
A nemzetközi és a hazai pénz-
ügyi rendszer válsága, a gaz-
dasági világválság a Magyar-
országon élõ lakosságot is
egyre nagyobb mértékben
sújtja. A gyárbezárások, a cso-
portos elbocsátások, a munka-
helyi leépítések komoly koc-
kázatot jelentenek. A gazdasá-
gi szektorok átalakulása, a
gyorsan változó munkaerõ-
piaci viszonyok következtében
ugyanis a szakképzetlen mun-
kavállalók vagy a gazdaság

által már nem keresett szak-
képzettséggel rendelkezõk fo-
kozatosan kiszorulnak a mun-
kaerõpiacról, és egyre jelen-
tõsebb arányban válnak – tar-
tós munkanélküliként – a se-
gélyezési rendszer alanyaivá. 
A Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal legfrissebb közlemé-
nye alapján a nyilvántartott
álláskeresõk száma országos
szinten egy hónap alatt 6,7%-
kal emelkedett, ami az elõzõ
év azonos idõszakához képest

8,8%-os növekedést jelent.
Januárban országosan 184,6
ezer fõ volt jogosult valami-
lyen álláskeresési ellátásra. 
A növekedés a legnagyobb
mértékben Nyugat-Dunántúl
(16%) és Közép-Dunántúl
(12,2%) munkaerõpiacát érin-
tette. Kimagaslik Gyõr-Moson-
Sopron megye, ahol a pénz-
ügyi-gazdasági válság kezdete
óta az országos átlagot jelen-
tõsen meghaladó mértékben,
decemberhez képest több mint

20%-kal emelkedett a nyilván-
tartott álláskeresõk száma. 
A belépõk ötöde a feldolgo-
zóipar területérõl veszítette el
a munkahelyét, de nagyon ma-
gas a kereskedelem, jármû-
javítás területérõl érkezõk
száma is. 
– Sajnos a helyzet nálunk sem
kedvezõ. Jellemzõen a közép-
fokú végzettségû, elsõsorban
fizikai munkát végzõ, az 50-55
és a 30-35 év közötti korosztá-
ly a legérintettebb. 
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Projektjeink sikerérõl, fejlesztési lehetõségekrõl kérdeztük Szabó Imre környezetvédel-
mi és vízügyi minisztert (5. oldal). Összeállításunkban a munkanélküliség okozta
traumákról beszél három különbözõ nézõpontból Petró Károly, a regionális munkaügyi
központ helyi vezetõje, dr. Nagy Zsuzsanna pszichiáter szakorvos és P. Tóth Béla refor-
mátus lelkész-pszichológus (1-10-11. oldal). Kuna Tibor, a Shortcut Communications
Kft. vezetõ tanácsadója is felszólalt a február 17-én megrendezett Városmarketing
Fórumon (1-4. oldal).

Szabó Imre Petró Károly Dr. Nagy Zsuzsanna P. Tóth Béla Kuna Tibor

Aggasztó munkaerõ-piaci kilátások

„Szentendre 
randevúra hív“

Bemutatták az új városmarketing 
stratégia alapjait

Elkészült és a nagyközönség elé került a városmarke-
ting koncepció alapgondolata és esszenciája. „Szent-
endre randevúra hív“ – szól a „varázsige“, amelynek
mentén összetett kampány indulhat a város hírnevének
növelése érdekében. Kiemelt cél, hogy a helyi lakosság
számára ez a város szintén „találkozóhely“ legyen a
hagyományok, az értékek és az aktuális fejlesztések
mentén.  
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– Mi változott az eddigi
beiskolázási rendhez képest?
– Eddig a város közigazgatási
területe volt a körzet, és ezen
belül a szülõk a négy önkor-
mányzati és a két nem önkor-
mányzati iskolák valamelyi-
kébe – általában a lakóhe-
lyéhez legközelebbibe – be-
íratták tankötelessé váló gyer-
meküket. Most a négy önkor-
mányzati fenntartású általá-
nos iskolának – Barcsay, Iz-
bégi, Rákóczi, Templomdombi
– a fenntartó a törvényi elõírás
következtében kijelölte a
kötelezõ mûködési, felvételi
körzethatárait utcákra lebont-
va, figyelembe véve az esély-
egyenlõségi elõírásokat, és
ennek következtében minden
tanköteles gyermek szülõjé-
nek a körzeti iskolába kell
jelentkeznie.
– Hová, melyik iskolába men-
jek gyermekem iskolai elhe-
lyezése érdekében?

– Minden szülõ, akinek gyer-
meke a tankötelessé váló
korosztályba tartozik – nagy-
csoportos óvodás – március 5-
én vagy 6-án a lakóhelye sze-
rinti körzeti általános iskolá-
ba menjen jelezni, hogy a
gyermekének az ott biztosí-
tott férõhelyére igényt tart-e.
– Van lehetõség a körzeti
iskolán kívül, másik iskolába
kérni gyermekem felvételét?
– Igen, de ez csak elvi lehe-
tõség, mert a másik iskola csak
akkor tudja fogadni a nem
körzetes tanulót, ha a válasz-
tani kívánt iskola körzetébe
tartozó tanulók valamelyike
nem él a számára ott biztosí-
tott hely igénylésével. 
Amennyiben a szülõ azt látja,
hogy gyermeke nem került be
a kívánt iskolába, még a 15.
napig kérheti eredeti körzeti
iskolájába felvételét. Azon-
ban, ha eddig nem jelez oda
vissza, hanem egy harmadik
iskolát keres, akkor az eset-
legesen lehetséges sorsolás
után már csak abban az is-
kolában kaphat elhelyezést a
városban, ahol még nem került
feltöltésre az indított osztály-
létszám.
– Hol, milyen sorsolás lesz?
– Abban az iskolában kerülhet
sor sorsolásra, ahol az iskola
még szabad férõhelyeire –
amit a körzetébe tartozó, sajá-
tos nevelési igényû, a halmo-
zottan hátrányos helyzetû,
magatartási tanulási gondok-
kal küzdõ gyermekek és az
alsós testvérek nem töltöttek
be – többen jelentkeznek a
körzetén kívülrõl, mint ahány
tanulót oda fel lehet venni,
figyelembe véve a létszám-
határokat.
– Honnan tudom meg, melyik
iskola vette fel gyermekem?
– Az iskolák visszajelzéseibõl
– honlapokon, iskolai faliújsá-
gokon – lehet gyorsan tájé-

kozódni. Az iskolák honlap-
címei: www.barcsay.szent-
endre.hu, www.izbegisuli.hu
www.rakocziferenc.atw.hu;
www.templomdomb.hu
– Akkor kinek kell elmenni a
körzeti iskolába?
– Minden, a tanköteles kor-
osztályba tartozó gyermek
szülõjének el kell mennie a
lakóhelye szerinti körzeti is-
kolába: A körzeti iskolának
minden hozzá tartozó gyer-
mekrõl információt kell kap-
nia, mert a férõhelyeivel csak
így tud megbízhatóan gaz-
dálkodni. 
–  Akit már felvett egy másik
iskola, annak is el kell menni
a körzeti iskolájába?
– Igen, és hoznia kell a
felvételrõl szóló igazolást.
–  A beiratkozáshoz külön be
kell mennem az iskolába?
– Nem, amelyik jelentkezõt
sorszáma szerint az iskola fel-
tesz honlapjára, õt a jelent-
kezéstõl számított 18. naptól
kezdve beírja tanulói közé, és
létrejön a tanulói jogviszony.
A beiratkozásra kijelölt végsõ
napok: április 7. 8., remél-
hetõleg erre az idõpontra min-
denkinek lesz férõhelye az
iskolákban.
– Honnan tudom meg, hogy
melyik iskola körzetéhez tar-
tozunk?
– Valamennyi szentendrei lak-
címmel rendelkezõ, a tankö-
teles korosztályhoz tartozó
gyermek lakcíme feldolgozásra
került, és ennek alapján történt
az iskolák körzeteinek kije-
lölése. Ezek szerepelnek az ön-
kormányzat határozatában,
minden óvodában, iskolában,
a nem önkormányzati intéz-
ményekben is, valamint a fenn-
tartó honlapján (www.szent-
endre.hu) és a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján.

-si-
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Köszönet Szentendre Város
Önkormányzatának

A Szentendre város Önkormányzata által 2008 tavaszán kiírt –
közoktatási intézmények támogatását célzó – pályázaton isko-
lánk, az Izbégi Általános Iskola 150 000 forintot nyert el. Az
összeg felhasználására a 2008/2009-es tanévben került sor. 
Iskolánk két kulcsfontosságú területet nevezett meg, ami segít-
ségre szorult. Az elnyert összeget erre a két területre fordítot-
tuk. Intézményünk kertjébe tavasszal kerül majd ki az alsó tago-
zatosok nagy örömére három új fapad. Emellett a pályázati pénz
másik részébõl sikerült megvalósítani egy másik célunkat is.
Az idei tanévben immár második alkalommal kerül sor a Városi
Verseny megrendezésére. Az elõzõ tanévben iskolánk Ter-
mészettudományos Munkaközössége nagyszabású tervbe
fogott. A természettudományos ismeretek óraszámának folya-
matos csökkenésébõl fakadó káros következményeket sajnálatos
módon a gyermekek és pedagógusaik egyaránt elszenvedik.
Éppen ez ösztönzött bennünket arra, hogy egy egész tanévet
áthidaló többfordulós versenyt hirdessünk meg városunk iskolái
számára. A diákok földrajz-biológia, valamint helytörténeti
ismereteiket mérhették össze. A feladatok középpontjában
városunk, valamint a Dunakanyar természeti és épített értékei
szerepeltek. Míg az elsõ fordulóban feladatlapot kellett a csa-
patoknak kitölteniük, addig a következõ fordulóban egy-egy
makettet vártunk az iskoláktól, amelynek segítségével egy, a
településünkön tapasztalható, megoldásra váró környezetvédel-
mi problémát kellett megjeleníteniük. A harmadik forduló
megrendezésére iskolánkban került sor 2008. április 22-én, a
Föld napján. Ide az iskolánként legtöbb pontot gyûjtött csapa-
tok jutottak be. Ezen a napon a Barcsay Jenõ, a Szent András
és a mi általános iskolánk diákjai mérték össze tudásukat. 
A három tagú zsûrit Pethõné Németh Erika, a Pest Megyei
Könyvtár munkatársa, Kónya Noémi, a Móricz Zsigmond
Gimnázium igazgató-helyettese, valamint Kellár János, a Kellart
Stúdió vezetõje alkották. A csapatok bemutatkozójukat egy-
egy pár perces projektoros elõadással kezdték, aminek az akkor
10 éves fennállását ünneplõ Duna-Ipoly Nemzeti Park volt a
témája. Majd változatos feladatok követték egymást: hol
kivetített képekrõl kellett természeti tájakat felismerni a
Dunakanyar térségébõl, vagy éppen meteorológiai eszközöket
kellett megnevezni és mûködésüket megfejteni, hol városunk
részeivel, utcaneveivel, prominens személyeivel kapcsolatos
jártasságukról kellett bizonyságot tenniük, máskor térségünk
élõvilága került „terítékre“.
Jelenleg – a második Városi Verseny alkalmával – túl vagyunk
az elsõ két fordulón, és már tervezzük a döntõ napjának lebonyo-
lítását. Hagyományteremtõ jelleggel az idén is a Föld napján
rendezzük meg az utolsó fordulót. Hisszük, hogy ilyen színes
programsorozattal, amit a Városi Verseny is jelent, segíteni
tudunk a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének derekán abban,
hogy a tanítási idõkereten kívül is megvalósuljon a tudatos és
fenntartható életvezetésre való nevelés. Míg az elõzõ évben
három, idén már négy szentendrei iskola vesz részt verse-
nyünkön. Ezúton is biztatjuk a többi iskola pedagógusait, hogy
a következõ tanévben nevezzék be diákjaikat erre az izgalmas
megmérettetésre.
Az idei évben a pályázati pénznek köszönhetõen végre méltókép-
pen jutalmazhatjuk meg a versenyben résztvevõ, tehetséges
diákokat. Még egyszer köszönet céljaink megvalósításában
nyújtott segítségükért!

Az Izbégi Általános Iskola nevében: Novákné Tóth Krisztina

Kérdés - felelet 
az általános iskolai körzetekrõl

Több szülõ érdeklõdik a beiskolázási körzetek új szabályairól. A tájékozódás segítése
érdekében közreadjuk a leggyakrabban felmerülõ kérdéseket és az azokra adott
válaszokkal. 

Az Alkotó Gyermekmûhely és
Kulturális Iskola Egyesület
március 20-i beadási határ-
idõvel, nyilvános pályázatot
hirdet, a fenntartásban lévõ
„AGY Tanoda“ Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola (Szentendre,
Jókai u. 3.) igazgatói mun-
kakörének betöltésére.
Pályázati feltételek:
www.agytanoda.hu.
További információk: 
06-30-949-2037

Óvodai beirtakozás

5 éves gyermekeket
Szentendre Város Önkor-
mányzatának óvodáiban
március 9-11. között 

8-tól 12 óráig,
3-4 éves gyermekek

jelentkezését 
április 27-30. között 
8-tól 12 óráig várják 
az óvodaközpontban.
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A polgármester 

naplója
Február 27. (péntek)
08.15 Közbeszerzési

munkacsoport ülése
10.00 KMRFT ülése
14.00 Pro Szentendre Kft.

tulajdonosi bizottsági
ülése

Március 2. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri

beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigaz-

gatójával megbeszélés 
14.00 Szentendrei Kulturális

Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés

15.00 DPÖTKT iroda-
vezetõjével
megbeszélés

Március 3. (kedd)
08.00 „1000 éves

Szentendre“ program-
jairól megbeszélés

13.00 Beruházókkal
megbeszélés

17.00 Városmarketing
témában megbeszélés

Március 4. (szerda)
10.00 Portaszolgálat

vezetõjével
egyeztetés

11.00 MTI interjú
13.00 Pest megyei ÁNTSZ

tisztifõorvosával
megbeszélés

14.00 DPÖTKT ülés

Március 5. (csütörtök)
17.00 Városfejlesztõ
Egyesület ülése
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nKiegészítõ támogatás a zeneiskolának

A szentendrei oktatás-nevelés országos hírû, „iskolaváro-
sunkban“ kiemelt cél az évrõl évre növekvõ gyerekszám mel-
lett a színvonalas oktatás hátterének biztosítása. Tízmillió
forintot különített el a költségvetési tartalékból a képviselõ-
testület február 12-i ülésén a Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény további, magas színvonalú
mûködésének biztosításához. A fenntartói kiegészítéshez
való hozzájárulásról 2009. július 1-jei hatállyal dönt majd a
megye. Mint emlékezetes, nyár végén a Pest Megyei Köz-
gyûlés komoly összevonásokat tervezett a megyei fenn-
tartású mûvészeti iskolákban, amely a szentendrei zeneisko-
la esetében tanszakok megszûnését és a finanszírozás
drasztikus csökkenését vonta volna maga után.

Nemzetközi pályázat
Nemcsak hazai, európai uniós, hanem már brüsszeli pályáza-
ti támogatásokban is gondolkodik az önkormányzat. Az
olasz nagykövetség megkeresésére olasz, szlovén és cseh
partnerek mellé csatlakozva indul Szentendre városa a
Central Europe Program 2007-2013 elnevezésû európai uniós
pályázaton, amely infrastrukturális fejlesztésekre, turisztikai
attrakciófejlesztésre, a városok és régiók versenyképes-
ségének javítására ösztönzi a pályázó szervezeteket. A szük-
séges önrész mértéke bruttó 187 500 euró az elnyerhetõ
támogatás egytõl ötmillió euróig terjed. A pályázat ke-
retében nagyrészt városfejlesztésre, kisebb összegben mar-
keting feladatok megvalósítására lehet pénzt fordítani.

Pénz a gátra
Tavaly november végére készültek el a Duna-korzó tervezett új
gátjának engedélyezési tervei. Az önkormányzat ezeket nyúj-
totta be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ta-
nácshoz, hogy a város uniós támogatást nyerjen a belvárosi
gátszakasz átépítéséhez, megújításához. Mint emlékezetes, az
ötletpályázat nyertes tervei a kaszinótól a yachtklubig tartó
szakaszra vonatkoznak, s mivel a belvárosi korzón mobil
árvízvédelmi fallal kívánják megoldani az árvízi védekezést, 
a szokatlan megoldás nagy ellenállást váltott ki különösen 
a környékbeli vendéglátósok körében.

A kiviteli tervek elkészítésére Szentendre 34 millió forintot
nyert, így pályázhatunk a megvalósításra is a második for-
dulóban. Úgy látszik, a közhangulat azóta sokat javult, a külön-
bözõ vitafórumokat követõen egyre világosabbá válik, hogy az
egyelõre szokatlan megoldásnak van perspektívája, biztonsá-
gosan mûködik, s a nyugat-európai és amerikai példák alapján
fogant elképzelés idehaza is kivitelezhetõ.
– Köln belvárosát és Innsbruckot például hasonló mobil árvízvédel-
mi fal védi, Amerikában pedig van olyan város, amelyikben tíz
méter magasak a védõelemek. Ezek komoly árvizeknek képesek
ellenállni – fogalmaz Puhl Antal, a tervek megálmodója. –
Idehaza egy kecskeméti cég már foglalkozik a mobil árvízvédelmi
rendszerek gyártásával. Ebbõl látszik, hogy ha Magyarországon
nagyobb, összefüggõ rendszer nincs is, sok helyen egy-egy
rövidebb partszakaszon már kiépítettek hasonló megoldásokat –
teszi hozzá az építész. Mint kiemelte: a megépítés pillanatában
valóban drágább a mobil árvízvédelmi falakból álló rendszer
kialakítása, mint a hagyományos gátaké, de komoly esztétikai
és természetvédelmi érvek szólnak mellette. Nincs szükség
homokzsákokra és utólagos fertõtlenítésre, így elég hamar
megtérül a beruházás, hiszen árvíz esetén a védekezési és utó-
munkálatok költségei erõsen csökkennek.

Bokor Tamás

Tûzoltósági hírek
A Szentendre Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület
(SzÖTE) Egészségügyi Szolgálata február 23-tól a
Baptista Szeretetszolgálat Rescue 24 mentési cso-
portjától kapott Mitsubishi L200 típusú megkülön-
böztetõ jelzéssel ellátott terepjáróval teljesíti
önkéntes szolgálatát. Erre az együttmûködésre azért
volt szükség, mert az OKF (Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság) aki a szakmai felügyeletet
gyakorolja a tûzoltóságok felett, aggályosnak tar-
totta, hogy a SzÖTE Egészségügyi Szolgálata – akik
egyébként vizsgával rendelkezõ kiképzett önkéntes
tûzoltók – riasztáskor a hivatásos állomány jármûvén
vonuljon. A szolgálat mûködését segítik azok a szen-
tendrei hivatásos tûzoltók, akik a rendes szol-
gálatukon kívül 12-24 órás váltásban önkéntesen
vállalták, hogy vezetik az új gépjármûvet, mivel a
megkülönböztetõ jelzés használatához speciális vizs-

ga kell. Az önálló jármûvel történõ vonulás többlet
anyagi terhet jelent az egyesületnek, mivel ezt a
gépjármûvet és felszerelését adományokból és tagdí-
jakból kell fenntartania. 
A doktor szolgálat, amely 2008 májusától folya-
matosan együtt dolgozik a hivatásos tûzoltósággal,
többször bizonyította létjogosultságát, hiszen bale-
seteknél és tûzeseteknél, mint elsõdleges be-
avatkozó, többször mentett már életet.

