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KULTÚRA
Összeállításunk  
a 10-13. oldalon

arcok
Az Év belsõépítésze díjat idén Kocsis Gáspár és Kocsis Barnabás belsõépítész-építész mûvész
nyerte (11. oldal). Április 17-én a P’Art Mozi Mesterórák sorozatában dr. Lux Elvíra szexológus
Életünk és  szex címmel tart elõadást (program a 15. oldalon). A Szentendrei Régi Mûvésztelep
új galériájának üzemeltetésére és kulturális célú hasznosítására kiírt pályázatot dr. Orosz Ilona
Léna galériája nyerte meg (10. oldal). A héten ünnepeljük a Költészet napját, József Attila
születésének 104. évfordulójára emlékezve (programok a 12. és 13. oldalon). A költõ életét és
munkásságát bemutató kiállítás megtekinthetõ a Pest Megyei Könyvtárban április 25-ig.

Kocsis Gáspár Kocsis Baranabás Dr. Lux Elvíra Dr. Orosz Ilona Léna József Attila (1905-1937)

A jelszó: VIZES NYOLCAS
„Nyolcszor jobb, mint máshol!“ – szól a szentendrei Uszoda- és Szabadidõközpont szlogenje. A napok-
ban derült ki, hogy az intézmény hivatalos neve Vizes Nyolcas, teljes nevén Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpont lesz. Honlapjának, a www.v-8.hu oldalnak a tanúsága szerint az uszoda- és well-
ness-részleg minden nap reggel hattól este kilenc óráig tart nyitva, a gyermekfarm tíztõl hat óráig áll
rendelkezésre, a konferencia- és rendezvénytermek pedig igény szerint, elõzetes egyeztetés alapján
várják az érdeklõdõket. Az intézményben helyet kapnak vendéglátóegységek is, mint Aqua Pub, Aqua
Coffe Shop, Aqua Wellness Bár, Aqua Sky Grill, Aqua Terasz és bowling. A létesítményben orvosdiag-
nosztikai központ, gyógyszertár, fitness-részleg, továbbá sportbolt is várja a vendégeket.
Ami a jegyárakat illeti, a V8 hozza a környék árait, de nem lépi túl azokat: a teljes árú uszoda napijegy
1800 forintba kerül. Az uszoda megépítése régi álom, amit most sikerült a városnak megvalósítania. 
A sportlétesítmény uszodarészlegébe történõ belépés az üzemeltetõ üzletpolitikai döntés alapján
diákoknak, nyugdíjasoknak és szentendrei lakcímkártyával rendelkezõknek csak 1620 forint lesz egész
napra, de a bevezetõ idõszakban, nyár végéig alacsonyabb az ár: a felnõtt uszoda napijegy 1600, a
diák, nyugdíjas és szentendrei lakcímkártyával rendelkezõk részére szóló kedvezményes jegy 1440
forintba kerül. Alacsonyabb áron mehetnek be a 17 év alattiak, valamint a családok és a legalább tízfõs
csoportok. A városvezetés célkitûzéseinek megfelelõen a diákok úszásoktatása is megvalósul a létesít-
ményben. A wellness-részlegen teljes árú napijegy 3700 forint, amely szintén számos kedvezménnyel
csökkenthetõ. A Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpont ünnepélyes keretek között május 1-jén
nyitja meg kapuit a nagyközönség elõtt. 
A létesítményrõl részletes tájékoztatót a www.v-8.hu honlapon olvashatnak.                                   - t -
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PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a kistérségi járó-beteg szakellátás
fejlesztése a Közép-magyarországi

Régióban címû Közép-magyarországi
Operatív Programban foglalt együtt-

mûködés megvalósítására 

A megpályázható összeg felsõ határa: 
1 000 000 Ft. A pályázatok beérkezé-
sének határideje: április 20. (hétfõ)
12 óra. A pályázati adatlap letölthetõ
Szentendre honlapjáról: www.szentend-
re.hu. A pályázattal kapcsolatban továb-
bi információt dr. Gerendás Gábor, a
Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetõ-
je ad a (26) 503-361 telefonszámon,
vagy ügyfélfogadási idõben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
szociálisan rászorult személyek
támogatását ellátó szervezetek

támogatására 

A megpályázható összeg felsõ határa 
1 400 000 Ft. A pályázatok beérkezé-
sének határideje: április 20. (hétfõ)
12 óra. A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi információval dr. Gerendás Gábor
a Közigazgatási és Népjóléti Iroda
vezetõje a (26) 503-361 telefonszámon,
vagy ügyfélfogadási idõben szolgál.

Szentendre Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet építéshatósági ügyintézõi

feladatok ellátására

Feltételek: magyar állampolgárság;
cselekvõképesség; büntetlen elõélet;
felhasználói szintû MS Office; vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
egyetemi vagy fõiskolai szintû épí-
tészmérnöki, építõménöki (szerke-
zetépítõ, magasépítõ üzemmérnök)
szakképzettség vagy fõiskolai szintû
településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség
A jelentkezéshez csatolni kell:  szak-
mai önéletrajzot, motivációs levelet,

három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt;  iskolai és egyéb sza-
kképesítések másolatát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent: építéshatósági munkakörben
szerzett 3-5 év szakmai tapasztalat,
szentendrei vagy kistérségi lakóhely
A munkakör határozatlan  idõre szól,
heti 40 órás, teljes munkaidõs fog-
lalkoztatás. Próbaidõ hat hónap. A
munkakör betölthetõ: május 1.
A pályázat benyújtásának határide-
je: április 13.
Ellátandó feladatok: építésügyi ható-
sági engedélyezéssel és kötelezéssel,
az ingatlanminõsítéssel és átminõ-
sítéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
szükség szerint a szakhatósági egyez-
tetések és a szakhatóságokkal való
együttmûködés.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal
címére (2000 Szentendre, Városház tér
3.) kell eljuttatni „építéshatósági ügy-
intézõ“ jeligével ellátva.
A www.kozigallas.gov.hu weboldalon
való publikálás dátuma: április 3.
Szakmai információ: Szirmai Erika,
Építéshatósági Iroda vezetõje, (26)
503-301

Szentendre Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet építéshatósági ügyintézõi

feladatok ellátására

Feltételek: magyar állampolgárság;
cselekvõképesség; büntetlen elõélet;
felhasználói szintû MS Office, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
egyetemi vagy fõiskolai szintû épí-
tészmérnöki, építõmérnöki (szerkezet-
építõ, magasépítõ üzemmérnök) szak-
képzettség vagy fõiskolai szintû te-
lepülésmérnöki (városgazdasági mér-
nöki) szakképzettség,
A jelentkezéshez csatolni kell:  szak-
mai önéletrajzot, motivációs levelet,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt; iskolai és egyéb szak-
képesítések másolatát;
A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent: építéshatósági munkakörben
szerzett 3-5 év szakmai tapasztalat,
szentendrei vagy kistérségi lakóhely
A munkakör határozott  idõre szól,

gyermekáldás idejére, heti 40 órás, tel-
jes munkaidõs foglalkoztatás. Próba-
idõ hat hónap.
A munkakör betölthetõ: május 1.
Leadási határidõ: április 13.
Ellátandó feladatok: építésügyi ha-
tósági engedélyezéssel és kötelezés-
sel, az ingatlan minõsítéssel és át-
minõsítéssel kapcsolatos feladatok
ellátása, szükség szerint a szakhatósá-
gi egyeztetések és a szakhatóságokkal
való együttmûködés
A www.kozigallas.gov.hu weboldalon
való publikálás dátuma: április 3.
Szakmai információ: Szirmai Erika,
Építéshatósági Iroda vezetõje, (26)
503-301

Szentendre Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala munkatársat

keres lakásgazdálkodási 
feladatainak ellátására

Feltételek: középiskolai végzettség és
építõipari, épületgépészeti szakképe-
sítés; B-kategóriás jogosítvány; ma-
gyar állampolgárság; büntetlen elõ-
élet, vagyonnyilatkozat tétel;
A jelentkezéshez csatolni kell: szak-
mai önéletrajzot; három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt; iskolai
és egyéb szakképesítések hiteles máso-
latát; egy évnél nem régebbi orvosi
alkalmassági vizsgálat. 
A munkakör határozatlan idõre szól,
próbaidõ hat hónap.
A munkakör betölthetõ: május 1.
A kiválasztásnál elõnyt jelent: önkor-
mányzati ingatlankezelés területen
végzett gyakorlat, mûszaki tapaszta-
lat, szentendrei helyismeret
Pályázat benyújtásának határideje:
április 13.
Ellátandó feladatok:
önkormányzati tulajdonú ingatlanok
kezelése, állagmegóvás biztosítása,
lakásgazdálkodás.
A szakmai önéletrajzot a Polgármesteri
Hivatal címére kérjük eljuttatni (2000
Szentendre, Városház tér 3.) lakás-
gazdálkodási ügyintézõ jeligével
Szakmai információ: Puhl Márta iro-
davezetõ, (26) 503-373
A www.kozigallas.gov.hu weboldalon
való publikálás dátuma: április 3.

Szentendre Város Önkormányzata
pályázatot hirdet „külterületi õr“
feladatok megbízási jogviszony

keretében történõ ellátására

Feltételek: középfokú iskolai végzett-
ség; magyar állampolgárság; cselek-
võképesség; büntetlen elõélet; lõ-
fegyvertartási engedély; számlaké-
pesség.

A kiválasztásnál elõnyt jelent:mezõõri
gyakorlat, vadászati gyakorlat.
A jelentkezéshez csatolni kell: szak-
mai önéletrajzot,  három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai
és egyéb szakképesítések másolatát,
lõfegyvertartási engedély másolatát,
egyéni vállalkozói igazolvány máso-
latát
Ellátandó feladatok: az Önkormányzat
tulajdonában álló külterületi ingat-
lanok védelme,  illegális szemétleraká-
sok felderítése, külterületi önkormány-
zati területen található veszett állatok
kilövése, szolgálati napló vezetése az
elvégzett feladatokról.
A megbízás határozatlan idõre szól. 
A megbízási díj mértéke 69 000 Ft/hó
számla alapján.
Jelentkezési határidõ: április 15.
(szerda) 16 óra.
A szakmai önéletrajzot írásban kérjük
eljuttatni dr. Dietz Ferenc polgár-
mester nevére a Polgármesteri Hiva-
talba a 2000 Szentendre, Városház tér
3. címre. További felvilágosítás: dr.
Gerendás Gábor, Közigazgatási és
Népjóléti Iroda vezetõje, 503-361

OKTATÁSI PÁLYÁZAT 

Pályázat nyújtható be minden olyan
tevékenységre, programra, amely elõ-
segíti a honismeret, a szentendreiség
(lokálpatriotizmus) kialakítását, a ma-
gyar történelem helyi vonatkozásainak
megismertetését a nevelési, oktatási,
szabadidõs tevékenységek során (pl.
tanulmányi, kulturális, történelmi isko-
lai és városi versenyek, a gyermekek
szabadidõs tevékenységét gazdagító
rendezvények, stb.), illetve a határon
túli magyarság – különös tekintettel a
testvérvárosokra  –  életének és kultúrá-
jának, jobb megismerését célzó prog-
ramokra (pl. rendkívüli osztályfõnöki,
történelem, irodalom földrajz vagy
egyéb tanóra, vagy iskolán kívüli tevé-
kenység keretében).
A beérkezett pályázatokat a Kul-
turális, Oktatási és Kisebbségi Bizott-
ság bírálja el.
A pályázat beérkezésének határideje:
április 29. szerda 12 óra
Valamennyi pályázatot a polgármesteri
hivatal iktatójába vagy ügyfélszol-
gálatára kell leadni, személyesen vagy
levélben (Szentendre, Városház tér 3.).
A borítékon fel kell tüntetni a pályázat
nevét! A pályázattal kapcsolatban érdek-
lõdni lehet: Dala-Nagy Katalin oktatási
referensnél: 26/503-337; e-mail: dala.
nagy@ph.szentendre.hu. 
A pályázati adatlap letölthetõ Szent-
endre Város honlapjáról: www.szent-
endre.hu

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ
a Szentendre 1931 hrsz-ú ingatlanon levõ 

TENISZPÁLYA ÜZEMELTETÉSÉRE.
A pályázatok benyújtásának határideje április 16. csütörtök, 9 óra.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely 
a  Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át. 

A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3., I. emelet) 
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-364, 503-377



aktuális 3
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM • 14. SZÁM • 2009. ÁPRILIS 10.

A polgármester 

naplója
Április 10. (péntek)
09.00 A szabályozási terv-
vel kapcsolatos megbe-
szélés

Április 14. (kedd)
09.00 A lpo lgá rmeste r i
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Új Kul-
turális Központ ügyveze-
tõjével egyeztetés
15.00   DPÖTKT irodavezetõ-
jével megbeszélés
17.00 Képviselõi megbe-
szélés az uszodában

Április 15. (szerda)
09.00 Esélyegyenlõségi és
Civil nap
15.00 Sajtótájékoztató
16.00 Gyorsvasút ügyében
egyeztetés Pomáz és Buda-
kalász polgármesterével

Április 16. (csütörtök)
09.00 Közlekedési rendrõl
egyeztetõ megbeszélés
10.00 Építészmérnöki Ka-
marával való együttmûkö-
désrõl egyeztetés
11.00 Szentendrei nyugdí-
jasok vezetõivel megbe-
szélés

HÍREK

Új buszok Pismányban

A Volánbusz Zrt. a helyi közlekedésben Szentendre-Pismány
útvonal ellátására alvállalkozót kért fel, így március közepétõl
a Csiki-Bege Kft. bevonásával látja el a vonal közlekedését.
Az alvállalkozó által mûködtett járatokon az új, légkondi-
cionált, magas komfortfokozatú autóbuszok változatlan me-
netrenddel és díjszabással közlekednek.

Indulhat az Egres út felújítása

A képviselõ-testület hozzájárult a „Szentendre Egres út I. és
II. szakaszának, valamint a Barackos utca szilárd burkolattal
történõ ellátása, járda, továbbá buszforduló kiépítése, és a
fejlesztett útszakasz fásítása“ címû pályázat kapcsán a szük-
séges közbeszerzési eljárások lefolytatásához. A környék
lakói hamarosan vadonatúj, korszerû utakat és jól járható
járdákat kapnak. A munkálatok várhatóan 2010. március 31-
ig fejezõdnek be.

Perre mentek a termálfúrásért

A termálkút-fúrás a tavalyelõtti nyár végén technikai okok
miatt leállt, miután egy körülbelül száz méter hosszú fúrófej-
szakasz beletört a talajba, és a kútfúrást végzõ cég nem tudta
kiemelni. Szentendre Város Önkormányzata és a VIKUV Zrt.
ezután hosszas egyeztetésbe kezdett a munkálatok foly-
tatásáról, mígnem az ügyet megegyezés hiányában jogi útra
terelték. Jelen pillanatban a két érdekelt fél között peres
eljárás zajlik, amely remélhetõleg néhány hónapon belül
befejezõdhet, s kiderülhet, folytatódik-e a fúrás egy na-
gyobb, bérelt fúróberendezéssel, vagy másik cég veszi át a
munkálatokat.

HIRDETMÉNY
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
VÁLASZTÁSA, VALAMINT A NÉVJEGYZÉK 
KÖZSZEMLÉRE TÉTELÉNEK IDÕPONTJÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a köztár-
sasági elnök az Európai Parlament tagjainak választását júni-
us 7-re tûzte ki. Szentendre város hivatalos honlapján:
www.szentendre.hu, a fõoldalon külön mappát nyitunk
„Európai Parlament tagjainak választása 2009.“ címszóval,
mely alatt fontos tudnivalókat, információkat találhatnak a
választással kapcsolatban. 

