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TÁRSADALOM
összeállításunk  
a 10-11. oldalon

olvasható

arcok
Kovács Miklósné Marikával, a szentendrei menedékhely vezetõjével beszélgettünk Társadalom
rovatunkban (1-10. oldal). Az evangélikus templomban rendezett Bach-est házigazdája
Zászkaliczky Tamás orgonamûvész volt (13. oldal). A KINCS Kistérségi Innovációs Egyesület logó-
és védjegypályázatán a zsûri Streicher András grafikus terveit választotta (4. oldal). Dr. Svasztics
Egon sebészfõorvost a bõrbetegségekrõl és megelõzésükrõl kérdeztük (7. oldal.). Folytatódik 
a Szentendrei Tavaszi Fesztivál: március 28-án, szombaton a Kellékes címû darabban Kern Andrást
láthatjuk a PMK színháztermében (programok: 12. oldal).

Kovács Miklósné Zászkaliczky Tamás Streicher András Dr. Svasztics Egon Kern András

Hídon innen, körgyûrûn túl
Újra három hídfõhely kerülhet szóba Szentendre 

és Szigetmonostor között

Tovább szorgalmazza érdekvédelmi szempontjait az M0 Érdekvédelmi Egyesület,
amelynek legutóbbi közgyûlését március 17-én délután tartották Szentendrén, 
a Polgármesteri Hivatalban. Az ülés alkalmával négy fontos kérdésben sikerült egyez-
ségre jutni.

Az M0 Érdekvédelmi Egyesület továbbra is fokozott nyomást gyakorol a döntéshozókra annak
érdekében, hogy a hatóságok a súlykorlátozás betartását szigorúbban ellenõrizzék a környékbe-
li közutakon; az egyesület tagjai szorgalmazzák, hogy az állam jelöljön ki minél több P+R („Parkolj
és utazz!“) típusú parkolót a körgyûrû vonzáskörzetében; a közlekedésbiztonsági beruházások
megvalósításának gyorsítását kérik az államtól; fontosnak tartják, hogy a Megyeri híd építésekor
kárt szenvedett vállalkozók ügye rendezõdjön – szól a konzultáció alkalmával született négy
határozat.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Magyarországon 25-30 ezerre becsülik a hajléktalanok
számát. Számos oka van annak, hogy valaki teljesen
kiszolgáltatottá, a társadalom megtûrt, számkivetett

tagjává váljon. Az esetek mintegy kétharmad részében a kap-
csolati konfliktusok – a válás, az élettársi kapcsolatok felbom-
lása, a szülõkkel való összeveszés, a nyugdíjasok magukra
maradása – szerepelnek a fõbb okok között, amelyekhez gyakran
társul italozó életmód, gyógyszerfüggõségek kialakulása, de a
fizikális és mentális egészség megromlása is szerepet játszik
egy-egy reménytelen élethelyzet kialakulásában. 
A nevelõotthonokból, pszichiátriai intézetekbõl, börtönbõl,
szociális otthonból való kikerülés, illetve váratlan krízishelyzet
szintén oka lehet a hajléktalanná válásnak. Az utóbbi idõben a

kórházi ágyszám-leépítés, valamint a pszichiátriai ágyak számá-
nak drasztikus csökkentése szintén növelte a hajléktalanok
számát. De növekszik a gazdasági okokból, például a munka-
nélküliség, az önálló életkezdés és lakáshoz jutás nehézségei,
vagy a tartós szegénység miatt a társadalom perifériájára kerü-
lõk aránya is.
Szentendrén a helyi és a környezõ települések hajléktalan-
gondjainak enyhítésére 1999 decemberében nyitott meg az
éjjeli menedékhely. A szálló estétõl reggelig várja a fedél nélkül
maradtakat, akik hideg vacsorát, mosakodási lehetõséget és
fekhelyet kapnak, de reggel el kell hagyniuk a szálló területét. 

FOLYTATÁS A 10-11. OLDALON

Éheztem és ennem adtatok…
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PÁLYÁZATOK

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁRA

IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a kistérségi járó-beteg szakellátás 
fejlesztése a Közép-magyarországi

Régióban címû Közép-magyarországi
Operatív Programban foglalt

együttmûködés megvalósítására 

1. Civilszervezetek, egyesületek, alapít-
ványok, közalapítványok egészségügyi fela-
datellátása során a kistérségi járó-beteg
szakellátás fejlesztése témakörben meg-
valósuló programok támogatásának érde-
kében, Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének Szociális, Egészség-
ügyi és Sport Bizottsága pályázatot ír ki a
szentendrei civilszervezetek (alapítványok
és közalapítványok) számára az Egészség-
ügyi Alap felhasználásáról a Szentendre
Város Önkormányzat Képviselõ-testüle-
tének 2009. évi költségvetésérõl szóló
10/2009. (II.18.) Önk. sz. rendelet 14. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján a
képviselõ-testület által a bizottságra át-
ruházott hatáskörben eljárva.

2. Elosztásra kerülõ összeg: 1 000 000 Ft

3. Pályázat célja:
• a lakosság egészségtudatos kommu-
nikációjának javítása
• szervezett szûrõprogramok korcsopor-
tos kiterjesztése
• az egészségügyi ellátórendszerhez
kapcsolható kiegészítõ szolgáltatások (pre-
venció, életmód, stb.)

4. Pályázni olyan egészségügyi feladatok
ellátására lehet, amelyek elõsegítik a
Dunakanyar-Pilis kistérség járóbeteg szak-
ellátás fejlesztését, így különösen:
• Szentendre Város körzeteiben egész-
ségnapok szervezése,

• helyi és kistérségi közösségek, lakosság
bevonása a színtér-programokba,
• lakosság rizikófaktoros szûrése (felté-
tele szakorvosi együttmûködés)
• mentálhigiénés preventív céltevékeny-
ség, ifjúsági megelõzõ-ártalomcsökkentõ
programok fejlesztése,
• lakosság egészségi állapotáról felmé-
rés, szociológiai adatgyûjtés,
• szociális-gazdasági feltételek javítása
a környezetkultúra, életmód terén, egész-
séget támogató környezet kialakításának
elõsegítése

5. A pályázatnak tartalmaznia kell a kez-
deményezés pontos, részletes bemutatását,
a tervezett költségkalkulációt, a kivitelezés
ütemezését, a lakosság körében elért elõ-
nyök bemutatását. A pályázatnak kapcso-
lódnia és hivatkoznia szükséges a Dumtsa
Jenõ Városfejlesztési Stratégiához.

6. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a
lakosság körében a pályázattal elérhetõ
egészségügyi tudatformálás nagyobb hatás-
foka.

7. A támogatásokról, azok mértékérõl a
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága dönt. A Bizottság ekkor
határozza meg azt is, hogy az egyes támo-
gatási összegek milyen legkorábbi idõpont-
tól használhatók fel ténylegesen.

8. A megpályázható összeg felsõ határa: 
1 000 000 Ft

9. Az eredményhirdetés: a Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság május havi
rendes ülésén.

10. Szentendre Város Önkormányzat a nyer-
tes pályázókkal szerzõdést köt, mely tartal-
mazza az elszámolás módját, határidejét.

A pályázatok beérkezésének határideje:
április 20. (hétfõ) 12 óra.
A pályázatokat a megjelölt határnapig
Szentendre Város Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatalának Központi Iktatójába
vagy Ügyfélszolgálatára zárt borítékban,
Egészségügyi Alap Pályázat megjelöléssel
lehet személyesen vagy levélben (2000
Szentendre, Városház tér 3.) megküldeni.

A pályázati adatlap letölthetõ Szentendre
honlapjáról: www.szentendre.hu
A pályázattal kapcsolatban további infor-
mációt dr. Gerendás Gábor, a Közigazgatási
és Népjóléti Iroda vezetõje ad a (26) 503-
361 telefonszámon, vagy ügyfélfogadási
idõben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
szociálisan rászorult személyek 
támogatását ellátó szervezetek 

támogatására 

1. Civil szervezetek, egyesületek, alapít-
ványok, közalapítványok szociális fela-
datellátása során szociálisan rászorult
személyek támogatásának érdekében,
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága pályázatot ír ki a szenten-
drei civil szervezetek (alapítványok és köza-
lapítványok) számára a Szociális Alap fel-
használásáról Szentendre Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 2009. évi
költségvetésérõl szóló 10/2009. (II.18.)
Önk. sz. rendelet 14. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a Képviselõ-testület által
a bizottságra átruházott hatáskörben eljár-
va.

2. Elosztásra kerülõ összeg: 1 400 000 Ft

3. Pályázni az alábbi szociális feladatok
ellátásának biztosítása céljából lehet:
• a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint idõszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ
személyek (továbbiakban: szociálisan rá-
szorult személyek) életkörülményeinek ja-
vítása, természetbeni segélyezése (éle-
lemmel, gyógyszerrel, ruházattal, egyéb, a
rászorult életvitelét segítõ természetbeni
támogatással való ellátása)
• hajléktalan személyek szociális és men-

tális segítése (hajléktalanok felkutatása,
szükség esetén megfelelõ intézménybe jut-
tatása, tájékoztatás, információ nyújtás,
ügyintézés, szociális munka).

4. A pályázatnak tartalmaznia kell a kez-
deményezés pontos, részletes bemutatását,
a tervezett költségkalkulációt, a kivitelezés
ütemezését, a lakosság körében elért elõ-
nyök bemutatását. A pályázatnak kap-
csolódnia és hivatkoznia szükséges a
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiához.

5. A támogatásokról, azok mértékérõl
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága dönt. A bizottság ekkor
határozza meg azt is, hogy az egyes támo-
gatási összegek milyen legkorábbi idõpont-
tól használhatók fel ténylegesen.

6. A megpályázható összeg felsõ határa 
1 400 000 Ft

7. Az eredményhirdetés Szentendre Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének Szo-
ciális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
május havi rendes ülésén történik.

8. Szentendre Város Önkormányzat a nyer-
tes pályázókkal szerzõdést köt, mely tartal-
mazza az elszámolás módját, határidejét.

A pályázatok beérkezésének határideje:
április 20. (hétfõ) 12 óra. 

A pályázatokat a mellékelt adatlap kitöl-
tésével a megjelölt határnapig Szentendre
Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
talának központi iktatójába vagy ügyfél-
szolgálatára zárt borítékban, Szociális Alap
Pályázat megjelöléssel lehet személyesen
vagy levélben (Cím: 2000 Szentendre, Vá-
rosház tér 3.) megküldeni.

A pályázattal kapcsolatban további infor-
mációval dr. Gerendás Gábor a Közigazgatási
és Népjóléti Iroda vezetõje a (26) 503-361
telefonszámon, vagy ügyfélfogadási idõben
szolgál.
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A polgármester 

naplója
Március 27. (péntek)
10.00 A Szakorvosi
Rendelõintézet felújítására nyert
pályázat támogatási
szerzõdésének ünnepélyes
aláírása
12.00 KMRFT ülése 

Március 30. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri 
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójá-
val megbeszélés
14.00 Szentendrei Új Kulturális
Központ ügyvezetõjével
egyeztetés
15.00   DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés 

Március 31. (kedd)
09.00 Iskolai normatívák
ügyében egyeztetés
11.00 „Who is who?“ önéletrajzi
interjú
13.00 Az induló Tv Szentendre
ügyében megbeszélés
14.00 Concerto megbeszélés 

Április 1. (szerda) 
08.00 Új Mûvésztelep ügyében
megbeszélés
09.00 Jelzõrendszeres 
segítségnyújtás témájában
egyeztetés 
10.00 Építészmérnöki Kamarával
való együttmûködési
lehetõségekrõl megbeszélés
15.30 Interjú városrehabilitációs
témában  

Április 2. (csütörtök) 
13.00  Kistérségi
Katasztrófavédelmi Központtal
kapcsolatos megbeszélés
14.00 Pro Szentendre 
tulajdonosi Bizottsági ülés
17.00 Pistyur Imre kiállításnak
megnyitója
17.30 Városfejlesztõ Egyesület
ülése

ÜLÉSTERMI HÍREK

Pályázat Ulcisia Castráért
Pályázatot ad be a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ulcisia
Castra római kori régészeti lelõhely állagmegóvása érdekében.
Szentendre, mint a terület tulajdonosa idei költségvetésébõl
2,2 millió forintot különített el a szükséges önrész biztosítására.

Segítség a Karitásznak
A Péter-Pál Alapítvány rendkívüli támogatásáról döntött a város
képviselõ-testülete március közepén. A város vezetése kiemelten
fontosnak tartja a rászorultak megsegítését, ezért a Karitász
csoport – mely igen komoly szociális tevékenységet végez – ily
módon százezer forint rendkívüli támogatási összegben ré-
szesült, hogy gondtalanul folytathassa munkáját a város
szegényeinek érdekében.

Akadálymentesítési pályázat
Régi célja volt az Önkormányzatnak a Gondozási Központ
akadálymentesítése. A Szentlászlói út elején lévõ régi épület
végre könnyen megközelíthetõvé válik az idõsek és a nehezen
mozgó személyek számára, ugyanis 2,3 millió forintos önrészt
adott Szentendre önkormányzata a Gondozási Központ számára,
hogy az intézmény indulhasson a Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlõségéért Közalapítvány szociális alap- és szakosított
ellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítésének tár-
gyában kiírt pályázaton. 

Egymillió a Szentendrei Sportcélú Kft.-nek
Elfogadta a képviselõ-testület a Szentendrei Sportcélú Ingat-
lanfejlesztõ és Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság ügy-
vezetõjének, dr. Szieben Lászlónak a tájékoztatóját a 2008. évi
mûködésrõl. A cégbe került hárommillió forintos pénzbeli
törzstõke mellett több mint 470 millió forint értéket képvisel 
a cégbe apportált két sportpálya, a Kõzúzó utcai és az Izbégi. 
A társaság idei mûködésének finanszírozásához az önkormányzat
újabb egymillió forintot szavazott meg, egyúttal kérte az
ügyvezetõt, hogy az áprilisi ülésre készítse el a kft. idei évi
üzleti tervét.

Átalakul a Fehér Ház
A vendégek korszerû fogadására nyílik lehetõség a Kistérségi
irodában, ugyanis megnyerte a társulás a „Pilisi Zöldút, ter-
mészetjáró és tematikus túrautak újszerû megközelítésben“
címû uniós pályázatot. A projektterv szerint a Pilisi Zöldút
„fõhadiszállása“ a Duna-korzó 18. szám alatti Fehér Ház lesz,
amelyet emiatt át kell alakítani. Az önkormányzat beleegyezett
a tervekbe, a részletekre júniusban derül majd fény.

Régi-új hídhelyek
Mint ismeretes, Szigetmonostoron március 1-jén helyi nép-
szavazást tartottak a kishíddal kapcsolatban, ahol a szavazásra
jogosultak 62%-a vett részt. Közülük 83% nyilatkozott úgy,
hogy a megépítendõ kishidat csak úgy hajlandó elfogadni, ha
az nemcsak a gyalogos és kerékpáros közlekedést biztosítja,
hanem az autóst is. Szentendre az eredményt tudomásul vette,
és a város képviselõ-testülete azonnal napirendre tûzte a
kérdést: melyik hídfõhelyet tartja elfogadhatónak? A március
12-én született határozat szerint a város egyfelõl továbbra is
elfogadhatónak tartja a Strand utcától délre 300 méterre, vagy
attól még délebbre lévõ hídhelyet abban az esetben, ha a for-
galom levezetése déli irányban legalább a Dera patakig történõ
elhúzással valósul meg. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
a közúti híd megépítését az alábbi alternatívák szerint fogadná
el: az elsõ verzió szerint a Határ csárda közelében megvalósí-
tandó közúti híd akkor elfogadható, ha az ráköthetõ a nyugati
tehermentesítõ útra. A másik változat szerint a szigeti közúti
közlekedés a Dera pataknál történõ levezetése a szigeti vízbázis
fölött lábakon átvezetve támogatható. Ugyanakkor a képviselõ-
testület felkérte a polgármestert, hogy a megszûnõ papírgyár
területére készítse elõ a soron következõ szabályozási terv
módosításakor elõvásárlási jog bejegyezését településfejlesztési
célzattal, és kezdeményezze annak vizsgálatát az illetékes
szerveknél, hogy ezen a helyszínen megvalósítható-e a sziget-
monostori közúti (autós) híd rácsatlakoztatása.

VÍZ VILÁGNAPI PATAKTAKARÍTÁS A BÜKKÖSÖN

Szeretettel hívunk minden patakbarátot
április 3-án, pénteken 13 órától 

az Izbégi Általános Iskola és az AGY Tanoda
tanárai és tanulói szervezésében és részvételével zajló 

BÜKKÖS TAKARÍTÁSRA!