Február 25-én reggel 5 órakor lakossági bejelentés
érkezett a Szentendrei Hivatásos Tûzoltóságra, hogy
a Péter-Pál utca és a Duna-korzó sarkán lévõ önkor-
mányzati tulajdonú épület tetõszerkezetébõl felszál-
ló füst látható.
A füstöt a ké-
mény hõjétõl
megg yu l l a d t
födémgerendák
okozták. A kivo-
nuló egység a
tüzet eloltotta,
a sérült födém-
részt eltávolí-
totta, fóliával
lefedte. Az anyagi kár jelentõs, személyi sérülés nem
történt.  

Weszelits András 
helyettes-szóvivõ

Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság

Lapzárta után
Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Szentendre a belváros
felújítására 900 millió Ft (a Pro Szentendre Kft. közremû-
ködésével), valamint az Egres és Barackos utcák felújítására
208 millió Ft pályázati támogatásban részesült. Így az idei
elnyert pályázati támogatások összege meghaladja a 
2 milliárd Ft-ot. A fejlesztés tartalmáról bõvebben következõ
lapszámunkban olvashatnak.

Sikeres elsõ bál
A januárban megrendezett I. Szentendrei Jótékonysági Bál
célja az öt szentendrei gyermekorvosi rendelõ sürgõsségi
ellátásához szükséges eszközök beszerzése volt. Mint meg-
tudtuk, a támogató jegyekbõl, az önkéntes felajánlásokból,
támogatásokból a mai napig 2 682 000 Ft folyt be. A részletekrõl
jövõ heti számunkban adunk tájékoztatást.
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A demokrácia 
helyi szégyene

Olvasom a február 20-ai lapban, hogy a város
önkormányzatában egyik képviselõ „a testületi
munkát hatékonyabbá, gyorsabbá“ kívánta
tenni javaslatával: amely szerint „a képviselõi
interpellációkat és kérdéseket a testületi ülések
végérõl tegyük át a napirendek elejére“. Kissé
meglepõdtem, hiszen az interpelláció „(írásban
benyújtott) kérdés a kormányhoz vagy annak
egy tagjához az országgyûlésben“ ugyanaz, mint
a kérdés, de hát ezek a fránya latin származású
szavak…
A képviselõ beszámolójában a továbbiak is
furcsán alakultak, ugyanis ez a sorrend szerinte
„azt eredményezte volna, hogy a testületi mun-
kának azt a részét, amelynek során a képviselõk
a város vezetését kérdõre vonhatják, beszámol-
tathatják, láthatták-hallhatták volna a jelen-
lévõ érdeklõdõk, valamint a TV-közvetítés nézõi.
A testületi ülések végén erre nincs mód, mivel
addigra az érdeklõdõk már elmennek, és a TV
kamera is nyugovóra tér“. Különös: ezek szerint
az ülések elején csupa olyan ügy tárgyaltatik,
amelyre a kutya sem kíváncsi, mehet a családi

körbe – Arany Jánost idézve – „kiki nyúga-
lomba“.
A legérdekesebb dolog azonban most következett
a képviselõi beszámolóban, tudniillik a testületi
munkára vonatkozó elõterjesztést – ismét idé-
zem: – „a polgármester és az õt támogató több-
ség leszavazta, a helyi demokrácia szégyenére“.
Instálom: a „demokrácia“ látszatra latin szó
(democratia), valójában ógörögre megy vissza,
a démosz 'nép', a kratosz 'uralom'. A közügyek-
ben való részvételre mindenkinek joga van.
Hazánkban is és korunkban sok helyütt képvise-
leti demokrácia van: a hatalom forrása, a nép
(vagyis a jogaikban egyenlõ választópolgárok
sokasága) megválasztott képviselõk útján alkot-
ja a törvényeket (esetünkben az önkormányzati
jogszabályokat), s gyakorolja a hatalmat. 
A képviselõk ugyancsak egyenlõk, és ha dön-
téseket (titkos) szavazással hoznak, az min-
denképpen demokratikus eljárás, akkor is, ha
maga a döntés nincs mindenkinek az ínyére.
Ha „a polgármester és az õt támogató többség
leszavazta az ügyrendre vonatkozó javaslatot“,
az nem a szentendrei demokrácia szégyene, vi-
szont az szégyene valakinek, ha nem tudja –
netán nem akarja tudni –, hogy azért még
demokrácia van, ha nem õ és az õt támogató
kisebbség a gyõztes valamiben.

Büky László (mint választópolgár)

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Závodszky Zoltán, a Szent-
endrei Kulturális, Közmûve-
lõdési és Városmarketing Kht.
ügyvezetõje a február 17-i
Városmarketing Fórum meg-
nyitó beszédében elmondta:
– A közelmúltban sok más
kezdeményezés mellett orszá-
gos konferencia is volt már
Szentendrén a városmarketing
témájában, de a felvetések
végül nem álltak össze egységes
egésszé. Mivel a város vezetése
továbbra is rendkívül fontosnak
tartotta a téma vizsgálatát,
ezért a képviselõ-testület a
Szentendrei Kulturális Kht.-t
bízta meg azzal, hogy meg-
oldást találjon a városmarke-
ting kérdésére. Rövid vizsgá-
lódás után arra jutottunk, hogy
azzal a szakmai tartalommal,
amelyet a város értékei meg-
kívánnak, nem tudjuk meg-
oldani a feladatot, ezért
szakemberekre bízzuk a meg-
oldást. Meghívásos pályázaton
három jelentkezõ közül végül a
Shortcut Communications Kft.
nyerte el a megbízást, õk
készítették el a városmarketing
stratégia tervezetét, amely –
bemutatását és megvitatását
követõen – a továbblépés alap-
ját képezi. A gondolatébresztõ
anyag célja, hogy az ötlete-

lésen túllépve érdemi munka
kezdõdjön városunk minél
szélesebb körû meg- és elis-
mertetése érdekében a helyi
lakosság és a világ számára.
Kuna Tibor, a Shortcut Com-
munications Kft. vezetõ ta-
nácsadója arról számolt be,
hogy a munkaanyagon tizen-
egy fõ dolgozott. Cégük integ-
rált kommunikációs ügynök-
ségként mûködik, az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési
Terv kommunikációs tanács-
adásán és a Szûréssel az életért
címû kampány kommunikációs
stratégiájának kidolgozása
mellett számos más referen-
ciájuk van. Kiemelte: város-
marketing stratégiát létre-
hozni csak akkor van értelme,

ha ez tud valamit támogatni,
azaz megvan mögötte a straté-
giai városfejlesztési terv, jelen
esetben ez a Dumtsa Jenõ
Integrált Városfejlesztési
Stratégia. 
„Kik vagyunk mi? Mitõl vagyunk
mások, mint a többiek?“ – e
két kérdés képezi a gondol-
kodás alapját. Az elsõt már
eleve szinte lehetetlen meg-
válaszolni, hiszen a város –
szerencsére – túl sok külön-
legességet, bemutatható ter-
méket kínál. Ha az esszen-
ciáját egy szóban kellene
meghatározni, a cég szerint
azt lehetne mondani: rande-
vú. Ezzel összhangban a város-
marketing stratégia tervezett
hívó szava így szól: „Szent-

endre randevúra hív“. A
fejlesztések, a városi közér-
zetet javító változások során
ez a jelmondat például úgy
jelentkezik, mint randevú a
jövõnkkel.
– Hogyan akadályozzuk meg,
hogy a randevú kulcsszava
nagyon elvigye a gondolkodást
a romantika irányába? –
vetette fel a kérdést dr. Dietz
Ferenc polgármester, hivat-
kozva arra, hogy a randevú és
a szerelem gyakran összekap-
csolódik, elmosva ezzel sok
értéket, amelyek szervesen
Szentendre erõsségei közé tar-
toznak. Egy másik hozzászóló
hozzátette: nem biztos, hogy
a rövid távú, puszta turisztikai
termékeladás elegendõ lesz,
hiszen ez egy szakrális hely,
ahol sok nemzetiség és vallás
együtt él. Ezeket a mélyebb
értékeket az egész nemzet
javára érdemes lenne megmu-
tatni. Megint mások inkább
arra voltak kíváncsiak, vajon
technikailag hogyan készül fel
városunk a randevúra, hiszen
egy ilyen találkozásra vár,
készülõdik az ember, csinosít-
ja magát. Egyik résztvevõ
külön erényként emelte ki a
javasolt esszenciát, hiszen
ennek jelentése egyedi, kel-
lemes és pikáns.
Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum igazgatója
elmondta: használható, jó
anyaggal találkozott a prezen-
táció során. Az általa hallott
elképzelés egybecseng azzal,
amit a Skanzen fogalmaz meg
saját tevékenységi körében, s
remélhetõleg megmutatkozik
benne az emberi találkozások
sokszínûsége. Dr. Kálnoky-
Gyöngyössy Márton, a Pest
Megyei Múzeumok Igazgató-
ságának vezetõje csatlakozott
az elõtte szóló véleményéhez,
de annyival azért kiegészí-
tette: szerinte érdemes lenne
figyelembe venni, hogy az ide
látogatók talán mást keres-
nek, és mást az itt élõk. Hi-
ányolta a szentendrei múze-
umok említését, külön kiemel-
ve, hogy a Kovács Margit Mú-
zeum országos viszonylatban
a leglátogatottabb intézmé-
nyek között szerepel. Azonban
bármilyen szûkítést alkal-
mazunk, azzal a többi lehet-
séges célcsoportot zárjuk ki.
Kuna Tibor elismerte, hogy a
„randevú“ kifejezés nem ma-
gyar eredetû, de kommuniká-
ciós szempontból igen jól
használható, régen beépült a
nyelvünkbe, és véleménye
szerint kifejezetten elõnyös a
nemzetközi érthetõsége. Hoz-

zátette ugyanakkor: a Szent-
endre kapcsán sokat emlege-
tett többfelekezetûség és
soknemzetiség, az egyházak
és a szakralitás marketing
szakmai szempontból nem ad
elegendõ pozicionálási pon-
tot az egész városra nézve.
Mellette számos más érték
felvonultatására is szükség
van, hogy minél szélesebb cso-
portokat lehessen elérni a
különbözõ kampányokkal.
Meglátása szerint a városmar-
keting pozicionálásának nin-
csenek elkülönített célcso-
portjai, lehetõség szerint min-
denkihez szólni kell.
Benkovits György önkormány-
zati képviselõ ugyancsak a
„randevú“ kifejezés problé-
máira hívta fel a figyelmet:
– Szentendrének a hagyomá-
nyait, értékeit megmutatni
tudó várossá kell válnia, nem
pedig egyszerû turistaattrak-
cióvá. Megemlítette, hogy a
városban a „Szentendrei talál-
kozások“ szlogenje a '70-es
években már jelen volt né-
miképp más szövegkörnye-
zetben. Szakács Imre festõ-
mûvész emlékeztetett rá, hogy
a találkozások mûvészete és a
mûvészetek találkozása szlo-
genek ugyancsak használat-
ban voltak már. Sok város
próbálkozik hasonló szloge-
nekkel, de Szentendre mé-
lyebb értelmû üzenetet ér-
demel, mint amilyet a „rande-
vú“ kifejezés sugall. Kun Csaba
alpolgármester így fogalma-
zott: – Tetszik a randevú, mint
kulcsszó, de nem vagyok benne
biztos, hogy ez a legjobb
megoldás. Nem tudok olyan
várost említeni, amelyet egy
szóval le lehetne írni. Nehéz a
feladat, és nem is az a lényeg,
hogy tömörítsük az üzenetet,
hanem a részletek megmu-
tatása a célcsoportok számára.
A kultúra, mint mindent átható
gyûjtõfogalom sokkal inkább
kifejezi a város lényegét.
Felmerült ugyanakkor, hogy
„blikkfangosabb“ reklámüze-
netet kellene megfogalmazni,
amely magára irányítja az
emberek tekintetét. A Short-
cut Communications Kft.
ígérete szerint az elhangzott
vélemények, meglátások fé-
nyében dolgozik tovább a
városmarketing stratégia ki-
alakításán. Azonban fontos
megjegyezni, hogy a cégnek
nem a tartalmat kell kitalálni,
hanem a kommunikációs hát-
teret megszervezni, a tarta-
lommal megtöltés a város fela-
data lesz.

- bt -

„Szentendre randevúra hív“



– Lokálpatriótaként, ország-
gyûlési képviselõként, leg-
újabban, 2008 májusától pe-
dig környezetvédelmi mi-
niszterként ismerhetjük. Egy-
re több munka, egyre több
program. Mennyi ideje marad
kiélvezni a Szentendre nyúj-
totta élményeket, lehetõsé-
geket?
– 1980-ban tudatos választás
volt, hogy Szentendrére köl-
tözünk, és itt folytattuk pe-
dagógusi pályánkat. Eszter-
gomban születtem, a közép-
iskolák és a fõiskolai évek is
ide kötöttek. A késõbbiekben
is meghatározó volt, hogy a
város fekvése, a környezet
erõsen a természethez kötõ-
dik. Ha tágabban értelmezzük
a Dunakanyart, az Eszter-
gomtól Szentendréig terjedõ
területet tekintem szûkebb
hazámnak, itt érzem igazán
otthon magam. Az itteni
munkáim során – pedagógus-
ként, edzõként és helyi poli-
tikusként is – mindig meg-
találtuk az együttmûködõ,
konstruktív hangot, amely
hatékony közös munkát tesz
lehetõvé. Mentalitásomnál
fogva is lokálpatrióta vagyok,
mert úgy vélem, mindenkinek
szüksége van egy olyan stabil
háttérre, amely segíti õt a jó
döntések meghozatalában.
Amióta megyei, regionális,
majd országos feladatokat vál-
laltam, egyre csökkenõ mér-
tékben jut idõm a pihenésre.
Minden szabadidõmet igyek-
szem a családomra, a gye-
rekeimre fordítani.
– Hogyan értékeli Szentendre
és a kistérség eddigi pályáza-
ti sikereit?
– Ha nem csak beszélünk a
lokálpatriotizmusról, akkor
ennek tettekben is meg kell
nyilvánulnia: mindenkinek
kötelessége segíteni a szûkebb
pátriájának. Szigetmonostor
község éppen tavaly év végén
kapott értesítést arról, hogy a
hazai források átcsoporto-
sításával az uniós forrásokra
beadott iskolapályázatukat

végül nyertesre tudtuk fel-
hozni. Leányfalun is hasonló
fejlesztések kezdõdtek. Ami-
kor még a regionális fejlesztési
tanács elnökeként a polgár-
mester úrral tanácskoztunk az
uniós források hatékony le-
hívásáról, azt tanácsoltam,
hogy a pályázati rendszerbe
nem hivatali, hanem ügynök-
ségi munkával lehet haté-
konyan bekapcsolódni, vagyis
olyan szervezetre van szükség,
amely az elejétõl a végéig
menedzseli a beadott pályáza-
tokat. A déli gátszakasz meg-
építése, a Szentendrei Szak-
orvosi Rendelõintézet felújí-
tása, az ovi-suli program és a
Pannónia-telepi esõvíz-elve-
zetési projekt sikeressége
megmutatta, hogy érdemes
volt felállítani ezt a rendszert.
A Fõ térrõl szóló óváros-reha-
bilitációs pályázat kapcsán is
az utolsó egyeztetések foly-
nak arról, milyen projektele-
meket hagyunk bent, de már
biztosnak látszik, hogy ebbõl
is érkezik támogatás a város
számára. Említhetném a po-
máziak körforgalom-átala-
kítását, bölcsõde-fejlesztését,
és Csobánka Fõ tér-programját
is. Összességében egy jól pros-
peráló és jó eredményeket fel-
mutató pályázati szakaszon
van túl a kistérség.
– Pannónia-telep csapadék-
víz-elvezetésének kiépülése
– sok egyéb kedvezõ hatása
mellett - jelentõs környezet-
védelmi lépés a város éle-
tében. Milyen beruházások-
kal lehetne még óvni élõ
környezetünket, milyen for-
rásokra számíthatunk még?
– A kistérségben hátravan még
egy nagyobb, ésszerû össze-
fogást igénylõ projekt, amely
a csatorna-agglomerációs
feladathoz tartozik. Itt elsõ-
sorban Szigetmonostornak
kell elvégeznie az üdülõtelkek
belterületbe vonását, ezt
követõen pedig konstruktí-
vabb együttmûködést kellene
tanúsítania a kistérség többi
településével. A magam ré-
szérõl erre biztatom polgár-
mester urat és az ottani tes-
tületet, mert ez az elõfeltétele
annak, hogy a még hiányzó

csatornázottsággal bíró tele-
pülések és településrészek
megfeleljenek a legmoder-
nebb kívánalmaknak. Hazánk
2010-ig szeretné teljesíteni a
csatornázottság megterem-
tésének követelményeit. Ha
Szigetmonostor nem mûködik
együtt a többi településsel,
azok se tudnak pályázatot
benyújtani a csatornázás meg-
teremtése érdekében.
– Városunk régóta szeretné
megújítani a belvárosi Duna-
gátat. Ezzel a sürgetõ fela-
dattal kapcsolatban be is
adtak egy pályázatot, amely
jelenleg még elbírálásra vár. 
– Az árvízvédelmi gátak nagy
része állami tulajdonban van,
Szentendrén az önkormányzat
tulajdonában áll a teljes városi
gátszakasz. A kormánnyal úgy
vágtunk neki a 2009-2010-es
akcióterv kialakításának, hogy
könnyítsünk a pályázati fel-
tételeken és egyszerûsítsük a
bírálati rendszert, miközben
arra hangolódtunk rá, hogy ne
csak az állami, hanem az ön-
kormányzati javak is fejlesz-
tési forrásokhoz juthassanak.
Ami konkrétan a belvárosi gát-
szakasz átépítését illeti, infor-
mációim szerint az elsõ for-
duló elõkészítõ munkálataihoz
közel 30 millió forintra lenne
szükség, míg a második for-
dulóra, a projekt megvaló-
sítására a város további közel
egymilliárd forintos támo-
gatást szeretne elérni. A gát
mûszaki rendkívülisége nagy
vitákat váltott ki a szakem-
berek körében: „a mobil ár-
vízvédelmi fal olyan mûszaki
kuriózumot képvisel, amely
Magyarországon példaértékû
lenne“ – írja a projektanyag.
Az elõzetes egyeztetések sze-
rint végsõ soron jó eséllyel
várja a város, hogy megnyeri
a gátépítésre szolgáló forrást.
A magam részérõl támogatom
a tervet, bár meg kell vallani,
hogy egy pályázati rendszer
általában könnyebben fogad-
ja be a hagyományos megoldá-
sokat.
– Milyen hatást gyakorol a
válság az uniós forrásokra? 
– Hála istennek, semmilyent.
Amikor a kormány Bajnai Gor-