Az Európai Parlament tagjainak választása során választójogo-
sultsággal rendelkezõ választópolgárok névjegyzékét Szentendre
Város Polgármesteri Hivatalában (2000 Szentendre, Városház tér
3. félemeleti választási iroda) április 8-tól április 15-én 16 óráig
tekinthetik meg. A névjegyzék közszemlére tételének idõtartama
alatt van lehetõségük a Helyi Választási Iroda vezetõjéhez kifogást
benyújtani, a névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés, vagy
a névjegyzékbe történõ felvétel elutasítás okán. A kifogásról a
HVI vezetõje legkésõbb annak beérkezését követõ napon dönt.
Amennyiben a kifogásnak helyt ad, úgy a névjegyzék módosítás-
ra kerül a kifogásban foglaltak szerint. A kifogás elutasítása
esetén a kifogást a HVI vezetõje továbbítja a Szentendrei Városi
Bírósághoz elbírálás céljából, amely 3 napon belül meghozza
döntését. 
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy legkésõbb
április 10-ig postai kézbesítés útján fogják megkapni az Európai
Parlament tagjainak szavazására szóló értesítõt. Amennyiben a
fenti idõpontig nem érkezik meg Önökhöz az értesítõ, feltétlenül
keressék fel a Helyi Választási Irodát (Városház tér 3., félemeleti
választási iroda), ahol munkaidõben tájékozódhatnak arról, hogy
szerepelnek-e a névjegyzékben, és amennyiben nem, lehetõségük
van kifogást benyújtani.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy CSAK április
8. és április 15. között van mód arra, hogy bármilyen okból a név-
jegyzékre fel nem vett választópolgár jogorvoslatot kérjen. 
A szavazás napján SENKI NEM VEHETÕ FEL A NÉVJEGYZÉKBE, még
akkor sem, ha személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlõen
igazolja, és választójoggal rendelkezik. 

Kérünk minden választópolgárt, ha bármilyen kérdése van, for-
duljon bizalommal a Helyi Választási Irodához. 
Elérhetõségek: 26/503-397, 26/503-365, 26/503-348, 26/503-
352, 26/503-324)

Dr. Molnár Ildikó
a HVI vezetõje

Marihuánát fogtak
Ismét kábítószert találtak a rendõrök. Március 19-én este hat
órakor a Szentendrei Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályának
rendõrei, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõség két munkatársa jelent meg Leányfalun egy csalá-
di háznál ellenõrzés céljából. A munkaügyi ellenõrök a családi
ház udvarára bejutva megkezdték az ellenõrzésüket, amelynek
során a ház egyik hátsó helyiségében két tõ vadkendert talál-
tak, ez alapján a nyomozó hatóság halaszthatatlan nyomozati
cselekményként házkutatást tartott. A keresés során, amely
egy körülbelül 1000 négyzetméteres telken található házban
történt, elõször további 4,588 gramm tömegû, majd még 10,561
grammnyi marihuánára leltek. A rendõrök ezenkívül lefoglaltak
különbözõ, a marihuánatermesztéshez használatos eszközöket
is. A házban találtak még több grammnyi szintetikus kábító-
szert, speedet is. Az ügyben négy személyt állítottak elõ a
Szentendrei Rendõrkapitányságra, közülük mostanáig két fõ
elõzetes letartóztatását rendelte el a Budakörnyéki Bíróság. Az
ügy eredményessége köszönhetõ a helyszínen eljáró ellenõrök
és nyomozók gyors és szakszerû intézkedésének.        

Ellenõrizték a zebrák környékét
Fokozott ellenõrzést tartott a Szentendrei Rendõrkapitányság
március 18. és április 5. között elsõsorban azon gyalogátkelõhe-
lyeknél, amelyek nincsenek ellátva forgalomirányító fényjelzõ
készülékkel, és a baleseti helyzetet értékelve fokozottan veszé-
lyesnek mondhatók. Az ellenõrzésekre reggel nyolc és este hat
óra között került sor. Az akció kiterjedt a sebességtúllépésekre,
valamint minden egyéb szabálysértés elkövetésének ki-
szûrésére. Az eredmények részleteirõl a kapitányság a késõb-
biekben tájékoztatja az olvasókat – ígérte Gulyás Anita rendõr
százados, a Szentendrei Rendõrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztályának osztályvezetõje.                           - bt -

Tisztelt Szentendreiek!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Püspökmajori
Óvoda épületét Szentendre Város Önkor-
mányzatának nyertes pályázatát követõen
hamarosan felújítják, s ehhez az anyagi forrá-
sok is rendelkezésre állnak. A felújítás nem-
csak az épületre vonatkozik, hanem az udvar
rendezésére is. Ennek keretében bizonyos
udvari játékok beszerzésére is lehetõség nyílik
a pályázat keretein belül. 
Azonban az óvoda udvarán található összes
játékát le kell cserélni, mert azok nem felelnek
meg az EU-szabványoknak. Az új játékok
megvásárlásához szükséges fedezet elõte-
remtésére az óvoda dolgozói és a szülõk indí-
tottak többirányú kezdeményezést. Például a
karácsonyi vásáron, ahol a gyermekek, óvónõk,
szülõk és jószándékú támogatók által készített
dísz- és ajándéktárgyak találtak gazdára, már
371.900,-Ft folyt be az óvoda alapítványa

részére. Ennek azonban sokszorosára van 
szükség. 

Ezúton kérjük meg Önt, hogy amennyiben mód-
jában áll, nagylelkû és segítõ támogatásával
járuljon hozzá a Püspökmajori óvoda játékainak
teljes körû beszerzéséhez. Minden segítséget
szívesen fogadunk, arra gondolunk, hogy sok
kicsi sokra megy!

Amennyiben Önnek lehetõsége van a fenti cél
támogatására, elõsegítésére, akkor tisztelettel
kérjük, járuljon hozzá a Püspökmajori Óvodába
járó gyermekek természetes mozgáskészség-
fejlesztését szolgáló EU szabványos udvari
játékok megszerzéséhez. 

ÉLETFA Gyermekeinkért Alapítvány 
számlaszám: OTP 11742087-20048374

adószám: 19180399-1-13 (ha adója 1%-át
kívánja felajánlani)
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EEssssiilloorr  VVaarriilluuxx  CCoommffoorrtt  
MMUULLTTIIFFOOKKÁÁLLIISS  LLEENNCCSSEE  AAKKCCIIÓÓ

áápprriilliiss  11--jjééttõõll  mmáájjuuss  3311--iigg  !!  

aakkcciióó  --2200%%

Kaiser Optika 
SZEMÜVEGSZALON

Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
tel.: 26/303 325, 30/9666 156 • www.kaiseroptika.hu

Értesítés

Ezúton értesítjük városunk lakóit, hogy ez év április
6-tól az MSZP iroda az alábbi nyitvatartási renddel
várja a kedves lakótársainkat, barátainkat a Duna-
korzó 18. szám alatt lévõ (Fehérház) a 113. számú
irodában, tel: (26)-312-727

Hétfõ: 15.00-19.00 
Kedd: 8.30-12.30 
Szerda: -
Csütörtök: 8.30-12.30
Péntek: 15.00-19.00

Az Európa Parlamenti választásokra kiküldött „kopog-
tató cédulákat“ is a fenti címre várjuk nagy tisztelet-
tel. Amennyiben olyan idõpontban érkeznének,
amikor az irodát zárva találják, az ajtón lévõ ládába
helyezhetik ajánlószelvényüket. 
Az MSZP-listán szereplõ politikusokat a késõbbiek-
ben mutatjuk be a szentendrei újságok hasábjain. 
A jelöltekrõl bõvebb információhoz juthatnak a
www.mszp.hu weboldalon.

MSZP szentendrei elnöksége
(FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KARBANTARTÁSI MUNKÁK

ELVÉGZÉSÉRE!
DMRV Zrt. a kezelésében lévõ vízmûtelepek védterületeinek karbantartását, kaszálását

pályázat útján kiválasztott – külsõ vállalkozóval kívánja elvégeztetni. 

Pályázati kiírás átvehetõ TÁRSASÁG-unk Szolgáltatási Osztályán:

2009. április 7–10. között 8 órától 14 óráig.

Cím: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. II. em. 87. szoba (tel: 06-27/511-572), 
illetve

társaságunk honlapján megtekinthetõ: 
www.dmrvzrt.hu

Szabó Imre kormánytag, környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter
jogosan tette fel a kérdést: mit
tett a Gyurcsány-kormány, hogy
Magyarországot ne érje utol az
államcsõd. Nos, mint prezentá-
ciójából megtudhattuk, az ország
vezetõi 1900 milliárd forintos
beruházás-élénkítõ csomagról
döntöttek, mintegy segélycso-
magot adva a hazai gazdaságnak
a munkahelyek megõrzése érde-
kében. Ennek keretében indult be
többek között az Út a munkához címû program,
amely közmunkával váltaná ki a segélyezést,
valamint a vállalkozói mikrohitel- és garancia-
program, amely vállalkozáserõsítõ célzattal nyújt
hitelt a kis- és középvállalkozásoknak.
Szabó Imre elmondta: az ország vezetésének a
válság hatásainak tompítása érdekében három
stratégiai célja van: egyrészt a bruttó nemzeti
össztermék (GDP) növekedését szeretnék 2 száza-
lékponttal az uniós átlag felett tartani, másrészt
a jelenleg 57%-os foglalkoztatási rátát 65%-ra
emelni, harmadrészt mielõbb elérni, hogy ha-
zánkban is az euró legyen a hivatalos fizetõeszköz.
2009-ben a távlati célok megvalósításához öt
konkrét feladat társul, hogy az egyensúlyi állapo-
tot fenn lehessen tartani. Az elsõ és legfontosabb
a munkabarát adórendszer bevezetése, amelynek
része többek között, hogy megszûnik a vállalkozá-
sok különadója, és 32%-ról 27%-ra csökkennek 
a vállalatok járulékterhei. A 18%-os személyi-
jövedelemadó-kulcs alsó sávhatára a tervek szerint
évi 1,9 millió forintos összegrõl 3 millióra emel-
kedne. A kormány március végén úgy képzelte: 
az adócsökkentés hatására látványosan emelked-
nek majd a nettó keresetek. Hogy az így kiesõ
adóbevételeket mibõl pótolják, arról nem szólt 
a beszámoló, és Bajnai Gordon terveibõl sem de-
rült ki. 
Célzott és munkára ösztönzõ szociális hálót alakí-
tanának ki, ennek keretében a gyermekvállaláshoz
és otthonteremtéshez szükséges támogatásokból

a jómódúak kevesebbet kapná-
nak. Gyökeres újragondolásra
szorul a nyugdíjrendszer is, ezzel
kapcsolatban az elõadás idõpont-
jában két elképzelés tartotta
magát. Az egyik szerint jövõre
egyszerûen 65 évre emelkedne a
nyugdíjkorhatár, a másik ennél
barátságosabb: a 2016-2024
között fokozatosan, évente négy
hónappal emelkedõ korhatár nem
okozna aránytalan különbséget
az egymást követõ korosztályok

számára. A gazdaságot jelentõs jármûipari, gyógy-
szeripari és biotechnológiai, informatikai, va-
lamint logisztikai fejlesztésekkel erõsítenék meg
– a konkrét elképzelésekrõl egyelõre nem hallhat-
tunk részleteket. A régóta napirenden lévõ „ol-
csóbb állam“ jegyében pillanatnyilag 199 fõs
Parlamentrõl szólnak a tervek, annak ellenére,
hogy a Gyurcsány-kormány elsõ körben még
elhatárolódott egy ilyen mértékû „leépítéstõl“.
Tartja magát viszont az önkormányzatok csökken-
tésének víziója: a kormányelképzelések szerint az
500 fõnél kisebb településeken csak társadalmi
megbízásban mûködne polgármester, és a régi
járási rendszerhez hasonlóan egyetlen központi
döntéshozó szerv látná el az aprófalvak és a kisebb
települések feladatait.
A kormányelképzelések vázolása mellett olyan
gyakorlatias információk is elhangzottak, ame-
lyekbõl kiderült: van remény a kisvállalkozások
számára, csak kevesen tudnak róla. A kistérségi
koordinációs hálózat keretében országszerte
összesen 298 koordinátor nyújt helyszíni, díj-
mentes pályázati tanácsadást a vállalkozók
számára. Elérhetõségeikrõl a www.umpont.hu
weboldalon lehet tájékozódni. Ugyancsak érde-
mes a regionális operatív programokba bekap-
csolódni, hiszen jövõ évtõl drasztikusan csökken
az uniótól lehívható támogatások összege. A
pályázatok a www.nfu.hu oldalon találhatók meg.

Bokor Tamás

Remény a bajban?
Válságkezelési tervek a percenként változó politikai széljárásban

„Ha nem születik megállapodás az új miniszterelnök személyérõl, akár az elõre hozott választás
kiírása is elképzelhetõ” – fogalmazott Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter március
26-án a Szamos Cukrászda különtermében, ahol Válság és növekedés címmel tartott prezentációt
a jelen és a jövõ kérdéseirõl. Bár azóta már megállapodás született Bajnai Gordon személyérõl,
akirõl lapzártánk idején szavaznak az Országgyûlésben, a kormány válságkezelõ elképzelései
alapvonalaiban változatlanok –  csak éppen a  „bársonyos“ válságkezelést keményebb lépések
váltják fel.

Szabó Imre miniszter
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Árvízvédelmi gyakorlat Szentendrén
Magyarországon az elmúlt tíz év két legemlékezetesebb árvize a 2002. és 2006. évi árvíz volt. 
A szentendrei tûzoltók ma már mosolyogva emlékeznek vissza a 2006-os védekezésre: ekkor
ugyanis nemcsak a bajba jutottakon, hanem saját magukon is segíteni kellett, hiszen laktanyájuk
hátsó udvarát is elöntötte a víz. A múlt tapasztalatai és a kistérségi önkormányzatok, valamint
a védelmi bizottságok igénye szükségessé tette egy árvízvédelmi gyakorlat végrehajtását. 
A március 31-én megtartott gyakorlat célja a felkészülés volt, hiszen a Szentendrei Tûzoltóság
mûködési területéhez több mint 100 kilométernyi Duna-szakasz tartozik. A gyakorlat elsõ

lépéseként a tûzoltók
ellenõrzés alá vonták
a meglévõ és rend-
szerbe állított fel-
szereléseket, eszkö-
zöket, majd követke-
zett a személyi állo-
mány és az együtt-
mûködõ társszervek
felkészítése és a  vé-
dekezésbe történõ be-
vonásuk. A rajok egy-
ségesen gyakorolták a
homokzsákokkal való
különbözõ védekezési
pozíciók kialakítását,
és a minél hatéko-

nyabb együttmûködés érdekében a gyakorlatot - melynek szakszerû végrehajtását vízügyi szak-
ember felügyelte – az MH Központi Kiképzõ Bázis katonáival és a Szentendrei Önkéntes Tûzoltó
Egyesület tagjaival közösen hajtották végre. Éles helyzetben elengedhetetlen a logisztikai hát-
tér, így a háttérirányításban részt vettek a különbözõ társszervek parancsnokai és az együttmûködõ
partnerek vezetõi is: a szentendrei Polgármesteri Hivatal részérõl Kun Csaba alpolgármester,
Hodoli István védelmi ügyintézõ és Virág János városüzemeltetési referens, a területi Polgári
Védelem részérõl Horváth Nándor pv. õrnagy, a honvédség részérõl Róth László mk. ezredes törzs-
fõnök, a Magyar Tûzoltó Szövetség részérõl dr. Bende Péter tû. vezérõrnagy elnök, Dobson Tibor
tû. ezredes szóvivõ, dr. Cziva Oszkár tû. ezredes, a Budapesti Tûzoltó Szövetség elnöke, valamint
a vízügy részérõl Tóth Lajos gátõr.
Jámbor Ferenc tûzoltó-parancsnoktól megtudtuk, hogy ez a gyakorlat a valós helyzetben több
napos feladat, ez alkalommal a tûzoltók 3-4 órában vették át a fõbb lépéseket. A végleges cél a
védekezés készségszintre történõ elsajátítása. A hivatásos tûzoltóság ma az ország leggyorsab-
ban reagáló erõ- és eszközrendszere, s mint a parancsnok elmondta, bízik abban, hogy a következõ
árvíz sem éri felkészületlenül a tûzoltókat.

