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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018

107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt
r.törzsõrm., Pannónia:
Kutzmog József fõt. z.,
Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

VÍZMÛ (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

VÁROSHÁZA
(26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204
725, Zöld e-mail: 
közerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu

KÖZTERÜLET 
FELÜGYELET 
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 / 403
mellék

ORVOSI ÜGYELET 
Bükkös-part 27. 
(26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától 
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2. 
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11.  (26) 505 779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy.
út 52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp Gyógyszer-
tár, Attila u. 23. (26) 319 354

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502 

Beiratkozás
Kedves Szülõk!

5 éves gyermekük jelentkezését a 2010/2011. óvodai nevelési évre
Szentendre Város Önkormányzatának óvodáiban március 22-25.
között 8-tól 12 óráig várjuk
Hold u. Tagóvoda 03. 22.
Püspökmajor-ltp-i Tagóvoda 03. 24.
Vasvári P. úti Tagóvoda 03. 25.
Szivárvány Tagóvoda 03. 23.
Izbégi Tagóvoda 03. 24.
Hétszínvirág Tagóvoda 03. 23.
Bimbó utcai Tagóvoda 03. 25.
Óvodaközpont 03. 22.
3-4 éves gyermekük jelentkezését április 26-29. között 8-tól 12
óráig várjuk
Hold u. Tagóvoda 04. 26.
Püspökmajor-lakótelepi Tagóvoda 04. 28.
Vasvári P. úti Tagóvoda 04. 29.
Szivárvány Tagóvoda 04. 27.
Izbégi Tagóvoda 04. 28.
Hétszínvirág Tagóvoda 04. 27.
Bimbó utcai Tagóvoda 04. 29.
Óvodaközpont 04. 26.

Az óvodaközpontban (Pannónia u. 3.) bármelyik tagóvodába lehet
jelentkezni.
Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni személyi igazolványukat, a
lakcímüket igazoló kártyát és a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát!

Szentendre város önkormányzati fenntartású általános iskolái: Barcsay
Jenõ Általános Iskola (Kálvária út 18.), Izbégi Általános Iskola, (Mária
u. 1.), Templomdombi Általános Iskola (Alkotmány u. 12.), II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Rákóczi F. u. 6.) a 2010/2011.
tanévre a leendõ elsõsök jelentkezését április 7-én 12-tõl 18
óráig, április 8-án, 8-tól 18 óráig várják.

A jelentkezéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni személyi iga-
zolványukat, a lakcímüket igazoló kártyát, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, az óvoda igazolását az iskolaérettségrõl,
valamint az egészségügyi véleményrõl szóló igazolást!

Akik a beiskolázás során április 28-ig nem kerültek egyik iskolába sem
felvételre, számukra a beiratkozás ideje: április 28-29., 12-tõl 18 óráig.
Kérjük, a jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni az óvodában
kapott iskolaérettségrõl szóló igazolást, egészségügyi véleményrõl
szóló igazolást, a személyi igazolványukat valamint a lakcímüket 
igazoló kártyát!

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
jegyzõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a lakosság és önkormányzat
együttmûködésében megvalósuló út-, járda-,
valamint közmûépítésekhez 
az önkormányzati támogatás elnyerése
érdekében 

A pályázatoknak, támogatási kérelmeknek 
tartalmazniuk kell: a mûszaki tartalomnak, 
a mennyiségnek egyértelmû meghatározását,
elõzetes árajánlatot vagy költségbecslést, a lakók
építõközösségi szerzõdését vagy szándéknyi-
latkozatait, pontosan hányan, név szerint kik, 
és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az
együttmûködésben, és kit bíztak meg a képvise-
letükkel. A szükséges mûszaki tervek költségei 
a teljes bekerülési összegbe beszámíthatóak.
Közmûépítések mûszaki terveit a pályázó(k)nak kell
megelõlegezni. Az önkormányzat elõlegezi meg 
a támogatási összeg terhére az út-, és járdaépítési
tervek költségeit, amennyiben azok tervek és
engedélyek nélkül nem megvalósíthatóak. 
A pályázatokhoz lehetõség szerint kérünk csatolni:
tervet, elõzetes tervet vagy vázrajzot. 

A támogatás mértéke a bruttó bekerülési összeg
maximum 50%-a. A lakossági költséghányad 
minimális mértékét (50%) minden építõközösségnek
összességében vállalni kell konkrét pénzbefizetéssel,
mely történhet tagonként külön-külön, vagy
egyösszegben. 50%-nál kevesebb hányadot vállaló
közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél 
nagyobb mértékû lakossági költségvállalást 
az elbírálásnál figyelembe veszik.

A pályázatok beadási határideje: 
április 23. péntek 12 óra,  
Polgármesteri Hivatal, központi iktató

További információ: Virágh János városüzemeltetési
referens, (26) 503-308, vagy személyesen 
ügyfélfogadási idõben.

Eladó ingatlanok
Cím HRSZ m2 br ár/m2

Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft
Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft
Õzláb u. 7100/7 985 10.204 Ft
Barackos út–Vörösgyûrû sarok 7275/2 cca.7300 11.500 Ft
Barackos út–Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft
Barackos út–Vörösgyûrû u. sarok 7299 1898 11.500 Ft
Tegez u. – Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft
Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft

Tegez–Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft
Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft
Barackos út 6995 7146 11.200 Ft
Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6996 1515 11.200 Ft
Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698 6258 11.200 Ft
Fõ tér 14. 2333/2/B/1 85,24 25.500eFt

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, ill. Szentendre Város honlapján
www.szentendre.hu lehet megtekinteni.

További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál,
telefonon délelotti órákban a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak.
Versenytárgyalás és a pályázat bontás idõpontja 2010. április 1.

FELHÍVÁS
javaslattételre Szentendre Város
Pedagógiai Díja adományozásához
Szentendre Város Önkormányzata júniusában a
Pedagógusnapon köszönti a városban oktató-
nevelõként dolgozó polgárainkat. Az ünnepségen
hagyományos módon átadásra kerül Szentendre
Város Pedagógia Díja. A kitüntetés adományozható
azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik
kiemelkedõ eredményeket értek el az óvodai, az
iskolai és intézeti oktató-nevelõ munkában, a tehet-
séggondozás területén magas fokú pedagógiai 
és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az
újszerû és hatékony  pedagógiai módszerek kidolgo-
zásában és alkalmazásában. 
A díjból minden évben csak egy adományozható,
ezért fontosnak tartjuk a város polgárainak
véleményét. A határidõre beérkezett javaslatok
alapján Szentendre Város Képviselõ-testülete dönt
arról, hogy ki lesz az a pedagógus aki a 2010. évi
Pedagógiai díjat átveheti az ünnepségen. 
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ
bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó lakhellyel ren-
delkezõ polgár.
A javaslatok beérkezési határideje: március
31. szerda 16 óra
A javaslat beadásának helyszíne: Polgármesteri
Hivatal iktatója vagy Ügyfélszolgálati Irodája.
Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatás szövegét
maximum 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a
hivatal ügyfélszolgálati irodáján átvehetõ, vagy a
honlapról letölthetõ adatlapon.
A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mail-ben
is el lehet küldeni a fent megadott határidõre: 
nyolczas@ph.szentendre.hu. Felhívjuk a figyelmet,
hogy csak méltatással ellátott javaslatot fogadunk
el! További felvilágosítás: Nyolczas Csabáné,
Polgármesteri Hivatal jegyzõi titkársága, 
(26) 503-365
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A polgármester naplója
Március 26. (péntek)