don miniszter úr javaslatai
alapján áttekintette, hogy a
gazdaságélénkítõ csomaghoz
milyen forrásátcsoportosítá-
sokat tudunk végrehajtani, a
Környezetvédelmi és Energia
Operatív Program (KEOP) szin-
te teljesen érintetlen maradt,
hiszen a környezetvédelem és
az energia operatív programok
végrehajtására egyik oldalról
kötelezettségeink vannak,
másik oldalról pedig jól felfo-
gott érdekünk, hogy ezek meg-
valósuljanak, hiszen önma-
gukban is gazdaságélénkítõ és
munkahelyteremtõ hatással
bírnak. Én mindig is úgy tekin-
tettem a KEOP-ra, mint olyan
fejlesztési ügyre, amely a kör-
nyezetvédelem mellett a gaz-
daságfejlesztés elsõdleges
forrásaként is funkcionál.
– Gyakran javasolják külön-
bözõ szakterületek képvise-
lõi, hogy a Pilis-Dunakanyari
Kistérség a szó szoros értel-
mében vett zöldmezõs beru-
házásokat valósítson meg,
egyszerûbben szólva: váljunk
a golfpályák és a lovardák
térségévé. Ön miben látja a
környék legfõbb fejlesztési
lehetõségeit?
– Ebben a térségben elsõd-
legesen a magas technológiai
értéket képviselõ, ún. high-
tech ágazatok és a magas hoz-
záadott értékkel bíró termelõ
ipari tevékenységek támo-
gatandók, ezeken belül is kü-
lönösen a környezetbarát
fejlesztések. Nem hiszek az
olyan fejlesztésekben, ame-
lyek kizárólag a szolgáltató
szektorra épülnek. A térség-
ben sok neves szakember él,
akik különbözõ kutatóinté-
zetekben, egyetemeken jeles
munkát végeznek. Ha az õ
tevékenységüket összekap-
csoljuk azzal a szándékkal,
hogy a kutató-fejlesztõ inté-
zetek kitelepüljenek a városok
szélére, máris megérkeztünk a
legjobb megoldáshoz. Nem
véletlen, hogy Szentendre
határában sorra jelennek meg
az autóipari és egyéb fejlesztõ
vállalkozások. Ezek olyan
területeken telepednek meg,
ahol az általuk biztosított
kínálathoz megtalálják a

tudást és a fizetõképes keres-
letet.
– Hogyan lehet összekapcsol-
ni a fiatalság környezettuda-
tosságát és a helyi mozgás-
kultúra-fejlesztést?
– Már testnevelõ tanár korom-
ban megtapasztaltam, hogy a
fiatalokra elsõsorban a tanó-
rán kívüli foglalkozásokkal
lehet hatni. Egy egész napos
túrának például komoly kö-
zösségteremtõ ereje van, s 
a gyerekek eközben nemcsak
a szavak szintjén hallanak a
hazaszeretetrõl, a természet-
rõl és az emberi értékekrõl,
hanem személyesen is megta-
pasztalják õket. Sajnos egyre
fogynak a közösségi együttlét
ilyesféle lehetõségei. Külön-
bözõ nyertes pályázatoknak
köszönhetõen a Környezet-
védelmi és Vízügyi Miniszté-
rium dolgozik azon, hogy a
nemzeti parkokkal együttmû-
ködve feltámasszunk négy-öt
régebbi vándortábor-útvona-
lat, amelyeket végigjárva
megismerhetõk Magyarország
természeti és kulturális érté-
kei. Reményeim szerint már
idén kialakulhat ez a program,
ami mellé szakembereket 
és kiépített infrastruktúrát
adunk. 
– Mennyire tudja összeegyez-
tetni az egész országra kiter-
jedõ miniszteri tevékeny-
ségét lokálpatrióta felfo-
gásával?
– Nagyon fontos visszajelzés
számomra, amikor a környék-
beli ismerõseim véleménye-
ket fogalmaznak meg a mun-
kámról. A mai napig meg-
maradtak azok a személyes
kapcsolataim, amelyek még
helyi politikusi mûködésem
idején alakultak ki. Olyan
politikusnak tartom magam,
akinek a kormányban vállalt
ágazati feladata, felelõssége
mellett a szûkebb környe-
zetében vannak a legfonto-
sabb teendõi. Persze a segít-
ségnyújtásnak megvannak a
maga határai, de kötelessé-
gemnek érzem, hogy mindig
azok segítsenek, akik döntés-
hozó pozícióban vannak.

Bokor Tamás
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Zöld mezõktõl a korzó-gátig
Beszélgetés Szabó Imre miniszterrel

Szentendrén 1994 és 1998 között önkormányzati képviselõ volt, majd kilépett az országos politika porondjára.
Környezetvédelmi miniszteri ténykedése mellett 2007-tõl viseli a Magyar Természetbarát Szövetség elnöki tiszt-
ségét, bizonyítva „zöld“ elkötelezettségét. Természetadta lehetõségeink kihasználásáról, projektjeink sikerérõl
és a fejlesztés további lehetõségeirõl kérdeztük Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi minisztert.

Szabó Imre



HORVÁTHNÉ PÁSZTOR ANNAMÁRIA
kozmetikus

Tavaszi tisztító kezelések!Tavaszi tisztító kezelések!

Szentendre, Paprikabíró u. 4.
Telefon: 06-30-737-2934
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6 honvédség

Amint február 13-i szá-
munkban megírtuk,
2009-ben a Magyar Hon-

védség Központi Kiképzõ Bá-
zisának (MH KKB) állománya
nagy kihívás elé néz, hiszen
kéthavonta történik a szer-
zõdéses legénységi állományú
katonák bevonulása, és ennek
megfelelõen kéthavonta kerül
sor a honvédek alakulatukhoz
való kibocsátására is.
Február 6-án 151 szerzõdéses
legénységi katona kibocsátó
ünnepi sorakozójára került sor
három hónapos alapkiképzé-
süket követõen. Az ünnepsé-
gen jelen volt a bázis és a
Magyar Honvédség Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ Is-
kola teljes személyi állomá-
nya. A nagy számban megje-
lent rokonok és barátok mel-
lett képviseltették magukat a
fogadó alakulatok és a helyi
nyugdíjas klub képviselõi is.
Dr. Isaszegi János mérnök ve-
zérõrnagy, a MH KKB parancs-
noka, üdvözlõ beszédében
hangsúlyozta a családi és 
a baráti háttér fontosságát a
zavartalan katonai szolgálat
lefolytatásában. Életútjuk és
katonai pályafutásuk rövid
ismertetésével köszöntötte
Szabó János nyugállományú
mérnök vezérõrnagyot, a Kos-
suth Lajos Katonai Fõiskola
korábbi parancsnokát, és
Elkán Károly nyugállományú
vezérõrnagyot. Mindkét tábor-
nok korábban betöltötte a
kiemelt jelentõségû budapesti
helyõrségparancsnoki beosz-
tást, ma pedig a helyi Kossuth
Lajos Nyugdíjas Klub tagjai-
ként élik nyugdíjas éveiket.
A kibocsátó ünnepség ismét
alkalmat adott arra, hogy a
legeredményesebb, és a kikép-
zésbe a legtöbb energiát be-
fektetõ katonák elismerésben
részesüljenek, amelyek átadá-

sában a hagyományoknak
megfelelõen közremûködtek a
magas rangú vendégek, ez
esetben a két nyugállományú
tábornok is. A szerzõdéses
legénységi állomány három-
hónapos alapkiképzése során
nyújtott kiemelkedõ tevé-
kenysége elismeréseként a
legjobban kiképzett katona
kitüntetõ címében részesült
Finta Katalin honvéd, a „Leg-
sportosabb kiképzett“ címben
pedig Kiss Bálint honvéd. Az
alapkiképzés során nyújtott
kiemelkedõ kiképzõi tevé-
kenysége elismeréseként a
„Legjobb kiképzõ tiszt“ címet
és tárgyjutalmat Cseh Gergely
Kristóf fõhadnagy, a „Legjobb
kiképzõ tiszthelyettes“ címet
és tárgyjutalmat pedig Bo-
gáthy Tamás törzsõrmester
kapta. Utóbbi honvéd részére
egyben az adott kiképzési
idõszak legjobb kiképzõjének
járó vándorserleget adomá-
nyozta a bázis parancsnoka.
A szerzõdéses legénységi ál-
lomány alapkiképzésén vég-
zett kiképzõi tevékenysé-
gének elismeréseként okleve-
let kapott Horváth Csaba Zsolt
fõhadnagy, Vétek Miklós had-
nagy, Tömösközy Tamás fõ-
törzsõrmester, Kolonics Tamás
fõtörzsõrmester, Novotni Nor-
bert törzsõrmester, Csõsz

Ádám õrmester, Borda Károly
õrmester, Papp Róbert õrmes-
ter és Szécsi Péter õrmester. A
Helyõrségtámogató Zászlóalj
kondicionáló termének kiala-
kításában és berendezésében
nyújtott kiemelkedõ munkája
elismeréseként tárgyjutalom-
ban részesült Pethõ Milán fõ-
hadnagy, Lakatos Roland törzs-
õrmester, Gyõri Gábor szakasz-
vezetõ, Pörjés András szakasz-
vezetõ, Molnár Zoltán tizedes,
Pilgermayer Kornél tizedes,
Kovács Imréné közalkalmazott
és Kovács Józsefné közalkal-
mazott. 
A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkara fõnökének
parancsa alapján századossá
lépett elõ Szarka József fõ-
törzsõrmester és Czindula Ró-
bert fõhadnagy, fõtörzsõrmes-
terré lépett elõ Iványi Márton
törzsõrmester, szakaszveze-
tõvé Weigerding György tize-
des, Lángos Károly tizedes,
tizedessé lépett elõ Németh
Ildikó õrvezetõ, Kalányosné
Szabó Noémi õrvezetõ és Nyis-
csák Norbert õrvezetõ. Az elis-
merések átadásának zárása-
ként Isaszegi tábornok meg-
ajándékozta Szabó János tá-
bornokot és Elkán Károly tá-
bornokot, elismerve katonai
pályafutásukat és életútjukat.

B. T.

Az év elsõ kibocsátó ünnepsége 
és díjazottjai
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Helyreigazítás

Elõzõ lapszámunk 4. oldalán
megjelent Nyugdíjas köz-
gyûlés címû cikkünk illusztrá-
ciójának aláírásába tévedés
került: a képen Jóni László
alezredes látható. Az érintet-
tektõl és olvasóinktól elné-
zést kérünk.

A szerk.

Kedves Barátunk, Ismerõsünk, velünk Rokonszenvezõk!

Négyéves lett IKON Csoport Szentendrei Szépmûvészeti
Egyesület, és talán már Ön is találkozott velünk valamilyen
formában: valamely kiállításunk, rendezvényünk alkalmával,
vagy a megrendezett IKON napok valamelyikén; esetleg egyik
vagy másik tagunk kiállításán. Nonprofit, tehát nem nye-
reségérdekelt egyesület vagyunk. A közhasznú tevékenységet
is folytató IKON csoport az életkora és egyéb feltételek fenn-
állása alapján jogosult az adózók ilyen irányú rendelkezése
alapján a személyi jövedelemadójuk 1%-ának fogadására (mely
nem azonos az egyházak részére rendelkezhetõ másik 1%-
kal).
Az alapvetõen vizuális mûvészetekkel foglalkozó csoport
fontos feladatának tekinti azt is, hogy a különbözõ mûvészeti
és szellemi tevékenységi ágak kapcsolódásával átjárja az eltérõ
mûfajú területeket, és nem csak a magunk számára, hanem a
lehetõleg minél szélesebb – a gyerekkorúaktól az idõsebbekig
terjedõ – „közönség“ felé is feltárja és közvetítse azt.
Kérjük, hogy amennyiben már ismer bennünket, vagy nem
ismer, de hallott rólunk, vagy nem hallott, de támogatólag
egyet tud érteni a céljainkkal, úgy fontolja meg, hogy sze-
mélyi jövedelemadójának 1%-áról egyesületünk javára ren-
delkezzék. Köszönjük a türelmét és külön köszönjük, ha adójá-
nak 1%-át nekünk szánja. Nem méltatlanul fogjuk fölhasznál-
ni azt.
Az IKON Csoport Szentendrei Szépmûvészeti Egyesület adószá-
ma: 18708363-1-13. Hálásan köszönjük a tavalyi évben
részünkre juttatott adószázalékot!

Tisztelettel: Ries Zoltán, az IKON Csoport elnöke
www.ikoncsoport.hu

Tagjaink: Bozsó Zsuzsa, Gyurkovics Gertrud, Kákonyi Júlia,
Lehoczky Krisztina, Lukács János, Lukács Tibor, Mátai Attila,
Mezei Sándor, Paulusz Györgyi, Pirk LászIó, Rácz Zita, Ries
Zoltán, Tamás Mária, Ujbányai Veronika, Végvári Tamás, Vizúr
János

Eboltás
Értesítem a Tisztelt Ebtartókat,
hogy összevezetéses veszettség
elleni védõoltás Szentendre terü-
letén 2009 évben nem lesz. A ve-
szettség elleni kötelezõ védõoltás
egész évben elvégeztethetõ álla-
torvosi rendelõben vagy háznál.
Kedvezményes védõoltás 2009.
március és április hónapban  le-
hetséges, amikor  egy kutya ve-
szettség elleni kötelezõ védõoltá-
sának díja a Magyar Állatorvosi
Kamara határozata alapján 3000
Ft, a hatóságilag szintén kötelezõ
féregtelenítés költsége 200 Ft 10
kilogrammonként. A kombinált vé-
dõoltás díja változatlanul 7000 Ft.

DR. MAKAY LÁSZLÓ állatorvos
Szentendre, Sztaravodai u. 42.

Tel. (26) 316-791

Az ebek kötelezõ, veszettség
elleni kampányoltása Pest me-
gyében idén március elsejétõl
május elsejéig tart.
Fontos,hogy a veszettség elleni
oltás egész évben elvégezhetõ, a
kampányidõszakban a megjelölt
idõpontokban 3000 Ft/eb áron,a
kötelezõ féreghajtó akciós ára 200
Ft/tabl./10 ttkg. A kampány-
idõszak 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, kér-
hetõ ún. kombinált oltás for-
májában is, amikor is a vakcina
védelmet nyújt a legtöbb vírusos
fertõzõ betegség ellen is (szo-
pornyica, parvo, fertõzõ májgyul-
ladás, kennel-köhögés, lepto-
spirózis) 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 óráig
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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 ALAPÍTVÁNY
Szentendre, Kör u. 6.
emberelet@gmail.com
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Régi-új országgyûlési képviselõ
A Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesületben február 18-
án este köszöntötték dr. Dragon Pált, a Magyar Demokrata
Fórum (MDF) országgyûlési képviselõjévé választott politikust.
A szentendrei önkormányzat polgári frakciójának tagja 1990 és
1994 között már helyet foglalt a Parlamentben, akkor mint a
Független Kisgazdapárt, majd az Egyesült Kisgazdapárt
képviselõje. A Boross Péter volt miniszterelnök lemondásával

megürült mandátumra az MDF országos választmánya jelölte
õt. A köszöntõ rendezvényen részt vett és gratulált a régi-új
képviselõnek dr. Sajtos Sándor is, aki a Tahitótfaluban február
1-jén megrendezett idõközi polgármester-választáson szintén
az MDF színeiben gyõzedelmeskedett. Makay Zsolt, a párt orszá-
gos választmányának elnöke rövid beszédében így fogalma-
zott: „Dragon Pál személye és tevékenysége jó példa arra, hogy
a Parlamentbõl ki lehet jutni, majd hosszú idõ elteltével vissza is
lehet kerülni oda, ha az ember idõközben keményen dolgozik
szûkebb pátriájáért és a hazáért“.

-bt-

Hazaérkezett február 10-
én csaknem 9000 kilo-
méteres, kalandos eu-

rópai és afrikai útjáról a
„Polgárõrök Bamakóba“ csa-
pat. A 81-es rajtszámú Mitsu-
bishi L300-as mikrobusz le-
génysége ígéretéhez híven
pontban 12 óra 30 perckor
lépett be az országba. 15 óra
45 perckor csatlakoztak hoz-
zájuk a várakozó szurkolók az
M1-es és M7-es autópályák
közös bevezetõ szakaszán.
Mozsgai Endre, Svigelj Sándor
és Szabó Tamás, a team három
tagja ezután a Hõsök tere érin-
tésével és mintegy tucatnyi
autó kíséretében Újpest felé
vette az irányt, ahol Szabó
Tamáséknál csaknem negy-
venfõs baráti társaság ünne-
pelte a jótékony kalandorokat.
– Itthon vagyunk épen, egész-
ségesen, vegyes élményekkel.
Egy eddig elõttünk ismeretlen
világot jártunk meg. Nem bán-
tuk meg, megyünk máskor is,
de más feltételekkel, más szer-
vezéssel, mert problémánk iga-
zán csak ezekkel volt. Köszön-
jük minden támogatónknak,
hogy utunkat segítették, kö-
szönjük családunknak a támo-
gatást, és köszönjük a bará-

tainknak a fogadtatást, a távol-
ba küldött üzeneteket! – fogal-
mazott Mozsgai Endre, a csa-
pat vezetõje.
A Budapest-Bamako rali célja
elsõsorban a jótékonykodás,
hiszen a résztvevõk több ton-
nányi adományt, egészség-
ügyi felszerelést és az élet-
minõséget javító berendezé-
seket vittek Afrika legsze-
gényebb területeire. Másfelõl
azonban nem titkolt módon
óriási kalandra vállalkoztak,
különösen azok, akik verseny-
kategóriában indultak a futa-
mon, beleértve Endrééket is.
Az eredmény is magáért beszél
– az eredményhirdetéskor a
polgárõrök csapata a 48. he-
lyen szerepelt, ám egy, na-

pokkal a verseny vége után
közzétett új lista szerint a 46.
helyre kerültek, miközben
négy elõttük lévõ pozíción is
kettõs holtversenyt tüntettek
fel a szervezõk. Egyelõre nem
tudni tehát, hányadik helyen
végeztek, de minden jel sze-
rint nem ez a lényeg, hanem
az élmények, no és a tevõleges
segítség, amelyet a mi pol-
gárõreink nálunk szegényebb
sorsú területek lakóinak nyúj-
tottak.
A versenyzõk részletes élmény-
beszámolóit és az eseményekrõl
készült tudósításaikat elolvas-
hatják a http://www.bamako.pol-
garorseg.net/ és a http://polgar-
o r o k - b a m a k o b a . b l o g . h u /
weboldalakon.