Szöveg és fotó:
Benke Donát tû. ftörm., szóvivõ

Négy tûzeset, egy baleset
Április 4-én, szombaton mozgalmas napjuk volt a tûzoltók-
nak. Négy tûzesethez és egy súlyos sérülésekkel járó közúti
balesethez riasztották õket.
Pilisszentlászló, Béke utca végén avartûz oltása után az
egyik tûzoltófecskendõ az esõtõl fellazult talajon elakadt
a sárban. A tûzoltók az oltás után kézi csörlõ segítségével
szabadították ki a sár fogságából a 15 tonnás tûzoltófecs-
kendõt. Majd következett egy háztûz Tahitótfaluban, ahol
egy családi ház villanyóraszekrénye kigyulladt, és a tûz
átterjedt a kb: 80 nm-es beépített tetõtérre. Személyi
sérülés itt sem történt.
Este fél 7 körül a 11-es út 23 km-nél Leányfalu felé haladó
Ford Fiesta személygépkocsi meg akart fordulni. Fordulás
közben a vele azonos irányba haladó Honda motorkerékpár
a személygépkocsi bal oldalának ütközött, melynek kö-
vetkeztében a motor vezetõje az autó alá szorult, ahon-
nan a tûzoltók emelõpárna segítségével szabadították ki.
Az autó vezetõjét feszítõ-vágó segítségével kellett kiemel-
ni. A balesetben súlyos sérüléseket szenvedett a személy-
gépkocsi vezetõje, egy hölgy és a motort vezetõ férfi és
utasa, 15 éves fia. 

Szöveg és kép:
Weszelits András helyettes szóvivõ

Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság

Ismét itt a tavasz, 
kiröppentek a motorosok
Tisztelt Olvasók!
Tavaly augusztusban írtuk le érzéseinket egy tragikus baleset
kapcsán, és hívtuk fel minden közlekedésben résztvevõt
figyelmét: „A száguldáshoz nem kell tudás, de a megálláshoz...“
Most egy kevésbé tragikus baleset kapcsán kérjük ismét
ugyanezt!
Április 4-én, 18 óra 40 perc körül kaptuk a riasztást: Szentendrén,
a 11-es fõút 23-as km kövénél motoros ütközött személygép-
kocsival. Kiérkezéskor három sérültet találtunk: a motor
vezetõjét, utasát és a személygépkocsi vezetõjét. A helyzetet
súlyosbította, hogy a három sérült közül kettõhöz nem fértünk
hozzá. A motorkerékpár utasa combcsonttörést szenvedett, a
motorkerékpár vezetõje gerincsérült volt és a karja a személy-
gépkocsi alá szorult. A személygépkocsi vezetõje beszorult a
gépkocsiba. A helyszínt felmérve még két mentõegységet és 
a tûzoltók segítségét kértük, majd megkezdtük a sérültek
ellátását.
A hamarosan a helyszínre érkezõ második mentõegység és a
tûzoltók segítségével hordágyra, vákuumágyba, majd a men-
tõbe került a combcsont-sérült. Ez után a személygépkocsit a
tûzoltók leemelték a gerincsérült válláról. Õ is hamarosan men-
tõbe került, és megkezdtük a rögzítését, csillapítottuk a fáj-
dalmát. A beszorult sérültre a „Tûzoltódoktor“ (õ a tûzoltókkal
kivonuló egészségügyi végzettségû kolléga) vigyázott, majd
hamarosan megérkezett Budapestrõl a harmadik mentõegység.
Ekkor a sérült ellátása még a „roncsban“ megkezdõdött: infú-
zió, fájdalomcsillapítás, nyakrögzítés... majd, mikor a bizton-
ságos kimentéshez a tûzoltók levágták az autó tetejét, a sérült
biztonsággal a mentõautóba került, ahol további ellátásban
részesült.
Mindhárom sérült nyakrögzítõt kapott, és egy speciális rögzítõ
ágyba (vákuummatrac) került. Ezekre azért van szükség, hogy a
késõbbi mozgatásnál, szállításnál már ne történjen további
sérülés. Itt emelném ki a laikusok segítségét, amely ebben az
esetben passzív segítség volt – nem próbálták meg a sérülteket
megmozdítani, „kirángatni“ a roncs alól, az autóból – és ez így
helyes! Ha felmerül a gerincsérülés lehetõsége és a sérült
eszméleténél van, nem hány és nincs veszélyeztetett helyzetben
(pl. égõ autó) NE MOZGASSUK!
A balesetet szenvedetteknek mielõbbi gyógyulást kívánunk. 
A mentésben segédkezõ Máltai mentõegységnek, tûzoltó és
rendõr kollégáknak köszönjük a segítséget. A mentésben részt
vevõ szentendrei mentõdolgozók: dr. Debreceni Rita, Szabó

Attila, Bonifert Ferenc,
Farkas Róbert, Krizbacher
József, Schneck János és
Benke Donát.

Néhány gondolat a bale-
set kapcsán: ugye nem
akar senki ilyen „élmény-
ben“ részesülni!? A moto-
rok is egyre nagyobbak,
nem biztos, hogy az autó
zárt utastere mindentõl
megvéd. Használjuk bát-
ran a visszapillantó tük-
röt! Kicsivel kisebb
gázból kisebb „gáz“ lesz.

A szentendrei mentõ-
állomás alapítványa:

Arbor Mentõalapítvány
Bankszámlaszámunk:

10700550-43985209-
51100005
Adószám:

18714272-1-13
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6 mozaik

Olvasói levél

„Szemet szúr a szemét”

A Püspökmajor-lakótelepen lévõ élelmiszerbolt és hentesüzlet
környéke jó ideje, szinte évek óta állandóan szemetes a bolt
környékén szomjukat oltó emberektõl. A földön sörös dobozok,
cigarettacsikkek, italos üvegek hevernek, ami nagyon bántja az
arra haladók szemét, nem beszélve a bolt mögött alkoholizálókról,
akikbe akaratlanul is belebotlik az arra járó. Reggel, délben,
hétvégén-szinte mindig ott iszogatnak, és már ez a tény is elég
lehangoló, nemhogy a szeméthalmaz.
Vélhetõen a bolt tulajdonosát sem zavarja a szeméthalom, gon-
dolván, jó bevételi forrás az ott italozókat naponta itatni. Hiába
írja ki az üzletvezetõ a rendelet értelmében, hogy a bolt elõtt
alkohol fogyasztása tilos, miközben a jól ismert vevõit rendszere-
sen kiszolgálja, és tudja, mi lesz a sorsa a sörös dobozoknak,
alkoholos üvegeknek...

H. K.

Víz világnapja a Bükkösön
Az idei Víz világnapi pataktakarítás az idõjáráshoz igazodva
gyönyörû tavaszi idõben zajlott, április 3-án, pénteken, fõleg
az AGY Tanoda és az Izbégi Általános Iskola diákjai és tanárai
és néhány civil részvételével. A Bükkös Kisbán ház és belváros
közti szakaszának szemétmentesítése volt a cél. A megújult
patakparti játszótér is jól vizsgázott, amit a takarítás után kb.
100 gyerek vett birtokba.
Köszönetet mondunk minden résztvevõnek: a Bükkös parti
lakóknak,  az AGY Tanoda és Izbégi Általános Iskola minden
tanulójának, szüleiknek és azon tanáraiknak, akik segítettek
ebben az akcióban, valamint támogatóinknak: Surányi István
cukrászmester, Szentendre Város Önkormányzata: Sándorné

Vincze Viktória, VSZ Zrt.: Pálinkás Attila, Tourinform Iroda:
Huzella Ildikó, Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre Tévé,
valamint Bádonyi Kinga tanárnõ, aki diákjaival kijavította,
megszépítette a Bükkös-aluljáró megrongált gyerekrajzait.

A Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület nevében a szervezõk:
Etter Tünde, AGY Tanoda és Zakar Ágnes, az Izbégi

Általános Iskola tanárai

Gyerekszemmel: Bikádi Luca 7. a és Kónya Eszter 7. b osztály
Izbégi Általános Iskola:

PATAKTAKARÍTÁS
Egy pénteki nap volt, amikor az osztályok elõször az iskola
udvarát és környékét takarították. Volt, aki az iskola melletti
temetõt, mások az épületek környékét tisztították meg a szemét-
tõl. Délutánra megtisztult az iskola udvara és környezete.
Ezután indultunk el pataktakarításra. Mi, felsõsök kb. harmin-
can Csuhai Piroska, Szatura Ági és Zakar Ági néni vezetésével,
csatlakoztak hozzánk alsósok és néhány felnõtt is. Mikor
elkezdtünk takarítani, megjelent a szentendrei tv-stáb, ripor-
tokat készítettek velünk. Miközben sétáltunk lefelé, szedtük a
szemetet, többen csuromvizesek lettek, de szerencsére szép
idõ volt. Nagy kupacokba gyûjtöttük össze a szeméttel megrakott
zsákokat, míg a konténerek meg nem érkeztek. Végre leértünk
a játszótérre, ott már sokan voltak, az AGY iskola is részt vett a
takarításban. 
Az új játszóteret kipróbálták a gyerekek, aki éppen nem ját-
szott, az kézmûveskedhetett. Húsvéti díszeket lehetett
készíteni. Surányi István cukrász ajánlott fel nekünk nagyon
finom süteményeket. Megvártuk, míg néhány újabb csapat
megérkezik hozzánk, addig pihentünk, ettünk a finom sütikbõl.
Négy órakor megérkezett hozzánk Víg Zoltán, a Barcsay Iskola
tanára, aki halakat fogott a patakból. Egy kis akváriumba tette
õket, úgy néztük meg, hogy melyik milyen fajta. Azután vissza-
dobtuk valamennyit a patakba. Végül Tourinform-os ajándékokat
kaptunk.
Ez a takarítás nekünk nagyon fontos, mert szeretjük a tiszta
patakot, és ha tiszta a patak, mi is boldogok vagyunk!

Pataktakarítás után húsvéti készülõdés a Bükkös-parti játszótéren

Nyuszisimogató
Szentendrén, az ÁRVÁCSKA

Állatmenhelyen

A Szentendrei Ár-
vácska Állatmen-
helyen új NYUSZI-
HÁZ épült a tavaszi
idõszakra, húsvét

ünnepére. Szeretettel várjuk
a kisgyermekes családokat, az
ünneplõ közönséget a húsvéti
ünnepek alatt kutyusaink,
cicáink és nyuszikáink meglá-
togatására, szeretgetésére,
simogatására.

Szentendrei Árvácska
Állatvédõ Egyesület

www.arvacska.hu

Városháza házhoz jön 
csapadékvíz témában

A város vezetése a Pro Szentendre Kft-vel közösen lakossági fórumot tartott
hétfõ délután a HEMO-ban. Ismert tény: Szentendre 443 millió forintot nyert uniós
forrásból a vízelvezetõ rendszer megépítésére. A terület egy mélyen fekvõ,
csaknem vízszintes öböl, ezért a csapadékos idõszakokban rendszeres elöntések
fordulnak elõ. A káresemények elkerülésére két helyen pontszerûen kialakított
szikkasztót építettek ki, de ezek hatékonysága a magas talajvízszint miatt igen
rossz. 

Dr. Dietz Ferenc polgármester felvázolta a város fejlesztési terveit, célkitûzéseit, melyek meg-
valósításához a lakosság együttmûködését és segítségét kérte. Szóba kerültek a Pannónia-
telepen eddig megvalósult projektek: az új játszótér, a Ford központja, a kerékpárút-gát
megépítése, valamint a tervezett jövõbeli beruházások: a Pannon-korzó, egy új közlekedési
csomópont kiépítése. 
A helyi lakosság és a területen lévõ vállalkozások folyamatosan jelzik az önkormányzatnak a
csapadékvíz elvezetésének igényét, valamint a felmerülõ károkat. A városrész képe ráadásul
a árokrendszer, az eltérõ szintmagasságú kapubejárók, valamint a sérült mûtárgyak miatt
esztétikailag is rendezetlen képet mutat. A terület  védelme érdekében elsõ lépésként a városi
önkormányzat megépítette a déli gátszakaszt, amely biztonságos megoldást jelent a Dunán
létrejövõ magas vízállások idején. A következõ lépés az uniós pályázat keretében megvaló-
suló vízelvezetés rendezése, amely a terület további fejlõdésének alapköve. E problémák
megoldását követõen megindulhat további pályázatok elõkészítése után a terület végigfutó
utak, utcák felújítása, ami az egész város számára pozitív fejlemény, ugyanis élhetõbbé teszi
a várost, javítja az idegenforgalmi vonzerõt, és tágabb értelemben a Duna-menti részek
környezetvédelmi állapotának javítását is eredményezi.
A lakosság részérõl kifogásolták a Megyeri híd okozta átmenõ forgalmat, a magas lég-
szennyezettséget, a nagy sebességgel közlekedõ autókat, ami miatt járdasziget kialakítását
kérték. Indítványozták a buszmegálló áthelyezését is, lehetõleg minél távolabb az úttesttõl
a biztonságos fel- és leszállás, valamint esõs idõben a fröcskölés elkerülése végett. Javasolták
a HÉV-megállóban egy idõjárástól jobban védett megállóhely kiépítését, egy városi hirde-
tõoszlop kihelyezését, valamint a HÉV-peron szintjének megemelését és javítását a könnyebb
és kényelmesebb közlekedés érdekében.   
A helyi lakosok aggódnak amiatt, hogy a vízelvezetés kiépítése miatt szûkebbé válik az
úttest, emiatt nehézkesebb lesz a közlekedés, s kérték a parkolási gondok megoldását is. A
város vezetõi elmondták, hogy a végleges tervek elfogadása elõtt a megvalósításért felelõs
cég munkatársai utcánként, lakóházanként fognak a lakókkal egyeztetni a beruházást illetõen.
Dicsõ Zoltán, a terület önkormányzati képviselõje nagy munkát vállalt a pályázat elõ-
készítésében, folyamatosan figyelemmel kíséri a kiviteli terv elkészítését. Kérdések,
észrevételek esetén a képviselõ urat keressék.
A Pannónia-telepi csapadékvíz elvezetésnek összköltsége 485 millió Ft, a munkák kezdési
ideje: május-június, várható befejezése: 2009. december 31.                                       

- t -
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Húsvét 
a skanzenben

Április 12-13.

A programok idén négy táj-
egységben: a Felsõ-Tiszavidé-
ken, a Kisalföldön, az Alföldi
mezõvárosban és a Bakony,
Balaton-felvidéken zajlanak,
amelyek már vasúton is elér-
hetõk, hiszen április 8-án indult
a Skanzen Vonat múzeumon
belüli rendszeres járata. 
A szentendrei skanzen húsvét-
vasárnap és húsvéthétfõn reg-
gel 9-tõl délután 5 óráig várja a
látogatókat.
A kétnapos rendezvényre érkezõ
családokat bábjátékkal, népze-
nei bemutatókkal és táncházzal
várjuk. www.skanzen.hu, (26)
502-500

Hol jártál,
báránykám?