09.00 Polgármester Akadémia
10.00 KMRFT ülése
15.00 Dr. Losonci Miklós búcsúztató

gyászmiséje 

Március 27. (szombat)
09.00 Polgármester Akadémia
11.00 1000 éves Szentendre –

Történelmi kosztümös
felvonulás

17.00 Csíkszentmihályi Róbert 
kiállítás megnyitója a
MûvészetMalomban

Március 29. (hétfõ) 
14.30 Egyeztetés Isaszegi János

vezérõrnaggyal
15.45 Interjú a TV Szentendrével 

Március 30. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
11.30 Megbeszélés a Kaiser's

képviselõjével
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés
14.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
16.00 Szentendrei Új Kulturális

Központ ügyvezetõjével
egyeztetés

Március 31. (szerda)
09.00 „Szentendre 1000 év +” 

programindító rendezvénye

Április 1. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskü
10.00 Megbeszélés az ELMÛ

képviselõjével
13.00 Közterület felügyelõi állásra

pályázók meghallgatása
15.00 ProSzentendre tulajdonosi

bizottsági ülés
17.00 Városfejlesztõ Egyesület

ülése
18.00 Petricskó Zoltán kiállítás meg-

nyitó

Újabb lépések a Concerto-
projekt megvalósítása felé
Március 16-18-án újabb megbeszélésre került sor Norvégiában az EU-s
finanszírozású Concerto-projekttel kapcsolatosan. Szentendre sikere-
sen pályázott konzorciális partnereivel az ÉMI Kht-val, spanyol és
norvég partnerekkel. Ennek keretében 1 253 056 eurót nyert az önkor-
mányzat. A cél, hogy az uniós országok egymástól tanuljanak, ezért
került sor a mostani politikai-szakmai egyeztetésre a tényleges munka
megkezdése elõtt. Szentendrén három szereplõ részvételével zajlik a
program: önkormányzati óvodai és különbözõ típusú lakótelepi
lakóépületek, a VSZ Zrt. fûtõmûve, valamint irodaháza és az ÉMI Kht.
telephelye érintett a fejlesztésben.
Három várost összefogó pro-
jekttel pályázott Szentendre.
A két partnerváros: Dale/
Sandnes (Norvégia, Stavan-
ger mellett) és Salibura/
Vitoria (Spanyolország, a
Baszk tartomány fõvárosa).
A projekt elsõdleges célja
közösségi léptékû, innovatív
megújuló energiaforrások
bevonása, valamint az épü-
letek energia-hatékony fel-
újítása illetve építése. 
A sandnesi megbeszélésen a
további sikeres munkához
szükséges lépéseket tették
meg a résztvevõk: megválasztották a menedzsment, az elnökség és az
operatív testület tagjait, megismerkedtek az EU által elvárt követelmé-
nyekkel, bemutatták a projekt honlapját (www.concertoplus.eu), ame-
lyen ez a fejlesztés a közeljövõben elérhetõ lesz. 
A Concerto-program következõ megbeszélése Szentendrén lesz 2010.
májusában. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Motorcsónakot találtak

Rendõrök találták meg és tûzoltók húzták partra azt a motorcsónakot,
amely gazdátlanul lebegett a Dunán március 18-án. A járõr a Bükkös-
patak torkolatának magasságában észlelte a vízi jármûvet, amelyet a
szentendrei tûzoltóság emberei vontatóval együtt szedtek ki a folyóból.
Mint kiderült, az APEH korábban lefoglalási bejegyzést adott ki a
motorcsónakra, de tulajdonosának kiléte egyelõre nem nyilvános. A
rendõrség tovább vizsgálódik az ügyben, hogy kiderüljön, vajon bir-
tokosa szándékosan „veszítette-e el” a jármûvet, és ha igen, van-e köze
bármilyen bûncselekmény elkövetéséhez. A helyi tûzoltóknak ez már a
második olyan esetük, amikor gazdátlan közlekedési eszközre lelnek:
december 2-án Szentendrénél találtak egy földbe ásott BMW személy-
gépkocsit.                                                                                  - T -

Elõkészítés fázisában 
a gátprojekt

A város pályázatot nyújt be a gát
felújításának biztosítása érdeké-
ben a Pro Szentendre Kft. me-
nedzselésében. Jelenleg a pályá-
zathoz szükséges Részletes Meg-
valósíthatósági Tanulmány pon-
tosítása zajlik. A város vízjogi en-
gedéllyel rendelkezik, melyet a
Közép-Duna-Völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi felügyelõség és a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Közép-
Magyarországi Iroda állított ki. A
mobil árvízvédelmi mû egységet a
VITUKI vizsgálja árvízvédelmi
szakmai szempontok szerint, ezt
a folyamatot katasztrófavédelmi
és árvízvédelmi honosításnak ne-
vezik. 

Közlekedésbiztonsági
Kupa

A Petzelt József Szakképzõ Iskola
és Szakiskola adott otthont a VIII.
Középiskolás Közlekedésbiztonsá-
gi Kupának március 17-én, ame-
lyet a Pest Megyei Rendõr-fõka-
pitányság Baleset-megelõzési Bi-
zottsága szervezett. Az egész
délelõttös rendezvénynek hármas
célja volt. Egyrészt lehetõséget
biztosított a megyei szintû meg-
mérettetésre a KRESZ-t és a köz-
lekedési szabályokat jól ismerõ
középiskolás diákok számára,
másrészt meghívott elõadók segít-
ségével elméleti ismeretanyagot
adott át a tanulóknak, amely
hasznukra lehet a helyes közleke-
dési magatartás továbbfejlesz-
tésében – s valljuk be, erre egyre
égetõbb szükség van. Harmad-
részt – s talán ez a legfontosabb –
a középiskolás korosztály erköl-
csi, szellemi nevelését, a kialakult
közlekedési kultúrájuk magasabb
szintre emelését, valamint a be-
csületes versenyszellem megte-
remtését tûzte ki célul. A délelõtti
elméleti versenyt kétórás konfe-
rencia követte, majd eredményt
hirdettek az induló csapatok
között.