Program: 
A pataktakarítást megelõzõen a megrongált Bükkös aluljáró

lefestése Bádonyi Kinga tanárnõ és tanítványai 
közremûködésével, Parktábor, iskola környékének takarítása 

az Izbégi Általános Iskola vezetésével.
ÁPRILIS 3-ÁN

13 órától PATAKTISZTÍTÁS a Kisbán háztól 
és a Duna torkolattól indulóan

15.30-tól találkozás a megújult BÜKKÖS JÁTSZÓTÉREN
kézmûves foglalkozás az iskolák nevelõi vezetésével 

16 órától HALFOGÁS, ismerkedés a Bükkös patak élõvilágával
Víg Zoltán tanár úr vezetésével

A rendezvény támogatói: VSZ Zrt., Pálinkás Attila, 
TOURINFORM Iroda, Surányi István cukrászmester

Szeretettel várunk mindenkit!  
AGY Tanoda, Izbégi Általános Iskola, 
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület

Érdeklõdni: Zakar Ágnesnél, 
a 20/967-6820-as telefonszámon lehet.
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4 kistérség

minõségi és színvonalbeli kri-
tériumokat, amelyeket a he-
lyiek elvárnak tõlük. E rendszer
kidolgozása folyamatban van
– teszi hozzá.
A helyi termék védjegy hason-
lóan mûködik, mint a régi
Kiváló Áruk Fóruma, vagy mint
a ma divatos Superbrands véd-
jegycsoport, amely a legna-
gyobb márkaértékû termé-
keket és szolgáltatásokat fog-
ja egybe. Az elején a védjegy
kiagyalóinak kell népszerûsí-
teniük az akciót, hogy késõbb
magához tudják vonzani a sze-
mélyeket és a vállalkozásokat,
amelyek már maguk szeret-
nének csatlakozni az akció-
hoz. Most kell megismertetni
a védjegyet a közönséggel – a
cél az, hogy presztízse legyen,
és minél többen megismerjék.
Amint megtudtuk: erre a tu-
ristaszezonra már összeállna
egy helyi termékekbõl álló kör,
várhatóan júniustól pedig mo-
bil árusítóhely segíti a nép-
szerûsítést.

A helyitermék-védjegy pályá-
zata azonban nem ér itt véget:
– Hosszú közös munka kezde-
tének tartjuk azt a tényt, hogy
éppen András munkája került
kiválasztásra. Az anyagi elis-
meréssel is járó fõdíj mellett a
grafikusszakma elismerését is
megszerezte, és a kapcsolat
tovább folytatódik. Szeret-
nénk, ha e munka révén õ is
részesévé válna a helyi ter-
mékek kiválasztásának. Emel-
lett fontos, hogy valamilyen
módon szeretnénk bekapcsolni
a munkába a többi pályázót is.
Streicher András így
reagált a hallottak-
ra: – A díjátadón
is elmondtam:
példaértékûnek
tartom azt a ci-
vil kezdeménye-
zést, amit a
KINCS Egyesület
folytat. Tizenöt éve
élek Szentendrén, az
Iparmûvészeti Fõiskola után
költöztem ki ide. Ahogy az idõ

halad, azt veszem észre, hogy
egyre kevesebben használják ki
a város adottságait, csak lakni,
aludni járnak haza. Szentendre
úgymond matyóváros lett, ahol
kevés a valódi értéket adó szol-
gáltatás. Azon a lokálpatrióta
véleményen vagyok: ha már itt
élünk, költsük el itt a pénzün-
ket, támogassuk a helyi ter-
melõket, a helyi értékeket. A
munkámmal is ezt a célkitûzést
igyekszem segíteni.

AZ EMBLÉMÁRÓL
A helyi termékek kerek logója

és védjegye szimbo-
lizálja a vizet, a

hegyet és a kör-
nyezõ települé-
seket. A három
épület közül a
felsõ a szent-
endrei Városhá-

zára utal, mint a
kistérség névadó vá-

rosának talán legismer-
tebb motívumára. Fölötte
tizenhárom kis kerek forma

jelöli a kistérség tizenhárom
települését. A grafikának je-
lenleg kétféle megvalósulása
van. A feliratos, zártabb, egy-
színû embléma szolgál véd-
jegyként, ez kerül a termé-
kekre, hiszen könnyen graví-
rozható, és kicsiben is jól mu-
tat. A nagy, négyszínû emb-
léma inkább a reklámanya-
gokon használható jól, mint
általános helyitermék-logó.
Az emblémák megfelelõ al-
kalmazásához nemsokára ar-
culati kézikönyv is készül.

Helyi terméke van? 

Javaslatot tenne, 
mely terméket sorolják 

a védjegyes 
helyi termékek közé?

Jelentkezzen 
Vajda Jánosnál! 

E-mail: 
vajdaja@t-email.hu, 

mobil: 06-30 962-0376

Bokor Tamás

Védjegyesedett KINCSek
Megszületett a kistérségünkben létrehozott helyi értékek és termékek új logója és védjegye. A két embléma
megtervezésére a KINCS Kistérségi Innovációs Egyesület hirdetett logó- és védjegypályázatot. A március 9-én
tartott eredményhirdetésen a zsûri úgy döntött, Streicher András grafikus tervei viszik el a pálmát. Vajda Jánossal
és a fõdíjas mûvésszel beszélgettünk a Napórásházban.

– A logó azt a célt szolgálja,
hogy a kistérségi termékeket
és szolgáltatásokat egyértel-
mûen lehessen azonosítani, a
logóból származtatott védjegy
pedig azt üzeni, hogy a védje-
gyes termékek megfelelnek az
egyesületünk által támasztott
szigorú minõségbiztosítási
követelményeknek – magya-
rázza Vajda János, miért volt
szükség két különféle emb-
lémára. Még februárban hir-
dették meg különbözõ kis-
térségi újságokban, Viseg-
rádtól Budakalászig, valamint
a www.szentendreikisterseg.eu
honlapon és a Napórásház
weboldalán, hogy az egyesü-
let a helyi termékekhez logó-
és védjegyötleteket kér.
Határidõig tizenhat pálya-
munka érkezett be öt kistér-
ségi és egy „lélekben ide-
valósi“ – egyébként karcagi
illetõségû – pályázótól. A pá-
lyamunkákat jeligés rendszer-
ben azonosították, végül öt-
tagú zsûri döntött a rangsor-
ról. Az ítészek között grafiku-
sok és marketingvállalkozást
vezetõ szakemberek is helyet
foglaltak. Két fordulóban tör-
tént a válogatás, s a zsûri-
tagok között teljes összhang
volt a végeredményt illetõen.
A március 9-i eredményhirde-
tés után a Pest Megyei Könyv-
tár aulájában egy ideig lát-
ható volt valamennyi beér-
kezett pályamunka.
De mire is jó, hogy már van-
nak professzionálisan megter-
vezett emblémák? Ami bi-
zonyos: a KINCS Egyesület
régóta folytatja a helyi ter-
mékeket és helyi termelõket
középpontba helyezõ projekt-
jét, valamint a helyi idegen-
forgalom fellendítése érdeké-
ben is komplex tevékenységet
folytatnak. A további munka
részleteinek kialakítása most
van folyamatban: a védjegy-
nek elsõ körben a helyi ter-
mékekre kell rákerülniük, de
mint Vajda János beszámolt
róla, természetbarát csoma-
golóanyagokon is megjelen-
het. – A védjeggyel ellátott ter-
mékek abban kell, hogy külön-
bözzenek az egyébként megle-
hetõsen széles helyi válasz-
téktól, hogy teljesítik azokat a

Streicher András



FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

NAGY TEHER, 
KIS ELLENÕRZÉS
A közgyûlésen kiderült, hogy
az M0-ás híd átadása óta 5-
15%-kal nõtt a 11-es fõút for-
galma, ezen belül 20%-kal
emelkedett a teherforgalom
mértéke a legfrissebb mérések
szerint. A forgalmi mérések
alapján a 10-es fõúton ugyan
nem változott érdemben a
gépjármûvek száma, ugyan-
akkor Budakalász zajterhelése
jelentõsen megváltozott – ter-
mészetesen negatív irányba.
A múlt év júniusában alakult
érdekvédõ egyesület ezért a
szentendrei, a pilisvörösvári,
valamint az esztergomi kis-
térséget és Óbudát összefog-
va továbbra is kiáll az M0-ás
körgyûrû befejezése, elkerülõ
utak megépítése, a Megyeri
hídhoz kapcsolódó forgalom-
biztonsági beruházások végre-
hajtása és az összehangolt
közúti ellenõrzések megvaló-
sítása érdekében.
Gromon István, Pilisvörösvár
polgármestere, az egyesület
alelnöke arról számolt be,
hogy a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium illeté-
keseinek tájékoztatása szerint
az elkerülõ út egészébõl csak
a Pilisvörösvárig tartó elsõ
szakasz lehet készen belátható
idõn belül. Bús Balázs óbudai
polgármester hozzátette: az
állam ígérete szerint Óbudán
Aquincum magasságában ké-
szül majd egy elkerülõ út, ezért
erre a területre feltétlenül kel-
lenek majd P+R parkolók, fi-
gyelembe véve, hogy a fõváros
hosszú távú céljai között
szerepel az autós közlekedés
kiszorítása a belvárosból.

VESZÉLYBEN 
A BERUHÁZÁSOK?
Dr. Dietz Ferenc szentendrei
polgármester, az M0 Érdekvé-
delmi Egyesület elnöke a köz-
lekedésbiztonsági beruházá-
sok áttekintésekor kifejtette:
– „A legnagyobb fegyvertény,
hogy az egyesületi tagok között
vannak olyan települések, ahol

a Megyeri híd okozta forgalom-
növekedés kompenzálása érde-
kében jelentõs – Szentendrén
mintegy 70 milliós, Tahitót-
falun 60 milliós – beruházások
kezdõdtek. Az aláírt szerzõ-
dések ellenére lehet, hogy ezek-
bõl mégsem lesz semmi, ha a
kormány a pénzügyi válságra
hivatkozva visszavonja a pro-
jektek finanszírozását. A szer-
vezetnek minden erõvel azon
kell lennie, hogy a nyilvánosság
erejével napirenden tartsa a
terveket“. Gromon István hoz-
zátette: Pilisvörösváron talál-
kozott olyan, az állam által
aláírásra kiküldött szerzõdés-
sel, amelyben a közlekedés-
biztonsági fejlesztések tele-
pülési önrészének felét az
aláírással egy idõben kellett
volna befizetni. Mivel inkor-
rektnek tartotta az eljárást,
végül visszaküldte a dokumen-
tumot, és tárgyalni kezdett a
feltételek módosításáról – si-
kerrel.
Sajtos Sándor, Tahitótfalu
nemrégiben megválasztott új
polgármestere elmondta: a
súlykorlátozás kialakításánál
Tahi hídfõ lett a végpont,
sajnos a településen a súlykor-
látozás betartását nem tapasz-
talták. – „Mivel Dunabogdány-
nak 100 millió tonnás bánya-
tartaléka van, valószínûleg
sokáig marad még a terhelés,
az útállapot pedig adva van“ –
fogalmazott. Az ígért, úgy-
nevezett sávelhúzásos forga-
lomcsökkentõ kapunak tavaly

májusban kellett volna elké-
szülnie, de a legutóbbi hírek
szerint csak április végére lesz
meg. Az eredeti ígéretek sze-
rint 2008. november végére
kellett volna elkészülnie min-
dennek, de sajnos érdemi intéz-
kedések még nem történtek.
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TTööbbbb  ffáátt  aa  kkeerrttbbee......
Nagy nyomáson fakonzerváló anyagokkal 

telített termékek kedvezõ áron

TTaavvaasszzii  áággyyáásssszzeeggééllyy  ééss  vvaaddáásszzkkeerrííttééss  AAKKCCIIÓÓ aa  kkéésszzlleett  eerreejjééiigg!!

Kerítéselemek, térelválasztók, kerti bútorok, 

szaletli, cölöp, karó… Egyedi megrendelés alapján is!

A szállítástól a kivitelezésig mindent egy helyen!

MEDIATOR KFT.
SZENTENDRE, Kõzúzó u. 26.
Ny.: H-P: 8-17-ig Szo.: 8-13-ig
Tel.: 26/500-607, 500-608 

mediatorkert@vnet.hu
http://kertepito.ebolt.hu

Szeretettel várjuk 

a CONSTRUMA KIÁLLÍTÁSon

„B“ szabadterület II/13 stand

HHúússvvééttii  ssöörraakkcciióó!!
SSZZEENNTTEENNDDRREEII  SSÖÖRR            

vviilláággooss  ééss  bbaarrnnaa
Elvitelre kapható:

2,1 literes palackos sör

Rendezvényekre, családi 

összejövetelekre

sörcsapoló berendezés 

bérelhetõ!

Viszonteladók jelentkezését 

várjuk

SÖRFÕZDE: MEDIATOR KFT.

Szentendre, Kõzúzó u. 26.

Tel.: 26/500-607, 500-608

Nyitva: H-P: 6 30-tól 18-ig 

Sz: 8-13-ig

AUTÓS HÍD – DE HOL?
Mint ismeretes, március 1-jén
népszavazást tartottak Szi-
getmonostoron a kishídról,
amelyen 62%-os részvétel
mellett a helyiek 83%-a sze-
retne mindenképpen autós
hidat. – „Olyan helyszínt ke-
resünk, ahol reális esély van a
nyomvonal kijelölésére, és
ahol a kormány valóban akar-
ja is az építést, nemcsak a
gesztusok és ígéretek szintjén
támogatja. A szerkezeti ter-
vünkben az szerepel majd:
településünk nyitott a kor-
mány által megjelölt bármely
építési lehetõségre“ – fej-
tegette Szigetmonostor elsõ
embere, Molnár Zsolt. Elis-
merte: Szentendre együttmû-
ködõ volt a referendum után,
rögtön napirendre is vette a
kishíd kérdését, és kiegészí-
tette a korábbi elõterjesz-
tését. A jelenlegi állás szerint
három hídfõhely jöhet szóba:
a Határcsárda magassága, a
Dera-patak környéke, és a
Papírgyár területe (ide Szent-

endre elõvásárlási jogot je-
gyeztetett be).
Az érdekvédõket megkereste
a Megyeri híd károsultjainak
két képviselõje, Patkó Beáta
és Kenéz Éva, hogy 50-55
sorstárs vállalkozó nevében
támogatást kérjenek az egye-
sülettõl. Mint ismeretes, a
Hídépítõ Zrt. a mai napig sem
fizette ki a mûtárgy építé-
sében közremûködõ alvállal-
kozókat, ezért a tételes káruk
jelenleg 1,5-2 milliárd forint-
ra rúg. Mint mondták: óriási
bürokratikus útvesztõvel
szembesültek, de sikerült mé-
diatámogatottságot elérniük.
Bár az érdekvédelmi egyesület
nem szándékozik politikai
típusú konfliktusokban részt
venni és állást foglalni, mert
a hosszú távú lakossági ér-
dekképviseletet tartja legfõbb
céljának, a tagok biztosítot-
ták a két hölgyet: a késedel-
met szenvedõk ügye számukra
is fontos.

Bokor Tamás

Hídon innen, körgyûrûn túl

Budakalász Nagyközség Ön-
kormányzat Polgármesteri
Hivatala sikeresen vett részt
az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Közép-magyaror-
szági Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez be-
nyújtott KMOP-2.1.1/B-08-
2008-0041, „Belterületi utak
fejlesztése Budakalászon“
címû pályázaton. 
A beruházás teljes összege:
121 991 807 Ft, ebbõl a
támogatással megnyert ösz-
szeg: 85 394 207 Ft. 
Ez lehetõvé teszi a Szent Lász-
ló utca, Zrínyi utca, Galamb
utca, Alsóvár utca megépí-
tését még ebben az évben. 

Budakalász Nagyközség
Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

PASTINSZKY
ANTIKVÁRIUM
Szentendre, Ignátovity u. 2.
(a Barcsay Múzeummal szemben)

Régi, magyar és idegen nyelvû
könyvek, képeslapok, szentképek,

térképek, metszetek, 
aprónyomtatványok 

és mindenféle papír régiség
VÉTELE és ELADÁSA.

Ingyenes kiszállás!

Tel.: 26/500-162, 
06-30/951-2694

www.pastinszkyantikvarium.hu

fo
tó

 •
Bo

ko
r T
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ás

A POMÁZI ÁLLATVÉDÕ ÉS ÁLLATSEGÍTÕ EGYESÜLET 
kéri Önöket, segítsenek adójuk 1%-nak felajánlásával, hogy 
továbbra is mûködhessen a pomázi kutyaotthon és minden, 
látóterünkbe került bajba jutott állaton segíteni tudjunk! 

ADÓSZÁMUNK: 18668360-1-13 
EMBERSÉGÉT KÖSZÖNJÜK!
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56 liter vér
Békeidõben is adhatják vérüket
a bakák embertársaikért – ezt
bizonyította a Magyar Honvéd-
ség Központi Kiképzõ Bázisán
és a Magyar Honvédség Kinizsi
Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskolán szervezett március 4-i
véradás. 125 katona és közalkal-
mazott ajánlotta fel segítségét,
és összesen 56 liter vérét a
Vöröskereszt Pest megyei szer-
vezetének, hogy hozzájárul-
hassanak az országos vérbank
feltöltéséhez. A karitatív cél
mellett persze motivációt adott

a véradással járó két nap szabad-
ság is, valamint hogy sokan úgy
érzik, a véradás jótékony hatás-
sal van a szervezetükre. A bázis
orvosi rendelõjének assziszten-
se elmondta: a donorok több-
sége számára természetes, koc-
kázatmentes egészségügyi be-
avatkozás a vérvétel. Ennek
ellenére minden véradáson elõ-
fordulnak múló rosszullétek,
amelyek azonban megelõzhetõk
a dohányzás átmeneti mellõ-
zésével, valamint intenzív táp-
lálék- és folyadékbevitellel. A
Vöröskereszt rendezvényén a
szervezõk köszönetet mondtak
a szentendrei katonai szerve-
zetek vezetõinek, hogy lehetõvé

tették a véradást és megfelelõ
feltételeket teremtettek hozzá,
a donoroknak pedig azért, mert
vérüket adták – ezúttal nem a
hazáért, hanem az emberek
megsegítéséért.