„Hol jártál, báránykám? – Zöld mezõben,
asszonykám“ – szól az országszerte isme-
retes dalocska, amely még az idõben szü-
letett, amelyben a háziállatokkal mainál
sokkal szorosabb kapcsolatban voltunk. Se
szeri, se száma azoknak a népdaloknak, ame-
lyekben kecskérõl, lóról, tehénrõl, libáról,
tyúkról esik szó. Persze az állatok szeretete
nem jelentette azt, hogy például ne lehetett
volna báránysültet vagy libamájat cse-
megézni. Ezúttal azonban nem az állatvédõk
képtelen ötleteirõl lesz szó, hanem bárány
szavunk eredetérõl.
A világon ezt a jószágot tartják a legna-
gyobb számban, hazánkban bõ évtizede még
860 000 juh bégetett, a többi háziállatéval
együtt sajnálatosan a juhok száma is meg-
csappant. A fiatalabb nemzedéknek meg a

városi embernek már-már látványosság egy
bürge, mint Szentendrén, a karácsonyi
vásáron is volt.
A szót a honfoglalás korában ismerte meg a
magyarság a környezetben élõ szlávok
nyelvébõl. A 'fiatal juh'-nak ez a neve a
szerbben, a horvátban, a csehben, az orosz-
ban és más keleti és nyugati szláv nyelvek-
ben. Már 1194-bõl oklevéladat van rá. 
A magyarba talán a szlovákból került át. 

A birka szó is „juh“-ot jelent, és ez is ide-
gen nyelvbõl van átvéve. Valaha egy mor-
vaországi juhfajtát hívtak így eleink (már a
XV. században is), a fajtával együtt a nevet
is átvették. Ez gyakori, gondoljunk a me-
rinói juhfajtára, vagy a szimentálira, amely
egy tehénfajta megnevezése lett a berni
Obersimmental kanton nevébõl. A birka a
szláv nyelvekben állatterelgetõ szó. Bir! Birr!
– mondták a pásztorok, amiként például a
magyarban a csirke vagy a csikó hasonlókép-
pen alakult ki. A birkának több alakváltoza-
ta van (birke, birge, bürge), amelyek a
nyelvjárásokban élnek, illetõleg a hagyo-
mányos parasztgazdálkodás visszaszorulása
miatt jobbára csupán éltek.
A juh szónak az eredete nem ismeretes,
bizonyos hangtörténeti és mûvelõdéstör-
téneti okok nem engedik meg a finnugor
származtatását. A juh alak mellett volt juhú,
johú és más egyéb alakváltozata is.

Büky László

Kora reggelre minden a feje
tetejére állt és senki nem
találta számítását: a fõpa-

pok és farizeusok által lepe-
csételt sír fel van törve, a
masszív kõ el van hengerítve,
csupán egy darab gyolcs hever a
nyirkos kövön, jelezve: vala-
kinek kellett itt lennie. Ekkorra
már az õrök is réges-rég hanyatt-
homlok elmenekültek, az évez-
redek óta szokássá vált, biztos
hallgatásért járó jó kis summa
köpenyük zsebében van, élik
gondtalan világukat, szívük
mélyén ki tudja, milyen lelkiis-
merettel. A kövön ülõ, fehér
ruhás, villámláshoz hasonló te-
kintetû angyalnak is hûlt helye
van, neki is akadhatott más
dolga a mennyben vagy épp a
földön. A mindenre figyelõ,
anyai gondoskodással szolgáló
asszonyok többé nem térnek 
vissza a sírhoz, semmi keresni-
valójuk ott, talán már edényük-
ben rotyog a feltámadottat váró

ünnepi fogás, valakiknek ezt is
el kell készíteni. A Jézust láb
alól eltevõknek, az értelmi
szerzõknek és pribékeknek
egyaránt izzadós tenyérrel kel-
lett végiggondolniuk túlélési
stratégiájukat, nem kis fejfájást
okozva önmaguknak, hiszen
minden jel arra mutat, hogy
rossz lóra tettek. Az üres sír
hírének hallatán elindult a
fõvárosban a pletyka: a sok
csoda és megannyi szóbeszéd-
ben elhangzó történet után
újabb fejezetet kell nyitni az egy
héttel ezelõtt nem kis feltûnést
keltõ, az ókor Trabantján, a sza-
márháton bevonuló életérõl,
haláláról és megint életérõl
szóló, már eddig is vaskos irat-
anyagban. A tizenegy életben
maradt tanítvány közül is leg-
többen már megtudták a hírt,
még Tamást kell értesíteni. Iz-
zadságtól nedves ruhában, a
futástól és izgalomtól lihegve,
talán a római katonák bosszúál-

ló rajtaütésétõl, talán saját
népük vallási vezetõitõl való
félelemben, inkább otthonukba
bezárkózó apostolok meg-
próbálják szó szerint felidézni,
mit mondott a Rabbi. Meglehet,
hogy egymás szavába vágva
kezdik összerakni az üdvös-
ségtörténet filmkockáit. Meg-
vannak az utolsó mozaikok.
Összerakják a mondottakat, és
még mielõtt találkoznának az
üres sírt maga mögött hagyó-
val, hinni kezdenek abban, amit
eddig is tudtak.
Jézus sírba helyezése, a halott
test mozdulatlansága mostanra
csak egy rossz emlék marad.
Kinek azért, mert nem hitte el,
hogy a Mesterrel mindez meg-
történhet, s az eseményekre 
visszagondolva bizarul üti fel
fejét benne a gonosz mér-
hetetlen kegyetlensége; kinek
azért, mert a feltámadás valósá-
ga nyugtalanná tette és két-
ségeket válthatott ki belõle: ha

ez a názáreti tényleg Isten Fia
volt, akkor nagyon melléfogtam.
Az asszonyok számára sokáig
kérdés maradhatott: miért kel-
lett mindezt végigcsinálnunk?
Miért kellett, hogy ez így le-
gyen? S bár mi úgy gondoljuk,
hogy a tucatnyi apostol hite,
késõbbi apologéták százai és az
Isten közelében gondolkodó
teológusok ezrei értelmezése a
feltámadásra, az élõ Jézusra
mutatnak rá, mégsem mehetünk
el szótlanul a halál ténye mel-
lett. Mi már világosan látjuk,

hogy Nagypéntek nélkül nem
lett volna Húsvét. A feltáma-
dáshoz szükséges a halál. Csak
az tud igazán élni, aki meghalt.
Csak annak a sírja lehet üres, aki
egyszer megjárta a sötétséget,
kilépett a halálból és belépett
az életbe. 
Akkor és ott, kora reggel, arimá-
tiai József sírjánál minden a 
feje tetejére állt. Vagy inkább 
visszaállt?! A bûnnel megfer-
tõzött, de a Bûntelen áldozatá-
val meggyógyított világ vissza-
rendezõdött. Talpára állt az, ami
addig esetlenül és magatehe-
tetlenül tótágast állva próbálta
az egyensúlyban maradás lát-
szatát kelteni. Ehhez két dolog-
ra volt szükség: egy lezárt és egy
nyitott sírra. A Holtra, majd
Élõre. 
Húsvét hajnalán, az üres sír híre
számtalan ember életében ho-
zott életre szóló változást. Azóta
a feltámadás-hit ajándéka, hogy
személyes életek rendezõdhet-
nek vissza. Leginkább a feje
tetejére álltak. 

Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkész

Az üres sír margójára



AKajmán-szigetek 42 ezer lakosú
brit gyarmat a Karib-tengeren.
Itt a legmagasabb az életszín-

vonal a térségben. A lakosság halászat-
ból, idegenforgalomból és más orszá-
gokban megtermelt jövedelembõl él. 
A Kajmán-szigetek ugyanis az egyik
legismertebb adóparadicsom a vilá-
gon. Van ott egy irodaház, amelyben
legalább tizenkétezer vállalat mûkö-
dik. Papíron, mert ezek ún. offshore
cégek, amelyek külföldön, azaz a saját
országukban tevékenykednek, csupán
itt vannak bejegyezve.
A Kajmán-szigetek és hasonló adó-
paradicsomok kétféle „szolgáltatást“
nyújtanak a „globalizált“ üzleti élet-
nek: „adó-optimalizálást“ (milyen
szép, értéksemleges kifejezés az adó-
csalásra) és anonimitást. A külföldön
mûködõ cégeknek itt nem vagy alig
kell nyereségadót, tulajdonosaiknak
pedig jövedelemadót fizetniük, illetve
eltitkolhatják a tulajdonosok szemé-
lyét. Gondoljunk bele, az anonimitás
milyen fontos lehet a multinacionális
vállalatok tulajdonosai, az muzulmán
vallású üzletemberek, a diktatúrák kor-
rupt elitje vagy a hazájukban közis-
mert, kollaboráns múltú közép- és
kelet-európai újgazdagok számára. Az
adó-optimalizálás pedig nem csak
szimpla adóelkerülést jelent, hanem
azt is, hogy azonos tulajdonosi körök
különbözõ adóparadicsomokban be-
jegyzett cégpiramisai körkörös szerzõ-
déses ügyletekkel kedvezõbb adózású
országokba játsszák át a magasabb
adózású országokban megtermelt
jövedelmet.
Cserébe mindezért a kajmánok és a töb-
biek elõírják, hogy a náluk bejegyzett
külföldi cégek igazgatótanácsaiba és
felügyelõ-bizottságaiba helyi tagokat
kell beválasztani, illetve adminisztra-
tív költségek és közvetett piaci kereslet
(telefon, posta, internet, közlekedés
stb.) révén jutnak bevételhez.
Melyek a világ közismert adóparadi-
csomai? Hong Kong, Szingapúr, Dubai,
Mauritius, Libéria, Kalifornia, Florida,
Európában pedig Svájc, Liechtenstein,
Luxemburg, Monaco, San Marino,
Gibraltár, Írország, Ciprus és Málta.
Gazdag bezzeg- és mintaállam vala-
hány. Legalábbis ezt sugallja szá-
munkra a hazai sajtó. Nem osztoznak
eme lelkesedésben az európai jóléti
társadalmak adófizetõ középosztályai.
S a gazdasági világválság következ-

tében végre napirendre került az adó-
paradicsomok elleni fellépés a gaz-
dasági hatalmak politikai vezetõinek
tanácskozásain is.
A nemzeti közösség iránt felelõsséget
érzõ adófizetõkkel és üzletemberekkel
rendelkezõ társadalmak védettebbek
az adóparadicsomok csábításaival
szemben. Magyarország nem tartozik
ezek közé. Nálunk már a rendszervál-
tozást követõ privatizációban tömege-
sen vettek részt átláthatatlan tulaj-
donosi hátterû, s érezhetõen hazai
gyökerû külföldi cégek. A mai napig
nagyon szeretnek olcsón vásárolni
maradék állami vagyont és sok pénzért
„tanácsot adni“ nagy állami társasá-
goknak a magukat elegánsan offshore
vállalkozásoknak nevezõ adócsalók.
Néhány napja a nagy múltú Zsolnay
gyárat vette meg egy ilyen, s nemrég
kerültek nyilvánosságra a Magyar
Villamosmûvek és a Paksi Atomerõmû
„dermesztõ“ szerzõdéskötései ciprusi,
luxemburgi, panamai és kajmán off-
shore cégekkel. A volt MVM-vezér, aki
egészen a BKV-vezérigazgatóságig
bukott, semmi kivetnivalót nem lát az
anonim cégekkel kötött szerzõdések-

ben. Miért is látna, hiszen aligha van
ma Magyarországon számottevõ va-
gyont felhalmozott menedzser és
üzletember, akinek ne lenne valamelyik
adóparadicsomban bejegyzett saját
cége.
Cipruson van offshore cége a Magyar
Nemzeti Bank elnökének és Magyar-
ország következõ miniszterelnökének.
(Nem csoda, hogy hasonló az üzleti
ízlésük, hiszen a 90-es években még
együtt adtak tanácsot.) A leköszönõ
miniszterelnök nem érti, mi ezzel a
probléma, hiszen külföldön céget ala-
pítani törvényes. (Mi az hogy!) Miért
is értené? Õ itthon kerülte az adót,

amikor áfavisszatérítés cél-
jából a cégébe apportálta a
felújítandó családi villát.
Leendõ miniszterelnökünk
egy multinacionális cég-
csoport vezérigazgatója-
ként korrupciógyanús ügy-
lettel mentette ki a felszá-
molás alá került baromfifel-
dolgozó nagyvállalatból a
hoppon maradt libate-
nyésztõk követeléseire
legalább részben fedezetet
nyújtó ingatlanvagyont. 
Az ingatlanokat végül egy
ciprusi anonim cég vásárol-
ta meg. A saját lakásukat
jelzáloghitellel megterhelõ
kisemberek tönkrementek.
Kilencen lettek öngyil-
kosok. Az ügyletben köz-
remûködõ egykori vezetõk
ma az EU-pályázatok szét-
osztását és az állami pénz-
ügyeket felügyelik a mi-
niszterré lett vezérigazgató
irányítása alatt. Õ maga

pedig most az egész ország vál-
ságkezelésére jelentkezett be, és azt
ígéri, fájni fog. Hogyne fájna, hisz
elvonja a gyerekektõl, nyugdíjasoktól
és kisjövedelmûektõl azokat az állami
támogatásokat, amelyeknek a bevételi
fedezetét az elmúlt években offshore
cégek optimalizálták ki adóparadi-
csomokba és tulajdonosaik zsebébe.
Az adócsalókat minden társadalom-
ban közmegvetés illeti, csak a mi ha-
zánkban van képük a kajmán magya-
roknak magukat az ország vezetõivé
feltolni.

Teveli nyomán Madzsar Ali
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Kajmán szocializmus
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.

FELHÍVÁS KITÜNTETÉSI JAVASLATTÉTELRE
Szentendre Város Önkormányzata  augusztus 20-án, a Szent István-nap tiszteletére rendezett

nemzeti ünnepünk alkalmából  kitüntetéseket adományoz: 
a Szentendre Város Díszpolgára Címet és a Pro Urbe Emlékérmeket.

SZENTENDRE VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím adományozható – a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentõs, kiemelkedõ munkájával vagy életmûvével mind a váro-
son belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Szentendre
város jó hírének öregbítéséhez. Szentendre Város Díszpolgára Cím minden évben csak egy adományozható.
PRO URBE EMLÉKÉREM adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek,
akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport,
a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedõ eredményt értek el. Pro
Urbe Emlékérem minden évben maximum három adományozható.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalhoz határidõre beérkezett javaslatok alapján
dönt majd arról, hogy a 2009. évi Szent István-napi városi ünnepségen mely személyek vehetik át a Szentendre Város
Díszpolgára Címet és a Pro Urbe Emlékérmeket. 
Javaslatot tehetnek: a polgármester, a jegyzõ; a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ bizottságok tagjai; szentendrei
szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények; legalább 20 szentendrei állandó lakhellyel rendelkezõ polgár.
Beérkezési határidõ: április 30. csütörtök 16 óra. A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal iktatója (Városház tér 3.). Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmaz-
zák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapunkról letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az adatlap
kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidõre, a következõ címre: nyolczas@ph.szentendre.hu.
Felvilágosítás: Nyolczas Csabáné 26/503-365.
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Szépen kérem az anyját
Adja elõ a lányát,
Hadd locsolom a haját!
Hadd nõjön nagyra,
Mint a csikó farka:
Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza!
Szabad-e locsolni?