- bt -

Hazatértek a „bamakói polgárõrök“
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8 publicisztika

Nagy nap a mai. Fel is
írom a dátumot: 3009.
január 2. Éveken át foly-

tatott kutatómunkám, amely-
nek során olykor annyira erõt
vett rajtam a csüggedés, hogy
csaknem feladtam, végre kéz-
zelfogható – ha nem is átütõ
– eredményt hozott.
Pár évvel ezelõtt kértek fel,
hogy vegyek részt az eltûnt
népek és kultúrák nyomait
vizsgáló bizottság munkájá-
ban. Mint köztudott, a nagy
kataklizma során (2526. au-
gusztus 29.) helyrehozhatat-
lan károk érték az emlékezet
archívumát. A világkormány
részint azért, mert a földi élet
megmentése és újjászervezése
összes figyelmét lekötötte,
részint azért, mert a robbanást
elõidézõ okokat elemezve
eleinte arra az álláspontra
helyezkedett, hogy ha a régi
világ elpusztult, akkor pusz-
tuljon az emléke is, nem tett
semmit a szórványosan meg-
maradt emlékek megóvásáért
és feldolgozásáért. Ez helyén-
valónak is látszott, hiszen a
különbözõ emberfajták egysé-
gesülése befejezõdött, szín és
származás nem számított töb-
bé, mind egyformán barnák
lettünk, és mind ugyanazt az
engspancsin nyelvet beszél-
jük. Ilyen körülmények között
a múltunk – a megosztottság
és az egymás elleni küzdelmek
történetének – ismerete csak
feltépte volna a frissen be-
hegedt sebeket.
A konszolidáció befejezése
után (2700 körül) azonban a

világkormánynak hamarosan
észlelnie kellett, hogy a la-
kosság körében feltartóztat-
hatatlanul erõsödik a külön-
bözõség iránti vágy, amely hol
különös ruhák viselésében, hol
furcsa zenék hallgatásában,
hol pedig – s ez az egyik leg-
meglepõbb fejlemény – új
nyelvek használatában nyil-
vánul meg. Kisebb, maguknak

önálló nyelvet alkotó csopor-
tok azt állítják, hogy valójában
„õseik“ nyelvéhez térnek visz-
sza, ami természetesen le-
hetetlen, hiszen a kataklizma
elõtti idõkbõl csupán az eng-
lishnek mondott, akkoriban
nagyon elterjedt nyelvrõl van-
nak emlékeink. (Néhány más,
névleg ismert nyelvre, mint
például a spanyolra és a kí-

naira, a mai engspancsin egyes
elemeibõl következtethetünk
vissza). Mind többen adtak
hangot abbéli nézetüknek,
hogy az emberiség „múlttalan-
sága“ nem tartható, mert a
puszta jelenben élés kiöli az
emberekbõl a stratégiai gon-
dolkodás, a jövõ iránti fe-
lelõsség képességét (ami a régi
világ pusztulását is okozta).

Hamarosan színre léptek ma-
gukat „liberálisnak“ nevezõ
csoportok, amelyek politikai
programot alkottak arról, hogy
az emberek elidegeníthetetlen
joga másnak lenni, és ebben
akkor is támogatni kell õket,
ha bizonyos számú ember –
horribile dictu – külön nép-
csoporttá kívánná nyilvání-
tani magát. 

A folyamat feltartóztathatat-
lanságát látva a világkormány
úgy döntött, hogy maga áll a
változások élére. A legkivá-
lóbb szakemberekbõl létrehoz-
ta az említett kutatócsopor-
tot, hogy az „elõdök“ és az 
„õsi nyelvek“ keresése tu-
dományosan és lehetõleg mi-
nél kevesebb mítoszteremtés-
sel folyjék. Rám a valaha Euró-
pának nevezett földrész kö-
zepén élt népek és országok
felderítését osztották, s ha
tudtam volna elõre, milyen
nehéz feladat, talán el sem vál-

lalom. A rendelkezésre álló
sovány adatok alapján vi-
szonylag hamar (haha! jó két
év után!) kezdtek kibonta-
kozni olyan népcsoportok és
államok körvonalai, amelyek
önmagukat és nyelvüket – ha
jól olvasom a különféleképpen
írt, de egymásra nagyon ha-
sonlító szóalakokat – szlavok-
nak, illetve romannak nevez-
ték. Teljes azonosításuk mind
a mai napig nem sikerült, de
annyi világosan látszik, hogy
néhány jobban ismert, na-
gyobb populációval (orosz,
francia stb.) állhattak rokon-
ságban. 
A legtöbb fejtörést egy olyan
csoport okozta, amelynek
létezése – éppen a terület
középpontjában – kezdettõl
fogva egyértelmû, de adatok
híján bizonyíthatatlan volt.
Épp egy éve azonban rám
mosolygott a szerencse. Egy
teljen roncsolt lemez helyreál-
lítása során elõbukkant egy
fájl, amely egy, e népcso-
porthoz tartozó személy írá-
sait tartalmazza. A nyelv so-
káig megfejthetetlennek tûnt,
de hihetetlen szerencsémre az
író minden szövegét lefordí-
totta a mind jobban ismert

englishre. Így tudtam meg,
hogy önmagát Levedinek,
népét és anyanyelvét pedig
magyarnak nevezte. (Utóbb
arra is rájöttem, hogy nem
mindegyik írás származik
Leveditõl. Ezeket egyik barát-
jától kaphatta, akit odavetett
megjegyzésében Tevelinek
mond, s akivel láthatólag
élénk alkotói eszmecserét
folytatott.) 
Egyelõre nem tudom, hogy a
‘gy’ betûkapcsolatot miként
ejthették, de valószínûleg
‘dzs’-nek, amibõl az követ-
kezik, hogy a kihalt és most
általam (!!!) felfedezett nép
önelnevezése a madzsar le-
hetett (de ezen még dolgoz-
nom kell). Mikor erre rájöttem,
nagyot dobbant a szívem:
engem ugyanis, mint jól tud-
ják, Madzsar Alinak hívnak, s
mivel a nyilvántartás szerint
nincs több ilyen vezetéknevû
ember egész Globalisztánban,
lehet, hogy én vagyok a ma-
dzsarok egyetlen „kézzel
fogható“ leszármazottja! Az
országot – a ma egyedül érvé-
nyes -isztán képzõ felhasz-
nálásával – ideiglenesen Ma-
dzsarisztánnak neveztem el. 
A felfedezés óta kettõzött
erõvel kutatok, és remélhetõ-
leg hamarosan közreadhatom
szerény eredményeimet. Úgy
döntöttem, hogy – a feldolgo-
zás sorrendjében – a szöve-
geket is közlöm, hátha kedvet
csinál néhány nyelvésznek,
hogy segítsen nekem ebben az
embertelenül nehéz munká-
ban. Nem szeretnék azonban
túlzott várakozásokat kelteni.
A nyelvemlékek két ember
szubjektív észrevételei, elmél-
kedései, amelyeket a világban
és az országukban történt
eseményekkel kapcsolatban
írtak egymásnak 2009 február-
jától kezdve (bár egy-két ré-
gebbi is akad közöttük). Nyil-
vánvaló, hogy mindaz, amit
ezekbõl az írásokból meg-
tudhatunk, úgy aránylik az
egykori madzsar valóság tel-
jességéhez, mint légypiszok az
elefánthoz. Ugyanakkor az ed-
digi semminél mégis száz szá-
zalékkal több, s némi betekin-
tést enged azokba a bajokba,
amelyek a nagy kataklizma
elõtt a régi világot mindenütt
gyötörték. 
A következõ hetekben tehát
váltogatva Levedi és Teveli írá-
sait adom közre ezeken a ha-
sábokon, s csak remélni tu-
dom, hogy felkeltik majd az
olvasók érdeklõdését. 

Madzsar Ali

Abszurd történetek Madzsarisztánból

A madzsarok felfedezése

Wass Albert Vers- és Prózamondó Verseny
Kun Csaba alpolgármester és Dala-Nagy Katalin
ifjúsági és sportreferens mellett Eperjes Károly
színmûvész zsûrizett február 19-én a Wass
Albert Vers- és Prózamondó Versenyen a P'Art
Moziban. A város középiskoláiból – a betegeket
és a távollévõket leszámítva – összesen heten
mérették meg magukat a mezõnyben. Prózá-
ban elsõ helyezést ért el Kováts Réka, a
Református Gimnázium tanulója a tizenegy
esztendeje elhunyt író Magyar karácsony az
égben címû mûvének részletével. A szavalók
közül elsõ helyezett lett Sántha Balázs, a Ferences Gimnázium diákja a Fehér galamb címû vers-
sel. A második díjat kapta Faragó Eszter, a Móricz Zsigmond Gimnázium tanulója, aki az Emlékezés
egy régi márciusra címû költeményt szavalta el. Valamennyi induló – így a többiek, Albert
Johanna, Botár Boglárka, Nyerges Dorottya és Vigh Marcell is – értékes könyvutalványban, valamint
emléklapban részesült, nem beszélve a zsûri dicsérete mellett elhangzott jobbító javaslatokról.
A nagyrészt 10. évfolyamos gimnazisták mellett olyan diákok is érdeklõdtek a verseny iránt, akik
ugyan szentendreiek, de más településekre járnak iskolába. Minden esély megvan tehát, hogy
jövõre még többen induljanak egy hasonló rendezvényen.                                                   - t -
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Az 1690-ben a törökök elõl észak felé
menekülõ szerbek – korabeli feljegy-
zések szerint – negyven nap alatt tet-
ték meg az utat Belgrádtól Budáig
részben hajón, részben gyalog. A dunai
hajóút a Szentendrei-szigetre, és túl-
partján a Nagy-Dunára vezetõ jó át-
kelési lehetõség, a fõváros közelsége
mind abba az irányba hatottak, hogy az
egyébként is jó kereskedõi érzékkel és
tapasztalattal rendelkezõ szerbek és
görögök nem sokkal szentendrei be-
településük után megalakítsák érdek-
védõ testületüket, a „Szerb Privilégiális
Kereskedõ Társaság“-ot, ami 1698-ban
királyi szabadamat kapott, s aminek
kõbe faragott jelvényében egyik fõ
tevékenységük szimbólumaként ott
találjuk a hajóhorgot is.
A hódoltság utáni elsõ országos össze-
írás 1720-ban Szentendrével kapcso-
latban már megjegyezte, hogy a
lakosság megélhetésében fontos jö-
vedelemforrás származik a Dunán foly-
tatott kereskedésbõl. A több országot
összekötõ vízi út jó lehetõséget kínált
mind a Szentendrén és környékén ter-
melt és feleslegként jelentkezõ javak
távolabbi helyeken történõ értékesíté-
sére, mind a rakományuktól meg-
szabadult hajók idehaza kapós árukkal
való feltöltésére. 
Az elhanyagolt, szabályozatlan folyók,
az országban másutt is, gyakran kiön-
töttek, és inkább közlekedési akadá-
lyul, mint közlekedõ útként szolgál-
tak. A vizek partjai sok helyen alig
voltak hozzáférhetõek, a kiépített
kikötõk is jórészt hiányoztak. A 18.
században a szárazföldi kereskedõk
inkább elkerülték a várost a Duna-
menti út rossz állapota miatt. Ugyan-
akkor korabeli forrásokból tudjuk, hogy
pl. 1790-ben tizenhét hajó állt a szent-
endrei kikötõben, tizenhárom keres-
kedõ tulajdonát képezve, és összesen
16 400 mázsányi teher befogadó-kapa-
citással rendelkeztek. Akiknek nem volt
saját hajójuk, s õk voltak többségben,
azok a hajómesterek közvetítésére
kényszerültek portékáik távoli vidé-
kekre történõ eljuttatásában. A viteldí-
jat illetõen, ami elsõsorban az áru
súlyától és értékétõl függött, a sok
peres ügy tanúsága szerint bizony nem
volt könnyû megállapodni, különösen,
ha a hajómester nem csak a szállítást,
hanem az értékesítést is maga végezte.
A hajókat lefelé, „völgymenetben“
ereszkedéssel, úsztatással továbbítot-
ták, „hegymenetben“ a partról vontat-
ták, néha csak egyenként, de több-
nyire csoportosan is, több uszályt

egyszerre. Külön kötél- és lovasdereg-
lyék is tartoztak a csoporthoz, s ha a
vontató út szükségessé tette, a kötelet
és a lovakat átvitték egyik partról a
másikra. Ilyen mód-
szerekkel az utazás és
az áruszállítás hosszú
idõt vett igénybe.
Pestrõl Pozsonyba
például három-négy
hét alatt lehetett
hajón eljutni. A ha-
jóút idõtartama és
biztonsága nagymér-
tékben függött az
évszaktól és az idõ-
járástól is. A nehéz-
ségek ellenére azon-
ban a Duna volt eb-
ben az idõben Ma-
gyarország egyik fõ
forgalmi ütõere. 
A folyókon való von-
tatás nehézségei már
a gõzhajózás kezdete
elõtt olyan megoldá-
sok keresésére ösz-
tönöztek, amelyek
felválthatják a parti
vontatást, illetve a
folyókon csak ritkán
sikeres vitorlázást,
meg persze az eve-
zést. Az árral szem-
beni hajózás prob-
lémáját azonban  Ma-
gyarországon is csak
a gõzhajózás tudta
megoldani.                 
Az elsõ folyami vontató gõzhajó Euró-
pában 1817-ben a magyar Bernhardt
Antal rövid életû Caroline nevû hajója
volt. Ezt követõen a század elsõ felében
egymás után jöttek létre a hazai gõzha-
józási társaságok, közöttük 1829-ben
az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság,
majd gróf Széchenyi István kezdemé-
nyezésére a társaság hajógyára, az
Óbudai Hajógyár. 1836-ban az elsõ itt
készült hajó, az „Árpád“ vízre bocsátá-
sakor a hajógyárban hangzott el elõször
nyilvánosság elõtt a Himnusz. 1844-
tõl Pest és Buda között rendszeres
gõzhajójáratok közlekedtek, s ettõl
kezdve rohamos fejlõdésnek indult a
dunai gõzhajózás. 1862-ben a társaság
már 136 folyami gõzhajót mondhatott
a magáénak, s közel százezer tonnányi
áru szállítására szolgáló mintegy ezer
uszályt. 
A 19. század elsõ felében a fõvárosból
Szentendrére érkezõ hajót is még három
vagy négy párba fogott ló húzta, vontat-

ta a víz folyásával ellenkezõ irányba,
felfelé haladva a Dunán. Érthetõ ezek
ismeretében, hogy a naponta egyszer
érkezõ vízi jármû mindig nagy érdek-

lõdés és bámészkodás kíséretében kötött
ki a szentendrei Duna-parton. 
A nyolcszázas évek elején már a város-
ban élõ Fischer család egyik késõi leszár-
mazottja, Fischer Jolán emlékei és
történetei közül való az itt következõ
is, ami egyébként a Szentendrei Könyv-
klub kiadásában, Máté György szöveg-
gondozásával „Anziksz Szentendrérõl“
cím alatt az elmúlt években jelent meg. 
A Fischer családnak már 1848-ban
üzlete volt a Duna-soron (mai Duna-
korzó), ahonnan a medrébõl gyakorta
kilépõ folyót, a kikötõt, s a minden-
napi hajó érkezését is jól lehetett látni.
„Egyszer dédanyámhoz, aki akkor het-
venes éveit taposta, így szólt a fia:
– Anyám, figyelje csak meg, a mai hajó
ló nélkül fog megérkezni.
Az öregasszony, sokéves tapasztalata
birtokában, legbensõbb meggyõzõdés-
sel válaszolta:
– Hajó fölfelé, ló nélkül? Az nem létezik.
Majd' elájult, amikor a behemót lapátos

D.D.G. (Donau Dampfschiff-Fahrt Ge-
sellschaft) hajó mégis kikötött a
stégnél.“
Tévedés lenne azt hinni, hogy a hajó
megérkezése a szentendrei partokhoz
csak eleinknek jelentett eseményt,
bámészkodásra okot adó alkalmat. Egy
hajó kikötését, a fel- és leszálló uta-
sokat, a teheráru ki- és bepakolását,
valljuk be, ha éppen arra járunk, még
ma is szívesen végignézzük. Így volt
ez a századelõn is, az 1910-es évek-
ben, amikor vasár- és ünnepnapokon 
a hajóállomást hullámzó néptömeg, 
a hajót váró fõvárosiak százai vették
körül. De a harmincas években a város-
ban dolgozó festõk egy csoportjának
is kedvenc szórakozása volt a nyáresti
hajóvárás a Duna-parton, meséli el
Szántó Piroska festõmûvész:  
„Dolgozunk, mint a megszállottak egész
nap, de fél nyolckor pontosan megje-
lenünk a hajóállomásnál, hogy együtt
lehessünk este.
Nagyot kanyarodik a Duna Szent-
endrénél, alacsony füzes lepi a partot,
szemben Szigetmonostor homokpadja
sárgul, odaátról lassan közeledik a komp
szekerekkel, emberekkel zsúfolva, 
a szigetrõl jönnek át, s majd felszállnak
a pesti hajóra. Korniss azt állítja, hogy
már jön, õ látja a füstjét a füzes fölött.
De még soká tart, amíg kibukkan a
széles, alacsony, fehér hajótest, ékte-
len füstöt húz maga után a Dömös vagy
a Szent István. Az ég egészen ella-
posodott, a színek fogynak, s egyre job-
ban fehérlik alatta a hajó. Legjobban
az utolsó mozdulatot élvezzük, ahogy
nagyot fordulva simul a stéghez – Pista
bácsi, 'a tengerész', szakkifejezéseket
üvöltve lóbálja a kötelet, a hajóról el-
kapják –, kiszállás. Az elsõ osztályú
étteremben a hajó farán kigyullad a vil-
lany, zenefoszlány is szûrõdik ki, tolon-
ganak a kosaras nénik, hátyis bácsik; az
elõkelõ utasok errõl a hajóról nem száll-
nak ki Szentendrén, azok Pestre mennek.
Mi majd a késõbbi kofahajóval megyünk,
ha megyünk, az még sokkal érdekesebb,
az valamikor tíz óra után indul, és haj-
nalra ér Pestre; azon a kosarakra borul-
va alusznak a kofák, azonkívül ott a hajó-
jegy ára nyolcvan fillér. Ezen a hajón a
másodosztály is egy pengõ, az elsõ osz-
tály egy pengõ húsz.“
Az Esztergom – Budapest vagy Mohács
– Budapest között közlekedõ kofahajó
személyszállítással is foglalkozott. A
kofahajók fõ rendeltetése az volt, hogy
a fõvárosba, a nagy vásártelepre szál-
lítsa a Duna menti településekrõl a friss
zöldség- és gyümölcsárut.

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Idõutazás az idõtlen Duna hullámain
Hajó, hajózás, kofahajó

A Duna felõl közelítve a város történetéhez, kihalt mesterségek: dunai molnárok, révészek, halászok, hajósok és kereskedõk, megannyi múltba
veszett foglalkozás és letûnt életforma jön fel a felszínre. Ez alkalommal a dunai hajó visz el bennünket a múlt vizeire.