Kiképzés 
a köbön

2009 márciusának elsõ nap-
jaiban összesen 270, három
különbözõ állománycsoporthoz
tartozó katona kezdte meg
különbözõ tartalmú és idejû
kiképzését a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázison. 101
szerzõdéses legénységi állo-
mányú honvéd, 59 katonai vég-
zettséggel nem rendelkezõ
tiszthelyettes, és 27 rajparancs-
nokjelölt lépett be a honvéd-
ség képzeletbeli kapuján, hogy
miután eleget tett a kiképzési
programban foglaltaknak, fel-
készülten érkezhessen meg,
illetve vissza saját választott
alakulatához. Eközben már
félidejénél tart a január 20-án
bevonult szerzõdéses legény-
ségi állományúak alapkikép-
zése. - t -

TOBORZÓ NAP
A Honvédelmi
Minisztérium

Kommunikációs 
és Toborzó Fõosztálya

április 8-án, 
szerdán 10 órai kezdettel
információs napot rendez

a hivatásos 
és szerzõdéses 

katonai pálya iránt 
érdeklõdõ, 16-20 év

közötti fiatalok részére 
a Helyõrségi Klub 

(HEMO, Szentendre,
Dózsa Gy. út 8.) 

földszinti nagytermében.
Hívjuk és várjuk a városban,
a kistérségben élõ, katonai
pálya iránt érdeklõdõ fiúkat
és lányokat. 
A 13 óráig tartó program
keretében tájékoztatók és
különféle bemutatók ke-
rülnek megtartásra, vála-
szolunk az érdeklõdõk kér-
déseire.
Amit kínálunk: 
• tanulási lehetõség 
• biztos jövedelem 
• munkahely hosszú távon

Eboltás
Értesítjük a Tisztelt Ebtartókat, hogy összevezetéses veszettség elleni
védõoltás megtartásához Szentendre területén a Magyar Állatorvosi
Kamara 2009. február 11-i vezetõségi döntésével, szakmai okok miatt,
nem járult hozzá. Veszettség elleni kötelezõ védõoltást állatorvosi ren-
delõinkben vagy háznál végzünk egész évben, orvosi elvárásoknak
megfelelõ, higiénikus körülmények között. Kedvezményes oltás 2009.
március és április hónapban lehetséges, amikor egy kutya veszettség
elleni kötelezõ oltásának díja a Magyar Állatorvosi Kamara megál-
lapítása szerint 3000 Ft, a hatóságilag szintén kötelezõ féregtelenítés
költsége 200 Ft 10 kilogrammonként.
Dr. Schumicky Gábor Dr. Szolnoki János Dr. Makay László 
Szentendre Szentendre Szentendre
Római sánc u. 2/B. Római sánc u. 2/B Sztaravodai út 42.
314-287 317-532 316-791
30/415-9060 30/937-0863 70/249-0910

Tisztelt Ebtulajdonosok!

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete alapján
minden 3 hónapnál idõsebb ebet veszettség elleni védõoltásban kell
részesíteni. Szentendre területén az idei szervezett, kötelezõ veszettség
elleni védõoltásra az alábbi helyeken és idõpontokban kérem, kutyájával
megjelenni szíveskedjen. Figyelem: a megszokottnál eltérõ idõpontok!
• Állatorvosi rendelõ (Bükköspart 34.) március 27. péntek 12-14 óra
• Faház vendéglõ parkoló (Barackvirág-Ady u. sarok) március 27. pén-
tek 14.15-15.15 • László-telep (Kálvária-Damjanich sarok) április 3.
péntek 13-15 óra • Pannónia-telep (Stromfeld-Móricz sarok) április
17. péntek 13-15 óra • Izbég, Pásztorház (Szentlászlói út 124.) április
24. péntek 13-15 óra • Állatorvosi rendelõ (Bükköspart 34.) április
30. csütörtök 9-12 óra.
A veszettség elleni oltás költsége – 3000 Ft – az oltás helyén fizetendõ
(a Magyar Állatorvosi Kamara határozata). Oltáskor számozott bilétát
kap a tulajdonos, amely az eb azonosítására is szolgálhat.
A Minisztérium rendelete értelmében 2003-tól az ebek féregtelenítése
a védõoltás badásának a feltétele, ezért hozzanak magukkal 10 kilo-
grammonként 200 Ft-ot féreghajtó tablettára. A háznál történõ eboltá-
sokat elõzetes bejelentés után végezzük el (Bükköspart 34., tel. 311-
975 vagy 06-30-954-3192). A háznál történõ oltás díja 3500 Ft + a
féreghajtó ára. A rendelõben és háznál is kapható kombinált védõoltás
ára a kampány végéig 7000 Ft.
Felhívom figyelmüket, hogy az adott idõpontokban más magán-állator-
vosok is szerveznek összevezetéses eboltást, ahol lehetõségük van a
védõoltás beadatására – errõl külön értesítik a lakosságot.

Dr. Kovács Zoltán  
állatorvos

Szivárvány játszóudvar

Tavaly tavasszal elindultunk a kisfiammal megnézni az óvodákat,
mert eljött az ideje, hogy óvodát válasszunk. Körutunk után
mindketten a Szivárvány tagóvoda mellett döntöttünk: kisfiam

legfõbb érve az udvaron látható kalózhajó volt. Szeptemberben
izgalommal indultunk „kalózhajós“ ovinkba, csakhogy a hajót már
nem találtuk az udvaron: nem volt EU-konform, így lebontották, és
azóta sajnos több udvari játék is erre a sorsra jutott. Körvonalazódni
kezdett a gondolat, hogy szülõi összefogással új udvari ját-
szóeszközöket vásárolhatnánk, hiszen jól ismertük a tulajdonos
szentendrei önkormányzat nehéz anyagi helyzetét. Ráadásul a
patakparton sétálva láttam a szintén szülõi összefogással megújuló
Szent András Óvoda udvarát, ami minket is bátorított.
Több cégtõl kaptunk katalógust, melyekbõl az óvónõk négy ját-
szóeszközt választottak ki. Az óvónõi és a szülõi fórumot követõen
elkezdõdött az adománygyûjtés. A 137 családra szétosztott be-
ruházás költsége nagy anyagi megterhelést jelentett a családok-
nak, ezért segítséget kértünk szentendrei cégektõl, a szülõk
ismeretségi körébe tartozó vállalkozóktól. A pénz elkezdett szépen
gyûlni. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülõk áldozatkészségét
és az alábbi személyek, cégek felajánlásait: dr. Havasi Lívia, Gropius
Zrt., B&H Partner Kft., Szilágyi Pékség, Iso-Thermo Kft., Bezsoker
Kft., Holló Mûvek, Zso-Vill Villanyszerelés, Kapu-Profi Kft., Samata
Kft., Puscho Kft., KU-PA Kft., Balázs Kerékpár Bolt, Astra Szerviz,
Napvirágcsepp Patika, Shanti Gyerekruha, Il-Mo Cipõ, Városkapu
Üzletház, Geovil Kft., GEKKO Szentendre Képességfejlesztõ Játszóház,
Készpénzlogisztikai Kft., Meditop Gyógyszeripari Kft., TAN-ERÕ 2002
Kft, Klíma Alfa Kft, SZETT Kft, Andrea Patika, Czirják Üvegfestészet,
Naturfoto Bt.
A szülõk az óvoda falára kitett nagyméretû puzzle segítségével
követhetik nyomon a projekt alakulását. A játszóeszközök fényképét
felvágtuk sok-sok darabra, és ahogy érkeznek az utalások, úgy
kerülnek a puzzledarabok a helyükre. Összefogással sikerült a
beruházás közel 60%-át elõteremteni, de még hiányzik 2,4 millió
forint. Szeretnénk, ha a hiányzó összeget az önkormányzat pótol-
ná, melyhez már kértük a segítségüket.
Támogatásunk érdekében Fülöp Zsolt képviselõ elõterjesztést nyúj-
tott be a képviselõ-testület elé, azonban a mi kérésünk után született
egy másik elõterjesztés is, amely a meghatározott támogatási
összeg sajátos módon történõ elosztására vonatkozott, viszont ez
többek között a mi óvodánkat is hátrányosan érintette volna. A
fenti elõterjesztéseket a képviselõk március 12-i ülésükön összevon-
tan tárgyalták, ahol Bogdánné Szabó Éva, Kovács Márta és egy apuka
képviselte óvodánkat.
Hosszas egyeztetés után több képviselõ aktív és pozitív szándékú
támogatásának, valamint az óvodánk képviselõinek felszólalásá-
nak köszönhetõen sikerült kedvezõ eredményt elérni: alakul egy
munkacsoport, amelynek az a feladata, hogy a soron következõ
testületi ülésre kidolgozza a közmûtársulások mintája alapján a
„társulásos rendelet“ kiterjesztésének módját az óvodai intéz-
ményekre is. A javaslat elfogadása után ez azt is jelentheti, hogy
például amennyi önrészt az óvoda alapítványa összegyûjt, annak
megfelelõ összeget kell az önkormányzatnak biztosítania mellé. Ez
számunkra kedvezõ lehet, hiszen – köszönhetõen a szülõk és kül-
sõs támogatóink erõfeszítéseinek – az alapítvány már jelentõs
összeggel rendelkezik. A javaslatot az önkormányzat képviselõ
testülete áprilisban megvitatja. Reméljük, döntésük pozitív lesz,
így megvalósulhat 168 kisgyermek álma, és tavasszal már az új
játékokat használhatják.

Bakos Krisztina

SZIVÁRVÁNY ÓVODA – JÓTÉKONYSÁGI KONCERT, AUKCIÓ

Az óvónénik szervezésével és szereplésével 
április 4-én szombaton, 18 órától 

a Barcsay Jenõ Általános Iskola színháztermében jótékonysági
koncert lesz, melynek teljes bevételét az óvoda udvari játékainak

fejlesztésére fordítjuk. 

Az esemény fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester

Mûsorterv:
• Aukció neves kortárs festõk felajánlott képeibõl (efZámbó

István, Dusza Tibor, Korbely István, Gyõrfi András, Walter Gábor,
Laár Balázs, Hornyik Zoltán és dr. Vizúr János természetfotós). 

Az aukciót levezeti: Novák Péter elõadómûvész 
• Koncert a Liszt Ferenc kamarazenekar és a Szentendrei

Kamarakórus közremûködésével
• Szünet büfével

• Az est fénypontja: az óvónénik adnak elõ egy kedves 
színjátékot.

A szervezõk mindenkit szeretettel várnak!

Helyreigazítás

Lapunk március 20-án megje-
lent számának 7. oldalán az
„Esik esõ karikára“ címû cikk
utolsó elõtti bekezdésében a
katonazenekarra vonatkozóan
hibás megnevezés jelent meg.
A helyes megnevezés: Magyar
Honvédség Központi Kiképzõ
Bázis zenekara. A tévedésért
elnézést kérünk.
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– Milyen bõrelváltozásokról
tudunk?
– A bõr szokványos elváltozá-
sairól, pattanásokról, mitesz-
szerekrõl, ráncokról, foltokról,
festékhibákról, amelyeket koz-
metikus kezel. A lábon lévõ
bõrkeményedéseket pedig a
pedikûrös távolítja el. Az összes
többi elváltozás gyógyítása a
bõrsebészet kompetenciája.
– Hol húzható meg a határ-
vonal a plasztikai sebészet
és a bõrsebészet között?
– A sebészet és a plasztikai
sebészet egymás határterü-
letei. A plasztikai sebészet
alapvetõen esztétikai célza-
tú beavatkozás. A bõrön, az
arcon sok olyan elváltozás
lehet, amelynek látványa  za-
varó, mint például az égési
sérülések. Ezek azonban az
életet nem veszélyeztetik. A
plasztikai sebészethez tar-
tozik még a napjainkban oly-
annyira elterjedt alakformá-
lás, a zsírleszívás, a ráncok
eltüntetése az arcról (botox),
vagy a hajátültetés, hogy
csak néhányat említsünk.
– Mivel foglalkozik a bõrse-
bészet?
– Azokkal a sebészeti bea-
vatkozásokkal, amelyek nem

helyreállítóak és nem eszté-
tikai jellegûek. A Dunakanyar
Orvosi Centrumban már évek
óta létezik bõrsebészeti ren-
delés, ahol anyajegyek és kü-
lönféle bõrelváltozások se-
bészi úton való gyógyításával
foglalkozunk. Vagyis az elõb-
biek diagnosztikus célzatú
kimetszésével, amit szövet-
tani vizsgálatra küldünk.
– Milyen bõrelváltozásokkal
találkozik nap mint nap?
– Én az eltávolítandó bõrelvál-
tozásokkal találkozom, ame-
lyek lehetnek jóindulatúak
vagy rosszindulatúak. Általá-
ban a bõrgyógyász javaslata
alapján – daganat vagy annak
lehetõsége miatt – kerülnek
hozzám a betegek. Ha a rossz-
indulatú daganat legkisebb
gyanúja is felmerül, mûtét ja-
vasolt, mert csak ez tud a szö-
vettani vizsgálat alapján meg-
erõsítést vagy kizárást adni.
– Milyen, a laikus által is
észlelhetõ elváltozásra kell
felfigyelni?
– Van olyan eset, amikor ép
bõrön festékes daganat alakul
ki. Gyakoribb azonban az, ha
egy sötétszínû vagy fekete
anyajegy átmérõjében vagy
vastagságában növekedni

kezd, világos vagy sötét részek
alakulnak ki rajta, esetleg
vérzékennyé válik. Ilyenkor
azonnal szakorvoshoz kell for-
dulni. 
– Mi okozza ezeket a rosszin-
dulatú bõrelváltozásokat?
– A kiváltó ok egyértelmûen a
túlzott napozás, az erõs ultra-
ibolya besugárzás, az érzékeny
bõrûek (a fehérbõrû, kék sze-
mû, szõke vagy vörös hajúak)
leégése. Ezeket a gyerekeket,
fiatalokat fokozottabb mér-
tékben óvni kell a direkt nap-
sugárzástól, különösen nyár-
idõben és a déli órákban.
Ausztráliában például már az
óvodások is csak kalapban és
napszemüveggel mehetnek a
szabadba.

– Úgy tûnik, nem lehet eleget
beszélni a napozás veszé-
lyeirõl, az eredmény legfel-
jebb annyi, hogy az emberek
most már sokfaktoros napo-
lajjal fekszenek ki a napra
délidõben. A napozás káros
hatása mennyi idõ után
jelentkezik?
– Hosszú évek múlva. Bizo-
nyított tény, hogy a bõr nem
felejt. A napsugárzásnak leg-
inkább kitett helyeken, az
arcon, a mellkasfalon, a karon
jön elõ a basalioma, amely
szerencsére csak lassan nö-
vekedik. Ezek néhány milli-
méteres, fényes, halvány vagy
viaszos küllemû elváltozások.
A beteg sokszor hegnek, múló
kis csomócskának tartja, leka-
parja a felsõ részét, de az elvál-
tozás újra elõjön, lassan nö-
vekszik. Gyakran több ilyen kis
daganat is jelentkezik. Ilyen-
kor rangsorolni kell a beavat-
kozásokat, melyik eltávolítása
fontosabb. Kimetszéssel járó
sebészi ellátása általában ele-
gendõ. Ezek a betegek ál-
talában 50 év felettiek. Az
idõsek általában hajlamosak
elbagatellizálni a bõrön lévõ
kis varral borított sebecskét.
A hozzátartozóknak, az õket
ápolóknak a felelõsségét ki
kell emelnünk.
– A sebészi beavatkozás min-
dig gyógyulást hoz? 

– Sajnos nem mindig. A me-
lanoma malignum esetében a
sürgõs mûtéten kívül a pozitív,
vagyis rosszindulatú szövet-
tani eredmény esetén kemo-
terápia és sugárkezelés is
szóba jön. Amennyiben bizo-
nyosak vagyunk a melanomát
illetõen, vagy nagyobb daga-
natról van szó, a mûtétet
fekvõbeteg-intézetben, alta-
tásban végezzük, mert ez biz-
tonságos, széles kimetszést
igényel.
– Mennyi ideig tartanak és
mekkora fájdalommal járnak
az ambuláns beavatkozások?
– Fél óránál tovább nem szok-
tak tartani, de kisebb anya-
jegy esetén mindössze ne-
gyed óra. A fájdalomcsillapító
injekciót érzi csak a páciens,
ezt követõen elzsibbad a mû-
téti terület, és nem fáj. 
– Melyik korosztályt érinti a
leginkább ez a probléma? 
– Mindegyiket, mert ma már a
30 év feletti korosztály is érin-
tett. Melanoma azonban már
nagyon fiatalon is lehet. A
megelõzés vagy az idõben való
felismerés és a megfelelõ
sebészi ellátás jelentõségét
nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, hiszen az életünkrõl
lehet szó. S az pedig, bármi-
lyen elcsépeltnek is tûnik –
mindennél drágább!

Rappai Zsuzsa

A bõr nem felejt
Szépnek és fiatalnak kell lennünk, mert csak így lehetünk sikeresek. Ezt sugallják a reklámok

mindenütt. Elérése érdekében tehát mindent megteszünk: méregdrága bõrfeszesítõ krémeket
veszünk, nyáron napozunk, télen pedig szoláriumozunk, plasztikai mûtétekkel alakítjuk

magunkat fiatalossá, divatossá. Azzal, hogy bõrünkkel, legfontosabb külsõ védõrétegünkkel mi
történik ezáltal, mit sem törõdünk. Pedig kellene! Riasztó statisztikák számolnak be a különbözõ
bõrelváltozások számának növekedésérõl, amelyek jó- és rosszindulatúak egyaránt lehetnek.
Ezekrõl beszélgetünk dr. Svastics Egon sebészfõorvossal, aki a Dunakanyar Orvosi Centrumban 
a bõrtumorokkal foglalkozik.