Ez alkalommal kissé eltérek a sorozat
címében foglaltaktól, amennyiben
„érdekességekrõl“ írok ugyan, de nem
csak Szentendréhez kötõdõen. Amit a
régi húsvéti szokásokról ez alkalomra
egybegyûjtöttem, áttételesen és ár-
nyalati eltérésekkel, de Szentendrére is
vonatkoznak. Jó lenne tudni, hogy
amikor még négy nemzetiség lakta a
várost, húsvéti szokásaikban volt-e
eltérés, s ha igen, az mit fedett. Hiába
kerestem, kutattam helyi szokásokat
leíró, megörökítõ írások után, nem talál-
tam ilyeneket. Ha mégis vannak, ügye-
sen rejtõzködnek.    
A húsvét mind a nyugati, mind a keleti,
ortodox egyház egyik legnagyobb
ünnepe. Évrõl évre feleleveníti Jézus
keresztre feszítésének és feltámadásá-
nak történetét, misztériumát. A húsvét
ún. mozgó ünnep, ami azt jelenti, hogy
ideje a tavaszi napéjegyenlõség (már-
cius 21.) után következõ holdtölte utáni
elsõ vasárnap, ami mindig március 22.
és április 25. közötti idõre esik.
A rendkívül gazdag és szerteágazó hús-
véti szokások között több olyan talál-
ható, melyek régen is és most is, falun
és városon, sokszor egymástól eltérõ
formában ugyan, de fellelhetõk. Vagy
legalábbis létezésükrõl még azok is ren-
delkeznek némi ismerettel, akiknek éle-
tébõl a már kikopott gyakorlati alkal-
mazásuk. Egyre kevesebben vannak vi-
szont azok, akik e szokások eredetét, a
messzi múltba nyúló történetét ismerik.  
Ha feltesszük a kérdést, hogy mi min-
den kapcsolódik húsvét ünnepéhez, ami
szinte mindenkinek eszébe jut róla, akár
hisz benne, akár nem, akár megcselek-
szi, akár nem, a következõket sorolhat-
juk fel: húsvéti nagytakarítás,  húsvét
elõtti böjt,  nagyszombati körmenet,
barkaszentelés és  ételszentelés,  tojás-
festés,  locsolkodás és a gyerekek meg-
ajándékozása húsvét hétfõn, a nyuszi
közremûködésével. Nézzünk kicsit mögé
annak, hogy egyik-másik szokás mit is
takar, mire vezethetõ vissza.
A tavaszi nagytakarítás analógiás rítus,
az ember a maga szûkebb, épített élet-
terében ugyanazt a megújulást akarja
átélni, annak akar ily módon is részesévé
válni, amit maga körül lát a termé-
szetben. Miként a természet leveti téli
salakjait, elemészti holt, elhasználódott
terheit, ugyanúgy vágyik az ember is
megtisztítani, felfrissíteni hajlékát,

használati tárgyait, munkaeszközeit. 
Ki ne ismerné azt a felemelõ érzést, ami
ér bennünket, amikor a tél elmúltával
kimossuk a függönyöket, megpucoljuk
az ablakokat, esetleg meszelünk vagy
festetünk, hónapokra eltett ruháinkat
elõvesszük, kimossuk, kiszellõztetjük.
De az embert jól felfogott saját érdeke
is erre ösztönzi, különösen a régebbi
idõkben, amikor a húsvéti nagytaka-
rításnak fontos szerepe volt a kórokozók
elleni védelemben. Ez a külsõ megtisz-
tulás. 
A belsõ, élettanilag is fontos megtisz-
tulást szolgálta régen, ma már kevésbé,

a húsvét elõtti, azaz a tavaszi, böjti
idõszak. A tél folyamán szervezetünkben
lerakódott salakanyagokat a mind 
tartalmában, mind mennyiségében 
visszafogott táplálkozás segített kipu-
colni. Ez azonban már nagyobb erõpró-
ba, mint a nagytakarítás. De ha valami-
lyen céllal, hittel teszi az ember, máris
könnyebb a helyzet. 
Egykor igen elterjedt szokás volt, a
görög-keleti szerbeknél ugyanúgy, mint
a katolikus németeknél, magyaroknál,
szlovákoknál – hogy Szentendre négy
egykori meghatározó nemzetiségét
említsem fel – a víz- és ételszentelés a
negyvennapos húsvéti nagyböjt végén.
A megszentelt vízben fõzték meg az
ünnepi vacsorához a sonkát, a tojást.

Az ételszentelésnek Európa-szerte nagy
hagyománya volt, akárcsak a tavaszi 
zöld ág és barka megszentelésének. 
A tojás a húsvéttal, mint egyházi ün-
neppel a IV. század óta van szoros kap-
csolatban, különösen a keleti egy-
házban. A tojás kultikus szerepe, dí-
szítése azonban sokkal régebbi idõkbe
nyúlik vissza. Az emberiség kultúr-
történetének egyik legõsibb és leg-
egyetemesebb szimbóluma a termé-
kenység megjelenítésére. A történelem
elõtti kultúrákban a tojás a kozmoszt
jelképezte. Több teremtésmítosz a világ
keletkezését a tojásból vezette le. Az

ún. „világtojás“ mítosz képzete szerint
„a legfõbb anyaistennõ kígyó vagy madár
alakú istenségtõl teherbe esik, majd maga
is madáralakot öltve, megtojja a világto-
jást és kikelti belõle a Napot, a Holdat és
a csillagokat… A világ 'születésének'
képzete és a természet évenkénti meg-
újulásának élménye közötti összefüggés
révén vált a tojás az újjászületés ta-
vaszújévi ünnepének kellékévé." A tojás
díszítése sem új keletû jelenség,
régészeti leletek tanúsága szerint ez is
évezredes múltra tekint vissza. Magyar-
országon honfoglalás elõtti avar sírban
találták a legrégebbi hímes tojást.
A keresztény szimbolikában – írja
Róheim Géza néprajztudós – a húsvéti
tojás a feltámadást jelképezi. Krisztus

úgy jön ki a sírból, mint a madár a tojás-
ból. A halottak és a tojás közötti kap-
csolat több görög-keleti szokásban is
jelen van, például húsvét másnapján
piros tojást tesznek a temetõben a sí-
rokra, vagy húsvét hétfõhöz egy hétre,
„halottak húsvétján“ tojást törnek a
síron, hogy az utolsó ítélet napján az
elhunyt könnyebben tudja elhagyni 
a sírgödröt.
Egykoron húsvét volt a keresztelés
ünnepi ideje, s a tojást, mint az új élet
szimbólumát keresztszülõk adomá-
nyozták keresztgyereküknek. A frissen
megkereszteltek – akkor még felnõtt
korban kerül rá sor – húsvét után egy
hétig fehérben jártak. Erre utal a fehér-
vasárnap elnevezés. 
A nagyszombati feltámadással kezdõdõ,
körmenettel egybekötött örömünnep-
nek valamikor része volt az ünnepélyes
keresztelés. Egyházi hagyomány szerint
ennek emléke maradt fent a húsvéti lo-
csolkodásban. A víz általi rituális meg-
tisztulás ugyancsak a legrégibb törté-
neti idõkben gyökerezik. A húsvéti lo-
csolkodás  termékenységvarázslathoz is
kötõdik. A gyerekek kölnivel, illatos
vízzel történõ és versikével kísért lo-
csolása újabb keletû, városokon is ismert
szokás. A húsvéthétfõ népi elnevezései:
vízbevetõ, vízbehányó hétfõ is a szokás
eredeti jellegére utal. Vannak olyan
vidékek, ahol a vízzel való locsolás
helyett vesszõvel, korbáccsal csapkod-
ták meg húsvét hétfõn a legények a
lányokat. Ez esetben is termékenység-
varázsló rítusról van szó.
A szerb húsvétot megelõzõ héten az ünnep
csütörtökön az éjféli misével kezdõdik.
Ilyenkor mindenki nagy gyertyát vásárol,
amelyet az ünnepek alatt égetnek a tem-
plomban, majd hazaviszik. Az eltett gyer-
tyát, ha égzengés, vihar vagy más baljós
esemény történik, meggyújtják.  
Nagyszombat hajnalban is tartanak
misét a templomban. Az otthoni húsvéti
készülõdés része a fonott kalács ké-
szítés, a sonkafõzés, a piros tojás fes-
tés. A feltámadáskor tartott körmenet
templomi zászlóval, gyertyával külön-
leges hangulatot teremt. A misét kö-
vetõen a hazafelé tartó emberek „Krisz-
tus feltámadott!“ köszöntést mondanak,
amelyre a válasz: „Valóban feltáma-
dott.“ Húsvét második napjának regge-
lén a templomban a pap virágot ad az
embereknek, amit ruhájukra tûzve hor-
danak. A délelõtti nagymisét követõen
a hívõk körmenettel a temetõbe men-
nek, ahol a pap az év folyamán felállí-
tott sírköveket felszenteli, illetve aki
kéri, annak hozzátartozója sírját is
megszenteli olajjal, borral, gyertyát is
égetnek ilyenkor.

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Virágvasárnaptól fehérvasárnapig
A  húsvéti ünnepkör szokásai 

Perlrott Csaba Vilmos: Kecskeméti kálvária, é.n.
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– Mindazok számára, akik
nem ismerik, mondana né-
hány szót önmagáról bemu-
tatkozásképpen?
– Végzettségemet tekintve
külkereskedõ közgazdász és
bölcsész vagyok, de hosszú
évek óta öltözködési design-
nal foglalkozom. Az elmúlt
idõkben egyre közelebb kerül-
tem a mûkereskedelemhez és
mûpártoláshoz.  Rendkívül
fontosnak tartom a magyar
képzõmûvészeti értékeknek a
nemzetközi és a közép-és
kelet-európai értékekkel való
közös megmutatását – vála-
szolja dr. Orosz Ilona Léna. 
– A tavalyi jubileumi évre
újraálmodott Régi Mûvészte-
lepi Galériával kapcsolatban
régóta kérdéses, ki és hogyan
tartsa fenn ezt az nagysza-
bású épületet. 
– A Régi Mûvésztelep külön-
leges jelentõséggel bír a város
kulturális életében. A tizenkét
képzõmûvész számára otthont
és alkotási helyet biztosító
intézmény fenntartója egy
országos szakmai szervezet, a
Magyar Alkotómûvészeti Köz-
alapítvány. A közösségi épület
felújítása után az objektum
anyagi és szellemi mûköd-
tetéséhez pályázat útján kere-
sett új erõket a Magyar Al-

kotómûvészeti Közalapítvány.
Az én galériám, a Léna &
Roselli Galéria nyerte meg a
pályázatot, s ennek következ-

tében a MAK-al együttmû-
ködési megállapodást kötöt-
tünk az új épület kulturális
célú hasznosítására.

– Ennek az együttmûködés-
nek része a Szentendrei Régi
Mûvésztelepi Galéria üzemel-
tetése is?
– Miután megismertem a
Közalapítványnak a Mûvész-
telep közösségi épületének
mûködtetésével kapcsolatos
szándékait, ajánlatot tettem
arra, hogy a nagy kiállítóterek-
tõl építészetileg is elkülö-
nített területen „Léna Mûvé-
szeti Szalon“ elnevezésû mû-
vészeti kávézót mûködtetnék,
amely zenei és irodalmi prog-
ramok mellett mûkereskedel-
mi céllal is rendezett kama-
rakiállításoknak is helyet ad-
na. Ezen felül mûvészeti köny-
vek, kiadványok árusítására is
lehetõséget teremtenék itt.
Mindezzel szeretném elõsegí-
teni, hogy az intézmény a nem-
zetközi kulturális életbe be-
kapcsolódni képes szellemi
központ lehessen, amely a Mû-
vésztelephez kötõdõ különbö-
zõ szakmai és civil közösségek
szervezett vagy spontán talál-
kozásainak is helyet biztosít. 
– Az épület mûszaki üzemel-
tetése mellett milyen szak-
mai programokat tervez? 
– A megállapodás szerint a
Szentendrei Régi Mûvésztelep
Galériájában évente három
kiállítás szakmai gondozását
és ezek rezsiköltségének biz-
tosítását is elvállalta a Léna &
Roselli Galéria. Így valósult
meg tavaly õsszel a „Léna

Mûvészeti Szalon Tárlata“,
valamint az „Otthon idegen-
ben“ címû kiállítás. Február-
ban különleges osztálytalál-
kozóra került sor: a Képzõ-
mûvészeti Fõiskola festõ tan-
szakán 1968-ban végzett év-
folyam tagjai állítottak ki az
Anno 1968 címû tárlaton. A
kiállítást szervezõ Weszely
Ferenc mellett Blasló János,
Bodóczky Imre, Farkas Ádám,
Hidvégi Valéria, Jávor Piroska,
Kiss György, Nádler Tibor,
Kovács Tamás, Mayer Berta,
Péterffy Gizella, Révész Nap-
sugár, Szemethy Imre és
Tulipán László alkotásait lát-
hatja a közönség. Április hu-
szonötödikén nyitjuk meg „Az
ikon mûfaji változatai a kor-
társ bolgár, magyar és szerb
képzõmûvészetben“ címû tár-
latot. Ezt követi Jordi Pallares
spanyol képzõmûvész egyéni
kiállítása, majd a prágai Ga-
lerie La Femme mûvészeinek
részvételével rendezünk alko-
tómûhelyt és kiállítást.
– Mennyire kötõdnek prog-
ramjaik a szentendrei képzõ-
mûvészethez?
– Valamennyi eddigi tárla-
tunknak volt szentendrei
résztvevõje: Csíkszentmihályi
Róbert, Farkas Ádám, Jávor
Piroska, Krízbai Sándor, Regõs
István, Haász István, Szilárd
Klára és efZámbó István állí-
tottak ki itt. 
– Tervez-e együttmûködést a
jövõben a mûvésztelep ve-
zetõségével és Szentendre
városával?
– Erre a kérdésre nem tervek
bemutatásával, hanem egy
mûködõ gyakorlat tapaszta-
lataival válaszolhatok. Az
intézmény éves kiállítási prog-
ramját a fenntartó Magyar
Alkotómûvészeti Közalapít-
vánnyal, valamint a mûvész-
telephez kötõdõ alkotókat
tömörítõ egyesülettel közösen
alakítottuk ki. A Mûvésztelep
galériájában rendezett elsõ
kiállításunk megnyitóján dr.
Dietz Ferenc polgármester
köszöntötte a vendégeket.
Szentendre Város Önkormány-
zata nemcsak figyelmével tün-
teti ki itteni tevékenységün-
ket, hanem programjainknak
is helyet biztosít a város hon-
lapján, illetve más elektro-
nikus és nyomtatott sajtó-
fórumain. Együttmûködést
kívánunk kialakítani a jövõben
a Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing
Kht.-vel, illetve intézményei-
vel, valamint a Mûvészet-
Malommal is. 

Rappai Zs.