Szántó Piroska, Kofahajó, 1940
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Aggasztó munkaerõ-piaci kilátások
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A regisztráltak egyharmada
jelenleg 45 év fölötti, közép-
fokú végzettségû lakos –
ismertette a régió helyzetét
Petró Károly, a Közép-magyar-
országi Regionális Munkaügyi
Központ Szentendrei Kiren-
deltségének vezetõje. 
A tizennégy települést ellátó
hivatal felmérése szerint a
régióban a regisztrált munka-
nélküliek számát tekintve mi-
nimális növekedés volt tapasz-
talható a decemberi adatok-
hoz képest, az egy évvel ez-
elõtti állapothoz képest pedig
némi csökkenést is regiszt-
ráltak.
– A januári adatok szerint a
régióban 1536 nyilvántartott
álláskeresõ szerepel az adat-

bázisunkban, ami 3%-os növe-
kedést jelent mindössze a
decemberi adatokhoz képest.
Ez az egy évvel ezelõtti jelent-
kezõk számánál pedig 1,3%-kal
kevesebb is. Ennek elsõsorban
az az oka, hogy a térségünkben
körülbelül 5 éve volt egy kisebb
munkaerõ-piaci robbanás,
amikor nagyon nagy számban
megnövekedett a regisztrált
munkanélküliek száma. Azóta,
mivel a régióban sokakat fog-
lalkoztató üzem szinte nem
maradt, nem is várunk ki-
robbanó emelkedést. Sokan 
Budapestre járnak be dolgoz-
nak; az álláskeresõk közel 
60%-a a fõvárosban veszíti el
az állását – magyarázta az ada-
tokat Petró Károly.
A bejelentett új álláshelyek
száma tekintetében is nagy a
változás: országos szinten ja-
nuárban több mint 56%-kal
csökkent az álláslehetõségek
száma. Mindez a legnagyobb
mértékben Észak-Magyaror-
szág és Közép-Dunántúl mun-
kaerõpiacát érintette. 
– Sajnos a felkínált állások te-
kintetében nálunk is katasztro-
fális a helyzet; a munkáltatók
száma hihetetlen módon le-
csökkent az utóbbi idõszakban

– erõsítette meg az országos
tendenciát a Munkaügyi Köz-
pont Szentendrei Kirendeltsé-
gének vezetõje. – A térségben
mára inkább már csak kisebb
családi vállalkozások mûköd-
nek. A nagyobb, például Buda-
kalászon jelen lévõ jelentõsebb
vállalatok, multinacionális cé-
gek maguk oldják meg a mun-
kaerõpótlást, viszonylag kevés,
de stabil munkavállalói körrel.

Az egyre kedvezõtlenebb
munkaerõ-piaci kilátások ja-
vítása, a munkahelyek meg-
õrzése érdekében az Orszá-
gos Foglalkoztatási Központ
koordinálásával a közelmúlt-
ban több támogatási prog-
ram is indult. Az új, pályáza-
ti formában megszerezhetõ
támogatások a tervek szerint
hozzájárulnak majd a vál-
lalkozások munkahely-meg-
tartó képességének meg-
õrzéséhez, a munkahely-
megszûnések ütemének csök-
kenéséhez, és a már munka-
nélkülivé váltak foglalkoz-
tatási helyzetének javításá-
hoz is.

Bõvebb információk 
a www.ofa.hu honlapon.

SZ. I. (41) segédmunkás
Az építõiparban dolgoztam, 2006 óta munkanélküli vagyok. 
A munkáltatóm a tb-járulékot nem akarta befizetni utánunk.
Az alkalmazás feltétele az volt, hogy fizessünk vissza neki
fejenként 30 ezer forintot, akkor maradhatunk. Ekkor a tizenöt
fõbõl hatan eljöttünk. Azóta csak kisebb alkalmi munkákat kap-
tam, és mára teljesen reménytelenné vált a helyzetünk. Hárman
élünk egy albérletben a Püspökmajor-lakótelepen. Saját laká-
sunk, biztos megélhetésünk nincs. Hiába van B- és C-kategóriás
jogosítványom, azzal sem jutottam sokra. Hogy a lakbért meg
a rezsit lassan mibõl fizetjük ki, nem tudom. A többirõl ne is
beszéljünk.

Franta Péter (24)
Egy éve keresek állást, nem sok si-
kerrel. Most jöttem regisztráltatni
magam, mert úgy gondolom, minden
lehetõséget meg kell próbálni. Bu-
dapesten dolgoztam több televízió-
nak is, mint szerkesztõ, vágó, de az
átszervezési hullám engem is érin-
tett, és az utcára kerültem. Ingat-
lancéget alapítottam, sajnos rosszkor. Rendezõiskolát kezdtem,
próbáltam átképezni magam. Végül az utolsó filléreimbõl
kimentem Spanyolországba, egy televízióhoz, három hónapos
fizetés nélküli szakmai gyakorlatra. Szállást kaptam, gondol-
tam, a napi megélhetésemet alkalmi munkákból megoldom.
Tévedtem. Spanyolországban hihetetlen állapotokat találtam.
Teljesen leállt a termelés, aki tudott, visszatért a gazdaságok-
ba, a munkaügyi hivatalnak még a közelébe se mertem menni,
mert mindennaposak voltak a verekedések. Visszajöttem. Az
elmúlt egy év elég lehangoló volt, de alapvetõen optimista
vagyok, bár már nincs autóm, az albérletemre is megkaptam a
fizetési felszólítást, és már a HÉV-jegyre sincs pénzem. Küzdeni
kell, az biztos. Az összes létezõ kapcsolatomat megpróbálom
mozgósítani, és ide is eljöttem, hátha sikerül valami. Mindent
megpróbálok, ami csak tõlem telik. Egyszer azért szívesen indí-
tanék egy filmes utómunka stúdiót…

Már le sem kell írjuk, vál-
ság van. Mindenki érez
valamit belõle. Ki töb-

bet, ki kevesebbet. Ki csak
romló jövõbeni kilátásokat, ki
pedig már egyenesen a holnap
bizonytalanságát. A remény-
telenség, értékvesztettség,
létbizonytalanság lassan a
mindennapi életünk részévé
válik. De nem mindegy, hogy
milyen mértékben hagyjuk
magunkon elhatalmasodni
ezeket az érzéseket, és mit
teszünk ellenük. Ha hagyjuk
legyõzni magunkat, nagyobb
veszteséget könyvelhetünk el
mentálisan és fizikailag is,
mintha pszichésen aktívak
maradunk, és magunk is meg-
próbálunk szabadulni a hely-
zet szorításából. Ez nem köny-
nyû feladat, sõt a legtöbb eset-
ben nem is megy egyedül,
szakember segítsége nélkül.
– 2008. utolsó negyedéve óta
több mint 15%-kal növekedett
kimondottan a munkahely el-
vesztése, vagy a kilátástalan

anyagi helyzet miatt a külön-
bözõ pszichés zavarokkal hoz-
zánk fordulók száma – tájékoz-
tatta lapunkat dr. Nagy Zsu-
zsanna pszichiáter szakorvos,
a Szentendrei Szakorvosi Ren-
delõintézet Mentálhigiénés
Központjának megbízott ve-
zetõje. – Ez elsõsorban a külön-
bözõ mértékû depresszióban és
a generalizált szorongásban
szenvedõket jelenti, de növe-
kedett a pánikbetegek aránya
is. Az elsõsorban 50 év fölötti,
állásukat vesztett nõbetegek
mostanra az ellátásra várók
háromnegyedét teszik ki. Ez az
a korosztály, akik nehezebben
tudnak váltani, az új helyze-
teket feldogozni, általában
nincs nyelvismeretük és számí-
tástechnikai tudásuk. De a
munkahely elvesztésén túl a
nagy anyagi veszteséget rea-
lizálók, például a tõzsdézõk,
vagy a megtakarításaik drasz-
tikus értékvesztését megélõk is
megjelennek a rendelõben.
Az alvászavar, az üresség érzé-

se, a kilátástalanság, a nyo-
mott hangulat, a túlzott mér-
tékû aggodalmaskodás, túlér-
zékenység, ingerlékenység
mind-mind velejárói ezeknek
a kórképeknek. Ha ezek nem
szûnnek, mindenképpen szük-
séges az orvosi segítség, hi-
szen a beteg kimerül, a tünetek
lassan a napi rutinfeladatok
elvégzésében is nehézséget
jelentenek, és hozzájárulhat-
nak súlyosabb állapot kiala-
kulásához is.
– A legtöbb esetben az idõlege-
sen szedett hangulatjavító,
szorongásoldó szerek lehetnek
az oldás elsõ lépcsõfokai – is-
merteti a kezelés menetét a
pszichiáter szakorvos. – A
gyógyszerek segítségével az
események feldolgozása meg-
indulhat, javul a problémameg-
oldó képesség, csökkenthetõ a
túlérzékenység, így megnyílik
a lehetõség a látásmódon való
változtatásra is.
Ha a beszûkült psziché felsza-
badul a nyomás alól, a páciens

jobban el tudja fogadni a hely-
zetét, maga is képessé válik a
kilábalási lehetõségek felisme-
résére, javul a tanulási képes-
sége, így nyitottá válhat akár
más munkaterületek iránt is.
És hogy hogyan védhetjük ki,
hogy a munkakörülmények
megváltozása miatt mentális
csapdába kerüljünk? A szakor-
vos tanácsa szerint életkortól
függetlenül, minél elõbb kezd-
jük el a meglévõ tudásunkat
szélesíteni, a szakmánkat kitel-
jesíteni. 
Gondolkozzunk el elõre azon,
ha esetleg nem várt változás
állna be a munkahelyünkön,
mi másra lennénk alkalmasak,
milyen munkát tudnánk még
ellátni, mit csinálnánk szí-
vesen. Legyen anyagi tar-
talékunk a nehezebb idõsza-
kokra! Ne engedjünk a hitelek
csábításának!
– A gondozottak között sajnos
egyre nagyobb a hitelspirálba
keveredett betegek száma, akik
valós helyzetüket figyelmen
kívül hagyva vesznek fel újabb
és újabb hiteleket. Ez általában
utólag igen súlyos bûntudat
kialakulásához vezet, ami már
komoly, önveszélyes állapo-

tokat is elõidézhet – mondja
dr. Nagy Zsuzsanna.
A munkahely elvesztését ne-
héz feldolgozni. A szinte min-
den esetben jelentkezõ meg-
alázottság érzése rendkívül
romboló hatású. Ne magunkat
hibáztassuk! Tudatosítsuk ma-
gunkban a külsõ tényezõket,
a gazdasági krízist, így a dep-
resszió kevésbé válhat olyan
súlyossá, mintha bûntudattal
tetézzük!
Sokan magukba fojtják az érzé-
seiket, indulataikat. Próbáljuk
meg ezeket beszélgetéssel,
intenzív fizikai aktivitással
oldani, így nagy mértékben
csökkenthetjük az infarktus
kialakulásának kockázatát!
Nagyon jó módszer a sport és
más rendszeres testmozgás, de
akár a favágás, vagy a fiatalabb
korosztálynál a boksz-aerobic
órák látogatása is hasznos
lehet. 
Az indulatok kulturált, emberi
formában való levezetési mód-
jainak elsajátítása, a képesség
idõben történõ kialakítása is jó
felkészülés a krízishelyzetekre,
ami hozzájárulhat a súlyosabb
mentális állapotok elkerülé-
séhez.

Petró Károly

Romló mentális állapotunk
Készüljünk aktívan a változásokra!
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Aszakkönyvekkel, iratokkal
teli szobácska falai között
sokan megfordultak az

évek során. Házasságkötések,
keresztelõk, kisebb-nagyobb
családi problémák megbeszélé-
sére eddig is gyakran kopogtat-
tak az ajtón. Az utóbbi idõsza-
kban azonban egyre többször
kerülnek elõ a munkahely el-
vesztése miatti krízishelyzetet
közvetlenül vagy családtag-
jaikon keresztül megélõk pana-
szai, kérdései. A már huszonöt
éve mûködõ Református Tele-
fon-lelkigondozás országos vo-
nalán jelentkeznek leginkább a
gazdasági válság hatásai, ahol
az utóbbi hónapokban már közel
minden harmadik hívás az
egzisztenciális krízishelyzetek
megoldására irányul. A munka-
nélkülivé válás pszichés szoron-
gattatásáról és a lehetséges kiu-
takról beszélgettünk dr. P. Tóth
Béla szentendrei református
lelkész-pszichológussal.
– Manapság egyre többünk éle-
tében következik be a munka-
hely elvesztése, a megszokott
életvitel felbomlása. Milyen
jellemzõ lelki stációi vannak a
munkanélkülivé válásnak?
– A munkanélküliség kemény
lelki erõpróba, amelyre sok-
féleképpen reagálhatunk. Van-
nak, akik szinte azonnal össze-
omlanak, magukat okolják, van-
nak, akik a külvilágot hibáz-
tatják, és vannak, akik a romló
munkakörülményekbõl való sza-
badulás miatt kezdeti eufóriát,
felszabadulást élnek meg. Ez
utóbbi lelki önvédelem azonban
ne tévesszen meg senkit! A

munkahely elvesztése – ha a
kezdeti stádiumban másnak lát-
szik is – komoly trauma. Mivel a
munka a napi ritmusunkat ke-
retbe foglaló tevékenység, éle-
tünk meghatározója, sõt bi-
zonyos szempontból a személyi-
ségünk része is, így fel kell dol-
gozni az elvesztésével járó vál-
tozásokat, fájdalmakat. A mun-
kahely lelki szerepét tekintve
ugyanis egyebek közt a tápláló
édesanyát testesíti meg, el-
vesztése ezért gyásszal jár, el
kell engedni, el kell búcsúzni
tõle. Az egyén pszichés terhel-
hetõségét 100%-nak véve a
munkahely elvesztése a legkö-
zelebbi családtag elvesztésének
pszichés traumájával egyen-
értékû, vagyis a terhelhetõsé-
günk 50%-át emészti fel. Ha
ezzel párhuzamosan még egy
másik komolyabb feladattal is
szembe kell néznünk, az a tel-
jes kitettségig képes legyen-
gíteni mentális állóképessé-
günket. 
– Hova vezethet, ha lelkileg
nem vagyunk elég erõsek,
felkészültek?
– A „nem baj, legalább lesz idõm
a kedvenc idõtöltéseimre, sza-
badabb leszek“ önvigasztaló
gondolatok a tapasztalatok sze-
rint 2-3 hét után lecsengenek.
Ha viszonylag hamar sikerül
állást találnunk, az megállíthat-
ja a hullámvasútra emlékeztetõ
lelki folyamatok sorát. A kezde-
ti eufória után ugyanis külön-
féle megküzdési stratégiák lép-
nek életbe. Álláshirdetések
böngészése, interjúk, tartalmas
idõtöltések keresése, átképzés,
nyelvtanulás mind-mind a
túlélési stratégiánk része lehet.
Ha ezek azonban hosszabb

távon sikertelenek, kezdetét
veheti a lelki mélyrepülés. A leg-
nagyobb veszélyt az önérték-
vesztésen túl a valóság meg-
bízhatóságába vetett hit meg-
rendülése okozza. A helyzetet
tovább nehezíti az otthonhoz
kötöttség állapota, amely ál-
talában a kapcsolatok beszû-
külését is eredményezi. A volt
munkatársakkal elhalnak a
kapcsolatok, a barátok elmarad-
nak, a napok értelmetlenné vál-
nak, az idõ szétfolyik. Tulaj-
donképpen hosszú ideig fennál-
ló stresszhatással állunk szem-
ben, ami sok esetben súlyos
sérülékenységekhez vezethet,
és neurózisokat, alkoholizálást,
vagy más pszichés stimuláló
szerek használatát is ered-
ményezheti.
– Jellemzõen kik azok, akik
mentálisan egészségesen ke-
rülnek ki az ilyen lelki csapá-
sok alól?
– Elsõsorban azok, akik nem
adják fel, nem süppednek bele
az állapotukba, akik tudatosan
nem válnak sem a szenvedély-
betegségek, sem az önsajnálat-
nak teret engedve a különféle
testi-lelki betegségek vélt ál-
dozataivá. Akik képesek má-
sokért, a családjukért pozitív
energiák mozgósítására. Ezek
az energiák ugyanis az új mun-
kahely megtalálásának esélyét
is nagyban megnövelik.
– Milyen pszichés felkészülési
módok léteznek a kedvezõtlen
helyzetek túlélésére? Hogy
lehet magunkat „gyógyítva“
elkerülni a leépülést, a túlzott
befelé fordulást, az önpusztító
életmód kialakulását?
– Magyarországon sajnos hi-
ányzik az átmeneti idõszakok

kezelésének kultúrája, az, hogy
az emberek felkészültek le-
gyenek arra, hogy az életük
során többször is szembe kell
nézniük nagyobb változásokkal.
Pedig ezekre mindenképpen
szükséges az intellektuális és
spirituális felkészülés. A gyer-
mekvállalás, válás, egy halále-
set, vagy akár a nyugdíjazás is
eredményezhet ilyen élethely-
zeteket. Akik képesek aján-
dékként megélni a jó napokat,
és a rossz idõszakokat is ugyan-
annak a kezébõl valónak tekin-
tik, azok sokkal védettebbé vál-
nak, hiszen számukra az „ala-
pok“ nem rendülnek meg. 
Rendkívüli jelentõségûek a
mikrokörnyezettel ápolt pozi-
tív, szeretetteljes kapcsolatok:
minden élethelyzetben tudnunk
kell szeretetet adni és kapni is.
Nagyon fontos továbbá a tágabb
környezet, a barátokkal, is-
merõsökkel való kapcsolatok
rendszeres ápolása, ébren tar-
tása.  Fontos, hogy segítsünk
egymásnak, legyünk szolidári-
sak egymással, például az
estleges álláslehetõségekrõl
tudassuk ismerõseinket, és mi
is érdeklõdjünk mások számára
ilyenek felõl. A hálózatépítés,
az úgynevezett „self-help-
group“-ok, az önsegélyezõ ba-
ráti csoportok aktív mûköd-
tetése mindenképpen építõ és
fõleg hasznos.
A dolgok kimenetelét tekintve
azonban az is fontos, hogy mit
mondunk magunknak nap mint
nap. Önmagunk tudatos gondo-
zása, a saját lelkünk ápolása
elengedhetetlen. A mélypon-
tokon való átlendülést segítheti
egy-egy pozitív mozgósító jel-
szó is. Egy ismerõsöm, aki már
többször kényszerült munka-
helyváltásra az utóbbi idõben,
a munkalehetõségeit firtató
kérdésre mindig mosolyogva
adta meg a választ: „Munkám
volt, és munkám lesz!“. Nyílt-
ságának, optimizmusának kö-
szönhetõen a közelmúltban,
többedszerre, valóban lett is.