Dr. Svasztics Egon

DUNAKANYAR ORVOSI CENTRUM 
Szentendre, Dunakanyar krt. 30/A
(26) 302-946 • 06-20-230-2941
info@docszentendre.hu 
www.docszentendre.hu

T öbb mint egymillió fo-
rintból számos egészség-
ügyi eszköz beszerzése

mellett orvosi szobát is ki-
alakítottak a Bárczi Gusztáv
Általános Iskolában, amely-
nek ünnepélyes átadására
február 25-én került sor. A pro-
jekt három forrásból valósult
meg. Az iskola – amely mára
már hivatalosan nevet váltott,
hiszen 2008 õszén a váci
Cházár András Többcélú Köz-
oktatási Intézmény tagintéz-
ménye lett – a fenntartó Pest
Megyei Önkormányzat 174
ezer forintos segítségével te-
remtette meg a helyiségben az
alapfeltételeket, alakította ki
a vizesblokkot, valamint vé-
geztette el a szigetelõ mun-
kálatokat. A szükséges eszkö-
zök és felszerelések beszerzése
érdekében Szentendre Város

Önkormányzata félmillió fo-
rintos önrészt biztosított az
ING a Gyermekegészségügyért
Alapítvány pályázatához,
amelyen újabb félmillió forin-
tot sikerült nyerni. 
Ily módon lehetõség nyílt
olyan eszközök beszerzésére
is, amelyek régóta hiányoznak
az iskolaorvosi és a védõnõi
leltárból. Egyebek mellett
testsúlymérleg, magasságmé-
rõ, gyógyszerszekrény, és az
összes „belevaló“, továbbá
vizsgálóágy és egyéb vizsgá-

lati felszerelések kerültek a
csomagba. Nagy eredmény,
hogy a költségvetésbe bele-
fért végre négy nagyméretû
ambu-baba (az újraélesztés
fogásait bemutató és gyako-
roltató úgynevezett „fan-
tom“), illetve további két
hasonló, újszülött méretû
modell is. Mostantól jobb
eszközökön lehet gyakoroltat-
ni a diákokkal és a kisma-
mákkal az újraélesztés miként-
jét, hiszen ezeket nemcsak az
iskolákban használják majd,
hanem a védõnõk igény szerint
ott alkalmazzák õket, ahol
szükséges. A készletbe került
a meglévõ mellé egy újabb
csecsemõgondozási modell,
amelyen a gyermekgondozás
alapfogásait lehet elsajátí-
tani, és újdonságként érkezett
egy nõi medencét bemutató

élethû modell is, amely szin-
tén nagy szerepet játszik az
egészségnevelés terén – ez
utóbbinak fõleg a diáklányok
és a kismamák fogják nagy
hasznát venni. S ha ez még
nem lenne elég: sebimitációs
készlettel és fejenként egy,
azaz összesen nyolc teljesen
felszerelt táskával gazdagod-
tak a védõnõk – ezekben a
vérnyomásmérõtõl a mérõcen-
tiig sok minden található.
Az orvosi szobát és a hozzá tar-
tozó felszereléseket Kun Csaba
alpolgármester adta át Vargá-
né Kis Zsuzsanna, az Állami
Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat vezetõ vé-
dõnõje, Légrádi Tibor, a Pest
Megyei Közgyûlés gazdasági
bizottságának elnökhelyet-
tese, valamint Horákné Kovács
Mária, a Cházár András Több-
célú Közoktatási Intézmény
igazgatójának jelenlétében.
Talán meglepõ, hogyan fért

egy ilyen, viszonylag szûkös
keretbe ennyi minden. A pá-
lyázatot koordináló és az ára-
jánlatokat áttekintõ Kecskésné
Sipos Andrea, a szentendrei
Gondozási Központ vezetõje
felvetésünkre csak ennyit rea-
gált: – Ügyesen és elszántan
kell nyomozni a minél jobb ár-
ajánlatok után, miközben nem
árt, ha az embernek van tapasz-
talata az eszközbeszerzések
terén. Májusban újra pályázni
készülünk, akkor remélhetõleg
újabb eszközökkel gazdagod-
hat az iskolaorvosi és a védõnõi
szolgálat. Az önkormányzaton
nem fog múlni – mint hallhat-
tuk, minden tevõleges segít-
séget megadnak a jövõben is,
beleértve a szükséges pályáza-
ti önrészek biztosítását, hogy
színvonalasabb legyen a lakos-
ság egészségügyi ellátása és a
városunkban végzett egész-
ségnevelõ tevékenység.

Bokor Tamás

Orvosi szoba és fantomok 
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Közgazdász barátom évfolyamtár-
sa (nevezzük Józan Észnek) a 80-
as évek közepén „disszidált“

Nyugat-Németországba. Józan Ész vi-
déki egyetemen a korai utópistákból
írta a szakdolgozatát, friss diplo-
másként mégis felvették az Országos
Tervhivatalba, amely akkoriban a mak-
roközgazdászok fellegvára volt. Miután
eltûnt, kollégái meg voltak gyõzõdve
róla, hogy a magyar kémelhárítás „át-
dobta“ Nyugatra. Valójában egy kinti
magyar ismerõsénél élt, amíg meg nem
tanult jól németül, és meg nem találta
a megfelelõ kapcsolatokat az áhított
karrierhez. Józan Ész apja a szocializ-
mus idején befolyásos ember, az ún.
nagyvállalati lobbi egyik szervezõje
volt. Hõsünk azonban a „szocializmus-
ban“ nem látott már fantáziát. Úgy
vélte, halódó országban és halódó
rendszerben él, ám gyors politikai vál-
tozásra, ahogy akkoriban senki, õ sem
számított. Példaképének a nagyapját
tekintette, aki egy olyan befolyásos
üzleti csoport egyik vezetõje volt, ame-
lyik a háború bizonytalan kimenetele
miatt egyaránt támogatta a nyilas pár-
tot és a kommunista pártot. A nagyap-
ja tartotta a kapcsolatot a kommu-
nistákkal, így aztán mint minisztériu-
mi fõtisztviselõ a Rákosi-korszakban is
Mercedes-szel járt. (Barátom nem kér-
dezte meg, mi lett a sorsa a nyilas-
összekötõnek és nem hozta szóba a
saját nagyapját sem, aki nyomtalanul
eltûnt a Don-kanyarban.)
Józan Ész '90-ben úgy tért haza, mint
német bankok és társaságok privatizá-
ciós megbízottja. A barátomat egyet-
len alkalommal, '94-95 táján hívta be-
szélgetni – az Atrium Hyatt hotelbe.
Elmesélte neki, hogy õk többet tudnak
az eladásra kínált magyar vállalatokról,
mint a privatizációs ügynökség, s a
nagy európai közüzemi társaságok
összeültek Svájcban, és eldöntötték,
hogy melyik hazai áram- és gázszol-
gáltató kié lesz és mennyiért, s kik fog-
nak még a pályázatokon elindulni. Majd
eldicsekedett azzal, hogy ötvenmil-
lióért vett úszómedencés házat Szent-
endrén. Mellesleg nem értette, miért
foglalkozunk itthon annyit az erdélyi
magyarokkal, hiszen õk román állam-
polgárok, ezért „logikus“, hogy a gond-
jaik is a román államra tartoznak. Végül
felajánlotta a barátomnak, hogy „meg-
futtatja“ a pártjában, ha a helyi köz-
szolgáltatók privatizációja során kép-

viseli a cégcsoportja érdekeit. Arra a
kérdésre, hogyan fizeti majd ki a lakó-
telepek társadalma a szolgáltatási
díjakba beépített profitot, úgy vála-
szolt: egy-két évig õk lesznek a Róbert
bácsi, azután az állam azt csinál a prob-
lémával, amit akar.
Ki tudja, Józan Ész itt fogyaszt-e még
a Pismány-hegyen, vagy ismét leírt
bennünket és Nyugaton folytatja kar-
rierjét. Szelleme azonban jelen van a
rendszerváltozás utáni magyar elitben
is. Azokban, akik politikai kapcsola-
tokkal, korrupcióval, benzinszõkítés-
sel szereztek vagyont maguknak, és
adóparadicsomokban alapított cégeik-
bõl irányítják rendszeresen csõdbe vitt
hazai vállalkozásaikat, amelyekben
zsebbõl fizetnek háromhavonta le-
cserélt alkalmazottaiknak. Azokban,
akik külföldi tulajdonú cégek veze-
tõiként kiszorították a hazai termé-
keket és vállalkozásokat, s monopo-
lisztikus piacokon, politikai korrupció-
val vagy a lakosság hiteladósságba
hajszolásával maximalizálják a profi-
tot tulajdonosaik számára, s nyugati
mértékû jövedelmet állapítanak meg
maguknak cserébe mindezért. Azokban
a mûsorgyártókban és hírszerkesztõk-
ben, akik a közjó, a mûveltség és a pár-
tatlan tájékoztatás szolgálata helyett
szenzációhajhászás, silányság és poli-
tikai manipuláció révén jutnak az
átlagember számára mesés jövede-
lemhez. Azokban a csúcshivatalnokok-
ban, akik az államcsõd árnyékában a
miniszterelnöki tiltás ellenére is ki-
utalják maguknak a milliós jutalmakat.
Ez az elit mindaddig támogatta a poli-
tikát, amíg biztosítva látta a saját
hasznát és jövedelmét. Természetesen
a privatizáló, az állam funkcióit le-

építõ, a hazai termelés és a kiegyen-
súlyozott piac védelmét feladó politi-
ka mögé állt, és sokáig nem zavarta a
„jóléti rendszerváltás“ meghirdetése
és az ennek nyomán megnövekedett
költségvetési deficit sem. Amikor
azonban az egyensúlytalanság és a gaz-
dasági válság megingatta a pozícióit,
meglepõ vehemenciával támadt rá a
politikusokra, sajátos módon azonban
nem a kormányon lévõket, hanem a
teljes „politikai elitet“ téve felelõssé a
bajokért. Az öngondoskodó társadalom

elve alapján drasztikus állami kiadás-
csökkentést, a gyermek-, lakás-, szo-
ciális-, gázár-támogatások és nyugdí-
jak leépítését, továbbá az egészség-
ügy és a felsõoktatás magánosítását
követelik. A privatizáció kiterjesz-
tésével bevallottan saját üzleti le-
hetõségeiket szeretnék bõvíteni. S
hogy mi lenne a kezelés árát és a tan-
díjat megfizetni nem tudókkal, az nyil-
ván az állam dolga.

A terheket kizárólag a középosztály
viselné. Az elit áldozatvállalása nem
része a csomagnak, nyilvánosan meg-
szólaló képviselõi ilyen kérdés esetén
mellébeszélnek. Pedig a jövedelmek
egyenlõtlensége a rendelkezésre álló
adatok és szórványos kutatások szerint
alighanem nálunk a legnagyobb az
Európai Unión belül. A középiskolánál
alacsonyabb végzettségûek és a dip-
lomások bérének aránya Magyaror-
szágon három és félszeres, az uniós át-
lag kétszeres. Az MNB-elnök jövedelme
százszorosa egy mezõgazdasági mun-
kásénak. Az átlagos adózó jövedelme
és a száz leggazdagabb átlagjövedelme
között évrõl évre 150-250-szeres a kü-
lönbség. S a legjellemzõbb adat: a
népesség leggazdagabb ötödének (s
különösen a tizedének) a részesedése
az összjövedelembõl a rendszervál-
tozás óta folyamatosan nõ, nyolcvan
százaléké pedig folyamatosan csökken.
Mindez észrevehetõ a luxusfogyasztá-
son, de nem látszik a kultúra és a sport
szponzorálásán, s a legtehetõsebb húsz
százalék nem vállal több gyermeket
sem, mint a lemaradó többség.
A rendszerváltozást annak idején a
nagy többség számára – valljuk be –
nem a politikai igazságtétel és a de-
mokrácia legitimálta, hanem az az
illúzió, hogy belátható idõn belül ná-
lunk is megvalósulhat a nyugati fo-
gyasztói társadalom. Húsz év alatt a
népesség 5-10 százaléka – az elit és
holdudvara – elérte a nyugati életszín-
vonalat, s noha az általa támogatott
gazdaságpolitika és politikai garnitúra
kudarcot vallott, szeretné is ezt meg-
tartani.

Teveli
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Öngondoskodó elit
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt
eltûnt népek és kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutató-
munka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport
nyomaira bukkant. A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja,
Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha Európának
nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.

Teltházzal indult a SzeVi-klub

Március 19-én Hajdu Eszter rendezõ A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli
anya és a mediáció címû dokumentumfilmjének vetítésével indult a SzeVi
Közéleti Klub sorozata a P'Art Moziban. A Szentendrei Közéleti és Kulturális
Egyesülettel közös est vendégeivel, Fónagy János és Gulyás József szent-
endrei országgyûlési képviselõkkel Závodszky Zoltán, a Szentendrei Közmû-
velõdési Kht. igazgatója beszélgetett. 
A sorozat következõ részében, április 16-án 18 órától a Hóhér, vigyázz! címû
film vetítése után  Wittner Mária országgyûlési képviselõvel beszélget
Jámborné Benkei Ildikó újságíró.  
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Ma már szinte hihetetlenek azok
a sokszor tragikomikus törté-
netek, amelyeket az ún. hóna-

pos szobákban szállást vevõ festõk
õriztek meg szálláshelyükrõl 
A húszas évek elejétõl az ötvenes évek
elejéig eltelt három évtized alatt
tucatjával jöttek a festõk Szentendrére
a szabad ég alatti festés vágyától hajt-
va. Sokan közülük éveken, évtizedeken
keresztül tavasztól õszig itt töltötték
a nyarat. A mûvésztelep kezdetben
nyolc, késõbb is mindössze tizenegy
tagja rendelkezett csupán nyári tar-
tózkodásra alkalmas állandó mûterem-
mel a telep parkjában. Így a várost
látogató festõk túlnyomó többsége
szentendrei családoknál lakott a hóna-
pos szobákban. De nem volt ez másként
például Barbizonban sem: Mme Bod-
mer, egy állatfestõ özvegye kecskével,
bagollyal, egyéb madarakkal és macs-
kákkal dúsan megtöltött házában kapott
szállást a két fiatal magyar festõnek,
Onódi Bélának és Jeges Ernõnek a
húszas évek elsõ felében. Nagybányán
a veresvízi bányászcsaládoknál igen
szerény körülmények között eltöltött
idõkre, a háziak megértõ és szeretet-
teljes vendéglátására emlékezhetett
vissza néhány, a késõbbiekben szent-
endreivé lett festõ. 
A helyiekkel kialakult napi kapcsolat-
ról, a bérbe kivett szobák, lakrészek
komfortjáról, tárgyi világáról maguk a
festõk mesélnek olykor a múltat meg-
szépítõ hálás emlékezéssel, máskor az
emberi esendõséget elfedõ humorral,
avagy a hajdani bohém és szûkös
napokat megszépítõ nosztalgiával.
„Micsoda szobákban éltünk s próbál-
tunk festeni! – meséli harmincas évek-
beli szentendrei emlékeit Szántó Pi-
roska. – Törzs Évi meg én egy mosókony-
háért fizettünk többet, mint amennyit
bírtunk, ahol hajnalonként a házi-
asszony kürt-éles hangja vert föl: Ka-
kálni kell? Mondd, kakálni kell? – érdek-
lõdött a hároméves fiacskájától minden
áldott reggel üvöltve, a feleletet már
nem hallottuk, a kérdés örökre nyitva
maradt. 
Bálint Bandi egy városszéli manzárd
tulajdonosával (Borus Bindorffer Fe-
renc, Római temetõ utca 19.) kötött
forró barátságot, oda is költözött, a tár-
sulás azonban mély kudarcba fúlt, Bandi
ugyanis átfestette a fõbérlõ képeit,
érdemük szerint ugyan, de a tulajdonos
ezt nehezményezte. Vajda padlásszo-
bájában (Dumtsa Jenõ u. 4.) a háziak
az asztal lábához kötöttek egy hízlaló-
ba fogott kacsát – alomról viszont nem
gondoskodtak, takarításról sem.
Valamennyiünk szobája sötét volt –
Szentendre déli stílusú építkezése szi-
gorúan kerülte a napfényt, s a nagyon
festõien összehányt enteriõrben alig

tudtunk helyet szorítani az állvá-
nyunknak.“ 
Bolmányi Ferenc 1934-ben Pismány-
ban talált magának „mûtermet“, egy
korábban kecskeólnak használt vályog-
épület képében. Nagy lendülettel és
buzgalommal munkához is fogott, de
a kiirthatatlan bolhák ellehetetlenítet-

ték helyzetét. „Mégis, ebben a kis vá-
lyoghelyiségben kezdtem el a Fényváros
ciklusom festését, amely munkásságom
egyik fontos állomása volt“ – emléke-
zett vissza egy késõbbi interjúban.
A pismányi „vályogmûtermet“ hívat-
lan lakói miatt Bolmányi nem sokáig
tûrhette, leköltözött a városba az
Istenhegyre (Szamárhegy) „a mesebe-
li külsejû, törpetermetû Pabasütz (Pabe-
sicz) nénihez“, akinek a házából (Mun-
kácsy Mihály u.) szép kilátás nyílt a
Dunára. Itt folytatta és fejezte be a
Fényváros ciklust.
A Szamárhegy kaptatós utcáinak kis
házaiban a pazar kilátás és a szolidabb
árak miatt szívesen és visszatérõen vet-
tek maguknak szállást a festõk. A To-
bakosok keresztje mögött, a Lieber,
késõbbi nevén Boy-házban (Bartók B.
u. 8.) lakott pl. Kmetty János, de a
késõbb róla elnevezett közeli kis tér
környékén több helyen is megszállt a
nyári hónapokra. „Az adóügyi fõta-