Irisz bál
Immár harmadik alkalommal
rendezte meg a Dunakanyar
Nõszirom Egyesület március
utolsó szombatján a hagyo-
mánnyá vált Irisz bált, mely-
nek minden évben más és más
jótékonysági célt szabnak a
szervezõk.
Az idei évben talán a legne-
hezebben lehetett mozgósí-
tani a korábban szívesen
bálozó szentendreieket, de a Szivárvány Óvoda játszóterének felújításához való hozzájárulás
mégis megnyitotta többek pénztárcáját.
Akik eljöttek, nem bánták meg, hiszen a finom vacsora, a kiváló zene, a jó társaság és a fellépõk
rendkívüli elõadása új élménnyel gazdagította a bálozókat. Értékes tombolaajándékokat vihet-
tek haza a legszerencsésebbek, emlékezve általuk a bál estéjére.
A helyszínért köszönetet mondunk a GESZ vezetõjének, Klementné Szabó Borbálának, a vacsoráért
az Útonálló Étterem tulajdonosának, a meghívókért a Digitális Nyomda Kft. tulajdonosának,
Nagy Péternek. Köszönjük Eszes Viktóriának és Schwarz Dávidnak a felejthetetlen elõadást.
Ugyancsak köszönet illeti a tombolatárgyakat ajándékozó magánszemélyeket és vállalkozásokat:
Ametiszt Virágüzlet, Atlantis Club Kft., Astra Szerviz Bt., B.B Forest Bt., Bencze Ági, Bencze Imre
üvegesmester, Benkovits György, Body-Holly Primatorna és Dance Club, Bogdány Kft., Don Vito
Étterem, Dudás Lászlóné, Gondûzõ Étterem, Groudzsák János és neje, Hotel Lido, Káosz Áruház,
Kovácskert Étterem, Mák János, Ragyogófény Bt., Ratio-Med Kft., Royal Club Hotel, Sass Szabolcs,
Sirály Étterem, Surányi Cukrászat, Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Szommer
Veronika pénzügyi tanácsadó iroda, Valentin Éva, Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõ Központ.
Köszönet a támogatói jegyeken keresztül adakozóknak: Dr. Dietz Ferenc, Eckensberger Attila,
Hajdu Gábor, Kiss Károly, Mészáros János, Radványi G. Levente, Városi Szolgáltató Zrt.
Reméljük, hogy a mi segítségünk által is gyermekeink mihamarabb birtokba vehetik az új és szab-
ványos játszóeszközöket.                                                          Dunakanyar Nõszirom Egyesület

Új galéria, új üzemeltetõ
A Szentendrei Régi Mûvésztelep 2008-ban átadott, s a közelmúltban Nivó-díjat el-
nyert új galériája már átadásakor felvetette azt a kérdést, hogy a mai szûkös anyagi
helyzetben hogyan lehet ezt az impozáns épületet üzemeltetni. Szentendrei
mûvészberkekben néhány hónapja egy új névvel lehet találkozni, ha az intézményrõl
esik szó: Léna.

Az Anno 1968 tárlat megnyitója
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„Az év belsõépítésze“ díjat,
melyet 1998-ban Laki Péter
alapított, idén Kocsis Barnabás
és Kocsis Gáspár építész, bel-
sõépítész mûvészek vehették
át a szentendrei evangélikus
templom belsõépítészeti meg-
oldásáért. A hivatalos indok-
lás szerint „Korunk építé-
szetének és belsõépítésze-
tének, forma és téralkotó cse-
lekedeteinek káoszában na-
gyon nehéz feladat megtalálni
azt a csendet, amely egy tem-
plom elsõrendû funkcióját
adja. A lélek és a hozzá tapadó
formák, színek, részletek, bú-
torrészletek, világítási effektu-
sok harmóniája az, amely
Kocsis Barnabás és Kocsis
Gáspár szentendrei templomát
az igen magas színvonalú és
örömtelien gazdag ez évi
pályázati mezõnybõl kiemeli.
Erre a nagyon sokat mondó és
nagyon összetett emberi és
építészeti Csendre szavazta
meg egyhangúan a zsûri Az év
belsõépítésze címet a Kocsis
fivéreknek.“ 

– Mit jelent számotokra az
építészeti csend?
– A Bükkös-parti evangélikus
templom tervezésénél arra
törekedtünk, hogy a lehetõ
legkevesebb legyen azoknak a
dolgoknak a száma, amelyek a
figyelmet elterelhetik. Min-
denképp szimbólumokban
gondolkoztunk. Az anyagi
világot a padló bordó-fekete
agyagos színe jelképezi, az
eget és a földet a vörösfenyõ
padok kötik össze. A templom
belsejének kékje pedig az eget
jeleníti meg.
– Igencsak szokatlan egy
templomot kékre kifesteni.
Aki ide belép, meglepõdik
elõször, majd kellemes nyu-
galom tölti el. Miért válasz-
tották ezt a színt?
– Kezdettõl fogva a kék szín-

ben gondolkoztunk. Egy idõ-
ben ugyan fontolgattuk a
meleg napsárgát is, ami a
felülrõl áradó fényt jelké-
pezné, végül mégis a kéknél
maradtunk. Ez a szín egyér-

telmûen az eget és a vízet jut-
tatja mindenkinek az eszébe,
amivel általában kellemes
asszociációi vannak. 
– A puritán, letisztult for-
májú bútorok, az oltár nemes
egyszerûsége is hozzájárul-
nak a templombelsõ külö-
nösen tiszta, elegáns világá-
hoz. Kik voltak segítsége-
tekre ennek megteremté-
sében?
– A templombelsõ nagyon
fontos eleme a Jávor Piroska
tervezte szép színes rózsab-
lak, amely az örökkévalóságot
jelképezi. Meg kell említenünk
a templomot kivitelezõ SA-
SABAU cég magas színvonalú
munkáját. A padozat kivi-
telezését egy hõgyészi aszta-
los, Pákozdi Jenõ végezte,
akivel évek óta együtt dolgo-
zunk. 
– Hány év alkotómunkáját
minõsíti ez a díj?
– 2000-ben nyertük meg a
meghívásos pályázatot, 2004-
ben nívódíjas lett a templom,
most meg az év belsõépí-

tészeivé váltunk általa. Ez az
elsõ ilyen komoly, rangos
szakmai díjunk, ami megerõ-
sítette az önbizalmunkat.
Nagyon meglepõdtünk rajta,
hiszen igen erõs anyag gyûlt
össze a zsûri elõtt. A harminc-
négy pályázó a szakma színe-
javát képviselte. 
– A szentendrei templomok
többsége – sok más magyar-
országi kisvároshoz hason-
lóan – barokk stílusban
épült. Miért terveztetek eny-
nyire más, ennyire puritán,
tömbszerû épületet a Bük-
kös-patak partjára?
– Mi egy modern, mai épületet
akartunk építeni anyaghasz-
nálatával, egyszerû formáival.
A megrendelõ, az evangelikus
egyház puritánsága határozta

meg a templom dísztelen-
ségét, semmi felesleges dísz
nem volt kívánatos. Az épület
egésze a szilárdságot, az erõt
sugallja. Egyetlen könnyed
eleme a harangtorony, a kö-
zépkori templomépítészetbõl
ismert campanile. Sok adott-
sággal és kötöttséggel talál-
tuk szemben magunkat. Ér-
dekes volt maga a helyszín,
egy saroktelek a Bükkös-patak
partján, amely egy kicsit „a
város széle“. A patak felõl
megyünk be a zárt, szarko-
fágszerû épületbe, amelynek
szentélye keletre néz. A temp-
lom a hídfõnél egy új teret
teremtett. Úgy érezzük, hogy
az épület tömege és burkolása
egyaránt jól illeszkedik a
városhoz – válaszolja Gáspár.
– Építész-, mûvész családba
születtetek. Eleve adott volt,
hogy ti is építészek lesztek?
– Kezdetben egyikünk sem
akart az lenni. Adott volt, hogy
valamilyen mûvészi pályát
választunk, hiszen a család-
ban szinte mindenki mûvész:

van festõ, szobrász, keramikus
és édesapánk, Kocsis József
révén építész is. Én játék-
készítõ, bútortervezõ vagy
festõmûvész szerettem volna
lenni – válaszolja Barnabás.
Gazsi pedig hangszerkészítést
tanult a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fõiskolán. Végül mind-
ketten jelentkeztünk az Ipar-
mûvészeti Egyetemre, ahová
felvettek minket. Én 1997-
ben, Gazsi pedig 2001-ben
végzett az építész szakon. Már
a diploma megszerzése elõtt a
Szentendrei Építésziroda
munkatársa voltam. Azután
1996-ban megalakítottuk a
Kocsis Testvérek Bt.-t, majd a

Kocsisok Építész Stúdiót, ahol
Kutasi Attila építész munka-
társunkkal együtt dolgozunk. 
– Milyen épületeket tervez-
tetek? 
– Az azóta elmúlt idõben szá-
mos középületet és családi
házat terveztünk Szentendrén
és Budapesten egyaránt. Mint
a cégünk neve is jelzi, mi a
kezdetektõl fogva építészeti
és belsõépítészeti munkákat
egyaránt vállaltunk. Hiszünk
abban ugyanis, hogy az épület
egy egységes egész, így külse-
jének és belsejének messze-
menõen összhangban kell áll-
nia. 
– Ritkán találkozni azzal,
hogy az épület külsejét és
belsejét egyazon építész ter-
vezze.
– Valóban, elég kevés megbí-
zás szól mindkettõre. Ma-
napság minden területen a pro-
filírozás, a szakosodás a divat.
Mi ellene megyünk, hiszen egy
olyan kis mûhelyt akarunk
teremteni, ahol együtt készül-
nek a ház építészeti tervei a
berendezésével. 
– Ennyi év közös munkája
után mi a tapasztalatotok,
milyen családon belül  együtt
dolgozni?
– Egyértelmûen nagyon jó, hi-
szen hasonló a szemléletünk.
Még ha vannak is néha viták. 

Rappai Zsuzsa

A megvalósult építészeti csend

Építészeti csend. A szentendrei evangélikus templom belsõ terei

Kocsis Barnabás és Gáspár

Könyv üres oldalakkal…
2009 a kreativitás és innováció európai éve. Az uniós kez-
deményezés célja, hogy erõteljesen hangsúlyozódjék az önmeg-
valósítás fontossága az emberek személyes életében, társadal-
mi kapcsolataiban. A program magyarországi koordinátora, a
TEMPUS Közalapítvány pályázatot írt ki, melyben keresi azokat
a sikeres programokat, melyek témáikkal, célkitûzéseikkel az
„év“ kezdeményezéséhez illeszkednek. Az átfogó indítvány jel-
legénél fogva számtalan területre terjed ki, így természetesen
a kultúrára, mûvészetekre is. A Pest Megyei Könyvtár sikeresen
vett részt a pályázaton, elképzeléseink megvalósítását támo-
gatja a TEMPUS.
A kreativitás évének keretében a könyvtár keresi mindazokat,
akik szabadidejükben szívesen írnak verset, prózát vagy rajzol-
nak. Hívunk, várunk mindenkit szépen bekötött üres oldalakból
álló könyveinkkel, hogy írják, rajzolják tele a lapokat, ajándékoz-
zák meg a könyvtár olvasóit egy-egy szépírói munkával vagy
mûvészi rajzzal. Felhívásunk gyermekeknek és felnõtteknek
egyaránt szól.
Kölcsönözzék ki Alkotó véna címû könyveinket, töltsék meg
élettel, mûvészettel! Az írásokból és rajzokból a legjobbakat
szeretnénk irodalmi, mûvészeti lapokban is megjelentetni. A
kézírásos, rajzos könyvek pedig mindenkor a Pest Megyei
Könyvtár állományában maradnak. Örökül. Az olvasás, a
mûvészet örömeiért.

Pest Megyei Könyvtár
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Évfordulós megemléke-
zések, emléktábla-avatá-
sok, kiállítások, publiká-

ciók immár húsz éve õrzik a
Barcsay „emlékgyertya“ láng-
ját. A nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium a mester
halálának huszadik évforduló-
ja alkalmából egy kopjafát
ajándékozott a szentendrei
Barcsay Múzeumnak. Az évfor-
duló ugyan tavaly volt, de a
kopjafa ünnepélyes felállítá-
sára április 4-én ünnepélyes
keretek között került sor a
múzeum kertjében. Köszöntõ
szavakat mondott dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton megyei
múzeumigazgató, dr. Dietz
Ferenc polgármester, Szõcs
Ildikó, a Bethlen Gábor Kol-
légium igazgatója, dr. Sütõ
Csaba, a Barcsay Jenõ Képzõ-
mûvészeti Alapítvány kurató-
riumának elnök-helyettese, s
a jogutódok, Kónya Márta és a
maga nevében Kónya Ferenc,
aki oroszlánrészt vállalt a kop-
jafa felállítását megelõzõ
szervezési munkákban. 
Avató beszédében dr. Darkó
Jenõ megyei múzeumigaz-
gató-helyettes méltatta Bar-
csay Jenõ személyét és mun-
kásságát. Köszönet és tisztelet
illeti László Lászlót, a nagy-
enyedi református kollégium
tanárát, a kopjafa készítõjét.  
„Tisztelet a Mesternek“ cím
alatt 1987-ben jelent meg az
egyik legszebb, személyes
hangvételû könyv Barcsay
Jenõrõl. A kötet lapjain het-
venöt barát, tanítvány, gyûjtõ,
kolléga születésnapi köszön-
tõjét olvashatta az akkor közel
kilencvenéves mester. Ahány
megemlékezõ írás, annyi szín-
folt az Élet által karakteres és
határozott vonalakkal megraj-
zolt Barcsay-portrén. A sok
egyedi történet és kötõdés
elbeszélésén, felidézésén ke-
resztül láthatatlan aranyszál-
ként fut végig a könyv lapjain
a szeretet, a pátoszmentes
tisztelet, a hála, az õszinte
nagyrabecsülés kifejezése.
A születésnapot köszöntõ
kötet szerzõi a következõ év
áprilisában egy hosszú gyász-
menet megrendült tagjaiként
kísérték utolsó útjára Barcsay
Jenõt a Fiumei úti temetõben.
Az volt a kívánsága, hogy Lyka
Károly mellé temessék el. Így
is lett. Egyik barátja és tisz-
telõje úgy tudja, hogy hosszú
évtizedek után elõször nála
engedélyezték állami teme-

tésen az egyházi szertartást. 
A születésnapi leveleket tar-
talmazó bibliofil kiadvány
annak idején ezer számozott
példányban jelent meg, s
könyvárusi forgalomba nem
került. Ebbõl a kötetbõl idézek
egy kedves, már-már majdnem
folklór történetet Barcsay
Jenõrõl, az ugyancsak me-
zõségi születésû és a nagy-
enyedi református kollégium
padjait koptató, de Barcsaynál
negyed évszázaddal fiatalabb
barát, az erdélyi író, Sütõ
András elbeszélésében:
„Az én földim (t.i. Barcsay
Jenõ) a Mezõséget elhagyván
égi tünemény lett. Hozzánk
visszaszivárgó fényét titkos
jeladásként már apám is ész-
lelte, mikor így szólt egyszer:
– Te, fiam! A gépész komám
mondja, hogy a tekintetes
úréknál hallott valamit. Azt
mondják, innen a mi környé-
künkrõl valamikor régen elment
valaki, abból híres, nagy ember
lett, az egész világon ismerik.
Vajon ki lehet az? Törtük a
fejünket. Hadvezér nem lehet,
háborút nem nyertünk. Patkó
János lenne? Ama frátai szü-
letésû Kótsi, aki színházat
alapított Kolozsvárott? Annak
közel kétszáz esztendeje, vala-
ki másról lehet szó. Regényíró?
Annak a hírét helyben Kemény
Zsigmond tartja, ám az õ

hírének is nagyobb része báró,
és születésileg nem idevalósi.
Csak meghalni jött Puszta-
kamarásra. 
– Ó, tudom már, tudom! – ütött
apám a fejére. – Õ találta fel a
telefont. Edison munkatársa
volt.
Ez Puskás Tivadar lett volna,
de kettõs tévedés útján:
egyrészt nem a környékünkrõl
való, hanem ditrói, másrészt:
éppen hogy nem õ találta fel a
telefont.Csalódottan hagytuk
abba a fejtörést… Végül –
bánatos megrekedtségünkben
– a kántortanító taszított egyet
rajtunk, mondván:
– Akirõl szó van, nem lehet más,
csakis a katonai jegyzõnek a
fia: Barcsay Jenõ. 
– Él-e még? – kérdeztük. 
– Él és mûködik, hál' Istennek. 
– Mit mûködik? 
A mi kántortanítónk begör-
bített mutatóujjával elsimítot-
ta a bajuszát, majd egy meszelõ
mozdulattal azt mondta jelen-
tõsen: 
– Fest. 
– Képet? – kérdezte apám. 
– Csakis – mondta a kántor-
tanító.
– Kár, hogy nem láthatjuk –
szólt csöndesen apám, és lerítt
az arcáról, hogy mégis jobban
szerette volna, ha Barcsay Jenõ
találja fel a telefont.“

Török K.