Építészek figyelem!

Építészek jelentkezését várjuk 
ötletpályázatra a Szentendrén felépítendõ

háromcsoportos óvoda és többfunkciós
missziós központ tervezésére. 

További információ: 
www.kohegyszentendre.hu

LAKOSSÁGI FÓRUM 
A Pásztor utcai közterület használatának

szabályozása tárgyában 
lakossági fórumot tartunk

március 29-én (hétfõn) 
18 órai kezdettel

A fórum helyszíne: 
az Izbégi Általános Iskola ebédlõje

(Szentendre, Mária u. 1.)

Meghívott vendégek: 
Hidegkuti Gergely, a VKMB. elnöke, 

dr. Kirchhof Attila aljegyzõ, 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna 

városi fõépítész, 
Reith Anita tájtervezõ, 

Virágh János városüzemeltetési referens

Minden érdeklõdõt szeretettel várok!
Kérem jöjjenek el, hogy az aktuális, fenti

tárgyú kérdést közösen vitassuk meg!

DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA

képviselõ

Képünkön Tom Tvedt, rogalandi megyei elnök 
és dr. Dietz Ferenc polgármester látható, amint

kézfogásukkal erõsítik meg a nemzetközi
együttmûködést.
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Szentendre 
az online
médiában
KÉTSZÁZMILLIÓT 
HIÁNYOLNAK 
A FERENCESEK

A ferences szerzetesrend szerint
200 millió forint hiányzik idei
költségvetésükbõl iskoláik 
fenntartásához. A rend 
Esztergomban, Bajnán,
Nagysápon, Szentendrén,
Budapesten, Gyöngyösön 
és Mohácson tart fenn 
iskolát.

NÉPSZAVA ONLINE

ELÕSZÖR ADTÁK ÁT 
A MÚOSZ
KÉPZÕMÛVÉSZETI DÍJAIT

A Magyar Újságírók Országos
Szövetsége építészeti, képzõ- 
és iparmûvészeti szakosztálya
tavaly év végén döntött arról,
hogy több kategóriában díjat 
ad át a magyar mûvészeti élet
kiválóságainak. Az építészetben
a budai királyi palota 
helyreállítójáról elnevezett
Pogány Frigyes-díjat elsõként
Vadász György építész kapta.
Képzõmûvészeti különdíjban
részesült Rác András festõ- 
és mozaikmûvész, aki
Kolozsvárott született 
és a szentendrei régi
mûvésztelep lakója. A díjjal
oklevelet adtak át – a papír
Vincze László szentendrei
papírmerítõ mûhelyében készült
–, közepén a Kerényi Jenõ által
készített nõi fejet ábrázoló 
bronz plakett található, e köré
belevésték: „Lajtorja vagyok a
Parnasszusra“.

MTI, HVG.HU, NÉPSZAVA ONLINE

ÚJ PARANCSNOK

A szentendrei központi
kiképzõbázis irányítója Huszti
András dandártábornok lesz, aki
korábban a tatai 25. Klapka
György Lövészdandár parancs-
noka volt.

MAGYAR NEMZET ONLINE

Összeállította:
DOBOS ÁGNES

Javaslatunk a Szentendre
funk-cióbõvítõ belváros-re-
konstrukciós terveirõl folyta-

tott társadalmi viták során szü-
letett. Az ötletet részben a felújí-
táshoz kötelezõen kapcsolandó
attrakció-elképzelések iránti el-
lenérzések, részben pozitív él-
mények, jelesül dr. Török Katalin
– Szentendrét sajátos szemszö-
gekbõl láttató – elõadássorozata
váltották ki.
Az attrakció ma már elengedhe-
tetlen feltétele minden jelentõsebb
felújításnak, legyen az város-,
múzeum-rekonstrukció, vagy bár-
mely más, tágabb értelemben vett
kulturális beruházás. Célja az ide-
genforgalom területén – az eredeti
„mutatvány”, „mûsorszám” jelen-
téstõl csak részben elszakadva –
az, hogy az „egyedi”-re, a „megis-
mételhetetlen”-re a „különleges”-
re, felhívja a figyelmet, s jó eset-
ben aktivizáljon is.
Szentendre belváros-rekonstruk-
ciós terveiben a fõ attrakciót a
Dumtsa Jenõ utcában kialakí-
tandó „folyóka” képviseli, mely
ötletnek számos pozitív és negatív
megvalósulási formái ismeretesek
az ország- és a világ különbözõ
városaiban. Anélkül, hogy az
ennél lényegesebben gazdagabb,
más ötleteket is tartalmazó terv-
dokumentáció elemzésébe belemé-
lyednénk, megállapíthatjuk, hogy
a lakossági fórumokon résztvevõk
kivétel nélkül azoknak az építé-
szeti elemeknek (lépcsõzetes tér-
kialakítás, folyóka, medencék,
ivókutak stb.) a megvalósítását
tartották aggályosnak, melyek –
azáltal, hogy kiemelkednek a
járószintbõl vagy éppen bele-
süllyednek abba, a város hagyo-
mányos arculatát gyökeresen
megváltoztatják, emellett csak
igen magas költséggel visszaál-
lítható „sebeket” eredményeznek.
(Gondoljunk a csak a 80-as évek-
ben a Szamárhegyen kockakövek-
bõl épített támfalakra, melyek a
mai napig ott csúfoskodnak!)

Belátjuk, hogy az EU-s pályázat
követelményeit be kell tartani, és
azt is, hogy valóban élhetõbbé,
kellemesebbé kell tenni az el-
avult, lepusztult környezetet.
Ugyanakkor meggyõzõdésünk,
hogy a nemzeti kulturális örökség
részeként nyilvántartott mûemlé-
ki belvárosban nem az új kon-
strukció, hanem a több száz éves
hagyományok tiszteletben tartása
– megkockáztatjuk – az alázatos
rekonstrukció a kívánatos. Az
ilyen környezetbe tervezett jó
attrakció tehát nem alternatíva,
mely új elemként lefedi a meglévõ
értékeket, hanem olyan elem,
mely különleges, egyedi, s beik-
tatása a meglévõ értékek meg-
láttatásához, felismertetéséhez
vezet, ily módon tehát interaktív.