nácsosnál, aki tévedésbõl nikotint
ivott“, Schilacher néninél (Szõlõ-köz
2.), akinek teraszáról megunhatatlan
kilátás nyílik a városra. „A téren volt
egy kis szatócsbolt, ide járt vásárolni a
Zábránszky-vegyeskereskedésbe liptói
túrót, sört, kenyeret, kiflit, sajtot, vajat,
tejet…“ – tudhatjuk meg Szánthó Imre

precíz feljegyzésébõl, továbbá azt is,
hogy Kukula néninél, a Borpince utca
2-ben lakott Oelmacher Anna és Lehel
Ferenc. „Kukula néni is gyakran em-
legette Lehel professzor urat, kinek
porcelánfehér vászonruháját õ mosta
remeklõn patyolatosra.“ 
A Szamárhegyen az Iskola utca 12-ben,
a Kalauz-féle házban lakott pár hónapig
Boromisza Tibor, miután a Margitszigeti
Kisszállót elhagyva, végleg kiköltözött
Szentendrére. Innen költözött fel Vevér
Oszkár pismányi villájába.
A Bartók Béla utca 23-ban Pipich (gh)
néni adott szállást Modok Máriának és
elsõ férjének, Perlaki Edének, amíg
nyári mûtermes házuk a mûvésztelep
mellett fel nem épült. „Perlaki minden
reggel, mielõtt a pesti hivatalába indult
volna, mindenesetre csúnyán leszidta,
onnan a dombról lekiabálva, az épüle-
ten mélázó kõmûveseket.“
Korniss Dezsõ 1939 májusában Szent-
endrére költözött a Bogdányi utcába,

egy emeletes, copf stílusú házba.
Szántó Piroskának egy idevágó tör-
ténete is van: „Korniss lent lakik a város-
ban… a szobája a Rózsa fûszeres há-
zában van, az emeleten, hát a világítása
is jó. Csak át kell hatolni az udvaron,
ahol Kalacs néni, a földszinti lakó min-
den esetben néhány bolhával ajándé-
kozza meg a belépõt – egész álló nap
ott ül egy alacsony karosszékben a kapu
alatt, kövér, fekete batyu, mozdulatlan
–, csak az apró gyíkszeme ugrál végig a
bejövõ Pannin (Szántó Piroska nõvére).
De most már nézhet, ahogy akar, Panni és
Korniss már legálisan is házasok…
Évának (Törzs Éva) és nekem elegünk
lett a mosókonyhából. Lakást kell keres-
nünk, hátha följebb, Pismány felé ta-
lálunk valami jobbat. Messze van ugyan
(busznak még nyoma sincs Szent-
endrén) … Járjuk hát a dombokat, fá-
radtan, egyre reménytelenebbül sötéte-
dik már. Kakukkfüves, árvalányhajas,
gyönyörû hajlású dombon egy nagyon
elõkelõ külsejû ház áll kerítés nélkül,
odapottyantva a világ végére. De petró-
leumlámpa ég elõtte a földön, és citera
pattog »Három fehér szõlõtõke, három
fekete«, már mi is ott ülünk.
Igen, van lakás, ez kétszobás, verandás
villa, Boris néni az urával a konyhában
lakik, van benne kamra is, szín is, kút
is, igaz, harminc méter mély, de nagy-
on jó a vize. Ez a Haluskai úrék villája,
de õk bérlik, a földet is a villa körül, fel
egészen a csúcsig, csak jöjjünk, õ szereti
a fiatalokat, ez a hely úgyis olyan elha-
gyatott, még egy szomszéd sincs.
Boris néni, kérem, nem jöhetne ide még
két festõ? [teszi fel a kérdést Szántó
Piroska] Nagyon kedvesek, egy fiú meg
egy lány, Vajda Lajos és Júlia, házasok
is. Nagyon rossz helyük van, már má-
sodik éve, sötét kis szoba a patak mel-
lett, a háziasszonyuk meg veszekedõs. 
– Hát, ha a veranda jó lesz nekik, én
felüllem jöhetnek. Elférnek.“ 
1937 nyarán Vajda Lajos és Vajda Júlia
Fiala szabómesternél (Szent István u.
6.) vettek nyári szállást maguknak, egy
rövid ideig Bálint Endre is itt lakott. 
A berendezés fõ darabjai, a kecskelábú
asztal és az öreg, recsegõ zöld dívány
mellett volt azonban valami, ami em-
lékezetessé tette számukra azt itt
eltöltött heteket. Egy „igazi mûremek“,
a bárányos falvédõ: egy suta, kedves
bárány száröltéssel varrott kontúrja,
sárgára fakult vásznon. A falat kö-
rülötte Vajda finom ceruzarajzai borí-
tották be...
„Csak a bárányos falvédõt sajnálom –
sóhajtotta Vajda, mikor már berendez-
kedtek a Haluskai-tanyán, vagyis le-
ragasztotta pausz-papírral a déli ab-
lakot, és katonás rendben kirakott egy
hokedlire három rúd szenet és egy pitt-
krétát…“

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Fiala szabómester, Kukula néni és a Haluskai tanya

Kmetty János: Szamárhegyi csendélet, 1940-es évek
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10 társadalom

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A rend védelme érdekében az
intézményen belül szigorú
szabályok uralkodnak. Például
szeszes italt senki nem vihet
be, és ittasan sem mehet a töb-
biek közé. Aki a szabályokat
többször áthágja, innen is
mennie kell. Keserves élet-
helyzetek, nem könnyû em-
berek, sorsfordító nehéz dön-
tések nap mint nap. A kezde-
tekrõl, a hajléktalanszálló je-
lenlegi állapotáról, a bent-
lakókról, a kilátásokról és a
lelki helytállásról kérdeztük
Kovács Miklósné Máriát, a szál-
ló vezetõjét.

Kovács Miklósné Marika neve
a menedékhely megnyitása
óta eltelt tíz év alatt össze-
fonódott az elesettek meg-
segítésével, a rászorulók felka-
rolásával. Akik személyesen
ismerik õt, csendes tisztelet-
tel figyelik munkáját, ahogyan
népes családja mellett napról-
napra, évrõl-évre töretlenül
viszi a rászorulók ügyeit, szer-
vezi a bentlakók számára a va-
sárnapi ebédeket, gyûjti az
adományokat, vagy maga is
fõz a lakóknak. Szinte minden
nélkülözõt ismer a városban,
és mindenkin próbál segíteni. 
– Hogy került Marika a szál-
ló élére és mi indította erre a
sokszor igen nehéz és embert
próbáló feladatra?
– Én magam is megjártam a
nélkülözés útját, tudom, mit
jelent szegénységben élni a
mindennapokat. Heten vol-
tunk testvérek: nagycsalád-
ban, igen nehéz anyagi kö-
rülmények között nevelked-
tünk. Én is hét gyermeket ne-
veltem fel, ami fõleg a kezde-
ti idõszakban igen nehéz volt. 
Amikor a gyermekeim nagyob-
bak lettek, bekapcsolódtam a
Karitász szolgálat munkájába.
Egy alkalommal energiata-
karékos izzókat osztottunk
szét a rászorultak között, és
elfeledkeztünk róla, hogy az
adomány mellé adminisztratív
feladat is dukál: alá kellett
volna íratnunk az átvevõkkel
az elismervényt. Így a mu-
lasztás pótlására több mint
száz családot kellett végiglá-
togatnunk. Az a borzasztó sze-
génység és kiszolgáltatottság,
amit megtapasztaltam, na-
gyon megrázott. Volt olyan
otthon, ahol már semmiféle
ennivaló, semmilyen élelmi-

szer-tartalék nem volt. Volt,
ahol a falból kihúzva hevert a
hûtõszekrény konnektora és a
szobát egyetlen gyertya vilá-
gította, mert a lakók tudták,
hogy nem lennének képesek
kifizetni a villanyszámlát sem.
Amikor az itteni szegénység-
gel elõször találkoztam, eszem-
be jutottak a már elfeledett-
nek hitt gyermekkori emlé-
keim a nélkülözésrõl: édes-
anyám végigkínlódott hó végi
kölcsönkérései, a lapulevélbõl
készített fõzelék keserédes
íze, a diólevél-tea. Úgy érez-
tem, hálával tartozom, amiért
átvészeltük a nehéz éveket,
hogy soha nem maradtam
egyedül, ezért úgy gondoltam,
nekem is muszáj segítenem 
azoknak, akiknek ez a keserves
út adatott.
Amikor dr. Mailáth Imre, a
Ferenczy Múzeum munkatár-
sa, a Máltai Lovagrend tagja
elhunyt, végakaratában azt
kérte, a virágra szánt pénzt a
gyászolók juttassák a szegé-
nyek javára. Ez volt az az
induló tõke, amibõl elkezdtem
a rendszeres segélyezés, az
élelemcsomag-osztások szer-
vezését. Egyre többeknek vet-
tük meg és hordtuk ki a krump-
lit, készítettünk fõzõcsoma-
gokat. És egyre többen jöttek
olyanok is, akik elmondták,
nincs hol megfõzni az éte-
lüket. Ekkor találkoztam elõ-
ször a hajléktalanok problé-
máival is. Névgyûjtést végez-
tünk közöttük – huszonketten
voltak akkor. Felkerestem az
önkormányzatot és mindenki
egy emberként az ügy mellé
állt. 1999 októberében meg-
született a testületi döntés a
menedékhely létrehozásáról,
és decemberben már fogad-
hattuk is az elsõ fedél nélkü-
lieket a szállóvá átalakított,
volt BKV-tanmûhelyben. 
– Jelenleg hány hajléktalan-
ról tudnak Szentendrén és a
környéken és mennyien élnek
a menedékhely adta lehetõ-
séggel?
– Jelenleg ötvenkét személy-
rõl tudunk, akik Budakalász,
Pomáz, Szentendre vonzáskör-
zetében fedél nélkül marad-
tak. Ebbõl harmincegyen kint
„laknak“, vagy mert párkap-
csolatban élnek, és a férfiszál-
lásra így nem jöhetnek, vagy
mert nem vállalják fel az
együttélés alapvetõ szabályait
sem, és inkább a zordabb éle-
tet és az italozást választják.

A menedékhelyen általában
18-22 ember éjszakázik, de a
létszám változó.
– Kik a lakói a hajléktalan-
szállónak? Milyen emberek
õk, és általában miért kerül-
tek az utcára? 
– A szentendrei hajléktalan-
ság elõször akkor jelentkezett
igazán, amikor a környéken
sorra megszûntek a munkale-
hetõséget adó gyárak, na-
gyobb vállalatok; a cement-
gyár, a papírgyár, a kocsigyár.
Akkor sokan kerültek utcára
20-25 éves munkaviszonnyal
a hátuk mögött, 40 évesen,
családosan. A kilátástalan
jövõ sokuk életét felmorzsol-
ta, megjelent a mindennapok-
ban az alkohol, amely a csalá-
di kapcsolatokat is felõrölte.
A hajléktalanságot a mi régi-
ónkban is nagyrészt a válások
utáni helyzet hozza magával.
Az elvált férfiak, hogy mente-
süljenek a gyermektartás fi-
zetése alól, lemondanak a
közös lakás felérõl és úgy lép-
nek ki a kapcsolatból. A válás
után sokszor mind a két fél
megjárja a poklot. Az is segé-
lyezésre szorul, aki gyermekét
egyedül nevelõként kell, hogy
helyt álljon, de az is, aki a
barátoknál, rokonoknál, isme-
rõsöknél való ideiglenes lak-
hatás után végül valóban fedél
nélkül, egyedül marad.
Az iskolázottság szempontjából
a mi lakóink is általában a nyolc
általánost végzettek körébõl
kerülnek ki, de vannak szak-
munkások, sõt egyetemet vég-
zettek; mérnök, tanár, festõ-
mûvész is megfordult már a
lakóink között. Ez utóbbiak
kivétel nélkül mind az alkohol
hatására jutottak idáig.
– A tapasztalatok szerint az
utcára kerülõknek milyen
lehetõségeik vannak a „visz-
szatérésre“?
– Akik már bejönnek a szállóra
és hajlandóak alkalmazkodni,
a szabályokat betartani, jó
eséllyel indulhatnak a társa-
dalomba való beilleszkedés
felé. Most húszan vannak bent,
ebbõl nyolcan munkaképte-
lenek. A többi tizenkét ember
munkát keres és általában
márciustól októberig alkalmi
munkákból biztosítani is tud-
ják a saját napi megélhe-
tésüket. Sajnos a „munka-
adók“ általában kihasználják
õket, jóval kevesebbet fizet-
nek nekik, bejelentés nélkül.
Így hiába dolgoznak, félreten-

ni, tartalékolni nem tudnak.
Ennek ellenére a pozitív ki-
kerülésre is számos példa áll
elõttünk; éves szinten 3-4
embernek sikerül élettársi
kapcsolatra lépve albérletben
új életet kezdenie. Persze van-
nak, akik egyelõre „menthe-
tetlenek“, mert nem tudnak
szabadulni az ital rabságából.
Mivel a menedékhelyre nem
lehet ittasan bejönni, aki
többször alkoholos állapotban
jelenik meg, azt el kell kül-
denünk a közösségbõl. A sza-
bályok nagyon szigorúak, de
csak így lehet védeni a csendes
többséget. Ha valakit végül
ténylegesen elküldünk, az
rendkívül nagy trauma mind a
közösségnek, mind a szociális
munkásoknak, de meg kell lép-
nünk. Egy ilyen nagy döntést
éppen ezért a kollektíva együtt
hoz meg, a négy szociális mun-
kással együttesen. Volt olyan
hajléktalan, akit soha többé
nem láttunk, de volt, aki egy
év tanulságával a háta mögött,
teljes absztinenciával érkezett
vissza. 
– Milyen a szálló jelenlegi álla-
pota, és mire lenne szükség?
– Két éve pályáztunk a vizes-
blokk felújítására, amit meg is
nyertünk. A közelmúltban pe-
dig egy adományozó jóvol-
tából zárható beépített szek-
rényeket kaptunk, aminek
nagyon örültek a bentlakók is.
Most éppen nappali melegedõ
létrehozására pályázunk. Ez a
tervek szerint egy teljesen új
épület lenne, nyolc órás nyit-
va tartással, szociális gondo-
zóval, mentálhigiénés munka-
társsal, mosási, tisztálkodási
lehetõséggel. Ez azoknak is
rendkívül fontos, akik egész-
ségügyi állapotukból adódóan
napközben nem tudnak ki-
menni munkát vállalni, illetve
a kint élõk számára is jelent-
hetne beszélgetési, érint-
kezési lehetõséget.
– Az adományozók mennyire
jelennek meg a szentendrei
rászorulók életében? Mivel
lehet igazán segíteni a szük-
séget szenvedõkön?
– Az elmúlt idõszakban lassan,
de szaporodnak a segítõk;
segít, ki mivel tud. Az önkor-
mányzat, az egyház, a civil-
szervezetek, magánszemélyek
egyaránt. Van, aki pénzado-
mánnyal, van, aki használt
ruhával, cipõvel, élelmiszer-
adománnyal. Mindenre szük-
ség van: a szegény sorsúaknak

minden, a napi élethez nélkü-
lözhetetlen dolog jól jön.
Sajnos a városban is egyre
többen vannak borzasztóan
kilátástalan helyzetben, aki-
ket nem hagyhatunk magukra.
A segítségnyújtáshoz viszont
fontosnak tartok megemlíteni
egy megszívlelendõ tanácsot.
Készpénzt közvetlenül a rá-
szorulóknak soha ne adjunk.
Rendkívül nehéz a vissza-
utasítás, de bár fáradtságo-
sabb, mégis sokkal jobbat
teszünk vele, és valóban
„ésszerûen“ segítünk, ha pél-
dául inkább a gyógyszer ki-
váltását, az élelmiszer meg-
vásárlását, vagy magát a szám-
la kifizetését vállaljuk ma-
gunkra, vagy a segítségre
szánt pénzadományokat egy
megbízható egyházi vagy civil
szervezeten keresztül próbál-
juk meg eljuttatni az érintet-
tekhez. Tapasztalatom szerint
nagyon sokat nyernek erköl-
csileg azok, akik tudatosan
tesznek másokért. Az ado-
mányt kérõ koldusok mellett
nap mint nap elhaladva, õk
tiszta lelkiismerettel tudnak
továbbmenni, hisz tudják,
valójában nem mentek el üres
kézzel, nem hagyták el azokat,
akik szükséget szenvednek.
– A menedékhely vezetése, a
rászorulók gondozása, a se-
gélyezés megszervezése nem
mindennapi erõt és kitartást
kívánó, sokszor hálásnak nem
éppen nevezhetõ feladat.
Honnan meríti ehhez a min-
dennapi erõt?
– Valóban sokszor igen nehéz
lelkileg feldolgozni, amivel
naponta szembesülünk, ami-
kor tehetetlenek vagyunk,
vagy amikor éppen becsapnak
minket, vagy csalódnunk kell
azokban, akiknek segítettünk.
De muszáj még egy esélyt
adnunk, tovább tenni a dol-
gunkat. Huszonkét évig orgo-
náltam és énekeltem; állandó
kántor voltam a tahitótfalui
és a szigetmonostori egy-
házközségben, és jelenleg is a
Péter-Pál templom és a kör-
nyékbeli templomok helyettes
kántor-orgonistája vagyok. A
hit és a zene az, ami erõt ad,
feltölt, megújít. 
Egyszer együtt teregettük a
mosott ruhákat a szállón egy
hajléktalan gondozottal, ami-
kor a férfi váratlanul felém for-
dult, és azt mondta: „Marika,
nem tudom, mit jelent magá-
nak az éneklés, de úgy érzem,
ha nem lenne, nem is bírna
bennünket elviselni.“ Egymás-
ra nevettünk.