„Az egész világon ismerik. Vajon ki lehet az?”
Emlékezés Barcsay Jenõre

Városi népdalverseny
Hatodik alkalommal rendezték meg Szentendre Városának
Népdalversenyét az Izbégi Általános Iskolában március 20-án.
A zsûri tagjai – Monoki Rózsa, Papp Miklósné és Eredics Gábor –
a pedagógiai díjat idén Melich Krisztinának, a Barcsay Jenõ
Általános Iskola tanítónõjének (már második alkalommal),
illetve Tardy Gergelynek, a Ferences Gimnázium tanárának ítélték
a versenyzõk felkészítéséért.

A SZÓLÓ ÉNEK KATEGÓRIA EREDMÉNYEI

Elsõ korcsoport
Kiemelt arany fokozat minõsítést kapott Szerecz Klára (Szent
András iskola); arany fokozat minõsítést Szappanos Vivien
(Rákóczi iskola); ezüst fokozatot Martini Csilla (Rákóczi iskola)
és Csizmadia Réka (Barcsay iskola); bronz fokozatot Janik
Levente és Sárady Gergely (Templomdombi iskola).

Második korcsoport
Arany fokozat minõsítést kapott Mérges Zsuzsanna (Szent András
iskola); ezüst fokozatot Leitner Kinga és Szinnai Kamilla (Rákóczi
iskola); bronz fokozatot Ács Boglárka és Golyha Zita (Rákóczi
iskola).

Harmadik korcsoport
Arany Fülemüle Díjban részesült Karajz Júlia (Barcsay iskola);
arany fokozat minõsítést kapott Vedres Péter (Szent András
iskola), Csongrádi Luca és Sergõ Sára (Ferences Gimnázium);
ezüst fokozatot Gera Júlia (Ferences Gimnázium), Orbán Borbála
és Kovács Boglárka (Templomdombi iskola).

A CSOPORTOS ÉNEK KATEGÓRIA EREDMÉNYE

Kiemelt arany fokozatú minõsítést kapott és az egy évre megkap-
ták a vándorfokost is Bokor Anna, Csányi Borbála, Gajdos
Dorottya, Jassó Margit,  Mérges Zsuzsanna, Mészáros Anna, Pálya
Hanna, Pirityi Borbála, Sólyom Panna, Szarkowicz Regina,  Szepesi
Fanni, Szerecz Klára, Szurmai Rózsa, Tardy Júlia (Szent András
iskola); kiemelt arany fokozat minõsítést kapott Fogarasi Flóra
és Sergõ Sára (Ferences Gimnázium); arany fokozatot az Izbégi
legények: Jeney Zsombor, Petresevits Gergõ, Szilágyi Gergõ, Váczi
Buda Benedek (Izbégi iskola); ezüst fokozatot a Zöld Piszke
Népdalkör: Benedek Brigitta, Borsódy Margit, Gombos Dominika,
Márics Alexandra, Óvári Krisztina, Reé Mirtill, Szautner Doroti
(Izbégi iskola).

Dr. Dietz Ferenc polgármester és Kálnoki-Gyöngyössy Márton 
múzeumigazgató a kopjafa-avatáson

Pest Megyei Könyvtár programjai

• A József Attila életét és munkásságát bemutató kiállítás
megtekinthetõ: április 25-ig.
• Április 11-én, szombaton, a Költészet napján, a Pest Megyei
Könyvtár valamennyi részlegében közös vershallgatás lesz 9-tõl
13 óráig
• A gyermekkönyvtárban tojásdíszítés Bubcsó Klárával 10-tõl
12 óráig. A jelentkezés feltétele: legalább egy darab fõtt tojás. 
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Koszorúzás 
és könyv-bemutató

Az elmúlt évekhez hasonlóan Szentendre Város Önkor-
mányzata és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
közös megemlékezést tart a  Holokauszt Szentendrérõl elhur-
colt és meggyilkolt 149 áldozatáról. 
Az egykori zsidó iskola és zsinagóga helyén lévõ épületen
elhelyezett emléktábla koszorúzása április 17-én, pénteken
délelõtt 10.30-kor lesz a Petõfi utcában. Közvetlen utána
kerül sor Kertész Péter Cipõtalpbetét – Tórából címû, a
Wesley Kiadó gondozásában megjelent könyvének a bemu-
tatására a Városháza dísztermében.  
A könyvet bemutatja dr. Schweitzer József volt országos
fõrabbi és Kende Tamás történész, a Ferenczy Múzeum
munkatársa. Közremûködnek: Nemesházi Beatrix elõadó-
mûvész és Kertész Endre csellómûvész. 

A Szentendrei Ferences Öregdiákok Országos Egyesülete és a Szentendrei Református
Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület szeretettel vár mindenkit 

április 18-án, szombaton 18 órára a Ferences és a Református Gimnázium 
közös, jótékony célú tavaszi hangversenyére a Ferences Gimnáziumba (Áprily tér 2.)

Az est fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester
Védnökei: Dr. P. Tóth Béla református lelkipásztor 

és P. Lukovits Milán, a Ferences Gimnázium igazgatója
Fellépõk:

• a Ferences Gimnázium kórusa, vezényel Tardy Gergely
• a Szentendrei Református Gimnázium kórusa, vezényel Székely Gábor

• a Péter-Pál Énekkar Máriáss Péter vezetésével
• a Szentendrei Református Kórus, vezényel Bokorné Forró Ágnes

• a Kecskés Együttes L. Kecskés András vezetésével
Mûsorvezetõ: Kertész József

A belépés díjtalan, az önkéntes adományokat teljes egészében 
a két egyházi gimnázium céljaira fordítják!

Két „szomszéd vár” összefog
Zivataros idõkben eleinknek sokszor jó lett volna valakivel összefogni, együtt, egymást biztatva,
segítve szembenézni az ellenséggel. Napjainkban nem a törökkel, nem a tatárral hadakozunk,
„csak“ az erkölcsi-szellemi-anyagi csõddel. Akinek csepp józan esze van, tudja, hogy a jó ügyekért
való összefogás és cselekvés nélkül végképp elveszünk. Nem várhatjuk, hogy majd valaki, vala-
hol tesz valamit: itt és most, nekünk, magunknak kell lépéseket tenni.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében rendez közös hangversenyt a két, Áprily téri „szomszéd
vár“, azaz a Ferences Gimnázium és a Református Gimnázium diákjainak javára a Szentendrei
Ferences Öregdiákok Országos Egyesülete és a Szentendrei Református Gimnáziumért és
Kollégiumért Alapítvány.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki maga is úgy gondolja, az ifjúság nevelése olyan
fontos ügy, amiért érdemes összefogni, tenni valamit, itt és most. Örömmel vennénk, ha
megtisztelnének jelenlétükkel a gimnáziumok egykori diákjai, a mostani tanítványok szülei,
illetve azok, akik a jövõben szeretnék gyermekeiket valamelyik felekezet iskolájába járatni.

Lindner Monika és Becságh András
szervezõk

Tisztelettel meghívjuk, hogy egy csésze 
tea mellett kötetlenül beszélgessünk 

AZ INGATLANOKHOZ AZ INGATLANOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ JOGI, PÉNZÜGYI ÉSKAPCSOLÓDÓ JOGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI MEGOLDÁSOKRÓLMÛSZAKI MEGOLDÁSOKRÓL
(ingatlan megszerzése, vonatkozó adózási 
és építési szabályok, stb.)

április 23-án csütörtökön 16:30 órátóláprilis 23-án csütörtökön 16:30 órától

Elõadók: Grimaldi Zsuzsanna ügyvéd, Elter Luca
mérlegképes könyvelõ és  Elter István építõmérnök 
Cím: GRIMALDI ÜGYVÉDI IRODA
Szentendre, Tómellék u. 18. I/3.
Elõzetes bejelentkezés: 06 20 330 36 40; 
06 20 910 51 30 telefonszámokon

§§

SzeVi Közéleti Klub
Klubunk – nagy sikerû bemutatkozás után – április 16-án, csütörtökön tartja következõ ren-
dezvényét. 18 órai kezdettel bemutatjuk Siklósi Beatrix és Matúz Gábor Wittner Máriáról készült,
Hóhér vigyázz! (A siralomháztól a parlamentig) címû portréfilmjét, majd a filmvetítés után
Jámborné Benkei Ildikó újságíró beszélget az országgyûlési képviselõ asszonnyal.
A Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesülettel közös rendezvényünkre szeretettel várunk
mindenkit a P'Art Moziba (Duna-korzó 18.)
A belépés ingyenes

A Költészet napja Leányfalun

„Mint mozdulatlan csillagok az égen,
változhatatlan rajzunk, jellemünk.“

(József Attila: Osztás után)

„A lélek egyre többet elvisel,
holtak között hallgatag ballagok,
újszülött rémek s hitek kisérnek
és a vándorlófényû csillagok.“
(Radnóti Miklós: Elégia)

A száz esztendeje született Radnóti Miklósra emlékezünk idén,
József Attila versei mellett az õ költeményei kerülnek vers-
plakátjainkra, melyekkel immár hatodik éve köszöntjük a
Költészet napját Leányfalun. Mivel április 11. éppen nagyszom-
batra esik, húsvéti versekkel is találkozhatnak az érdeklõdõk a
két templom környékén.

Tavasz
ÚJ MÛVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa Jenõ u.
BORODY KRISZTINA SELYEM-
FESTÕ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 6-ig
Április 25. szombat 18 óra
A Mûvész Társalgó keretében
Gyürk Dorottya beszélget az
alkotóval 



LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén, a 11-es fõúton, a Lukoil
benzinkúttal 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.

Kedves Ügyfeleink, felhívjuk figyelmüket,
hogy az Ingatlancentrum irodája át-
költözött a Csíz u. 7 szám alá. Tel. 06-20-
491-1418.

Pap-szigetnél egyszobás, napfényes,
kertkapcsolatos garzonlakás eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Tel. 06-30-495-
1058.

Eladó Csobánkán, 150 nöl-es telken 100
nm-es, 3 szobás családi ház 26 millió
forintért. Tel. 06-70-433-1616, 06-20-
912-3168.

Pismányban díjnyertes, dunai panorá-
más, teljesen felújított, könnyûszerke-
zetes, téliesített ház medencével, gyö-
nyörû kerttel eladó 32 millió Ft-ért. Tel.
06-70-338-4170.

Eladó Csobánkán 350 nöl-es összköz-
mûves építési telek 15 millió forintért.
Tel. 06-70-433-1616, 06-20-912-3168.

Új építésû, 62 nm-es, 4 szobás lakás
garázzsal 21 millió forintért eladó.
Szocpol felvehetõ. Tel. 06-20-491-1418.

Szmolnyicán 100 nm-es, 4 szobás sorházi
lakás kerttel, pincével 21,5 millió fo-
rintért eladó. Tel. 06-20-491-1418.

Eladó Dunabogdány (Ady Endre utca) bel-
területén nagyon hangulatos helyen kis
családi ház (50 nm-es) borospincével (30
nm-es), gépkocsibeállási lehetõséggel. A
telek részben közmûvesített. A ház erõsen
felújításra szorul. Irányár: 6 millió Ft. Tel.
06-20-362-7551.

Pomázon 160 nm-es, 4 szobás ház tiszta
környéken, villámgyorsan eladó 23,9 mil-
lió Ft-ért. Tel. 06-70-454-0349.

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es lakás
10 millió Ft alatt eladó. Tel. 06-70-454-
0349.

Eladó! Szentendrén 2 szobás, teraszos
földszinti lakás a Kondor Béla utcában.
Tel. 06-70-230-1945.

Szentendrén, a Bükkös-patakhoz közel, a
belvárosban, társasházi sorházban felújí-
tott, 5 szobás, 2 fürdõszobás lakás ga-
rázzsal, azonnal beköltözhetõen eladó.
Tel. 06-70-336-5530.

Családi ház Szentendrén – 127 nm-es,
panorámás, fõúthoz, buszmegállóhoz kö-
zel, dupla garázzsal – 50 millió Ft-ért
eladó. Szentendrén vagy környékén lakást
30 millióig beszámítunk. Tel. 06-20-566-
0600.

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

ÜÜZZLLEETT

Földet, telket bérelnék vagy vennék,
Óbuda üzletrészre cserélnék. Tel. 06 (26)
300-767.

Kiadó Szentendrén, a Duna-korzón a
Gomba trafik és hírlapárusító üzlete. Tel.
06-20-311-5389.

Szentendrén, a Fõ térhez közel, a Bog-
dányi utcában 17 nm-es üzlethelyiség
májustól kiadó. Tel. 06 (26) 314-572.

Orvosi szolgáltatásra hely kiadó. Tel. 06-
30-949-6456.

Üzlethelyiség kiadó (15 nm-es) a város
központjában, a Rab Ráby vendéglõvel
szemben. Tel. 06-20-340-5706.

Szentendrén, a Bogdányi út 44. szám alatt
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06 (26) 314-
067.

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

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

EEGGYYÉÉBB

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

A Sánc köz 4-bõl elrepültek a vadkacsáim.
Az egyik április 3-án, Hápogó névre hall-
gat. A másik Hápi névre hallgató, 10 éves,
lány vadkacsa április 7-én. Nagyon
szelídek, lakásba is bemennek, szeretik a
tükröt.  Kérem, ha valaki tud a hollétükrõl,
értesítsen a 06-20-492-3666 telefonszá-
mon.

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

Kiadó házat, házrészt, vagy lakást
keresünk Szentendrén 1-2 évre. Pismány
kizárva. Tel: 06-30-319-9634.

Albérlet kiadó Szentendrén, a Hamvas
Béla utcában, a IV. emeleten. 60 ezer
forint/hó. Tel. 06-30-650-5908.

Szentendrei családi ház 55 nm-es
külön bejáratú szuterén szintje május
1-jétõl kiadó. A lakás egy légterû,
amerikai konyhás, külön mérõórákkal
felszerelt. Egyedi fûtés, kis rezsivel.
55 ezer+rezsi+kaució. Tel. 06-20-
965-7912.

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

Szentendrén, a Pap-szigettel szemben
lévõ társasházban apartman bútorozat-
lanul hosszabb távra kiadó. Ingatlan-
közvetítõk kíméljenek. Tel. 06-30-435-
1237 (8-20 óráig).

Szentendrén 40 nm-es garzon házrész
kiadó alacsony rezsivel. Tel. 06-30-530-
9015.

Extra igényû bérlõnek kiadó 44 nm-es
lakás egyedi mérõórákkal a Püspökmajor-
lakótelepen 80 ezer Ft/hó áron. Tel. 06-
20-368-8467.