A látókövek célja 

A város területén (a jelen rekon-
strukció után ez a sorozat új
helyszíneken folytatható!) kijelöl-
jük azokat a pontokat, melyekre
állva Szentendre egy-egy sajátos
részlete, városképi eleme feltárul.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy
ezek a látványok nem az úti-
könyvekben szereplõ mûemlékek,
hanem azok a gyakran pici rész-
letek, melyek (hasonlóan egy gon-
dolathoz, mely bennünk van, de
még soha nem mondtuk ki) mint-
egy esszenciálisan tartalmazzák
Szentendrének a maguk összes-
ségében talán soha számba nem
vett, rejtett szépségeit. 
A „látókõ” felületében bevésett
nyíl jelzi a nézet irányát, s ameny-
nyiben az érdekesség a vízszintes
látómezõ alatt (pl. pincerács,
árvíz magasságát jelzõ kõfarag-
vány, kerékvetõ kõ stb.) vagy
efölött (tetõk, oromfalak geomet-
riája, ezek díszítményei, kapuzá-
rókõ, ablak, homlokzatdísz stb.)
helyezkedik el, egy pozitív vagy
negatív, 0 jellel ellátott szám mu-
tatja a tekintet kívánatos
„szögét”. 

A kõ felületébe – a nyíltól és
szögtõl – eltérõ tipográfiával egy
szám is bele lenne vésve, mely
egy többnyelvû füzet „katalógus-
száma”, s melynek segítségével
visszakereshetõ a látnivalót ki-
egészítõ információ.
A látókövek a tervezett új burko-
lat részét képezik, egy síkot alkot-
va azzal. Anyaguk azonos az új
térburkolat kõtípusával (külön-
bözõ színû andezit). Alakjuk lehet
kör, ovális, négyzet vagy téglalap,
esetleg ezek a formák váltakoz-
hatnak is, méretük egy álló ember
átlagos körméretéhez igazodik.

A „látókövek” – mint új
attrakció – elõnyei, várható
eredményei:

• segítségükkel olyan városrész-
letekre, értékekre, sajátosságokra
hívhatjuk fel a figyelmet, melyek a
felületes szemlélõk, tovasietõ tu-
ristacsoportok tagjai számára
eddig észrevehetetlenek voltak;
• a látókövek télen-nyáron
„mûködnek”, az attrakció tehát
nem szezonális;
• a turisták hálásak azért, ha
segítséget nyújtunk nekik külön-
leges kompozíciójú fényképek,
filmfelvételek készítési helyszí-
neinek feltalálásához;
• Szentendre város egy sajátos
„kulturális út”-tal gazdagodik;
• a kiemelt részletek egyúttal a
szentendrei érték-kataszter alap-
ját képezik, segítségükkel nem-
csak kijelöljük, hanem egyúttal
védelem alá is helyezzük a sajá-
tos városképi elemeket.
A „látókövek” (fotópontok) hely-
színeinek kijelölését egy helytör-
ténészekbõl, építészekbõl és fotó-
sokból alakított bizottság végez-
heti el, ezekre a pontokra ter-
mészetesen szolgáltató nem
települhet ki. 

KRIZBAINÉ SZABÓ ÉVA

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága

a Szentendrei Városfejlesztõ Egyesület

tagja

„Nagyapáinktól csak kölcsönbe kaptuk Szentendrét azért, hogy megõrizzük unokáinknak”
Regõs Anna – David Attenborough után

„Látókövek” – avagy 
fedezzük fel Szentendre
rejtett értékeit
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Szentendre város önkormányza-
ta 2008 nyarának végén elnyert
egy 238,5 millió forintos pá-
lyázatot, amely négy önkor-
mányzati óvodát érint: a Hold
utcai, a Szivárvány, a Püspök-
majori, valamint a Vasvári úti
Tagóvoda teljesen megújul. Az
ovi-suli programként emlegetett
projekt egyik jelentõs eleme
tehát a városi óvodák felújítása,
korszerûsítése, amely az elmúlt
napokban kezdetét is vette. A
kivitelezésrõl Szántosi Juditot, a
Szentendre Város Óvodai Intéz-
ményének vezetõjét kérdeztük.

Miért bír különös fontosság-
gal, hogy a városi óvodákat
korszerûsítsék?
Szentendre Város Óvodai Intéz-
ménye integrált óvodaként
mûködik, vagyis sajátos nevelési
igényû gyermekeket is foga-
dunk, ezért minden tagóvodában
meg kell felelnünk az ehhez
elõírt feltételeknek: fel kell
készülnünk a mozgássérült, il-

letve látássérült gyerekek fog-
lalkoztatására, nevelésére. En-
nek megfelelõen akadálymen-
tesítjük az épületeket, WC-ket
alakítunk ki mozgássérülteknek,
a burkolaton pedig vezetõsávot
helyezünk el a látássérültek
számára.

Hol kezdõdik a ténykedés?
A Hold utcában már március ele-
jén megkezdõdtek a munkála-
tok. Tornahelyiséget alakítanak
ki, amely kiszolgáló egységekkel
együtt mintegy hetven négy-
zetméter lesz. Ez a bõvítés nem
zavarja a pedagógiai munkát,
mert az épület túlsó oldalán, a
gazdasági bejárat felõl történik
az építkezés. A szülõket termé-
szetesen elõre értesítette a pol-
gármester úr, és türelmüket,
megértésüket kérte. Ugyanitt sor
kerül a külsõ nyílászárók cse-
réjére, a belsõ szellõzõrendszer
és a gépészet átalakítására,
amely magában foglalja a fûtés,
a világítás és a vízellátás kor-
szerûsítését is. A csoportszobák
laminált padlót kapnak, a vizes

helyiségek kõlapot, a folyosón
PVC burkolat lesz. A terasz teljes
gumiburkolatot kap, ami nem-
csak biztonságos, hanem alkal-
massá teszi a területet arra,
hogy kültéri tornafoglalkozá-
sokat tartsunk.

A Kálvária úton hasonlóan
nagyszabású munkák zajlanak
majd. Mi várható itt?
A Kálvária úti Szivárvány Tag-
óvoda számára korábban 700
négyzetméternyi területet adott
át az önkormányzat. Az épület
korábban már bõvült mosdókkal
és öltözõhelyiséggel, így a pá-
lyázat keretében egy sportudvart
akarunk kialakítani. Ugyanak-
kor itt is teljes külsõ nyílászáróc-
sere, szigetelés, gépészeti fel-
újítás és festés-mázolás történik,
a terasz egy része pedig gumi-
burkolatot kap. Ennek az egy
óvodának nincs arra lehetõsége,
hogy az ovi-suli pályázat kere-
tében saját tornatermet alakít-
son ki, de szerencsére a Barcsay
iskola jóvoltából használhatjuk
az egyik ottani tantermet erre a
célra. Egy késõbbi pályázatban
mindenképpen nekifutunk a tor-
naszoba-építésnek.