Kolos Emõke

Éheztem és ennem adtatok…
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A Máltai Szeretetszolgálatról

A Máltai Szeretetszolgálat szentendrei csoportjának
idei elsõ programja február végén a P'Art Mozi felaján-
lásának köszönhetõen valósulhatott meg, ahol a
támogatott nagycsaládosok találkozhattak a szeretet-
szolgálat munkatársaival, az önkéntes segítõkkel egy
filmvetítés keretében. Az alábbiakban a szeretetszol-
gálat tavalyi tevékenységérõl számol be Libárdi Gyula.

2008 folyamán csoportunk fõ tevékenysége ismét a helybeli
rászoruló családok gyermekeinek kirándultatása, táboroztatása
volt. Ezen programok keretében tartottunk farsangi kézmûves
foglalkozást, jártunk az esztergomi élményfürdõben, több alka-
lommal kirándultunk a Pilisben, voltunk moziban, illetve nyáron
20 gyermekünkkel részt vettünk a Csobánkán megrendezett
Szövetség az Életért ifjúsági táborban, melynek fõszervezõje
Szûcs Balázs atya, csoportunk lelki vezetõje volt. Decemberben
nagy sikerrel zártuk Mikulás-akciónkat is, melynek keretében
hat önkéntes segítõnk beöltözött Mikulásnak, és két-két kram-
pusszal kísérve 90 helyi gyereknek osztottak ki csomagot.
A szentendrei Péter-Pál templom adott helyet a helyi Karitász
gyermekcsoportjával közösen elõadott betlehemes játékunk
számára, melynek két fõ rendezõje Kivés Zoltán és Háromszék
Gyula voltak. A betlehemes játékot követõen a szentendrei
adventi vásárban mûködõ „angyalmûhely“ jóvoltából tudtunk
ajándékokat is osztani a mûsorban szereplõ gyerekeknek.
A SPAR akcióban kiemelkedõ segítséget nyújtott a Szentendrei
Ferences Gimnázium és rengeteg önkéntes, akiknek ezúton is
szeretnénk megköszönni segítségüket. Az akció végeztével
közel 300 csomagot készítettünk és osztottunk szét.

Aszentendrei Hajléktalan
Menedékhely lakói nin-
csenek egyedül. A vá-

rosban nemcsak éjjeli me-
nedékhelyet találnak a hét-
köznapi életbõl kiszorult em-
berek, hanem egy példátlan
civil összefogás eredménye-
ként rendszeres vasárnapi
ebédhez is jutnak. A szálló
vezetõje, Kovács Miklósné
Mária kezdeményezésére in-
dult el az úgynevezett „Va-
sárnapi ebéd“ megszervezése,
hogy a bentlakók az ada-
kozóbb ünnepnapok elmúltá-
val is kaphassanak meleg-
séget, egy kis törõdést, legyen
rendszeres kötõdésük a kül-
világhoz, embertáraikhoz. Im-
már hat éve töretlenül, min-
den vasárnap érkezik meleg
ebéd, ami a helyi lakosok; ci-
vil segítõk, nagycsaládosok,
egyedülállók, képviselõk, há-
zaspárok, baráti közösségek
összefogását, munkáját di-
cséri.
Mára több mint harmincan
vannak önkéntesek, akik fel-
váltva, rendszeresen elkészítik
az ebédre szánt tápláló, húsos
egytálételeket – székelyká-
posztát, babgulyást, töltött
káposztát, palóclevest – vagy
pénzadománnyal segítik a
fõzést.
A „tevékeny fõzõk“ között van
Pirityiné dr. Papanek Márta
orvos is, aki öt gyermekével,
népes családjával immár öt éve
vesz részt rendszeresen a
„Vasárnapi ebéd“ elkészí-
tésében. 
„Nálunk ez már családi ese-
mény, amiben a legkisebbek is
részt vállalnak; mindenkinek
megvan a maga feladata.
–meséli Márta. A legkisebbek
krumplit hámoznak, a nagyob-
bak a beszerzésben segítenek,
a férjem és a legnagyobb fiam
pedig leviszi a meleg ételt a
szállóra.“
A család korábban egy barát-
tól hallott a lehetõségrõl, és

azóta szívükön viselik a se-
gítésnek ezt a formáját.
„Másokhoz hasonlóan nekünk
is mindig nagy lelkiismereti
kérdést jelentett, hogy amerre
megyünk, lépten-nyomon ado-
mánykérõkbe botlunk, de min-
denkin segíteni, percenként
pénzadományt adni nem lehet.

Így, amikor hallottunk errõl a
kezdeményezésrõl, úgy gondol-
tuk, ez nagyon szép és hasznos
formája a mások felé fordulás-
nak. Kéregetõt látva jól esik
arra gondolni, hogy bár pénzt
nem adtunk, de egy tányér
meleg étellel mégis segítünk.
Sõt, ezzel a személyes mun-
kánkat és az anyagiakat is
szervezetten, rendszeresen biz-
tosítjuk a számukra. Tudjuk,
hova kerül az adomány, és akik
kapják, így nem csak hideg
forintokat, hanem melegséget,
odafigyelést is kapnak az 
étellel.“
Mivel a családok, csoportok
felváltva fõznek – ki mikor tud,
a Pirityi-család általában két
havonta készíti el a körülbelül
húsz bentlakó számára az
ebédet, elõre egyeztetve a
szálló vezetõjével, mire lenne
leginkább igény, mi került ré-
gebben a bentlakók asztalára.
„A vasárnapi adomány-ebé-
dekbe belefõzöm a szívem-
lelkem, úgy készítem el, mintha
vendéget várnék, mintha a

saját asztalomhoz ültetném le
a megsegítetteket“ – vallja
Papanek Márta.
Az elsõ alkalommal rendkívül
megható meglepetés érte a
családot.
„A nagyfiunk édesapjával le-
vitte az elsõ »Vasárnapi ebé-
det« a menhelyre. Két napra rá

egy gyönyörû virágcsokrot
ábrázoló képeslapot hozott a
postás, amelyet köszönetkép-
pen a szálló valamennyi lakója
aláírt. Mindenki nagyon meg-
hatódott, és a lap sokáig dí-
szítette a családi faliújságot.
Az elmúlt év végén pedig min-
den segítõ hálaadó koncertet
kapott ajándékba a Péter-Pál
templomban, amit azt hiszem,
egyikünk sem felejt el.“

K. E.

Aki szívesen csatlakozna 
a segítõk csoportjához 

akár fõzéssel, akár 
adománnyal, jelentkezzen
Kovács Miklósné Máriánál 
a 06-20-326-7063-as 

telefonszámon, 
vagy a „Vasárnapi ebéd“

fõzésére Zakar Ágnes 
önkormányzati képviselõnél 

a 06-20-967-6820-as 
telefonszámon! 

Mindenkit szeretettel 
hívunk és várunk!

Hogyan segíthetünk?
A menedékhely számára szánt adományok – használt, jó állapotú ruha, takaró, háztartási
gépek, élelmiszerek, bútorok stb. egész nap leadhatók a szálló épületében, a Szabadkai út 11.
szám alatt, de ugyanitt Karitász szolgálat keretein belül, minden péntek délután a rászoruló
családok, gyermeküket egyedül nevelõk számára is végeznek gyûjtést, ahol gyermekruha, kon-
zerv, tartós élelmiszerek (pl. lekvár, méz, kakaó) terén igen elkelne a segítség.
Aki a környezetében magányos vagy családos segítségre szorulóról tud, illetve maga is segíteni
szeretne, kérjük, jelezze azt a 06-20-326-7063-as telefonszámon! 

Gondolatban egy asztalhoz ülünk…
Vasárnapi ebédfõzés a hajléktalanok számára

A Pirityi-család

Emberélet Alapítvány megkezdte a térség
szociális hálójának szervezését. 
Az alapítvány képzett önkéntes segítõi
szívesen vállalják a daganatos emberek
számára a lelkisegély nyújtást.

Segítünk:
• életmód-tanácsadás
• ingyenes Bachvirág-terápia
• lelkisegély nyújtás – otthonában vagy fogadóóráinkon 

az alapítvány központjában,
• egyéni vagy csoportterápia
• sorstársi segítõ szolgálat
• hozzátartozók gyászfeldolgozása,
• életmód könyvtárunkból könyveket bérelhet e témában
• egyéni igények felmérése
• egyénre szabott étrendi tanácsadás
• betegápolási tanácsadás
• ápolási eszközök beszerzésének és kölcsönzésének segítése
Személyes találkozásra – elõzetes megbeszélés alapján – az
Ön otthonában vagy az alapítvány központjában, a Szentendre,
Kör u. 3-ban van lehetõség.
Ha szükségét érzi, hívjon vagy írjon e-mailt!
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Telefonszámunk: 06-20-434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
emberelet@gmail.com
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Március 27. péntek 10 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
PALYA BEA: ÁLOM, ÁLOM,
KITALÁLOM... 
Énekelt mese gyermekeknek
Belépõjegy: 600 Ft

Március 28. szombat 19 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
A KELLÉKES
A kellékes: Kern András 
Rendezõ: Ilan Eldad
Belépõjegy: 2500 Ft

Március 29. vasárnap 19.30
PÉTER-PÁL TEMPLOM
Péter-Pál utca
SZÉP LILIOMSZÁL

Sebestyén Márta 
(ének, furulya) és Szamosi
Szabolcs (orgona) 
koncertje
Belépõjegy: 2000 Ft

Április 3. péntek 19 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
ZORÁN KONCERT
Nagyzenekari felállással
Belépõjegy: 2500 Ft 

Április 4. szombat, 17 óra
BARCSAY MÚZEUM
Dumtsa J. u. 10.
KOPJAFA-AVATÁS

Április 4. szombat 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
BERECZ ANDRÁS 
MESÉS ESTJE
Belépõjegy: 1500 Ft 

Április 5. vasárnap 18 óra
REFORMÁTUS TEMPLOM
Rákóczi Ferenc utca
VIRÁGVASÁRNAPI 
HANGVERSENY 
Belépõjegy: 800 Ft

Április 7. kedd, 19 óra
VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
Duna-korzó 16.
„HOMMAGE Á KODÁLY“ 
A Borbély Mûhely 
lemezbemutató koncertje
Belépõjegy: 600 Ft

– Nekem, most kellett a szín, a
szín és a kompozíció együt-
tesében rejlõ kifejezési mód,
ahhoz, hogy meg tudjam je-
leníteni azt az életérzést, amit
„társas magánynak“ hívok –
vallja Pistyur Imre szobrász az
Új Mûvész Étteremben kiállított
festményeirõl.
– Sokak számára új oldaláról
mutatkozik meg ezzel a kiál-
lítással.
– Pedig a festészet iránti sze-
retet és kíváncsiság nem tegnap
kezdõdött nálam. A településen,
ahol gyerekkoromat töltöttem,
két piktor is lakott, Szalóki Sán-
dor plen air és Szegvári Károly
mûtermi festõk. Kisfiúként
gyakran lebzseltem körülöttük,
éreztem, hogy valami külön-
leges erõ, valami titok hatja át
munkájukat. Lehetett esõ, nap-
sütés, hétköznap, ünnep, õket
semmi sem zavarta meg, teljes
alázattal tudtak a vászon felé
fordulni. Ekkor gondoltam
elõször arra, hogy a festés vala-
mi különleges, valami nagyon
jó dolog kell, hogy legyen.
Kezdetben akvarellel pró-
bálkoztam. Erõt adott, hogy
apám, aki kedvelt modellje volt
a szentendrei mûvésztelep fes-
tõinek, és értõje, befogadója a
mûvészetnek, szimpátiával fi-
gyelte lelkesedésemet. 
Éltek a környékünkön kõfaragók
is, akiknek keze alatt „megszó-
lalt“ az élettelen kõdarab. A
teremtés mítosza, ami a vászon-

ról „lejött“, náluk is tetten ér-
hetõ volt. Csakhamar azon kap-
tam magam, hogy rendre tele a
zsebem az útmenti kavicsokkal,
majd otthon nekiállok karcolni,
vésni, kalapálni, formálni a
kezembe kerülõ egyre nagyobb
köveket. Az elsõ tudatos, önál-
ló alkotói törekvések így végül
a kõhöz kõtõdnek, de a gyúj-
tópont a festészet volt.
– A hetvenes évek közepétõl
húsz évre letette a vésõt, nem
szobrászkodott. Pótcselek-
vésként kezdett el festeni?
– Valóban, a hetvenes évek
közepén, amikor az a vád ért,
hogy a szobraim amolyan „hen-
rymoorosak“ – miközben Henry
Moornak a nevét sem hallottam
akkor még – úgy éreztem, hogy
addig nem nyúlhatok a kõhöz,

amíg nem tudok olyat faragni,
ami csak saját magára, s nem
mások formavilágára emlékez-
tet. E húszéves alkotói szünet
alatt a festészet felé fordultam.
Érdekes momentum, hogy itt, a
hetvenes évek Mûvész Presszó-
jában is kiállítottam. Az akkori
szürreális képeimbõl a dinamiz-
mus, az aktivitás, az ifjúkori fan-
tázia áradt. Valami olyasmi,
hogy indulj el, téged vár a végte-
len… Hogy pótcselekvés volt?
Inkább útkeresés, stáció, ahogy
az utána következõ évek. Ki-
lencvenötben Deim Pali bácsi
biztatására tértem vissza a szob-
rászathoz, ezután lettek „gyer-
mekeim“ a Dodola, a Meditáló,
a Pusztai harcos, a Rovarkutya,
a Szõlõevõ, a Bogárdémonok és
a többiek…

– Szobrait szeretik, kedvelik
az emberek, mára kiharcolta a
szakma figyelmét is, ez utób-
bira bizonyíték, hogy tavaly
elhozta a szombathelyi Ars
Pannonica Biennálé elsõ díját
Mitikus kos címû szobrával. Az
elismeréshez több szentendrei
mûvész is gratulált. Ebben a
sikeres periódusában mi kész-
tette újból az ecset megra-
gadására?
– A kiállítás címében is szereplõ
életérzés: a minket körülvevõ
társas magány, amely éppúgy
jellemzõ manapság az alkotás-
ra, mint a társadalomra.
Mára többségében megszûntek,
szétzilálódtak a szellemiséggel
átitatott mikro- és makroközös-
ségek, és sok esetben érdek-
közösségek léptek a helyükre, a
kapcsolati tõke, a pénz mozgat-
ta „business barátságok“, klik-
kesedések a felszínen való to-
lakodás, az emberi lét, létezés
hétköznapi szépségeit bagatel-
lizáló szezonális trendiség.
Kiszorult a világ a világából, egy
látszatvilágnak adva át a helyét,
egy olyan világnak, ahol az
archetípusok, az õsi minták már
csak látensen, rejtõzködve,
árnyszerûen vannak jelen. 
– Ezeknek az árnyékoknak ad
otthont, életteret a mostani
képein. Miként talált rájuk?  
– Ahogy a szobrászatban, itt is
keresem a rám jellemzõ for-
manyelvet. Mindig is nagy ha-
tással voltak rám a fekete alakos
görög vázák, a távol-keleti árny-
játékok, amelyeket ugyanúgy a
mostani figuráim elõképeinek
tartok, mint ahogy a XX-XXI.

századi fekete tónusú pikto-
gramokat. A kiállított mûveken
a hatást az éles, harsány szí-
nekbe elúszó táj, és a letûnt élet-
stílus nyomatát adó, kissé
negédes, fekete alakok közös
létezése adja. Ma többnyire
kifelé élünk, e festmények re-
ményeim szerint éppen a befelé
figyelés, önmagunkhoz való
visszatalálás, a csendes szem-
lélõdés felé tereli a kiállítás
megtekintõjét.
– Nekem a „Néma hidak“ képe a
kedvencem, sokszor csak úgy
megállok elõtte – veti oda a pin-
cérnõ, miközben kiosztja a meg-
rendelt üdítõket.
– Látja, ez az, amirõl beszél-
tem… Na, ezért csinálom… 

Szondy Andrea

Csoma-kiállítás Kovásznán
Kõrösi Csoma Sándor… fé-
nyek… címmel rendez név-
adója születésének 225. év-
fordulójára kiállítást a Kõrösi
Csoma Sándor Közmûvelõdési
Egyesület . A kovásznai Városi
Képtárban kiállított mûvekkel
Kõrösi Csoma Sándor felbe-
csülhetetlen értékû kutatá-
saira és az egyesület 20 éves
fennállására emlékeznek. 

A kiállítás díszvendége Aknay JánosMunkácsy-díjas festõmûvész
lesz. A tárlat megnyitójára április 2-án, csütörtökön 17 órakor
kerül sor, a mûvek augusztus 15-ig láthatóak.

Téli álom
Dr. Gunda András TÉLI ÁLOM
címû fotókiállítása nyílik 
március 27-én, pénteken
16.30-kor a Dalmát Kávézó-
ban (Szentendre – Szamár-
hegy, Bartók Béla u. 8.).
Közremûködik: Takács Bence
elõadómûvész.
A kiállítás megtekinthetõ:
április 24-ig, naponta 12-22
óráig.

Tárlatvezetés
Március 28-án, 
szombaton 14-16 óráig 
CSALÁDI NAP a Szentendrei
Képtárban a STONEHENGE-TÕL
BUDAKALÁSZIG címû kiállí-
tásban. Krizbainé Szabó Éva
múzeumpedagógus díjtalan
tárlatvezetést tart, majd krea-
tív mûhelyfoglalkozás: „Ké-
szítsünk harangedényeket!”

Belépõdíj: 600 Ft/fõ
Diákoknak, nyugdíjasoknak
300 Ft/fõ
A foglalkozás anyagköltsége:
300 Ft/fõ

Aköveken túl – színek és árnyékok

Pistyur Imre
szobrászmûvész

„GYALOG“
címû

kiállítása nyílik 
április 2-án, 

csütörtökön 17 órakor

a Városháza Galérián
(Városház tér 1-3.)

