok
másolata, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány, valamint a szak-
mai elképzeléseket tartal-
mazó rövid összefoglalás,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul
A munkakör legkorábban
március 9. napjától tölt-
hetõ be. 

A pályázat benyújtásának
határideje: február 26. 

További információ: 
dr. Török Balázs
(26) 505-404

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs
• darus,
• építõanyag

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

A CSIKUNG EGÉSZSÉGKÖZPONT 
ZHANG SHEN KÍNAI MESTER VEZETÉSÉVEL FEBRUÁRTÓL 

CSIKUNG TANFOLYAMOT INDÍT SZENTENDRÉN
A 2 hónapos tanfolyam kezdete:

Február 16.
(hétfõnként, 19.00 - 21.00 között)

Barcsay Jenõ Általános Iskola, Kálvária út 18.

Bejelentkezés: 06/20-414-9211 
További információ: www.csikungkozpont.hu