Szentendrén, a Sztaravodai úton családi
házban külön bejáratú, 80 nm-es lakás
kiadó 70 ezer forint+rezsiért. Tel. 06-70-
389-5275.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es, víz-
órás, bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

Visegrádon kertes családi ház kiadó. Tel.
(26) 310-755, 06-30-495-2086.

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

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

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

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

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
30 nm-es felújított ház, részben bútoro-
zottan hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-
970-6341.

A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház önálló
kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, mel-
léképülettel hosszabb távra kiadó.
Buszmegálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-
30-934-4957.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Felvágott-szeletelõ eladó. Tel. (26) 317-
826.

Építkezésbõl megmaradt kovácsoltvas
korlátelemek (200x90cm) 25 ezer
forint/db eladók. Tel. (26) 317-679, 06-
20-570-0631.

Maruti 70 ezer km-rel elsõ kézbõl eladó.
Tel. (06-1) 205-5057.

Garanciális Gorenje fagyasztós hûtõ-
szekrény (176+69 literes) 60  ezer Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-543-7080.

ÁÁLLLLÁÁSS

Munkatársat keresek! Feltételek: tízujjas
gépírás, Word és internet ismerete. Tel.
(26) 300-763, (26) 309-055.

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

Szentendrei étterem a Duna-korzón szak-
képzett, gyakorlattal rendelkezõ felszol-
gálót és gyakorlott konyhai kisegítõt
keres. Angol és német nyelvtudás elõny.
stafeta@trend2.hu Tel. 06-70-529-2242.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

50-es hölgy takarítást, mosást, vasalást,
délutáni gyermek- és idõsfelügyeletet,
mosdatást, pedikûrözést vállal. Tel. 06-
20-927-5182, este (26) 301-880.

Megbízható nõ takarítást vállal 5 órában
Szentendrén és környékén. Tapasztalattal
rendelkezem, biotisztítószereket biztosí-
tok. Tel. 06-70-643-52-56.

Takarítást vállalok. Tel. 06-70-298-2954.

Virágkötõ elhelyezkedne. Tel. 06-30-949-
6456.

Megbízható, 38 éves hölgy takarítást vál-
lal Szentendrén és környékén. Tel. 06-
30-397-6117.

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

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

Középkorú hölgy takarítást és házvezetõ-
nõi munkát vállal. Tel. 06-20-499-1767.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

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

Szentendrén 7,8 millió forintért a Püs-
pökmajor-lakótelepen, iskola, óvoda,
bolt közelében 46 nm-es (nappali, kony-
ha, fürdõ, háló) földszinti lakás eladó.
Tel. 06-20-474-2000, (26) 312-198.

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematika- fizika korrepetálás, közép-
és felsõfokon. Tel. 06-20-423-4463, 06
(26) 317-632.

Francia nyelvórák: nyelvvizsga, érettsé-
gi, beszélgetés vidám hangulatban. Tel.
06-30-999-9171.

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

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Kõmûves, ács és famunkák végzését vál-
laljuk. Kisebb megbízásokat is szívesen
fogadunk. Tel. 06-30-311-9231.

Családi házak, lakások villanyszerelése,
javítása. Érintésvédelmi villámvédelmi
tûzvédelmi gáz közmû elõtti EPH-mérés
és felülvizsgálata. Tel. 06-20-944-23-33.

Pedikûr- manikûr otthonában is. Tel. 06
(26) 300-419 (rögzítõ).

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

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

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.

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.

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

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

ATHOS 4 év körüli fajta-
tiszta németjuhász kan.
Jóindulatú, gyerekbarát,
teljesen egészséges. Csa-
ládi házõrzõ kutyának vagy
telepõrzésre ajánljuk.

KERESSÜK GAZDÁIKAT

LEON 2 év körüli kan. Jó
házõrzõ, igen mutatós.
Szeretõ családra vágyik. 

PEARL2 év körüli, nagyon
mutatós kan. Igen rossz
körülmények között élt,
ennek ellenére bízik az
emberekben.

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

www.gregvill.hu
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PP’’AARRTT
MMOOZZII  
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

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 élet-
rajzi 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) beszél-
get 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) színes feliratos amerikai film-
dráma, 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)

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

A Gondolat Televízió péntekenként 
18 órakor új adással várja kedves
nézõit Szentendre aktuális 
kérdéseivel, hírekkel, információkkal.
Nézzenek bennünket!

Hétközben
• Megszületett a helyi logó pályázat
eredménye
• Pataktakarítás iskolásokkal
• Kopjafaavatás Barcsay Jenõ
tiszteletére
• Jótékonysági estek a Szivárvány
Tagóvoda játszóudvaráért
• Megérkezett a Skanzen Vonat
Szentendrére
• Úszóverseny a Rákócziban
• Irány Bamako! - beszámoló a pol-
gárõrök útjáról

187 a Pest megyében élõk magazinja
Rákosi ellen forradalom III. rész 
(dokumentumfilm)
Czinka Pannától Pegéig III. rész 
(dokumentumfilm)
Szignó (ismeretterjesztõ film)
Laskai sorok (dokumentumfilm)
Duna Karnevál I. rész (táncfilm)
Ave Maria a bombazuhatagban 
(dokumentumfilm)

A Gondolat Televízió C8-as csatornán, a
196.25-ös frekvencián látható!
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kiállítások

ANONYMUS ÉTTEREM-
GALÉRIA
Kucsera F. u.11.

Április 26. vasárnap 17 óra
Ceglédi Alkotók Egyesülete
képzõmûvészeinek kiállítása
Kiállító mûvészek: Csernus
Lajos, Matetics László, Nagy
László Lázár, Rónai Gábor,
Varga Flórián
Megnyitja: Kocsi László

CAFE FREI
Szentendre, Bogdányi u. 40.
ÉLETÚT A BÖRZSÖNYTÕL 
A HIMALÁJÁIG
Szendrõ Szabolcs
hegymászó, természetfotós
kiállítása
Megtekinthetõ május 3-ig

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

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla u. 8.
DR. GUNDA ANDRÁS FOTÓ-
KIÁLLÍTÁSA
Közremûködik: Takács Bence
elõadómûvész
Megtekinthetõ: április 24-ig,
naponta 12-22 óráig.

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

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

MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
KIFÜRKÉSZHETETLEN
feLugossy László kiállítása.

Kerámiafoglalkozás
Kerámia szakkör indul 

a Barcsay Jenõ általános
iskolában, hétfõ délutá-
nonként, 15-tõl 17 óráig 

az alapoktól 
a korongozásig. 
Részvételi díj 

alkalmanként 2000 Ft.
Érdeklõdni lehet:
Müller Krisztina 

(26) 302-210, Lantos Judit
(26) 315-671

Megtekinthetõ április 13-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig

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

RODIN GALÉRIA
Ady E. út 6.
„TEDD ZSEBRE 
A KIÁLLÍTÁST“
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

ÚJ MÛVÉSZETI GALÉRIA NYÍLIK 
SZENTENDRÉN, A DUMTSA JENÕ
UTCÁBAN. FESTMÉNYEK, EGYEDI 

SZOBROK, GRAFIKÁK ÉS SOK MÁS, 
POZITÍV ENERGIÁT SUGÁRZÓ MÛTÁRGY,

AMI HOZZÁSEGÍTI EGY BOLDOG,
HARMONIKUS ÉLETHEZ TULAJDONOSAIT

Szentendre, Dumtsa Jenõ utca 15.

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

Dráma-
pedagógiai
bemutató

A Szentendrei Polgár-
mesteri Hivatal, az Egész-
séges Városért Alapítvány
és a Nyitott Kör Egyesület
sok szeretettel vár minden
pedagógust, mentálhigi-
énés szakembert és érdek-
lõdõ szülõt a Kristály-
kalitka címû drámapeda-
gógiai foglalkozás bemu-
tatójára április 20-án, hét-
fõn 9 órára a Városháza
dísztermébe.
A háromórás foglalkozás
az angol TIE (Theatre in
Education) mûvészeti, pe-
dagógiai modell segítsé-
gével a függõség veszé-
lyeire hívja fel a 13-16 éves
diákok figyelmét. A diákok
egy család sorsát bemu-
tató színházi elõadás s az
ehhez kapcsolódó interak-
tív feladatok során közö-
sen vizsgálják, melyek
azok az okok, melyek a füg-
gõség kialakulásához ve-
zethetnek. Célunk, hogy
ezen a drogprevenciós
programon a késõbbiek-
ben minél több diák részt
vehessen.
A program a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium
támogatásával jött létre.

Nyitott Kör Egyesület
www.nyitottkor.hu  

06-30-225-5577

Segíthetsz 
KÉRJÜK TÁMOGASSA 

AZ EMBERÉLET ALAPÍTVÁNYT
ADÓJA 1%-ÁVAL!

ADÓSZÁMUNK: 18675201-1-13

Alapítványunk legfontosabb célja 
a Szentendrén és vidékén élõ
daganatos betegek 
segélyszolgálata.

A 2009-es évben a prevenció
fontosságát és az információk
eljuttatását tûztük ki célul.

Számlaszámunk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet:
64700076-10027343

Érdeklõdni lehet: 
06-20-515-09-57, 
06-20-99-57-167
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16 sport

Kézilabda

A bajnokság 20. fordulóját játszotta Ajka csapatával NB I/B
férfi kézilabdacsapatunk a hétvégén. Nagyon fontos mérkõzés
volt ez, hiszen egy gyõzelem megerõsíti a csapat pozícióját a
középmezõnyben. A játékosok átérezték ennek súlyát, és végig
vezetve, magabiztosan gyõzelmet arattak.
Szentendre - Ajka 29:25 (16:12)
Legjobb góllövõk: Duzsi 9, Nagy 6, Kondor 4.
A bajnokságban  néhány hét szünet következik, majd a következõ
hazai meccset Szigetvár ellen játsszuk a Budakalászi Sport-
csarnokban május 2-án. Az ifik mérkõzése 16 órakor, a felnõt-
teké 18 órakor kezdõdik.

Szeretettel várjuk a szurkolókat!
T. L.

Kosárlabda
A szentendrei mini kosárlabda csapat is 

a Pest Megye Bajnokság döntõjében

A Szentendrei Kosárlabda SE serdülõ (14 éves) csapata után a
mini (12 éves) korosztályunk is a döntõbe jutott, és a megye
négy legjobb egyesületével mérkõzhet.
Vasárnap, Leányfalun, rendkívül kiélezett küzdelemben egy
gyõztes és egy vesztes mérkõzés után, jobb pontaránnyal, har-
madikként jutottak be a szentendrei gyerekek a megyei „Final
Fourba“. Két pont, egy kosár döntött a sikerrõl vagy kudarcról. 
A Szentendrei Kosárlabda SE felnõtt csapata, két mérkõzéssel a
megyei bajnokság alapszakaszának a vége elõtt, meggyõzõ
fölénnyel vezeti a bajnoki táblázatot. 
Az egymás után következõ generációk eredményei, elõrevetítik
városunk jövõbeli kosárlabda sikereit, melyet elsõsorban a dél-
szláv kosárlabda iskola modern, részleteiben kidolgozott után-
pótlás nevelõ technológiájának köszönhetünk.
Pest Megye MINI Kosárlabda Bajnoksága, 
március 29. Leányfalu
Szentendrei Kosárlabda SE - Gödöllõi SE 42:35
Szentendrei Kosárlabda SE - Kõrisfa SE (Nagykõrös) 56:60
Pest Megye Férfi „A“ Kosárlabda Bajnoksága, 
március 29. Leányfalu
Szentendrei Kosárlabda SE - Százhalombattai Pedagógus SE
90:40 

Dr. Kovács Ferenc
a Szentendrei Kosárlabda SE elnöke

11--EETT  FFIIZZEETT,,  22--TT  VVIIHHEETT!!
KKUUPPOONNAAKKCCIIÓÓ  AA  BBUUMMEERRÁÁNNGG VVIIDDEEOOTTÉÉKKÁÁBBAANN

VVáággjjaa  kkii  aa  hhiirrddeettééssii  kkuuppoonntt,,  ééss  éérrddeekkllõõddjjöönn  
aazz  aakkcciióó  rréésszzlleetteeiirrõõll  aazz  üüzzlleettbbeenn!!

SZENTENDRE, 
Széchenyi tér 20.

(a Püspökmajor-lakótelepen)

NYITVA: 
kedd-vasárnap: 12.30-21.30
hétfõn zárva

Fegyveres vadkárelhárítás
A vaddisznók által okozott károk mérséklése érdekében a
Pilisi Parkerdõ Zrt. Szentendrei Erdészete a rendõrség
engedélyével a biztonsági szabályok betartása mellett
esetenként fegyveres vadkárelhárítást végez április 6-tól
30-ig, 17 és 22 óra  között Kisboldog tanya, Szivárvány utca
- Barackvirág utca - Híd utca térségében.

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

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

GGYYÓÓGGYYNNÖÖVVÉÉNNYY  IISSMMEERREETTII  
TTAANNFFOOLLYYAAMM

–– tteerreeppggyyaakkoorrllaattttaall  öösssszzeekkööttvvee  aa  PPiilliissbbeenn
Bevezetõ tanfolyam indul 

a természetes gyógymódok világába 
SSzzeenntteennddrréénn  ––  PPiissmmáánnyybbaann. 

A tanfolyam célja, hogy a résztvevõk 
megismerkedjenek az alapvetõ fontosságú 

gyógynövényekkel, segítségükkel megelõzhetnek
betegségeket, vagy kiegészíthetik azok kezelését.

A tanfolyam idõtartama 
3 hónap, szombatonként 9-11,

illetve havi egy alkalommal gyakorlat. 
Vezeti: Pistyur Imre fitoterapeuta, 

25 éves gyakorlattal.

Jelentkezni: Bicskei Brigittánál
a 06-70-380-8534 telefonszámon lehet
www.gyogynovenytan.mindenkilapja.hu

MEGÉPÍTJÜK ÁLMAI HÁZÁT!
CSALÁDI HÁZAK KIVITELEZÉSE 

PINCÉTÕL A PADLÁSIG

TERVEZÉSSEL, ENGEDÉLYEZTETÉSSEL

Vállalunk továbbá:

VÍZ-GÁZ-FÛTÉS SZERELÉST, KLÍMASZERELÉST

GARANCIÁVAL!

Érdeklõdni: 06-30-9449-380 vagy 

SZÁMMISZTIKA 
TANFOLYAM INDUL!

NUMEROLÓGIA 
ASZTROLÓGIAI 

ALAPOKON

Személyiség elemzés, 
önismeret, 

komplex módszer 
segítségével

Érdeklõdni: 
06-20-344-8603, 

vagy a 
carpostudio@gmail.com 

e-mail címen lehet

KÖZALKALMAZOTTAK!
NYUGDÍJASOK!

NAGYCSALÁDOSOK!
FEGYVERES ERÕK 

DOLGOZÓI!

Ebédeljen nálunk!

40%
kedvezményt adunk

ételárainkból!

Gyermekbarát éttermünk 
új arculatával várja kedves

vendégeit

ANONYMUS 
ÉTTEREM-GALÉRIA

Kucsera Ferenc utca 11.
06-70-369-7776

www.anonymusgaleri.5mp.eu

HIGH-CARE STÚDIÓ

Szeretettel várjuk 
nyílt napunkra 

április 18.
Újdonságok
Arc és testkezelések 
akciós áron
Termékvásárlási 
kedvezmények
Villanófényes szõrtelenítés
szenzációs áron

Bejelentkezés 302-501 

SZENTENDRE 
Kossuth Lajos u. 31.