A kiállítást megnyitja:
Lukács Tibor
festõmûvész

A résztvevõket köszönti:
dr. Dietz Ferenc
polgármester
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Március 13-án este zenés
áhítatra invitálták az
evangélikus templomba a

zenekedvelõket. Johann Sebas-
tian Bach születésének 324.
évfordulója alkalmából, a temp-
lom építendõ orgonájának ja-
vára rendezett emlékhangver-
senyen a meghívott mûvészek,
köztük a Zeneiskola tanárai,
valamint a gyülekezet énekkará-
nak elõadásában élvezhettük a
csodálatos mûveket. Felcsen-
dült többek között a géniusz
korál-szerzeményeinek és kan-
tátáinak egy-egy darabja, és a
János passió áriája is Kiss Noémi
elõadásában. A koncert után az
est házigazdájával, Zászkaliczky
Tamás orgonamûvésszel, a Ma-
gyar Bach Társaság alapító-
elnökével beszélgettünk.
– Gyönyörû darabokat hallhat-
tunk ma este. Mi lehet Bach
zenéjének titka, hogy mûvei
több mint háromszáz év után
is templomokat, koncertter-
meket töltenek meg, és ma is
megérintik a közönséget?
– Bach személye és munkássága
az európai zenetörténetben
egyedülálló. Egy kiadó felké-
résére Bach összes csembaló- és
orgonamûvének közreadásához
át kellett vizsgálnom a mester
valamennyi fennmaradt kézi-
ratát és a kortárs mûveket is.
Bach titka talán az a rend és a
harmónia, ami a kézirataiból is
sugárzik. Tökéletesen dolgo-
zott: a mûveiben nincs feles-
leges hang, de nem is hiányzik
egyetlen egy sem. Az alkotás
során a szöveget komolyan
tanulmányozta és ahhoz kom-
ponálta a zenét, hihetetlenül
érzékenyen tolmácsolva a mon-
danivalót a muzsikán keresztül.
Munkássága a hivatás és az élet
iránti alázatra és elfogadásra is
tanít. Valóban zseni volt, de zse-
nialitása nem törte szét a korlá-
tokat, amiben élt, sõt azok
között is egyedülállót tudott
alkotni. Mindent elfogadott;
semmilyen szabályt, mûfaji
megkötést nem hágott át. Se-
gített az utókornak felismerni,
hogy mindazok az írott vagy
íratlan törvények és szabályok,
amik bennünket is körülvesz-

nek, valójában nem kötnek
gúzsba, nem bénítanak meg.
Arra valók, hogy megfelelõ me-
derben, ezeken belül tudjunk
értékes és termékeny életet élni.
– Gondolom, ennek a páratlan
életmûnek és filozófiának a to-
vábbadására alakult meg a Ma-
gyar Bach Társaság is.
– Elsõ hallásra értelmetlenek
tûnhet, hogy miért van szükség
a világon a legnépszerûbb zene-
szerzõ mûveinek népszerûsí-

tésére. Igazából nem Bachnak
van szüksége rá, hanem nekünk
van szükségünk õrá! Bár ren-
geteg mûve elveszett, mégis
óriási anyagot hagyott ránk,
aminek csak egy töredékét tart-
ják repertoáron a gyakorló
muzsikusok. Például alig hall-
hatóak a kantátái, amelyek
pedig az életmû gerincét al-
kotják. Azon dolgozunk, hogy a
kevésbé játszott mûvek is egyre
jobban terjedjenek, megismerje
õket a közönség. Ezért elõadá-
sokat tartunk, tanulmánysoro-
zatot adunk ki, és számos kon-
certet is rendezünk. 
– A közelmúltban került a
kezembe „Az orgona képes kró-
nikája“ címû könyve, amely-
ben szintén foglalkozik Bach
munkásságával. Kinek szól ez
a könyv?
– A könyv elsõsorban azoknak
íródott, akik szeretik és szívesen
hallgatják az orgonazenét. Az
orgonának megvan az a misz-
tikuma, hogy közelrõl nem
igazán lehet vele találkozni,

hiszen „templomi“ magasságok-
ban van. Olyan izgalmas hang-
szer viszont, ami immár közel
kétezer esztendeje hangja, stí-
lusa, külseje által magán viseli
a történelem, az egyháztör-
ténet, a zenetörténet minden
rezdülését, az adott kor mû-
vészeti jegyeit. 
– A koncerten orgonamuzsikát
nem hallhattunk, hiszen még
csak most folyik a majdan meg-
építendõ orgona zenei, akusz-

tikai tervezése. Hallottunk vi-
szont áhítatos, taps nélküli
csendet, visszafogott átme-
netként az egyes darabok
között.
– Az elcsendesülés elsajátítása
valóban fontos. Ennek illusztrá-
lására került a meghívó hátol-
dalára Rembrandt: Máté evan-
gelista az angyallal címû fest-
ménye is, ahol az apostol befelé
figyelõ tekintete jelzi, nem látja
bár, de hallja a háta mögött álló
angyal szavát. Korunk átka,
hogy tönkreteszszük környeze-
tünket a folyamatos zajkeltés-
sel, így a mai emberek nagy része
nem képes átélni sem a külsõ,
sem a belsõ békességet. A zene
hallgatásához elengedhetetlen
a csend. Csitítsuk el belsõ za-
jainkat, és engedjük a zenét
belülrõl szólni, engedjük, hogy
Bach, akárcsak Máténak az
angyal, hírnökként üzenjen ne-
künk varázslatos, lélekig ható
muzsikáján keresztül.

Kolos Emõke

Kiállítások

MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
KIFÜRKÉSZHETETLEN
feLugossy László kiállítása.
Megtekinthetõ április 13-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig

RODIN GALÉRIA
Ady E. út 6.
„TEDD ZSEBRE 
A KIÁLLÍTÁST“
Elsõ Mobil Galéria
Megtekinthetõ április 13-ig

ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN
Bercsényi u. 4.
KIÁLLÍTÁS FIATALOK
FOTÓMÛVÉSZETI
STÚDIÓJÁNAK KÉPEIBÕL
Megtekinthetõ április 13-ig

MÛVÉSZTELEPI GALÉRIA
Bercsényi u. 51.
SZÁZADOS ÚTI
MÛVÉSZTELEP
GYÛJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ április 13-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.
STONEHENGE-TÕL 
A CSEPEL-SZIGETIG
Kora-bronzkori harcosnép
Magyarországon
Megtekinthetõ június 12-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig

MÛVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa u.
KIÁLLÍTÁS 
PISTYUR IMRE 
FESTMÉNYEIBÕL
Megtekinthetõ április 6-ig

FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér
LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia
Carrara festményei
Megtekinthetõ 
augusztus 31-ig

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

MÓRICZ ZSIGMOND MÚZEUM
Leányfalu,Móricz Zsigmond
út 153.
AZ OSZTRÁK-MAGYAR
HADITENGERÉSZET 
EMLÉKEI
Megtekinthetõ április 5-ig,
szerda kivételével 
mindennap, 10-tõl 12-ig 
és 14-tõl 17-ig

Koncert

VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
Oltai Adrienne terem
Duna-korzó 16.
Március 28. szombat 17 óra
HANGVERSENY
Közremûködik: Rónaszéki
Tamás hegedûmûvész, 
Déri György gordonka-
mûvész, s Hargitai Imre 
zongoramûvész
Mûsor: Bach, Haydn és
Beethoven mûvei
A belépés díjtalan

CAFÉ RODIN
Zenei  Klub-estek bemutatja:
Március 28. szombat 20 óra
A TAKÁTS TAMÁS BLUES
BAND JÁTSZIK
Jegyek 2000 Ft/fõ 
www.caferodin.hu

Elõadások

KOLPING
EGYESÜLET
Török köz

Március 28. szombat 16 óra
AZ ÁLLAMALAPÍTÓ 
SZENT ISTVÁN
Professzor dr. Losonci Miklós
mûvészettörténész elõadása

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Március 27. péntek 18 óra
TUDAT ALAPÚ OKTATÁS,
HONVÉDELEM ÉS TRANSZ-
CENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ
Dienes István fizikus
elõadása
Április 3. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Varga Tibor elõadása

IPARTESTÜLET NAGYTERME
Bercsényi u. 3.

Április 4. szombat 10 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
MILYEN LEGYEN AZ ÚJ 
TÁRSADALOM, ÉS MI 
A CIVILEK FELADATA?
Bánáti Ferenc elõadása

CAFÉ FREI
Bogdányi u. 40.

Április 3. péntek 19 óra
ÉLETÚT A BÖRZSÖNYTÕL 
A HIMALÁJÁIG
Szendrõ Szabolcs
hegymászó, természetfotós
elõadása
A kiállítás nyitva: május 3-ig 

FELHÍVÁS – Száz éve született Radnóti Miklós

A kerek évfordulók számvetésre, ünneplésre késztetnek. Radnóti az egyik
legkedveltebb költõnk: mûveinek vallomásossága, formai tökélye és a ver-
seinek állhatatos, minden körülmények között kinyilvánított életszeretete
emelik azzá. Márai Sándor naplóbejegyzésében így jellemzi: „Van a lényében
valami angyali. A legnehezebb emberi helyzetekben is világít, zsong, zeng
ez a lélek. Halálig énekelt, aztán eltûnt a ködben.“ Verseinek olvasása
közben máig hat ránk ennek a kivételes léleknek a varázsa. 
Ezért hívjuk és várjuk a versszeretõ diákokat május 5-én délután három
órára Szentendre fõterére, hogy a Nem tudhatom címû vers közös
elmondásával emlékezzünk a száz éve született költõre.

A Pest Megyei Könyvtár és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
megyei tagozata  

A zene és a csend teremtõ ereje
Zenés áhítat J. S. Bach születésének évfordulójára

Zászkaliczky Tamás 



Szentendrén, a 11-es fõúton, Lukoil ben-
zinkúttal szemben 1167 nm-es, sarok-
telken álló 100 nm-es családi ház 45 mil-
lió forintért eladó, többféle hasznosítási
lehetõséggel. Tel. 06-20-928-0517.

Szentendrén, 90 nöl-es, 30%-os beépít-
hetõségû, összközmûves sík telekrész asz-
faltos utcában, csendes környezetben
igényesnek eladó, tulajdonostól, 13,9
millió forintért. Tel. 06-30-605-7199.

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

Szentendrén, kitûnõ helyen kétszin-
tes, felújítást igénylõ, 2 x 100 nm-es
lakóház, 300 nöl telken, korrekt
áron, 26 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

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

Bükkös-pataknál 512 nm-es telekrész
építési engedéllyel, 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-527-2755.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Léleklátó szeretettel várja Budapesten!
Energetikai tisztítás, sorselemzés. Tel.
06-30-441-2769.

OOKKTTAATTÁÁSS

Francia minden szinten: Nyelvvizsga,
érettségi, beszélgetés vidám hangulat-
ban. Szemkeõ Dominikánál, Tel. 06-30-
999-9171.

Matematika korrepetálás nagy tapaszta-
lattal. Testvéreknek kedvezmény! Tel. 06-
30-478-8855, (26) 303-595.

Jazz-rock-pop tanítás! Zongora, gitár,
szaxofon. Énekeseknek mûsorbõvítés.
Tel. 06-30-949-2848, (26) 312-205.

Matematika- fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszer-
rel. Tel. 06-30-330-0554.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Tetõterek, válaszfalak kialakítása gipsz-
kartonnal, szigeteléssel. Redõny, reluxa
készítése, javítása gyorsan. Tel. 06-20-
935-7715.

Villany- és antennaszerelés: új
kiépítés, felújítás, hibajavítás. Földi-
és mûholdas vételi antennák sze-
relése, házi antennarendszerek és
házi mozi rendszerek összeszerelése.
Akár 2 órán belüli kiszállással, ga-
ranciával. Tel. 06-70-503-0069,
http://www.gregvill.hu

A Püspökmajor-lakótelepen, az óvodával
szemben, az új uszoda mellett bármilyen
tevékenységre megfelelõ, új építésû
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-550-
8585.

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

EEGGYYÉÉBB

Gyermekfelügyeletet vállal Szentendrén
és környékén vagy Budapesten, gépko-
csival rendelkezõ diplomás nõ. Tel. 06-
30-605-7199.

Eltartási szerzõdést kötne egyedülálló,
középkorú hölgy idõs személlyel. Tel. 06-
30-316-7533.

Mûkörmös tanuló modelleket keres
gyakorláshoz. INGYEN!!! Tel. 06-20-
210-9380.

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.

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

Belvárosi garzonlakás egy fõ részére
kiadó. Tel. 06-20-250-1638.

Szentendrén kiadó 75 nm-es új lakás,
amerikai konyhás, nappalis, 2 háló-
szobás, teljesen gépesített, udvarban
gépkocsi parkoló. HÉV-közeli, egyedi
fûtésû, mérõórás, klimatizált. Tel. 06-30-
242-8486, (26) 303-271, www.otthon-
vagyingatlan.hu, www.ingatlan.com.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás lakás
kiadó 60 ezer Ft+rezsiért + kaució. Tel.
06-30-212-8256.

Püspökmajor-lakótelepen kiadó áprilistól
44 nm-es lakás igényes felszereltséggel
és berendezéssel, egyedi mérõórákkal 
80 ezer Ft+ rezsiért. Tel. 06-20-368-8467.

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

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

Püspökmajor-lakótelepen kiadó 4. eme-
leti, 2 szobás lakás hosszú távra 50
ezer+rezsiért. Tel. 06-20-338-5033.

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

Szentendrén, a Deli Antal utcában új
építésû, 7 lakásos lakóparkban 75 nm-es,
saját kertes, kocsibeállós, központi por-
szívós, mosókonyhás lakás azonnali köl-
tözéssel kiadó. Tel. 06-70-944-0859.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, vízórás, bútorozatlan lakás
április 5-tõl hosszú távra kiadó. Tel. 06-
30-450-4919.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén felújított, azonnal beköl-
tözhetõ, 45 nm-es, örökpanorámás lakás
jó közlekedéssel magánszemélytõl te-
hermentesen eladó 10,3 millió forintért.
Tel. 06-20-482-1249.

Eladó Csobánkán 150 nöl-es telken, 100
nm-es 3 szobás családi ház, 26 millió
forintért. Tel. 06-20-912-3168.

Eladó Csobánkán 1200 nm-es (350 nöl-
es) összközmûves építési telek 15 millió
forintért. Tel. 06-70-433-1616, 06-20-
912-3168.

Eladó Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen
70 nm-es, cirkófûtéses, 1 szoba 2 fél-
szobás, étkezõs lakás. Irányár 19,5 millió
Ft. Tel. 06-20-515-7119.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Szentendre belvárosában garázs eladó.
Tel. 06 (26) 312-374.

ÁÁLLLLÁÁSS

Sétálóutcai ruhaüzletbe keresek kék-
könyvvel rendelkezõ eladót részidõre. Tel.
06-70-596-7400.

Most nyíló üzletembe részmunkaidõs
eladót keresek. Tel. 06-30-630-6006.

Megbízható, munkájára igényes segít-
séget keresek kertgondozásra, heti 1-2
napra Feltétel: saját gépkocsi és kertgon-
dozáshoz szükséges eszközök. Tel. 06-
30-640-2959.

Családokhoz közvetítünk meg-
bízható, lelkiismeretes idõsgondo-
zókat, bébiszittereket, takarító-
nõket. „EMPÁTIA“ Tel. 06-1-336-
1094, 06-70-380-5650.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Leinformálható, megbízható fiatal
hölgy bejárónõi , gyermekfelügyeleti
munkákat vállal több éves gyakorlat-
tal. Tel. 06-70-526-1791.

Takarítást vállalok. Tel. 06-20-203-0732.

Fûnyírást, kerti és házkörüli munkát vál-
lalok. Tel. 06-20-995-9143.

Középkorú hölgy takarítást és ház-
vezetõnõi munkákat vállal. Tel. 06-20-
499-1767.

Icurka-picurka babájára vigyázok, ha
szeretne elmenni szórakozni, vagy beteg
a gyerek. Kolozsvári Tünde, 06-20-562-
6892.

BBIIZZTTOONNSSÁÁGGTTEECCHHNNIIKKAA

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Kétszobás, 55nm-es lakás kiadó a Püs-
pökmajor-lakótelepen. Tel: 06-20-522-
7224, 14 és 20 óra között.

Bútorozott, II.-emeleti gázfûtéses, 
51 nm-es lakás kiadó. Tel. 03-30-387-
1540.

Vasvári-lakótelepen 71 nm-es, 1+2 fél-
szobás, cirkós lakás bútorozatlanul hosz-
szú távra kiadó április 1-jétõl. 75 000
Ft/hó+rezsi, 1 havi kaució szükséges. 
Tel. 06-20-555-9723.
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Szentendrén professzionális mûköröm-
építés. Tel. 06-30-911-86-66.

Bérszámfejtést és ahhoz kapcsolódó tel-
jes körû ügyintézést vállalunk. Tel. (26)
311-888 (8-tól 13 óráig), 06-30-543-
8950 (13 órától).

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

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-
nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-
8113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

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

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

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

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

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

Fogsorjavítás soron kívül Szentendrén!
Kényelmes, puhán maradó fogsorok
készítése kedvezõ áron, 3 nap alatt.
Emellett cégünk vállalja mindenfajta
fogtechnikai pótlás elkészítését, igény
szerint orvos ajánlásával Tel. (26) 300-
704. www.szentdent.hu

ÜÜZZLLEETT

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

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

Szentendrén, a Bogdányi utcában üzlet
bérbeadó. Tel. 06-20-944-1844.