S mi a helyzet a Püspök-
major-lakótelep óvodájával,
amely már korábban felsze-
relkezett saját tornahelyi-
séggel?
A Püspökmajori Tagóvoda va-
lóban olyan szerencsés helyzet-
ben van, hogy már régebb óta
rendelkezik tornateremmel –
egyelõre egyedül az önkormány-
zati óvodák között. A csoport-
szobák azonban teljes felújítá-
son esnek majd át, ebbe beletar-
tozik a nyílászárók cseréje is. A

munkálatok végeztével az ud-
vari KRESZ-parkot újrafestik, és
új táblákat helyeznek majd ki,
hogy a közlekedési szabályokra
való korai nevelés még jobb,
naprakész környezetben történ-
hessen.

A Vasvári úton lesz a sokat
emlegetett „konténeróvoda”.
Itt ebben merül ki a pályázati
fejlesztés, vagy más is történik
majd?
A Vasvári úti Tagóvodában a
napokban már elkezdik a torna-
terem alapjainak ásását, amely –
a Hold utcai munkákhoz hason-
lóan – ugyancsak egy teljesen
elkerített részen zajlik. Termé-
szetesen az itteni szülõket is
értesítettük, és türelmet kértünk
tõlük. Ablakcsere lesz, és ugyan-
úgy rendezõdik a gépészet, a víz,
a villany, a gáz és a világítás
ügye, mint a többi óvodában. A
mozgássérültek számára gumi-
õrleményes teraszburkolatot ala-
kítunk ki, és kertrendezésre is
jut pénz. Elhelyeznek még a
kertben egy ún. mobil óvodát is,
hogy több legyen a férõhely.
Sajnos a köznyelvben ezt „kon-
ténerként” emlegetik, ami elég
kiábrándítóan hangzik, de cso-
bánkai példák alapján mond-
hatom, hogy az ilyen mozgat-
ható, telepíthetõ csoportszobák
nagyon szépek, belsõ kialakítá-
suk igényes, esetenként még az
épületben található helyiségekén
is túltesz. Az áramot és a vizet a
fõépületrõl kapja a létesítmény,
így ez is megoldott kérdés.

Az interjú második részét követ-
kezõ lapszámunkban közöljük

1000 ÉV+
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Megfiatalodó
óvodák
Negyedmilliárd forintból korszerûsödnek az önkormányzati
ovik, több mint ötszáz gyermek örömére.
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Ma Magyarországon átlago-
san félóránként hal meg
valaki hirtelen szívleállás-

ban. A jelenség oka sokrétû lehet,
olykor helytelen életmóddal, il-
letve magas életkorral járó szervi
betegségekkel függ össze, máskor
azonban váratlanul, minden elõz-

mény nélkül csap le az emberre,
maradandó károsodást, leg-
rosszabb esetben halált okozva. A
szívleállást követõ néhány perc
igen kritikus idõszak: ha ekkor
sikeresen avatkoznak be a pá-
ciensnél, akkor  megúszhatja, ha
viszont késik a segítség, akár
végzetes kimenetelû is lehet az
eset. – „A szívleállásnál ter-
mészetesen életbe lép az életmen-
tési protokoll: az átjárható lég-
utak, a befúvásos lélegeztetés,
illetve a szívmasszázs alkalma-
zása. Míg azonban a hagyomá-
nyos szívmasszázs esetén 2-5%

esély van a túlélésre, az elektro-
mos impulzusokkal történõ szív-
újraindítás esetében, vagyis a
defibrillátor használatával a leállt
szív 20%-os eséllyel indítható
újra” – tájékoztatta a jelenlévõket
dr. Pázmány Annamária, a Szent-
endrei Szakorvosi Rendelõintézet
igazgató fõorvosa, amikor tár-
saival ünnepélyesen átadta hasz-

nálatra a BKV Zrt. munkatár-
sainak az életmentõ készüléket.
Az eseményen megjelent Horváth
Gyõzõ, az önkormányzat Szoci-
ális, Egészségügyi és Sportbi-
zottságának elnöke, dr. Morlin
Eszter, a Családvédelmi Munka-
csoport elnöke, valamint a tûz-
oltóság és a mentõszolgálat kép-
viselõi. Dr. Dietz Ferenc polgár-
mester kiemelte: az 1000év+
programban a nagyberuházások
mellett figyelmet fordítanak a
kisebb értékû, de a lakosság élet-
minõsége szempontjából létfon-
tosságú dolgokra is. Sokáig gon-

dolkoztak, hová kellene elhelyez-
ni a gépet, amelybõl eddig Szent-
endrén csak két elérhetõ darab
volt, a Szentendrei Szakorvosi
rendelõintézetben és a tûzoltóság
Ipar utcai laktanyájában. Végül
úgy döntöttek, a város talán leg-
forgalmasabb pontján, a naponta
több tízezer ember utazását bo-
nyolító HÉV- és buszvégállomá-
son, a vágányok végénél, a BKV
Zrt. Forgalmi Irodájában helyezik
el a kis piros „mentõangyalt”. Az
életmentõ helyet jól látható tábla
jelöli a bejáraton.
A közlekedési vállalat irodájában,
a hévek és buszok között félúton
állandóan tartózkodik valaki, így
kézenfekvõ volt, hogy a BKV Zrt.
dolgozóit kiképzik a defibrillátor
használatára. Amint a jegyirodá-
ban tartózkodó munkatársak
beszámoltak róla, a cégnél min-
den érintett részt vett a tovább-
képzésen, amelynek során meg-
tanították nekik, hogyan kell
újraélesztést végezni a gép segít-
ségével. Sokan a szabadidejük
rovására jöttek be, hogy elsajátít-
sák a szükséges ismereteket. Bár
többször megkérdõjelezik az
újraélesztõ készülék szükséges-
ségét, ez az eszköz tipikusan azok
közé a beruházások közé tartozik,
amelyeknek nincsen gazdasági
értelemben vett „megtérülési mu-
tatója” – emberéletekrõl lévén
szó, ha csak egyetlen esetben si-
kerrel tudják használni, már nem
volt hiába a befektetés. S hogy
erre mikor kerül sor? Talán hol-
nap, talán évek múlva, de a biz-
tonság most már érezhetõ.

VÁROS
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Pályázat
A Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság pályázatot hirdet
a Munkaerõpiaci Alap képzési
alaprész 2010. évi decentralizált
regionális keretének fel-
használására, a szakképzés tárgyi
feltételeinek fejlesztésére irányuló
beruházások támogatására 

A pályázat célja
A szakképzésrõl szóló törvény hatálya
alá tartozó, az Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ nappali oktatás
munkarendjében megvalósuló, szak-
képzési évfolyamon folyó szakképzés-
ben; a speciális szakiskolákban és a
készségfejlesztõ speciális szakiskolák-
ban folyó gyakorlati képzésben meg-
szervezett gyakorlati oktatás és gyakor-
lati képzés ellátásához szükséges tárgyi
feltételek fejlesztésére irányuló
beruházások támogatása. 