Aztán érdemes a valóban ér-
tékes, elmaradt olvasmányokat
pótolni, amely komoly lelki
megerõsítést jelenthet a nehéz
idõszakokban. Az önbecsülés
karbantartása és növelése pedig
a magunkra mért próbákkal is
végezhetõ. Ezek egyrészt fi-
zikális „erõfeszítések“ lehetnek
– a sport, a rendszeres test-
mozgás ugyanis kiemelt jelen-
tõségû a mentális betegségek
kezelésében, a pszichikai álló-
képesség fokozásában. A másik
módszer a nálunk elesetteb-
beken való segítés, a gondos-
kodás, ami önértékelésünk és
pozitív életszemléletünk vissza-
állításában jelenthet nagy
segítséget, de személyiségünk
flexibilitásának növelése, az
önsajnálattól való tudatos
tartózkodás és a rendszerezett
idõbeosztás is nagyon fontos
lehet. Minden napra jelöljünk
ki néhány elvégzendõ fõbb
feladatot, amibõl egy teendõ
lehetõleg más emberekkel való
kapcsolatfelvétel legyen. Így
tudatosan nem engedjük ma-
gunkat elszigetelõdni a világtól
és embertársainktól.
– Az elszigetelt, reménytelen
állapotokból is lehet gyõz-
tesként, egészségesként ki-
kerülni?
– Gyülekezeti tapasztalatom
szerint sokan éppenséggel
megerõsödve kerülnek ki egy-
egy életkrízisbõl. Csak el kell
hinnünk, hogy a rossz dolgok-
ból is jöhet ki jó, vagyis a bajból
megtisztulva, megerõsödve is
ki lehet kerülni. Mindennek
megvan a maga rendelt ideje!
Ha úgy tekintjük, akkor az
állástalan idõszak „ajándék idõ“
is lehet arra, hogy elmélyültebb,
igazabb emberré váljunk általa,
és új dolgokat tanulhassunk,
felismerésekhez jussunk. A lát-
szólag inaktív periódus így vál-
hat az erkölcsi, lelki, tudásbeli
fejlõdésünk fontos, akár meg-
határozó idõszakává is.
A rovatot összeállította:

Kolos Emõke

Segíts magadon…
A munkanélküliség lelki stációi

Beszélgetés dr. P. Tóth Béla szentendrei református lelkész-pszichológussal,

a telefon-lelkigondozás vezetõjével

P. Tóth Béla
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Kevés dologról beszélünk
annyit, mint a pénzrõl.
Állítólag nem boldogít,

mégis rendkívül fontos sze-
repet játszik életünkben. S
nemcsak a miénkben, hanem a
régmúltban élt elõdeinkében
is. Talán meglepõ az a tény,
hogy közel háromezer éve lé-
tezik az általános értékmé-
rõnek tekintett, fémbõl készült
fizetõeszköz, a pénzérme.
Hagyományosan értékét, cím-
letét a felhasznált fém súlya
és finomsága határozza meg.
A pénz többnyire kerek formá-
jú, nemesfémbõl, vagyis arany-
ból vagy ezüstbõl készül, verés
vagy öntés technológiával. 
Magyarországi jelenlétérõl az
ásatások során fellelt hon-
foglaláskori fémpénzek tanús-
kodnak. Az államalapítás
után, István király korától a
denár a vezetõ címlet az ezüst-
pénzek forgalmában. Ki ne
ismerné az „én elmentem a
vásárba félpénzzel“ – kezdetû
népdalt, ami a középkor fize-
tõeszközére, a denár felét érõ
obulusra utal. Ugyanis ezzel a
pénzzel vásároltak a piacon
egykoron.
Ahogy az elkövetkezõ száza-
dok során az állam gazdasági-
lag és társadalmilag stabi-
lizálódott, úgy vált egyre sür-
getõbb igénnyé az ország
pénzrendszerének megszilár-
dítása is. Hunyadi Mátyás
uralkodása ebbõl a szempont-
ból is fordulópontot jelentett,
hiszen az általa veretett arany-
forint nemcsak Magyarország,
hanem egész Közép-Európa
stabil fizetõeszközévé is vált
hosszú évszázadokra. 
A reneszánsz kori magyar
pénzverés történeti áttekin-
tésével találkozhat egy most

megnyílt érdekes kiállítás
nézõje. A Czóbel Múzeum
idõszakos kiállítótermében,
február tizenharmadikán nyílt
numizmatikai tárlat a Hunyadi
Mátyástól I. Ferdinándig ter-
jedõ korszakot mutatja be.
Ahogyan dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton,
Pest megyei múze-
umigazgató, a kiál-
lítás kurátora meg-
nyitó-beszédében el-
mondta, a 15-16. szá-
zad magyar pénzverésére
mindmáig büszkék le-
hetünk, hiszen ez 
a sok tanulsággal
bíró korszak pél-
daadó módon, hosz-
szú évszázadokra –
egészen az 1930-as
évek közepéig – stabi-
lizálta a magyar fizetõeszközt,
a forintot. Miközben Magyar-
ország élet-halál harcot foly-
tatott déli szomszédaival, a
király a gazdaság megerõ-
sítésével és az értékálló pénz
megteremtésével is foglalko-
zott. Mátyás kíváló pénzügyi
tanácsadói segítségével szi-
lárd alapokra helyezte az
ország gyenge pénzügyi rend-
szerét – 1467-es reformjával
stabil, kiszámítható, jó pénzt
vezetett be. 
Milyen is volt a 15. -16. század
fizetõeszköze, hasonlított-e
napjaink fémpénzeihez? A
kisméretû, nemesfémbõl ké-
szült, plasztikus érmék kis-
méretû mûtárgyaknak tûnhet-
nek a huszonegyedik század
embere számára. Kidolgozá-
sát, mívességét tekitve inkább
a mai plakettekhez hason-
latosak.
Ismerkedjünk meg a kiállítás
egyik legszebb darabjával,

Mátyás aranyforintjával. Mi-
lyen értéket jelentett, s milyen
üzenetet hordozott egykor? Az
ELTE Régészettudományi Inté-
zet gyûjteményében levõ
aranyforint átmérõje csupán
22 milliméter, súlya 3,55
gramm. A finoman megmun-
kált aranypénz mai szemmel
kicsinek tûnik. Értékét te-

kintve azonban egy job-
bágyporta évi adójá-

nak felelt meg, mai
mûtárgypiaci értéke
– párszázezer forint
– pedig megfelel egy

mai átlagadónak.  
Míg napjaink pénzei

híres politikusok, felfede-
zõk és tudósok arcképét

hordozzák, addig a
középkori magyar
pénzek éremképé-
nek évszázadokon
keresztül két állandó

eleme volt: Szûz Má-
ria, Magyarország véd-

asszonya és Szent László. 
A vizsgált Mátyás-kori kis
aranypénz elõlapján a trónu-
son ülõ Mária a Gyermekkel,
két oldalán szimmetrikusan
elhelyezett, az ártatlanságára
utaló liliom látható. A trónus
lábánál a Hunyadiak címerál-
lata, a holló szerepel. Az elõ-
lapon körben a következõ feli-
rat olvasható gótizáló be-
tûkkel: MATHIAS D.G.R. UN-
GARIAE, vagyis Mátyás, Isten
kegyelmébõl Magyarország
királya. A hátlapon Szent
László koronás, palástos alak-
ja látható, aki egyik kezében
csatabárdot, a másikban or-
szágalmát tart. Az oldal kör-
irata: Rex S. Ladislaus. 

Az Aranyos, ezüstös magyar
reneszánsz címû pénztörténeti
kiállítás április 12-ig tekinthetõ
meg. 

Rappai Zsuzsa

Nézzük meg együtt!

A téltemetési szokások ünne-
peinek idejére, a farsangra
esik a Valentin-nap, melynek
idegenségét enyhítendõ 
L. Kecskés András lantmûvész
Szentendre belvárosában, a
Dumtsa Jenõ utcai Kecskés-
kamarateremben zeneestet
szervezett. A gitáros-lantos-
kobzos Kecskés unokájának
neve Bálint, ezért érzelmi
szálak is kötõdnek a család-
ban február 14-hez.
Mûsorukat telt ház elõtt mu-
tatták be. Az esten közremû-
ködött a Tahitótfalun élõ
Zákányi Bálint esztéta, író,
gitáros-énekes. Tóth Emese az
õsi pszaltériummal és énekkel
rukkolt elõ, majd Handler Ákos
és felesége, Dalma asszony
lant és viola da gamba kettõse
tette a zenei együttlétet fe-
lejthetetlenné. Mindezek mel-
lett a fél évszázada élt rene-
szánsz költõ Balassi (vagy
Balassa) Bálint és XVI. száza-
di lantmûvész kortársa, Bak-
fark Bálint mûvei és korabeli
énekek hangzottak el. Érde-
mes tudni, hogy Balassi Bálint
100 költeményének többsé-
gének elejére õ maga írt ének-
címet, így: ad notam: ennek
és ennek az ének nótájára.
Ez a farsangi közösségi meg-
mozdulás L. Kecskés András

több évtizedes munkájának
eredményeképpen megtalált
tucatnyi dallam felvett és 
CD-n kiadott bemutató estje
volt. Balassa Bálint török vi-
rágénekei után Kecskés Kobza
Vajk varázsolt keleti hangula-
tot egy török saz nevû pen-
getõs hangszeren. Az est
folyamán számos Petõfi-dal
csendült fel. Pálmai Árpád
kifogástalan tenorját gitár (L.
Kecskés András) és  brácsa
(Lévai Zsuzsanna) kísérte. 
A bálintos farsangi hangulat
a szigetmonostori Zöldsziget
Mûvészeti Alapiskola tízesz-
tendõs gitártanonca és bû-
vészinasa, Sípos Ákos kártya-
trükkjeire hágott egyre maga-
sabb hõfokra. A zenei együtt-
lét a Rákóczi-induló hang-
jaival zárult, emlékezve arra,
hogy Bihari János 200 esz-
tendõvel ezelõtt mutatta be
elõször a magyar közönség
elõtt. E jeles évforduló fényét
emeli még az a tény, hogy
Hector Berlioz nagyzenekarra
150 évvel ezelõtt hangszerelte
meg, Liszt és Erkel zongorára
átdolgozta indulót. Ennek lel-
kesítõ hangjai  búcsúztatták 
a sok-sok  elégedett embert,
ki minõségi szellemi táp-
lálékkal  jóllakottan térhetett
nyugovóra.                      kés

Bálintos farsangi zenélés

Az a szombat sem úgy kez-
dõdött, mint a többi. Végül is
egy péntek 13-a után tértem
magamhoz. Sokáig aludtam
(már az nagy szó, hogy tudtam
aludni), délután még olvastam
és filmet is néztem, aztán este
a világ legjobb és legcsodá-
latosabb nõjével útba ejtet-
tem a Barlangot, mert már
hiányzott a társaság, a bará-
tok, a Presszó Tangó Libidó
lélekszellõztetõ zenéje, és az,
hogy mindenkinek megmu-
tathassam sajátos mozgáskul-
túrámat. 
Vágyaim teljesültek aznap este

is. Legutóbb még tavaly nyá-
ron hallgattam Kabai Vikto-
rékat, tehát nagyon régen, és
most megint szükségem volt
rájuk. Igazából mindig hi-
ányoznak, de nem mindig fér
bele az idõmbe, hogy megje-
lenjek egy-egy koncertjükön.
Tudják, elfoglalt ember let-
tem. A házasság napja alkal-
mából viszont mindenképpen
el akartam énekelni Szívem
Hölgyének, hogy „Jók a vona-

laid, Drágám“ – és így máris
egy nagyon fontos PTL-szám
egyik sorát idézhettem. Nem
kevés felejthetetlen száma van
a zenekarnak, melyek nagy-
szerû dalszövegeikkel, megle-
hetõsen mély mondanivaló-
jukkal eléggé komoly hatást
gyakoroltak rám is. Olyan
igényes hangszereléssel és
hangosan szólt a zene, hogy
még az utcáról, a szellõzõ-
nyílásnál is élvezhettük a

nótákat, szóval hallgatózott a
külvilág is. 
Ne vessenek meg a nagy szava-
kért, és ne is nevessenek raj-
tam, de megint nagyjából örök
nótákat hallhattam egyik ked-
venc együttesem nagyszerû
elõadásában. Olyan dalokat,
melyek jelentõs része nem
csupán néhány órámat, hanem
jó néhány évemet határozta,
határozza meg.  Ezen az estén
néhány ember közelebb került

„magamban magamhoz“,
ahogy az lenni szokott jól si-
került estéken. Én például nem
megyek világgá, de azt bizton
állíthatom, hogy „világgá le-
szek“, sõt, már lettem is. És a
Villanyrezsó címû számuk meg-
hallgatása is létélmény, nem
is akármilyen.  A barátok, ra-
jongók viszonylag szép szám-
mal jöttek ezen az estén is, nem
voltak tekintettel a hidegre,
ahogy a hideg sem rájuk. Sok
jó ember Barlangban is elfér. A
Presszó Tangó Libidó nekünk,
értünk zenélt. Már megint. Mint
mindig.            Barnás Márton

Libidószellõztetés
A Presszó Tangó Libidó február 14-i koncertjérõl



kultúra 13
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 8. SZÁM • 2009. FEBRUÁR 27.

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 közönsé-
grõl, és azt szívesen 
kölcsönözné a kht.

számára, jelentkezzen
telefonon 

vagy e-mailben.

Telefon: 
(26) 312-657

e-mail: 
dmh@dunakanyar.net

Kiállítások

MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.

Február 28. szombat 17 óra
GRAFIKAI ÁRVERÉS
szentendrei képzõmûvészek
kortárs és történeti mûveibõl
Az árverést vezeti Marsó Dia-
na, az ARTE Galéria tulaj-
donosa

Március 7. szombaton 17 óra
KIFÜRKÉSZHETETLEN
feLugossy László kiállítása
Megnyitja A sokadik kétség
performansszal Szirtes János
és feLugossy László
Megtekinthetõ április 13-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.

Március 3. kedd 17 óra
STONEHENGE-TÕL 
A CSEPEL-SZIGETIG
Kora-bronzkori harcosnép
Magyarországon
Megnyitja dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton múzeum-
igazgató
Megtekinthetõ június 12-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig

FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér

LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia
Carrara festményei
Megtekinthetõ 
augusztus 31-ig

CAFE FREI
Vujicsics tér

FOTÓKIÁLLÍTÁS
80 éve született 
Vujicsics Tihamér
Megtekinthetõ március 13-ig

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

P'ART GALÉRIA

IN MEMORIAM MÁNDOKI
PÉTER (1957-2008)
A képek március 5–31. között
tekinthetõek meg. 

Ha Isten nem volna címmel pódiumbeszélgetés volt február 17-
én a Pest Megyei Könyvtárban. A nagyszámú jelenlévõ elõtt az
állam és az egyház rendszerváltás utáni kapcsolatáról váltott
szót Platthy Iván nyugalmazott címzetes egyházügyi államtitkár
és D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus elnök-püspök. 
A beszélgetést Horváth-Hegyi Olivér, a szentendrei Evangélikus
Egyházközség lelkésze vezette.

Négy óra - négy megnyitó
Március 7-én Szentendre 
a mûvészvilág központja

„Négy óra – négy megnyitó“ – ez is lehetne a mottója a március
7-i, szentendrei eseménysorozatnak, hiszen egymást követik
az izgalmasabbnál izgalmasabb kiállítás megnyitók. 
A sort az Erdész Galéria & Design kezdi: itt délután 4 órától a
Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiójának alkotásaiból nyílik tárlat.
Egy órával késõbb a MûvészetMalom veszi át a stafétabotot:
feLugossy László Kifürkészhetetlen címû tárlata a világ bármely
galériában  érdeklõdésre tarthatna számot... Hasonlóan kima-
gasló színvonalú kiállítással lép elõ a Mûvésztelepi Galéria is,
amely  a Százados úti Mûvésztelep  gyûjteményes kiállításának
ad otthont. Megnyitó: 18 órától. A Rodin Galéria 19 órakor
Tedd zsebre a kiállítást – I. Mobil Galéria címmel nyíló tárlata
pedig összeköti az innovációt és a modern mûvészetet, hiszen
egyedülálló kiállítást rendeznek: az öt kiváló, fiatal mûvész
alkotásait ugyanis az érdeklõdõk a mobiltelefonjaikon haza is
vihetik!

Koncertek

VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
OLTAI ADRIENNE TERME
Duna-korzó 16.

Február 27. péntek 18 óra
HANGVERSENY 
J. HAYDN HALÁLÁNAK 
200. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL
Oláh Aino – csembaló  
Papp Dániel – hegedû  
Deák György – gordonka
A belépés díjtalan

Március 7. szombat 18 óra
HÁMORI ANGELIKA 
ZONGORAMÛVÉSZ 
HANGVERSENYE
Közremûködik:Gulyás Dénes
Liszt-díjas, érdemes és kiváló
mûvész
A belépés díjtalan. Támogatá-
sokat köszönettel fogadnak a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolai
Alapítvány javára.

VAJDA LAJOS STÚDIÓ
Péter-Pál u. 6.

Február 28. szombat 20 óra
JAZZKONCERT
A VLS Zenei Szekció 
bemutatja a Pozvakowski 
és Monyo jazz zenekarokat
A belépés díjtalan

Elõadások

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Február 27. péntek 18 óra 
A SZTYEPPEI CIVILIZÁCIÓ
ÉS A MAGYARSÁG - II.
Dr. Csáji László Koppány
elõadása 

Március 6. péntek 18 óra
MIT HOZ A JELEN?
Beszélgetés Czakó Gábor
íróval

SZENTENDREI
KOLPING
CSALÁD
EGYESÜLET
Török köz

Március 7. szombat 16 óra
EMBER AZ ISTEN ALKOTTA
TERMÉSZETBEN
Professzor dr. Kovács Attila
közgazdász elõdása

P’ART MOZI
Duna-korzó 18.

Február 27. péntek 20 óra
EGY CSÉSZE
TEA SCHÄFFER
ERZSÉBETTEL,
aki szerint 
A hintalovak
nappal
alszanak 
Az est háziasszonya: Berényi
Marianna újságíró 
Belépõjegy: 500 Ft

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
OLVASÓTERME
Pátriárka u. 7.

Március 5. csütörtök 19 óra
JÖVÕNK ÉRDEKÉBEN
Vendég dr. Fülöp Sándor, 
a jövõ nemzedékek ország-
gyûlési biztosa
A beszélgetést vezeti: Nyvelt
Erik
„A jövõ az nem egy olyan
hely, ahová belépünk. Azt mi
hozzuk létre.“ (Leonard I.
Sweet)

ANTIKVÁRIUM-

HÁLÓZAT

KÖNYVEKET,

KÖNYVTÁRAKAT

VÁSÁROL.

(36 1) 486-1515 

WWW.HUNBOOK.HU

Nõnap
BARCSAY JENÕ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Kálvária út 18.
Március 6. péntek 18 óra
NÕNAPI GÁLAMÛSOR
Fellépnek: Szabó Dávid, Eszes Viktória, Schwarcz Dávid
A rendezvény fõvédnöke Szabó Imre környezetvédelmi 
miniszter

Nõkre szabott városért program
Szentendrén

VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Március 8. vasárnap 16 óra
NÕNAPI OPERETTGÁLA
A program elsõ részében komolyzene,
közremûködik Borsódy László Együttese.
A második részben operett- és musicalrész-
letek hangzanak el Arany Tamás, Pankótai
Péter, Sándor Dávid elõadásában. A belépés
ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak
Szentendre város nõnapi rendezvényére.

Ha Isten nem volna 



Szentendrén, a Pap-szigetnél egyszobás,
fürdõszobás garzonlakás I. emeleten
hosszú távra kiadó, bútorozatlanul. Tel.
06-30-434-4561.

Püspökmajor-lakótelepen, Hamvas B. ut-
cában magasföldszinti, erkélyes, étkezõ-
konyhás, 2 külön nyíló szobával, egyéni
vízmérõvel ellátott, számlaképesen kiadó:
55 000 ezer Ft + rezsi. Tel: 06-20-433-1946.