Szentendrén, a Bogdányi u. 4. szám alatt
kiadó 2 üzlethelyiség: az egyik 22 nm-es,
a másik 27 nm-es, melyek egybenyit-
hatók. Bérleti díj 60 ezer Ft/hó/üzlet.
Tel. 06-20-361-4144.

Szentendrén, a Kucsera Ferenc utcában
helyiség kiadó. Tel. 06-20-203-5988 (14
óra után).

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

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

MAMI Nagyon szelid, idõs
szuka. Szentendrérõl, a
Fogoly utcából hozta be a
gyepmester  március 20-
án.

KERESSÜK GAZDÁIKAT

DORA Egy év körüli, faj-
tatiszta németjuhász
szuka, kedves, jól kezel-
hetõ. Március 17-én, a
Lidl parkolójából került a
gyepmesteri telepre.

ROY Fiatal németjuhász
kan. Kissé tartózkodó,
március 17-én, a Lidl par-
kolójából hozta el a gyep-
mester.

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

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE, 

Sztaravodai u. 54. 
Tel. 26/311-841, 
fax. 26/315-844

info@matefotooptika.hu
www.matefotooptika.hu

Nyitva tartás: 
H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

26 
ÉVESEK VAGYUNK

26% 
KEDVEZMÉNYT ADUNK

egy komplett szemüvegre
(keret+lencse)

ingyenes computeres
látásvizsgálattal
április hónapban

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

A Gondolat Televízió péntekenként 
18 órakor új adással várja kedves

nézõit Szentendre aktuális kérdései-
vel, hírekkel, információkkal.

Nézzenek bennünket!

Hétközben
• M0 közgyûlés a Városházán
• SzeVi Közéleti Klub
• Az Árvácska állatmenhely örökbefo-
gadó napja
• Városi népdalverseny az Izbégi
Iskolában
• Vállalkozói fórum az Ipartestületnél
• Fáklyás békejel a Postás-strandon
• Szentendrei Kamarazenekar jubileumi
hangversenye
• Elindult a Tavaszi Fesztivál: Palya Bea
koncert, Tavaszköszöntõ néptánc gála,
Krúdy est
• Ajánló a Tavaszi Fesztivál további
programjaiból

A Gondolat Televízió C8-as csatornán, a
196.25-ös frekvencián látható!
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PP’’AARRTT
MMOOZZII  
Duna-korzó 18.  
tel. 26/300 946
www.partmozi.hu

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

március 27. péntek
17:30 A MÁSOK ÉLETE 
– Jókai Anna ajánlásával  
színes, feliratos, német dráma, 137’,
(16) R: Florian Henckel von
Donnersmarck
20:00 EGY CSÉSZE TEA - 
JÓKAI ANNÁVAL
(A programot követõen az írónõ
dedikál. Belépõjegy: 800 Ft)  

március 28. szombat
15:15 VOLT színes magyarul beszélõ
amerikai animációs film, 96’, 2008
(12)  R: Byron Howard, Chris Williams 
17:00 BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS
ÉLETE 166’ (12) 

Legjobb rendezõ jelölés Oscar-díj
(2009) színes feliratos amerikai 
filmdráma, 2008 
rendezõ: David Fincher
szereplõk: Brad Pitt, Cate Blanchett
20:00 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12)
színes magyar vígjáték, 2008
rendezõ: Gyöngyössy Bence
szereplõk: Mucsi Zoltán, Scherer Péter,
Szarvas József, Hajdu István, Kálloy
Molnár Péter, Gesztesi Károly, Növényi
Norbert, Badár Sándor, Szõke András  

március 29. vasárnap
10:30 VOLT 96’ 
15:15 A BÁLNALOVAS színes 
magyarul beszélõ új-zélandi-német
filmdráma, 98’, 2002  R: Niki Caro
17:00 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12) 
19:00 JULES ÉS JIM 105’ (12)
(DVD vetítés)
fekete-fehér feliratos francia 
filmdráma, 105’, 1962 (12)  
R: François Truffaut. Sz: Jeanne
Moreau, Oskar Werner, Henri Serre
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) 
20:15 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12)

április 1. szerda 
17.30 BENJAMIN BUTTON KÜLÖNÖS
ÉLETE (166') (12)
20.30 AMAL (101') (12) DVD
színes feliratos kanadai filmdráma,
2007, rendezõ: Richie Mehta

április 2. csütörtök
17:30 PAPÍRKUTYÁK (92') (12)
„MEGSZÁLLOTTAK" (sorozat):
19:00 ZUHANÁS A CSENDBE 
színes, feliratos, angol dokumentum-
film 106', 2003 (12), 
rendezõ: Kevin Macdonald
(Az Andokban lévõ 6344 m magas
Siula Grande megmászásának
története)
A vetítést követõen Geyer Attila
hegymászó (az Excelsior Hegymászó
Egyesület alelnöke) - eszközök bemu-
tatásával - beszámolót tart. 
(A belépõjegy a teljes programra: 
700 Ft)

április 3. péntek
17:45 A KUSZKUSZ TITKA (151') (12),

DVD színes feliratos francia dráma,
2007 rendezõ: Abdel Kechiche
20:15 FROST/NIXON (122'). (16)
Oscar-díj (2009) – Legjobb film, ren-
dezõ, BAFTA-díj (2009) – Legjobb film,
rendezõ, Golden Globe díj (2009) 
színes feliratos amerikai-angol-francia
filmdráma, 2008
rendezõ: Ron Howard, szereplõk: Frank
Langella, Michael Sheen 

április 4. szombat
15:00 VOLT (96') (12)
színes magyarul beszélõ amerikai ani-
mációs film, 2008
rendezõ: Byron Howard, Chris Williams
16:45 PUSKÁS HUNGARY (118') (12),
DVD, színes magyar életrajzi film, 2009
rendezõ: Almási Tamás
szereplõk: Puskás Ferenc, Puskás
Ferencné Bözsike, Puskás Éva  Grosics
Gyula  Buzánszky Jenõ, Szepesi
György, Franz Beckenbauer, Alfredo Di
Stefano, Raymond Kopa, Pelé
18:45 PAPÍRKUTYÁK (92') (12)
20:15 FROST/NIXON (122') (16)

április 5. vasárnap 
10:30 ÁLLATI SZERELMEK (85')
színes feliratos francia dokumentum-
film, 2007
rendezõ: Laurent Charbonnier
16:00 VOLT (96') kh 12)
18:00 PAPÍRKUTYÁK (92') (12)
20:00 PUSKÁS HUNGARY (118') (12),
DVD

április 6. hétfõ
18:00 FROST/NIXON (122') (16)
20:15 A KUSZKUSZ TITKA (151') (12),
DVD

április 7. kedd
17:00 SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS
FESTÕI:
3. EGY HAZÁTLANNÁ LETT
NAGYBÁNYAI FESTÕ SZENTENDRÉN
Boromisza Tibor (1922-1927)
Török Katalin mûvészeti író (Ipszilon
Galéria), vetítéssel kísért kilencrészes
elõadás-sorozata (500 Ft-os támogatói
hozzájárulást elfogadunk)
19:00 PAPÍRKUTYÁK (92') (12)
20:30 FROST/NIXON (122') (16)

április 8. szerda
18:15 PUSKÁS HUNGARY (118') (12)
20:30 PAPÍRKUTYÁK (92') (12)

április 9. csütörtök
18:00 FROST/NIXON (122') (16)
20:15 A SZABADSÁG ÚTJAI (112')
(16) színes feliratos amerikai-angol
romantikus dráma, 2008
rendezõ: Sam Mendes (Amerikai 
szépség, A kárhozat útja)
szereplõk: Kate Winslet, Leonardo
DiCaprio

április 10. péntek
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK:
Halmos Béla népzene kutató 9 részes
népzene történeti elõadás sorozata
2. RABJA VAGYOK AZ ÉLETNEK 
dokumentumfilm 54'
Portré Maneszes Márton kántor 
magyarszováti prímásról. 
Rendezte: Szomjas György
(A Kós Károly Általános Mûvelõdés
Központtal – Budakalász – közös 
rendezvény)
(Belépõjegy: 600 Ft)

20:15 EL GRECO (119') (12)
színes feliratos görög-spanyol életrajzi
dráma, 2007
rendezõ: Yannis Smaraqdis

április 11. szombat
10:00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL:
ZSIGA FÖSTÕ FEST A Tintaló Társulás
elõadása. Lázár Ervin színekrõl szóló
meséibõl mutatnak be válogatást.
Utána játszóház, valamint kakaó és
kalács a gyerekeknek
(Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft)
14:15 A RÓKA ÉS A GYEREK (92')
színes magyarul beszélõ francia 
filmdráma, 2007
rendezõ: Luc Jacquet 
16:00 MAMMA MIA! (109') (12)
színes magyarul beszélõ angol-
amerikai zenés vígjáték, 2008
rendezõ: Phyllida Lloyd
szereplõk: Meryl Streep, Amanda
Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan,
Stellan Skarsgard
18:00 EL GRECO (119') (12)
20:30 A SZABADSÁG ÚTJAI (112') (16)

április 12. vasárnap
10:30 MÉZENGÚZ (90')
színes magyarul beszélõ amerikai 
animációs film, 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
14:30 A RÓKA ÉS A GYEREK (92')
16:15 MAMMA MIA! (109') (12)
18:15 A SZABADSÁG ÚTJAI (112') (16)
20:15 EL GRECO (119') (12)

április 13. hétfõ
16:00 MÉZENGÚZ (90')
18:00 MAMMA MIA! (109') (12)
20:00 FROST/NIXON (122') (16)

április 14. kedd
17:30 FROST/NIXON (122') (16)
20:00 ÖNARCKÉP-ÁLARC NÉLKÜL:
PETROVICS EMIL ZENESZERZÕ ESTJE
Bemutatásra kerül a mûvész portré-
filmje. Rendezte: Petrovics Eszter
Mûsoron: SZERB NÉPDALOK. 
Elõadja: Bokor Jutta operaénekes.
Zongorán kísér: Bartinai Gábor 
zongoramûvész. 
Az est házigazdája: Czigány György
(Belépõjegy: 600 Ft)

április 15. szerda 
18:00 FROST/NIXON (122') (16)
20:15 A SZABADSÁG ÚTJAI (112') (16)

április 16. csütörtök
18:00 SZEVI KÖZÉLETI KLUB:
HÓHÉR, VIGYÁZZ! dokumentum-
film 80'
A film után: Wittner Mária ország-
gyûlési képviselõvel (Fidesz) beszélget
Jámborné Benkei Ildikó újságíró. 
A Szentendrei Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesülettel közös
rendezvény. (A belépés díjtalan)

április 17. péntek
18:30 MESTERÓRÁK (sorozat):
ÉLETÜNK ÉS A SZEX - 
Dr. Lux Elvira elõadása
(Belépõjegy: 500 Ft)
20:15 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)

BAFTA-díj (2009) - Legjobb rendezõ,
Golden Globe díj (2009) - Legjobb
filmzene, Cannes (2008) - Arany Pálma
jelölések, színes feliratos amerikai
filmdráma, 2008
rendezõ: Clint Eastwood
szereplõk: Angelina Jolie, John
Malkovich

április 18. szombat
16:15 MADE IN HUNGARIA (100')
(12) színes magyar zenés film, 2009
rendezõ: Fonyó Gergely
szereplõk: Szabó Kimmel Tamás, Kiss
Tünde, Fenyõ Iván
18:00 ESKÜVÕ UTÁN (120')(12)
színes feliratos dán-svéd filmdráma,
120 perc, 2006
rendezõ: Susanne Bier 
szereplõk: Mads Mikkelsen (Ádám
almái, Gengszterek fogadója), Rolf
Lassquard
20:00 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)

április 19. vasárnap
10:30 MÉZENGÚZ (90')
16:00 VIDRASORS (52')
17.30 A SZABADSÁG ÚTJAI (112') (16)
20:00 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)

április 20. hétfõ
18:00 MADE IN HUNGARIA (100') (12)
20:00 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)

április 21. kedd
17:45 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)
20:15 A SZABADSÁG ÚTJAI (112') (16)

április 22. szerda
18:00 MADE IN HUNGARIA (100') (12)
19:45 ELCSERÉLT ÉLETEK (140') (16)

április 23. csütörtök
18:00 VÁROSTUDÁS SZABADEGYETEM:
SZERESSÜK SZENTENDRÉT! - Vizuális
meditáció aspektus módosításhoz -
Kemény Zoltán grafikusmûvész fejtörõ
játékokkal és kiállítással fûszerezett
elõadása. (A belépés díjtalan)
20:30 ESKÜVÕ UTÁN (120') (12)

április 24. péntek
18:00 VALAMI AMERIKA 2. (110') (12)
színes magyar vígjáték, 2008
rendezõ: Herendi Gábor
szereplõk: Pindroch Csaba, Szabó
Gyõzõ, Hujber Ferenc, Oroszlán Szonja,
Csuja Imre, Ónodi Eszter 
20:00 A VILÁG NAGY 
ÉS A MEGVÁLTÁS A SARKON
ÓLÁLKODIK (105') (12)

április 25. szombat
16:00 ÖZÖNVÍZ (87')
színes magyarul beszélõ francia 
animációs film, 2003
rendezõ: Jacques Rémy Girerd
18:00 MADE IN HUNGARIA (100') (12)
20:00 FÉL NELSON (106') (16)
színes feliratos angol filmdráma, 2006
rendezõ: Ryan Fleck
Ryan Gosling, Shareeka Epps

április 26. vasárnap
10:30 ÖZÖNVÍZ (87')
CSALÁDI VASÁRNAP:
16:00 A MONGÓLIAI BURJÁTOK
SÁMÁN SZERTARTÁSAI (Moziterem)
Balogh Mátyás mongolkutató
filmvetítéssel egybekötött elõadása
(Belépõjegy: 600 Ft)
16:00 FESSÜK MEG A ZENÉT
JÁTSSZUK EL A SZÍNT! (Kisterem)
Rajzos délután Farkas Verával 
(6-11 éveseknek) (A két programra
együttesen a családi belépõjegy ára:
500 Ft/fõ)
18:00 A VILÁG NAGY 
ÉS A MEGVÁLTÁS A SARKON
ÓLÁLKODIK (105') (12)
színes feliratos bolgár-német-szlovák-
magyar filmdráma, 2008
rendezõ: Stephan Komandarev
20:00 VALAMI AMERIKA 2. (110') (12)

április 27. hétfõ
18:00 MADE IN HUNGARIA (100') (12)
20:00 FÉL NELSON (106') (16)

április 28. kedd
18:00 VALAMI AMERIKA 2. (110') (12)
20:00 A VILÁG NAGY 
ÉS A MEGVÁLTÁS A SARKON
ÓLÁLKODIK (105') (12)

április 29. szerda
18:00 FÉL NELSON (106') (16)
20:00 MADE IN HUNGARIA (100') (12)

április 30. csütörtök
18:00 MARLEY MEG ÉN (118') (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
vígjáték, 2008
rendezõ: David Frankel
szereplõk: Owen Wilson, Jennifer
Aniston
20:00 FÉL NELSON (106') (16)

május 1. péntek
17:00 HARRY POTTER ÉS A FÕNIX
RENDJE (138') (12)
színes magyarul beszélõ angol-
amerikai családi kalandfilm, 2007
rendezõ: David Yates
szereplõk: Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Helena Bonham Carter, Emma
Watson 
19:30 GETTÓ MILLIOMOS (118') (12)

Oscar-díj (2009) - Legjobb rendezõ,
BAFTA-díj (2009) - Legjobb rendezõ,
Golden Globe díj (2009) - Legjobb rendezõ
színes, feliratos angol-amerikai krimi,
2008, Rendezõ:  Danny Boyle
(Trainspotting, Sekély sírhant)

május 2. szombat
10.00 HARRY POTTER ÉS A FÕNIX
RENDJE (138') (12)
16:00 KUTYASZÁLLÓ (100')
színes magyarul beszélõ amerikai
vígjáték, 2009
rendezõ: Thor Freudentha
18:00 MARLEY MEG ÉN (118') (12)
20:15 GETTÓ MILLIOMOS (118') (12)

május 3. vasárnap
10:30 KUTYASZÁLLÓ (100')
16:00 MARLEY MEG ÉN (118') (12)
18:00 GETTÓ MILLIOMOS (118') (12)
20:15 FÉL NELSON (106') (16)

F E L H Í V Á S
FOTÓ-VIDEÓ SZAKKÖR INDUL

13-16 ÉVESEKNEK

A szakkör tanfolyam jellegû.
A 12 alkalom során a fiatalok megis-
merkednek a fényképezés és moz-
góképkészítés gyakorlati- 
és elméleti alapjaival.
A heti egyszeri, két órás foglal-
kozás, a P’art Mozi kistermében
multimédiás környezetben a fotó-
záshoz és videózáshoz szükséges
számítógépes alapismeretek elsa-
játítását is segíti.
Rövidfilmek, valamint fotótörté-
neti sorozatok is vetítésre kerül-
nek, ill. a résztvevõk feladatként
kapott és elkészült tematikus fo-
tósorozatait, videofelvételeit kö-
zös konzultáció formájában be-
széljük meg.
A foglalkozások záró eseménye egy
fotókiállítás és egy filmvetítés lesz,
ahol a résztvevõk munkáit bemu-
tatjuk a nagyközönségnek is.

A szakkör részvételi díja: 20 ezer
forint, amely két részletben is fizet-
hetõ.
A foglalkozások szombati napokon
15-17 óra között lesznek.
Jelentkezést korlátozott számban
és jelentkezési sorrendben foga-
dunk el.
A foglalkozásokat Kodolányi Sebes-
tyén film- és médiamûvész vezeti

Jelentkezés és információ: 
(06-26) 777-010
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