A pályázók köre
A Közép-magyarországi Régió
(Budapest és Pest megye) területén
székhellyel rendelkezõ 
• szakképzési hozzájárulásra
kötelezettek (egyéni vállalkozó és társas
vállalkozás formájában mûködõ mikro-,
kis- és középvállalkozások), akik ren-
delkeznek tanulószerzõdéssel vagy
együttmûködési megállapodással; 
• speciális szakiskolák és készség-
fejlesztõ speciális szakiskolák, amelyek
az Szht. 1. § (1) bekezdésének b) pont-
jában meghatározott tanulók gyakorlati
képzését nem térségi integrált szak-
képzõ központ keretében folytatják; 
• térségi integrált szakképzõ központ
(TISZK).

A pályázati dokumentáció a
http://www.oh.gov.hu/aktualis-palyaza-
tok/kozep-magyarorszagi/
munkaeropiaci-alap linkrõl tölthetõ le. 

A pályázatok benyújtásának határideje:
május 5. Cím: Oktatási Hivatal Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság,
1132 Budapest, Váci út 18.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni
lehet a Szentendrei Kistérségi
Ipartestületnél: (26) 312 067,
info@szkit.hu. 

Az Ipartestület CÉH Galéria termében
március 31-én, szerdán 18 órakor
PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS
NAPOKat tartanak, melyre minden
érdeklõdõt várnak

Mentõangyal a végállomáson
Megkezdte mûködését Szentendrén az elsõ olyan elsõsegélynyújtó hely, ahol újraélesztõ
készülék (defibrillátor) mûködik. Az életmentõ berendezést a HÉV-végállomáson helyezték
üzembe március 9-én.

Dr. Pázmány Annamária nyilatkozik a sajtó munkatársainak az átadás után
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Károly herceg 
a Skanzenban

A Brit Nagykövetség megkeresése
útján érkezett a Szentendrei Sza-
badtéri Múzeumba a királyi
vendég, akit a bejárati épületnél a
múzeum fõigazgatója, dr. Cseri
Miklós fõigazgató és munkatársai
fogadtak. Károly herceg a
Skanzen Vonattal utazott a Felsõ-
Tiszavidék tájegységbe, ahol a
Nemesborzovai harangláb, a
Szárazmalom és a Mándi refor-
mátus templom megtekintése
után a fogadó delegációval át-
sétált a Felföldi mezõvárosba. Itt
néhány vásározóval fogott kezet,
s megkóstolta a Skanzen Pékség
egyik termékét, a sajtos rudat is. 
A program sikeréhez az idõjárás
is hozzájárult: a ragyogó nap-
sütésben a Hejcei lakóház, a Mádi

zsidó kereskedõház és Szatócs-
bolt felé folytatta a walesi herceg
a kirándulást. A fõtér alatti bolt-
íves pince hûvösében jellegzetes
tokaji fehérborokkal és kemen-
cében sült pogácsával várták.
Innen a Skanzen irodai épüle-
tében található Néprajzi Látvány-
tárba és szimulációs részlegbe
vezetett útja. A trónörököst le-
nyûgözték az itt látottak: a leg-
több idõt a restaurátoroknál töl-
tötte, hiszen szabadidejében õ is
szívesen foglalkozik rekonstruk-
ciós munkákkal. Megtekintette
egy lószerszám, egy amerikás
utazóláda helyreállításának mun-
kafázisait, és egy 19. századi
zsoltáros könyv restaurálását.
Külön érdekesség, hogy itt ta-
lálkozott egy éppen restaurálás
alatt álló díszmagyar viselettel,
melyet a Rédey család egyik
leszármazottja viselt Rákóczi
fejedelem 1905-ös kassai újra-
temetésén. Károly herceg fel-
menõi között van ugyanis Rédey
grófnõ, aki a herceg szépanyja.
Mindenkit levett a lábáról a brit
trónörökös közvetlensége, ked-
vessége a munkatársakkal, õszin-
te érdeklõdése és nyitottsága a
múzeumban folyó szakmai mun-
ka iránt.
Károly herceg szentendrei láto-
gatása után folytatta útját,
amelynek következõ állomása a
budapesti Magyar Tudományos
Akadémia volt.                       -S-

Camilla hercegnõ 
a Móricz gimnáziumban

A Móricz Zsigmond Gimnázium
fennállása óta az eddigi legmaga-
sabb rangú vendégét, a brit-
trónörökös feleségét, Camilla her-
cegnõt fogadhatta. Több hónapos
szervezés elõzte meg a vendég
érkezését, a British Council és a
gimnázium által ajánlott program
folyamatosan formálódott. A ter-

vezésben Greg Dorey nagykövet
úr, Simon Ingram-Hill úr a ma-
gyarországi British Council igaz-
gatója és Simon Andrea igaz-
gatóhelyettes személyesen is
részt vett. A Külügyminisztérium,
a Köztársasági Elnöki Hivatal, a
köztársasági õrezred többször
felmérte és biztosította a láto-
gatás helyszínét. A gimnáziumból
Kerezsi Csaba igazgató, Kónya
Noémi igazgatóhelyettes és Kál-
mánné Dénes Viktória tanárnõ
állította össze a programot. A
szigorú biztonsági intézkedések
után körülbelül 200 diák várta a
brit trónörökös feleségét, közülük
néhányan beszélhettek is vele.
A királyi fenség elõször a helyi
középiskolák (Ferences Gimnázi-
um, Petzelt József Szakközépiskola
és Szakiskola, Református Gim-
názium, II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola és Gimnázium, Móricz
Zsigmond Gimnázium) és a British
Council együttmûködéseként létre-

jött, ökológiai témájú interaktív
mûvészeti kiállítást tekintette meg.
A londoni Temze fesztivált is meg-
járt képekrõl ferences és móriczos
diákokkal, tanáraikkal beszélge-
tett, majd a projekt honlapját
mutatták be neki. Ezután a herceg-
nõ egy interaktív környezetvédelmi
tanórát nézett meg, melyen szintén
helyi középiskolások vettek részt, s
a foglalkozást a British Council klí-
managykövetei tartották. A fog-
lalkozás után megtekintette a Bagó
Ákos formatervezõ által tervezett,
2x2 méteres, mintegy 5000 PET-
palack kupakból álló alkotást. A 9.
C osztályosok különleges mûvének
befejezésében õ maga segédkezett.
Camilla hercegnõ megnézte a
British Council klímairodáját is,
ahol szintén elbeszélgetett a
diákokkal. A fél órás program
végén beírta nevét az iskola
vendégkönyvébe, és elmondta:

rendkívül jól érezte magát a ren-
dezvényen, megérintette az iskola
vidám, kedves légköre. A gimnázi-
um elõtti lezárt parkoló köré már
kisebb tömeg gyûlt össze, amikor
integetve beszállt autójába.  
Valamennyiünket, akik találkoz-
tunk vele, elbûvölt a hercegnõ
kedvessége, elõkelõ közvetlen-
sége és érdeklõdése. Az egyik leg-
gyorsabban elszálló, mégis ma-
radandó élmény volt ez a fél óra
mindenkinek, különösen azok-
nak, akik személyesen is megis-
merhettük, beszélhettünk vele. 
„Amikor eljött a pillanat, és ott
álltam Kamilla hercegnõvel szem-
ben, nagyon izgultam, de Õ
annyira közvetlen volt, hogy telje-
sen feloldódtam. Örülök, hogy én
voltam az egyik, aki beszélhetett
vele. Azt hiszem, nem adatik meg
ez a lehetõség mindenkinek.”