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

A Pap-szigeti lejárónál 2,5 szobás téli-
esített üdülõlakás hosszú távra kiadó. 50
ezer + rezsi. Tel. 06-30-217-5405.

Szentendrén, a Füzesparkban lakások,
üzletek kiadók. Tel: 06-20-934-5539.

Szentendrén, a Kondor Béla utcában 34
nm-es, kétszobás lakás kiadó. Tel. 06-70-
230-1945.

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

Szentendrén, a Füzesparkban 44 nm-
es, erkélyes, panorámás, 1,5 szobás
lakás hosszú távra kiadó. Egyedi
fûtés, víz, villany, egy éve cserélt
nyílászárók. Tel. 06-20-912-1918.

Kertes családi házban külön bejáratú gar-
zonlakás kiadó. Tel. 06-30-854-2277.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrei 127 nm-es, panorámás, saját
tulajdonú, fõúthoz, buszmegállóhoz kö-
zeli családi házunkat (+100 nm szuterén,
dupla fûtött garázs, gondozott kert) elad-
nánk. Irányár: 49,5 millió Ft. Szentendrei
vagy környékbeli ingatlant 30 millió Ft-
ig beszámítunk. Tel. 06-20-566-0600.

Tahiban háromszintes, nyolcszobás, négy
fürdõszobás családi ház energiatakarékos
központi fûtéssel, kétállásos garázzsal
1200-as saroktelken eladó. Többgenerá-
ciós családnak, vállalkozásnak kiváló. Ár:
69,9 millió Ft. Tel. 06-30-977-3588.

Nyíregyházi 2,5 szobás belvárosi, önkor-
mányzati lakást cserélek szentendrei
önkormányzatira. Tel. 06-30-910-5211.

Gyula mellett 5000 nm-es telken 80
nm-es belterületi házat cserélném
szentendrei önkormányzatira. Tel.
06-20-628-5325.

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

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.

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.

nVegye elõ régi filmjeit és diáit - CD-
re írjuk. Márciusban fél áron. Máté
Fotó Optika. Tel. (26) 311-841.

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, a Bogdányi utcában üzlet-
helyiség bérbeadó március 1-jétõl. Tel.
06-20-944-1844.

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

Szentendrén, a Vasvári utcában a Gyöngy-
szem Kávézó kiadó. Tel: 06-20-934-5539.

Szentendre iparterületén két új építésû
mûhely vagy raktárhelyiség kiadó azon-
nali beköltözéssel, ugyanitt három, igény
szerint kialakított irodahelyiség is kiadó.
Tel. (26) 302-444, hétköznap reggel 7-
tõl délután 16-ig.

Szentendrén, a HÉV-végállomásnál
15 és 30 nm-es üzletek kiadók. Tel.
06-30-444-5820.

Szentendrén, a Fõ téren 30 nm-es üzlethe-
lyiség kiadó. Tel. 06-30-940-2652.

Szentendrén, a 11-es fõút mellett egy
telken kétgenerációs családi ház, külön
épületben 105 nm-es, jelenleg is üzemelõ
üzlet 55 millió forintért eladó. Befek-
tetõk, vállalkozók jelentkezését várom.
Tel. 06-30-910-5211.

A Hungim irodaházban Szentendrén, a
Kõzúzó u. 7. szám alatt iroda és raktár
kiadó. Tel. 06-30-400-3970.

Szentendrén, a központban étterem,
borospince, terasz kiadó. Tel. 06-20-959-
4337.

EEGGYYÉÉBB

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

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

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Kedves, fiatal, referenciával és gyakor-
lattal rendelkezõ hölgy gyermekfelügye-
letet vállal. Megbízható és gyermek-
szeretõ vagyok. Autóval rendelkezem. Tel:
06-30-948-9343.

Mérlegképes könyvelõ Szentendrén és
környékén részmunkaidõben teljes körû
könyvelést vállal. Tel: (26) 313-639.

Fiatal, leinformálható nõ referenciával
gyermekfelügyeletet, takarítást vállal.
Tel: 06-30-813-9938.

Nyugdíjas építõmérnök felelõs
mûszaki vezetést vállal. Tel: 06-30-
934-4992.

Mérlegképes könyvelõi, TB-ügyintézõi
végzettséggel állást keresek. Tel. 06-70-
251-8841.

Gondozást, felügyeletet vállalok (idõs
emberek, gyerekek) Szentendrétõl Tahiig,
dajkaképesítéssel. Tel. 06-30-911-5429.

Takarítást vállalok. Tel. (26) 301-856.

BBIIZZTTOONNSSÁÁGGTTEECCHHNNIIKKAA

Riasztórendszerek, kamerarendsze-
rek, tûzjelzõk kiépítése, meglévõ
rendszerek karbantartása, felújítása.
Kerekes Elektronikus Betörésvéde-
lem. Tel. 06-20-338-8521, e-mail:
gkerekes.szentendre@t-online.hu.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

55 nm-es lakás kiadó vagy eladó. Tel. 06-
20-223-3098.

Lakás kiadó Szentendrén, a Bükkös-patak
partjához közel 5 szobás, 2 fürdõszobás,
sorházi lakás hosszú távra. Tel. 06-70-
336-5530.

Szentendrei, színvonalas garzonlakás
kiadó. Tel. 06-30-578-1603.

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

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

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

Szentendrén, az Ady Endre úton bútoro-
zott garzonlakás kiadó. 45 ezer Ft/hó +
rezsi + kaució. Tel. 06-20-347-4056.

Vasvári-lakótelepen 71 nm-es, 1+2 fél-
szobás, cirkós lakás bútorozatlanul
hosszú távra kiadó április 1-jétõl. 75 000
Ft/hó+rezsi, 1 havi kaució szükséges. Tel.
06-20-555-9723.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Házi tej kapható! A Városkapu üzletház
parkolójában minden nap, vasárnap is
12-tõl 20 óráig házi tej, tejföl, valamint
hamarosan vaj is kapható, magyar ter-
melõtõl, Csömörrõl.

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

Modern vonalú ülõgarnitúra (3+2+1),
téglaszínû, mosható huzattal, 35 ezer Ft-
ért eladó. Tel, 06-20-982-9921.

Sötétbarna, nagyrészt polcos, sokféle-
képpen variálhat, nappali bútor, üvegaj-
tós, gurulós HI-FI szekrénnyel, 25 ezer
Ft-ért eladó. Tel. 06-20-982-9921.

9 kW-os ETNA látványkandalló, 2 db gáz-
konvektor, 1db 3,5 kW-os hõtároló, vil-
lanykályha eladó. Tel. 06-70-935-5528.

Lakóház bontásából kb. 3500 db B30-as
tégla, 300 db válaszfaltégla tisztítva, 12
db 6 m-es betongerenda kefnikkel, 2-3
szárnyas ablakok bel-és kültéri ajtók,
1200db tetõcserép eladó. Tel. 06-70-935-
5528.

Saját részre vásárolok magánszemélytõl
régi bútorokat, festményeket, ezüst tár-
gyakat és mindennemû régiséget kész-
pénzért. Tel. (26) 950-615.

Jó állapotú, bécsi mechanikájú, páncél-
tõkés antik zongora eladó. Tel. 06-20-
374-1302.

Eladó század eleji szekreteres könyvszek-
rény, barokk hattyús ágy és egy régi már-
ványos biliárdasztal. Tel. 06-20-566-0600.

ÁÁLLLLÁÁSS

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

Szentendrei éttermünkbe pultos és kézi-
lányokat felveszünk (alkalmanként is).
Tel: 06-20-582-8847.

Gyógyszeripari, egészségügyi vállalkozás
szentendrei irodájába gyakorlott market-
ing asszisztenst keres jó angol nyelv-
tudással. Jelentkezését fényképes szak-
mai önéletrajzzal, elérhetõségekkel a
következõ e-mail címen lehet: buda-
pest@sorapharm.com.

Távmunkáért tisztes jövedelem! 1000
forintos válaszborítékért postafordultá-
val tájékoztatom a munkalehetõségekrõl:
mahragi@t-online.hu.

Az ÉMI Kht. Szentendrei Tûzvédelmi Labo-
ratóriuma mûszaki végzettségû tech-
nikust vagy szakmunkást keres tûztech-
nikai vizsgálatokhoz. Tel. (26) 310-225,
Parlaginé, 06-30-512-9251.
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Bükkös-pataknál 512 nm-es telekrész
építési engedéllyel, 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-527-2755.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

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

Leszoktatjuk a dohányzásról egyszeri, 26
perces alkalommal biorezonancíás csúcs-
terápiával a Békásmegyeri rendelõben, a
III. kerületi Vörösvári úti rendelõin-
tézetben, az Újpesti nagy rendelõben
(XIII. kerület, Pannónia u 33.). Beje-
lentkezés: 06-70-271-9867.

Március 13-án 18 órai kezdéssel Karsay
István bemutatkozó elõadása lesz. Téma:
A szellemvilág megismerése. Tel. 06-20-
223-3098.

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematikából, fizikából korrepetál okle-
veles mérnök-tanár eredménycentrikus
módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

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

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

Spanyoltanítás ELTE-n végzett tanárnõ-
tõl. Tel. 06-30-496-9848.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Teljes körû állatorvosi ellátás: • szakren-
delések- ortopédia, szemészet, belgyó-
gyászat, szülészet; • mûtétek – igény
szerint állatszállítással, bentfekvéssel; •
ambuláns ellátás, kiszállások; • éjszakai,
hétvégi ügyelet: 06-30-662-6849. •
Március-áprilisban akciós veszettség elleni
oltás. Állatkórház, Szentendre, Római sánc
u. 2/B., (26) 317-532, 06-30-937-0863.
Rendelõ, Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
(26) 385-152. www.hegyvidekiklin.fw.hu.

Hirdessen nálunk!Hirdessen nálunk!
Apróhirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18., tel: 26/505-120) 

hétfôn és kedden 9–17 óra között, vagy az Oázis Ingatlanirodában 
(Dunakanyar krt. 2., tel: 26/301-106), illetve e-mailben: reklam@szevi.hu

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

BOLLE fiatal kant február
9-én fogta be a gyep-
mester a Szentlászlói út
végén

KERESSÜK GAZDÁIKAT

PEARL kant február 17-
én fogta be a gyepmester
az Elõd utcában

PANKA 4 éves fajtatisz-
ta, barna tetovált szukát
február 18-án fogta be a
gyepmester Pomázon

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

(a Kaiser's-parkoló
bejáratánál)

Tel.: 26/301-106, 
30/620-9787

Fax: 26/505-294
E-mail: 

wersiok@t-online.hu
Website: 

www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
apróhirdetés-felvétel a helyszínen

„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

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

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

Február 27. péntek
18.00 KISVÁROSI ÜNNEP 
– Shäffer Erzsébet ajánlásával, 78’  
rendezõ: Jacques Tati
20.00 EGY CSÉSZE TEA SCHÄFFER
ERZSÉBETTEL

Február 28. szombat 
14.30 CINCIN LOVAG 87’
16.00 ÉJJEL A PARTON 97’ (12)
18.00 ANNA BEKATTANVA 118’  (16)
20.15 AUSZTRÁLIA 166’ (12)

Március 1. vasárnap
10:30 CINCIN LOVAG 87’ 
15:45 AUSZTRÁLIA 166’ (12)
18:45 ÉJJEL A PARTON 97’  (12)
20:30 ANNA BEKATTANVA 118’ (16)  

Március 2. hétfõ
18:00 PÁRIZS, SZERETLEK 120’ (12) 
20:00 AUSZTRÁLIA 166’ (12)  

Március 3. kedd
18:00 ÉJJEL A PARTON 97’ (12)
20:00 ANNA BEKATTANVA 118’ (16)  
Március 4. szerda
18:00 ANNA BEKATTANVA 118’ (16) 
20:00 PÁRIZS, SZERETLEK 120’ (12)  

Március 5. csütörtök
18:00 LIBANONI KERINGÕ 90’ (16)
19:45 AUSZTRÁLIA 166’ (12)  

Március 6. péntek
18:00 MONGOL 126’ (12) 
20:15 A HERCEGNÕ 110’ (12)  

Március 7. szombat
15:00 CINCIN LOVAG 87’ 
16:30 A HERCEGNÕ 110’ (12) 
18:30 MÁZLI 88’ (12) 
20:15 AUSZTRÁLIA 166’ (12)  

Március 8. vasárnap
10:30 CINCIN LOVAG 87’ 
15:00 L'ECSÓ 111’ 
17:00 A HERCEGNÕ 110’ (12) 
19:00 MÁZLI 88’ (12) 
20:30 MONGOL 126’ (12)  

Március 9. hétfõ
18:00 LIBANONI KERINGÕ 90’ (16)
19:45 AUSZTRÁLIA 66’ (12)  

Március 10. kedd
17:00 SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS
FESTÕI (Török Katalin elõadás sorozata)
19:30 CSELEK 95’ (12)  

Március 11. szerda
18:15 LIBANONI KERINGÕ 90’ (16)
20:00 A HERCEGNÕ 110’ (12)  

Március 12. csütörtök
18:00 ÁDÁM ALMÁI 94’ (12) (DVD
vetítés) 
19:45 PIAF 140’ (12)  

Március 13. péntek
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK (9 részes) 

A szívben még megvan 52’ 
Halmos Béla népzenei sorozata

20:15 VALAMI AMERIKA 2. 110’ (12)  

Március 14. szombat
10:00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL 

(elõadás) 
15:15 CINCIN LOVAG 87’ 
16:45 AZ IGENEMBER 104’ (12) 
18:30 A HERCEGNÕ 110’ (12) 
20:30 VALAMI AMERIKA 2. 110’ (12)  

Március 15. vasárnap
10:30 CINCIN LOVAG 87’ 
16:30 BUDAKESZI SRÁCOK 105’ 
18:30 AZ IGENEMBER 104’ (12) 
20:15 A HERCEGNÕ 110’ (12 év)  

Március 16. hétfõ
18:00 A HERCEGNÕ 110’ (12) 
20:00 PIAF 140’ (12)  

Március 17. kedd
18:15 TAMARA 75’ 
20:00 AZ IGENEMBER 104’ (12)  

Március 18. szerda
17:45 PIAF 140’ (12) 
20:15 AZ AJÁNLAT 104’ (18) 

Március 19. csütörtök
18:00 SZEVI KÖZÉLETI KLUB

A FIDESZES ZSIDÓ, A NEMZETI
ÉRZÉS NÉLKÜLI ANYA 
ÉS A MEDIÁCIÓ 72’ (12) 
A filmet követõen Gulyás József 
és Fónagy János beszélgetnek 

Március 20. péntek
18:00 AMAL 101’ (12) 
19:45 BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS
ÉLETE 166’  (12)  

Március 21. szombat
15:30 ESTI MESÉK 100’ 
17:15 AZ IGENEMBER 104’ (12) 
19:30 A KUSZKUSZ TITKA 151’ (12)  

Március 22. vasárnap
10:30 ESTI MESÉK 100’ 

CSALÁDI VASÁRNAP
15.30 AZ ÉLET VENDÉGE - CSOMA 

LEGENDÁRIUM (film és játék ) 
(a filmet követõen Sári László
keletkutató beszámolója)

15.30 FESSÜK MEG A ZENÉT, 
JÁTSSZUK EL A SZÍNT! 
(Gyerekprogram) 

18:30 AMAL 101’ (12) 
20:15 BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS
ÉLETE 166’ (12)  

Március 23. hétfõ
18:00 AMAL 101’ (12) 
19:45 A KUSZKUSZ TITKA 151’ (12)  

Március 24. kedd
17:30 A KUSZKUSZ TITKA 151’ (12)
20:00 BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS
ÉLETE 166’ (12)  

Március 25. szerda
17:30 BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS
ÉLETE 166’ (12) 
20:15 AMAL 101’ (12)  

Március 26. csütörtök
18.00 VÁROSTUDÁS 

SZABADEGYETEM
Eredics Gábor népzenész elõadása

20:30 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12)

Március 27. péntek
17:30 A MÁSOK ÉLETE

- Jókai Anna ajánlásával 
EGY CSÉSZE TEA 
JÓKAI ANNÁVAL
(elõadás)

Március 28. szombat
15:15 VOLT 96’ 
17:00 BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS
ÉLETE 166’ (12) 
20:00 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12)  

Március 29. vasárnap
10:30 VOLT 96’ 
15:15 A BÁLNALOVAS 98’ 
17:00 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12) 
19:00 JULES ÉS JIM 105’ (12) (DVD
vetítés) 
20:30 AMAL 101’ (12)  

Március 30. hétfõ
18:00 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12) 
19:45 BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS
ÉLETE 166’ (12)  

Március 31. kedd
18:15 JULES ÉS JIM 105’ (12) (DVD
vetítés) 
20:15 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12)

Programok, elõadások,
családi vasárnapok  

Március 10. kedd 
17:00 SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS 

FESTÕI  
2. PÁRIZSBÓL PÁRIZSBA
GRAVITÁL AZ EGÉSZ
MÛVÉSZGENERÁCIÓ Török Katalin
mûvészeti író (Ipszilon Galéria)
vetítéssel kísért, kilenc részes
elõadás sorozata. (500 Ft-os támo-
gatói hozzájárulást elfogadunk)

Március 13. péntek  
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK

Halmos Béla népzene kutató
népzene történeti elõadás sorozata
(9 részes) 1. A SZÍVBEN MÉG 
MEGVAN dokumentumfilm, 52’,
Zerkula János gyímesi primásról 
Rendezte: Szomjas György 
A sorozatot bevezeti: Eredics Gábor
népzenész. (A budakalászi Kós
Károly Általános Mûvelõdési
Központtal közös rendezvény)
Belépõjegy: 600 Ft 

Március 14. szombat 
10:00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL

JAMBÓZA Bábcirkusz 
Utána kakaó és sütemény, valamint
kézmûves foglalkozás a gyereknek.
(Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft)

Március 19. csütörtök 
16:00 SZEVI KÖZÉLETI KLUB 

A FIDESZES ZSIDÓ, A NEZETI ÉRZÉS
NÉLKÜLI ANYA ÉS A MEDIÁCIÓ
magyar,dokumentumfilm, 72’ (12),
R: Hajdú Eszter 
A vetítést követõen: Gulyás József
(SZDSZ) és Fónagy János (FIDESZ)
országgyûlési képviselõk beszélget-
nek. (A Szentendrei Közéleti és
Kulturális Egyesülettel közös ren-
dezvény)

Március 22. vasárnap 
Családi vasárnap 
15:30 AZ ÉLET VENDÉGE - CSOMA 

LEGENDÁRIUM magyar dokumen-
tumfilm, 78’, R: Szemzõ Tibor 
A vetítést követõen Sári László
keletkutató beszámolója 

15:30 FESSÜK MEG A ZENÉT, 
JÁTSSZUK EL A SZÍNT! 
Játékos délután Farkas Verával (6-
11 éveseknek, a kisteremben) 
(A két programra együttesen, a
családi belépõjegy ára: 500 Ft/fõ)