(Juhász Eszter Sára – 10. E)

K.D.V.

Wales hercege és Cornwall
hercegnõje Szentendrén
Károly walesi herceg és felesége, Camilla Szentendrén tett látogatást március 18-án. A brit
trónörökös és Cornwall hercegnõje közép-európai útja során Lengyelországból érkezett ha-
zánkba. Fõvárosi programjaik mellett Szentendrére is eljöttek: Károly herceg a Szabadtéri
Néprajzi Múzeumot, Camilla hercegnõ a Móricz Zsigmond Gimnáziumot látogatta meg.
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A Duna partján, a Napórás-
házban nem unatkoznak, hi-
szen állandóan lehet hallani és
olvasni kezdeményezéseikrõl.
Mostanság mi történik itt?
A Napórásház égisze alatt jelen-
leg három projekt fut a „Kul-
turális sokszínûségünk, mint
helyi termék” címû pályázat ke-
retében. A Norvég Civil Támoga-
tási Alap pályázatának köszön-
hetõen szervezzük a diákprog-
ramokat, amelyek a kistérségi
identitás növelését szolgálják
nagy-nagy sikerrel. Zajlik továbbá
a helyi idegenvezetõk képzése,
amelynek OKJ-s képzési anyagát
akkreditációra leadtuk. A tan-
anyagot nagy helyismerettel ren-
delkezõ helyi szakemberek bevo-
násával állítjuk össze. Harmadik
projektünk a helyi termékek fel-
kutatása és árusítása, melynek
eredményeként advent elején el-
kezdtük a Kistérségi Helyi Ter-
mékek Boltjának üzemeltetését. 

Mi indította önöket egy saját
bolt megnyitására?
A város tele van ajándékboltok-
kal, amelyek jelentõs része nem
magyar terméket, sõt esetleg a

közízléssel ellenkezõ aján-
déktárgyakat árusít.
Ugyanakkor rengeteg
termelõ és vásárló je-
lenik meg a különbözõ
kistérségi vásárokon,
tehát van kínálat és kereslet
az autentikus, igényes, egyedi
helyi termékekre. E fogalom alatt
a kistermelõk élelmiszereit, a
különbözõ kézmûves termékeket,
ajándéktárgyakat, hétköznapi
használati eszközöket, és még
sok minden mást is értünk. Üz-
letünk berendezését helyi aszta-
los készítette, tehát már maga a
bútor is helyi termék.

Miért elõnyös a termelõknek,
ha termékeikkel csatlakoznak a
bolt árukínálatához?
Megkeresésünkre igen sokan je-
lentkeztek a kistérség különbözõ
településeirõl, és nagy örömmel
hozták ide termékeiket a boltunk-
ba. Számukra ez azért elõnyös,
mert nehézkes megszerezni az
árusítási jogot. Ugyanakkor, ha
egy helyen huszonöt-harminc,
vagy akár több termelõ áruját is
tudjuk árusítani, az költségha-
tékonnyá teszi a tevékenységet.

Eddigi tapasztalatunk sze-
rint egyébként a kerá-
miák, a textilek, a kü-
lönbözõ technikával
készült láncok, fülbe-

valók és a kisebb aján-
déktárgyak a legkelendõb-

bek. A termékek általában nagy-
on szépek, hasznosak és funkcio-
nálisak. Például a Szentendrén
már sokak által ismert festett
kavicsmedál, a piacról már ismert
méz, szörp, lekvár is helyet talált
a polcokon. Ezek mellett van
fafaragás Pomázról, sokféle tex-
tiláru Szigetmonostorról, tûz-
zománc Tahiból, ezüst ékszer
Leányfaluról, kavicsok Szent-
endrérõl, kerámia Pilisszent-
lászlóról és még sorolhatnám.

Eddig milyen tapasztalatokat
szereztek?
A vásárlók elsõsorban szombat-
vasárnap néznek be hozzánk, de
aki betér, az szinte kivétel nélkül
vásárol is valamit. Hétköznap
csak délután 13 és 17 óra között,
szombaton és vasárnap pedig 10
és 18 óra között tartunk nyitva a
Napórásház földszintjén. Bár nem
a turistaforgalom központjában

vagyunk, de a ház neve egyre job-
ban cseng, és sokan megtalálnak
minket. Az épület maga is helyi
értéket képvisel.

Hová fejlõdhet ez a pici üzlet?
Távlati célunk, hogy a települések
boltjainak polcain is megjelen-
jenek a helyi termékek. Ezeket
saját logóval látjuk el, és minden
egyes darabon szerepel a készítõ
neve, valamint a termék szár-
mazási helye. Igyekszünk nagyon
figyelni a minõségre, amelyet
végsõ soron majd a piac ismer el,
vagy utasít el. Készül egy mi-
nõsítési eljárás, amelyben a
részvétel biztosítja majd, hogy a
terméken rajta lehessen a kis-
térségi helyi termék embléma.
Egyébként bárki személyesen je-
lentkezhet nálunk saját ter-
mékeivel a boltban, és a termék
csatlakozhat az üzlet árukíná-
latához.

Mennyire versenyképesek az
áraik a konkurenciával szem-
ben?
Általában nem vagyunk drágáb-
bak a piaci árnál, tehát verseny-
képes a kínálatunk. Áraink majd
még kiforrnak, hiszen nem mind-
egy, hogy a Bogdányi utca árai-
hoz vagy a piac többi részéhez
mérjük magunkat. Még ha kicsit
drágábbak lennének is termé-
keink, akkor is sok minden szól
amellett, hogy a helyiek is nálunk
vásároljanak, hiszen ezzel a vevõ
mindenféle szempontból a helyi
termelõket és közvetve az egész
kistérséget segíti.