Március 26. csütörtök 
18:00 VÁROSTUDÁS SZABADEGYETEM

A BALKÁN ZENEI HAGYOMÁNYA
Elõadó: Eredics Gábor népzenész, a
Vujicsics Együttes vezetõje 

Március 27. péntek 
17:30 A MÁSOK ÉLETE - Jókai Anna
ajánlásával  színes, feliratos, német
dráma, 137’,16 éven aluliak számára
nem ajánlott 
20:00 EGY CSÉSZE TEA - JÓKAI
ANNÁVAL, a Ne féljetek címû könyve
kapcsán. Az est háziasszonya: Berényi
Marianna újságíró (A programot
követõen az írónõ dedikál. Belépõjegy:
800 Ft)  

Filmek

AZ AJÁNLAT (The Proposition) színes,
feliratos ausztrál-angol akciófilm, 104’,
2005 18 éven aluliak számára nem aján-
lott. Dolby Digital. Rendezõ: John
Hillcoat Forgatókönyvíró: Nick Cave.
Zeneszerzõ: Nick Cave, Warren Ellis  

AMAL színes feliratos kanadai filmdráma,
101’, 2007 12 éven aluliak számára a
megtekintése nagykorú felügyelete mel-
lett ajánlott.  Rendezõ: Richie Mehta  

ANNA BEKATTANVA színes feliratos spa-
nyol romantikus dráma, 118’, 2007 16
éven aluliak számára nem ajánlott 

AUSZTRÁLIA (Australia) színes magyarul
beszélõ amerikai-ausztrál romantikus
kalandfilm, 166’, 2008 12 éven aluliak
számára a megtekintése nagykorú felü-
gyelete mellett ajánlott. Rendezõ: Baz
Luhrmann.Szereplõk:Nicole Kidman (Lady
Sarah Ashley), Hugh Jackman (Drover) 

ÁDÁM ALMÁI (Adam's Apples / Adams
abler) színes feliratos dán-német
vígjáték, 94’, 2005 12 éven aluliak
számára a megtekintése nagykorú felü-
gyelete mellett ajánlott. Rendezõ: Anders
Thomas Jensen (Testvéred feleségét,
Wilbur öngyilkos akar lenni, Gengszterek
fogadója)

A BÁLNALOVAS (Whale Rider)  színes
magyarul beszélõ új-zélandi-német film-
dráma, 98’, 2002 Dolby Digital. Rendezõ:
Niki Caro

BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS ÉLETE (The
Curious Case of Benjamin Button) színes
feliratos amerikai filmdráma, 166’, 2008
12 éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
Rendezõ: David Fincher szereplõk: Brad
Pitt (Benjamin Button), Cate Blanchett
(Daisy) 

BUDAKESZI SRÁCOK színes magyar
történelmi dráma, 105’, 2006 12 éven
aluliak számára a megtekintése nagykorú
felügyelete mellett ajánlott. Rendezõ:
Erdõss Pál (Adj király katonát, Vérvonal,
Üvegfal, stb.). Szereplõk: Bán János
(Berecz Ede), Veégh Szabolcs (Istvánka),
Nagy-Kálózy Eszter (Istvánka anyja)

CINCIN LOVAG színes magyarul beszélõ
angol-amerikai animációs film, 87’, 2008
rendezõ: Robert Stevenhagen, Sam Fell
Dolby Digital

CSELEK (Sztuczki) színes feliratos lengyel
filmdráma, 95’, 2007 12 éven aluliak
számára a megtekintése nagykorú felü-
gyelete mellett ajánlott. Rendezõ:
Andrzej Jakimowski

ESTI MESÉK (Bedtime Stories) színes
magyarul beszélõ amerikai vígjáték, 100’,
2008 Dolby Digital. Rendezõ: Adam
Shankman. Fõszereplõ: Adam Sandler
(Skeeter Bronson)

ÉJJEL A PARTON színes feliratos amerikai-
ausztrál romantikus dráma, 97’, 2008 12
éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott
Fõszereplõ: Diane Lane (Adrienne)

AZ ÉLET VENDÉGE-CSOMA LEGENDÁRIUM
színes magyar dokumentumfilm, 80’,
2005 12 éven aluliak számára a megtekin-
tése nagykorú felügyelete mellett aján-
lott. Rendezõ: Szemzõ Tibor

A FIDESZES ZSIDÓ, A NEMZETI ÉRZÉS
NÉLKÜLI ANYA ÉS A MEDIÁCIÓ színes
magyar dokumentumfilm, 2008 12 éven
aluliak számára a megtekintése nagykorú
felügyelete mellett ajánlott. Rendezõ:
Hajdú Eszter

HERCEGNÕ (The Duchess)  színes feliratos
angol-francia-olasz történelmi dráma,
110’, 2008 12 éven aluliak számára a
megtekintése nagykorú felügyelete mel-
lett ajánlott. Dolby Digital. Rendezõ: Saul
Dibb. Szereplõk: Keira Knightley
(Georgiana, Devonshire hercegnõje),
Ralph Fiennes (Devonshire hercege)

AZ IGENEMBER (Yes Man) színes feliratos
amerikai vígjáték, 104’, 2008 12 éven
aluliak számára a megtekintése nagykorú
felügyelete mellett ajánlott. Rendezõ:
Peyton Reed (Szakíts, ha bírsz).
Szereplõk: Jim Carrey, Terence Stamp

JULES ÉS JIM (Jules et Jim)  fekete-fehér
feliratos francia filmdráma, 105’, 1962 12
éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
Rendezõ: François Truffaut. Fõszereplõk:

Jeanne Moreau (Catherine), Oskar Werner
(Jules), Henri Serre (Jim)

A KUSZKUSZ TITKA (La Graine et le Mulet)
színes feliratos francia dráma, 151’, 2007
12 éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
Rendezõ: Abdel Kechiche. Fõszereplõ:
Habib Boufares (Slimane Beiji)

L'ECSÓ (Ratatouille)  színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 111’,
2007 Dolby Digital. Rendezõ: Brad Bird,
Jan Pinkava

LIBANONI KERINGÕ (Waltz with Bashir)
színes feliratos izraeli-német-francia ani-
mációs film, 90’, 2008  16 éven aluliak
számára nem ajánlott  Dolby Digital.
Rendezõ: Ari Folman BAFTA-díj (2009) -
Legjobb idegennyelvû film jelölés  BAFTA-
díj (2009) - Legjobb animációs film
jelölés  Európai Filmakadémia (2008) -
Legjobb rendezõ jelölés  Európai
Filmakadémia (2008) - Legjobb for-
gatókönyv jelölés  Cannes (2008) - Arany
Pálma jelölés

A MÁSOK ÉLETE (Das Leben der Anderen)
színes feliratos német dráma, 137’, 2006
16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Dolby Digital. Rendezõ: Florian Henckel
von Donnersmarck Európai Filmakadémia
(2006) - Legjobb forgatókönyv  BAFTA-díj
(200) - Legjobb idegennyelvû film
BAFTA-díj (2008) - Legjobb rendezõ
jelölés  BAFTA-díj (2008) - Legjobb ere-
deti forgatókönyv jelölés  Európai
Filmakadémia (2006) - Legjobb rendezõ
jelölés

MÁZLI színes magyar-német vígjáték,
88’, 2008 12 éven aluliak számára a
megtekintése nagykorú felügyelete mel-
lett ajánlott. Dolby Digital. Rendezõ:
Keményffy Tamás szereplõk: Lukáts Andor
(Szekeres István), Gyuricza István (Noskó
Sándor),  Lázár Katalin (Noskó Margit)

MONGOL színes feliratos német-kazah-
sztáni-orosz-mongol filmdráma, 126’,
2007 12 éven aluliak számára a megtekin-
tése nagykorú felügyelete mellett aján-
lott. Dolby Digital. Rendezõ: Sergei
Bodrov (Nomad, A kaukázusi fogoly) 

PAPÍRKUTYÁK színes magyar vígjáték,
92’, 2008 12 éven aluliak számára a
megtekintése nagykorú felügyelete mel-
lett ajánlott. Rendezõ: Gyöngyössy Bence
szereplõk: Mucsi Zoltán (Kuplung),
Scherer Péter (Csumpi)

PÁRIZS, SZERETLEK színes feliratos svájci-
francia romantikus film, 120’, 2006 
12 éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
Dolby Digital

PIAF (La Môme)  színes feliratos francia-
angol-cseh filmdráma, 140’, 2007. 
12 éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
Dolby Digital. Rendezõ: Olivier Dahan.
Fõszereplõ: Marion Cotillard (Edith Piaf) 

A SZÍVBEN MÉG MEGVAN Portréfilm
Zerkula János gyimesi prímásról, 1994,
52’ Rendezõ: Szomjas György
(Kopaszkutya, Rosszemberek, Talpuk alatt
fütyül a szél, stb)

TAMARA színes magyar játékfilm, 75’,
2003 Dolby Digital Rendezõ: Hajdu
Szabolcs (Fehér tenyér, Macerás ügyek)

VALAMI AMERIKA 2. színes magyar
vígjáték, 110’, 2008 12 éven aluliak
számára a megtekintése nagykorú felü-
gyelete mellett ajánlott.  Dolby Digital
Rendezõ: Herendi Gábor. Szereplõk:
Pindroch Csaba, Szabó Gyõzõ, Hujber
Ferenc, Ónodi Eszter,  Oroszlán Szonja

VOLT (Bolt) színes magyarul beszélõ
amerikai animációs film, 96’, 2008 12
éven aluliak számára a megtekintése
nagykorú felügyelete mellett ajánlott
Dolby Digital. Rendezõ: Byron Howard,
Chris Williams Oscar-díj (2009) - Legjobb
animációs film jelölés
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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!

Horváth Ágnes, a testnevelõ
tanáruk rendkívül elégedett a
teljesítményükkel. – Három
évvel ezelõtt néhányan önként
összeálltak és odajöttek hoz-
zám, hogy szeretnének részt
venni a bajnokságban. Meg-
néztem õket, és láttam, hogy
remekül játszanak együtt.
Igazából csak menedzseri
feladatokat látok el mellettük:
szervezem az utazásaikat és
tanácsokat adok. A csapat
„lelke“ Lutter Eszter, egyaránt
remek szervezõ és játékos is.
Évrõl évre egyre jobb helyezést
értek el, idén biztosan nyerték
a megyebajnokságot és a te-
rületit. A döntõ Gyõrben volt,
ahová a 62 benevezett csapat-
ból az elsõ nyolc jutott. Mind
az elsõ helyezett Nyíregyháza
és a második Kaposvár olyan
komplett sportiskolai gárdával
állt ki, akik már öt-hat éve
együtt edzenek. Utoljára vagy
harminc éve nyerték meg a
bajnokságot a móriczos fiúk,
ám szentendrei lányok – bár
sokszor próbálkoztak – dobogós
helyet még nem szereztek.
A lányok is roppant boldogok.
Lutter Eszter, a csapatkapi-
tány nyúlánk, rendkívül hatá-
rozott teremtés. Tizenkét éves
kora óta röplabdázik. Így vall
a kezdetekrõl: – Amikor kicsik
voltunk, Lizával, a húgommal
(szintén csapattag) gyakran
labdáztunk a falnál. A szüleink
észrevették, és úgy gondolták,
érdemes ezt komolyan csinál-
ni. Elvittek mindkettõnket a
Vasasba, és ott szereztük meg
az alapokat. Én közben átiga-

zoltam az Újpest extra ligás fel-
nõtt csapatához. A junior csa-
patban szintén kapitány va-
gyok. Minden nap edzésre já-
rok, de imádom.
Kovács Zsófi nyolcadikos volt,
amikor az osztálytársaitól ked-
vet kapott a játékhoz, és a
Dunakanyar SE játékosa lett.
– Természetes volt, hogy a profi
ligában indultunk, hiszen min-
dannyian igazolt játékosok
vagyunk. Eddig azonban soha
nem ment ilyen jól, a területi
döntõn mindig lecsúsztunk a
továbbjutásról. Az idén még
úgy gondoltuk, megpróbáljuk,
bejött. A csapattagok többsége
jövõre érettségizik, komolyan
vesszük a továbbtanulást, én
nem sportkarriert akarok. De
azért jó lenne megint a dön-
tõbe jutni!
A „nagy“-ok mellett négy elsõs
(kilencedikes) is játszik, a
Hadnagy-ikrek: Brigitta és Re-
náta, valamint Szûcs Kinga és
Lutter Liza. Közülük Liza a Va-
sas ifi válogatottját erõsíti.
Lelkesen beszél a röplabdázás-

ról. – Én tízévesen kezdtem a
játékot. Akkor még gyötrelme-
sek voltak az edzések, nehéz
volt minden nap Pestre menni,
sõt most is gyakran érzem így,
de a sikerek mindenért kárpó-
tolnak. Januárban az olas-
zországi Zoccában az Európa
Bajnokságon másodikok let-
tünk a válogatottal, és a dön-
tõt áprilisban Hollandiában
játsszuk. Elõtte kéthetes edzõ-
tábor. A játék révén számos tár-
saságba bekerülök, sok-sok
ismerõsöm van. Nagyon jó csa-
pat az iskolai, jóban vagyunk
nagyon.
Jeles Betti és Vona Szilvi tizen-
egyedikesek. Együtt kezdtek
Leányfalun, a Dunakanyar SE-
ben, és csábították oda Zsófit
is. Elõször Betti beszél: –
Évekig teniszeztem, de sze-
rettem volna magam kipróbál-
ni csapatsportban is. Nagyon
izgalmas, hogy hat ember ho-
gyan tud együtt mozogni, az
edzések hangulata utolérhe-
tetlen. Eszter a vezér, õ tart
össze bennünket. Tudja, mikor

kell idõt kérni, mikor van hul-
lámvölgyben a csapat, dicsér,
lelkesít, helyre rakja az embert.
Együttmûködésre tanít a sport;
olyan sok ellentét van az em-
berek között, a pályán pedig
muszáj alkalmazkodni, nincsen
rivalizálás. Amióta az Újpest-
ben játszom, sokat fejlõdött az
állóképességem, erõsebbet
ütök és kitartóbb vagyok. Nehéz
heti négyszer edzeni, hétvégén
meccseket vívni, s mellette jó
tanulónak lenni.
Szilvi a csapatot jellemzi. – Az
az erõsségünk, hogy bárhon-
nan fel tudunk állni. A dön-
tõben Jászberénnyel játszot-
tunk, és már öt ponttal ve-
zettek. Eszter meg se rezzent,
ugyanolyan derûsen rendel-
kezett, mint addig. Rövid idõ
múlva már mi vezettünk. Ne-
kem életcélommá vált a sport.
A Testnevelési Egyetemen sze-
retnék továbbtanulni, és amió-
ta ezt eldöntöttem, lazán vise-
lem a heti edzéseket és a Pestre
való áldatlan utazást.   
Zárszóként Horváth Ágnes szá-
molt be a sportág városi le-
hetõségeirõl. – Magyarorszá-
gon 1946-tól játsszák. A hõs-
korban kétezer pályán negy-
venezernél többen röplabdáz-
tak. Igazi közösségteremtõ
sport, remek kikapcsolódás,
még idõsebb korban is nyugod-
tan lehet játszani. Kevésbé
balesetveszélyes, gyorsasági
állóképességet ad, és jó kondí-
cióban tart. A Móricz Diáksport
Egyesület szervezi a városi
röplabda bajnokságot, novem-
bertõl márciusig átlag kéthe-
tente kerül sor a rangadókra.
Fiatalok és idõsebbek egyaránt
remekül érezzük magunkat a
meccseken.

ÕZI

Sporttörténeti pillanat a Móriczban
A kitartás mindig meghozza az eredményét. A Móricz Zsigmond Gimnázium leány
röplabda csapata az idei Diákolimpián bronzérmet szerzett.  

Íjászverseny

Szentendre Wesselényi
Kupa Íjászverseny február
28-án, szombaton 14 óra-
kor a szentendrei alap- és
középfokú oktatási  intéz-
ményekbe járó diákok
számára a Vasgyúró DSE,
Szentendrei Turul Íjász és
a Lovasíjász Egylet szer-
vezésében
Helyszín: 
Szentendre, Kálvária út 18,
a Barcsay Jenõ Általános
Iskola tornaterme
Lõtávok: 9 m; 18 méter, 40

cm-es terep lõlap (sárga-
fekete)
Versenyszámok a helyszínen
kialakítva. Az életkor iga-
zolására alkalmas vala-
milyen dokumentum szük-
séges (diákigazolvány, sze-
mélyi)
Díjazás: érem, oklevél
Íjakat, vesszõket a helyszí-
nen korlátozott számban
tudunk biztosítani. 
Nevezési díj nincs.
Az versenyt Szentendre
Város Önkormányzata és a
Wesselényi Miklós Sport
Közalapítvány támogatta.

Víg Zoltán

Thaibox
Évadnyitó

edzõmérkõzések
A Szentendre VSE Küzdõsport
Szakosztálya januárban rendez-
te meg a SzentendRE-GYM-ben
az idei elsõ thai box edzõ-
mérkõzéseket, ahová ismét az
ország számos részérõl érkeztek
versenyzõk. Nyolc klub negy-
vennégy sportolója mérte össze
erejét ezen a barátságos talál-
kozón. A kiváló versenybíró,
Pokorádi Balázs irányította a
mérkõzéseket. Baráti hangulat,
huszonkét mérkõzés, ötven-
négy menet és kb. száz érdek-
lõdõ volt a vasárnap mérlege. 

A juniorok között láthattunk 7
éves korosztályt felnõttek
számára is példa értékû tech-
nikai tudással. Nagy sikert ara-
tott a közönség körében Szõke
Ferenc (74 kg) elsõ mérkõzése,
ahol egyértelmû dominanciával
irányította és õrölte fel a papír-
forma szerint nála sokkal ta-
pasztaltabb ellenfelét. Magyar
bajnokunk is ringbe szállt idén
elõször. Albrecht Péter, a Szent-
endRe-GYM rutinos versenyzõje
ezúttal a nehezebb, 67 kg-os
súlycsoportban bizonyított.
Kovács László (78 kg), és Lakházi
Gergõ (91 kg) – aki 10 kg-mal
nehezebb ellenféllel is vállalta
a küzdelmet! – szintén elisme-
résre méltóan szerepeltek elsõ
versenyükön. A rendezvény
szervezõje és a délután fõvéd-
nöke, Rehák György elismerõen
nyilatkozott a sportolókról.
Skrobár Róbert és Szászi Ferenc
edzõk tanítványai mindannyian
kiváló formában szerepeltek a
tét nélküli mérkõzéseken.
A szentendrei thai box klub
versenyzõi. A tervek szerint
minden hónapban rendeznek
ilyen edzõmérkõzéseket, elõse-
gítve a szentendrei – és ter-
mészetesen a többi részt vevõ
– thai box klub ígéretes verseny-
zõi számára, hogy késõbb orszá-
gos, illetve nemzetközi verse-
nyeken is  babérokat szerezhes-
senek. 
Edzések a Szentendre, Rózsa
utca 8. sz. alatti edzõteremben. 
Folyamatos tagfelvétel hölgyek,
urak és gyermekek részére (8
éves kortól). További informá-
ció: www.thaibox.hu