Ki segít a bolt mûködteté-
sében, és hogyan oldják meg a
jövõben az árusítást?
Egyelõre partnereink, két helyi
termékkészítõ felváltva vezeti a
boltot, mert kíváncsiak vagyunk a
tapasztalatokra. A boltot ter-
mészetesen a továbbiakban egész
évben nyitva tartjuk, és egyen-
letesen szeretnénk továbbfejlõdni.
Bár a Napórásház megközelítése
nem egyszerû, és egyelõre kiesik
az épület a turisták útvonalából,
reméljük, hogy a helyzet a kö-
zeljövõben megváltozik.

- BT -

Helyi termékek boltja a Napórásházban
Március 20-án, szombaton ismét megnyílt a Kistérségi Helyi Termékek Boltja a Duna-korzón, a Napórásházban. A kezde-
ményezésrõl Kosztolányi Istvánnét, az intézmény vezetõjét kérdeztük.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Köszörûs rablók
Megint egy idõs ember esett
áldozatul a hiszékenységnek

Kisebb értékre elkövetett lopás
gyanúja miatt ismeretlen tettesek
ellen folytat eljárást a Szentendrei
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osz-
tálya. A tettesek 2010. január 26-
án délután fél kettõ körül be-
csöngettek egy Szentendre, Fehér-
víz utcai lakóházba és beké-
redzkedtek a lépcsõházba azzal
az indokkal, hogy köszörûs szol-
gáltatást kínálnak. A társasház
egyik idõs lakója beengedte õket,
és elmondta, hogy lenne egy olló-
ja, amit meg kellene köszörülni.
Miközben az idõs sértett bement
az ollóért, a három férfi kérdés
nélkül követte õt, és kihasználva
a sértett zavarát, és azt, hogy
egyedül tartózkodott otthon, el-
tulajdonították a konyhai szek-
rényben tárolt 200 000 forint
készpénzét.

A három személyrõl az alábbi
személyleírások állnak rendel-
kezésre:

Az elsõ férfi,
aki hármójuk
közül fõnöki
s z e r e p b e n
tûnt fel, kb.
175 cm ma-
gas, barna bõ-
rû, erõs test-

alkatú. Fekete, oldalt elválasztott
és hátrafésült hajú, kb. 50-55
éves, az egyik lábára sántított,
ezért volt nála egy sétabot.

A második
férfi, aki egy
füzetet tar-
tott, és abba
jegyezte fel az
összegeket ,
amolyan se-
géd látszatát

keltve, kb. 165 cm magas, vilá-
gosbarna, rövid haját félrefésülve
hordja. Testalkata, arca sovány,
orra hegyes, csontos, bõre fehér
színû, kb. 50 éves.

A harmadik
férfi kb. 165
cm magas, so-
vány testalka-
tú, alkoholis-
tának tûnõ,
ún. „borvirá-
gos” arcú. Ar-

ca kerek, orra hegyes volt, bõr-
színe fehér, haja színe barna, kb.
50 éves.
Kérjük a lakosságot, hogy aki a
fenti cselekménnyel vagy annak
elkövetõivel kapcsolatban bármi-
lyen információval rendelkezik,
esetleg a rajzok alapján felismeri
az elkövetõk valamelyikét, érte-
sítse a Szentendrei Rendõrka-
pitányságot a (26) 310-233-as
telefonon, vagy az ingyenesen
hívható 112-es és 107-es telefon-
számokon! Együttmûködésüket
köszönjük!

A híreket közreadta:POLGÁRDI FERENC

rendõr százados, a Szentendrei

Rendõrkapitányság sajtótisztje

Szerkesztette: BOKOR TAMÁS
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DUBNICZKI CSILLA

Miként tud egy nõ, egy anya,
egy újságíró ennyi feladatnak a
maga teljességében megfelelni? 
A Vasárnapi Iskola mozgalom öt
éve indult el abból a felismerés-
bõl, hogy a határon túli magyar-
ság körében igen nagy szükség
van a szórványmentésre, s ebbe a
tevékenységbe mi hétvégi foglal-
kozások tartásával kapcsolód-
tunk be. A határon túli magyar
gyerekek ugyanis többnyire nem
anyanyelvi környezetben töltik
napjaik nagy részét, s ez óhatat-
lanul az anyanyelv ismeretének
megkopásához vezet. Kezdetben
nyári táborokat szerveztünk
szentendrei önkéntesekkel – Tö-
rök Turul, Varga Nelli, Bakay
Árpád, Hennyei Judit segítettek –,
a hétvégi iskola ötlete késõbb jött.
Ennek lényege: havonta egyszer
egy hétvégén pedagógus-csapatok
indulnak Debrecenbõl, Karcagról,
Békéscsabáról, Szentendrérõl,
Esztergomból, Dombóvárról az
elszakított területek falvaiba,
hogy szombaton délután és –
igény szerint, az istentiszteletek
rendjéhez igazodva – vasárnap
délelõtt foglalkozzanak a szór-
ványban élõ, meglehetõsen nehéz
sorsú gyermekekkel, segítsék õket
magyarságuk megõrzésében. Té-
ma a magyar mese- és monda-
világ, a magyar irodalom és
nyelvtan, a magyar történelem,
mely kiegészül sok-sok kézmûves
foglalkozással, ének- és táncta-
nulással. A mozgalom a jelentke-
zõ pedagógusok önkéntes mun-
káján alapul, térítést nem kapnak
érte. Költségeiket jó szándékú
adományokból, pályázati pénzek-
bõl, önkormányzati támogatásból
fedezzük. A szentendrei Polgár-
mesteri Hivatal is több ízben
segítette munkánkat. Sok helyre
hívnak bennünket, és mindig
nagyon várják a gyerekek a ma-
gyarországi tanárokat. Jó lenne,
ha egy intézmény állna mögöt-
tem, és eljuthatnánk minden kis
faluba. A kialakuló személyes
kapcsolatok ugyanis nagyon fon-
tosak a szórványmentésben.

Látod eredményét ennek a
munkának?
Egyszer a tanítás után Kisnyéger-
falván a helyi lelkipásztor vendé-
gei voltunk. Lukács Erzsikével, a
helyi tanító nénivel éppen errõl
beszélgettünk, hogy van-e értelme
munkánknak. Sorra vettük, hogy
amióta mi odajárunk, kevesebb
román szót kevernek beszédükbe,
bátrabban megszólalnak ma-
gyarul. És épül az új magyar
iskolánk – tette hozzá Erzsike.
Kételkedésemre, hogy ez azért nem
lehet a mi érdemünk, így válaszolt:
„Eljöttetek hozzánk, mellénk állta-
tok, s mi ettõl bátrak lettünk.
Mertük követelni jogainkat”. Ez
volt az igazi elismerés. 

Az elõbb meséltél egy isme-
rõsödnek a könyveidrõl.
A Kairosz Kiadó Magyarnak lenni
sorozatának szerkesztõje vagyok.
A 2004-es kettõs állampolgárság-
ról tartott népszavazás után úgy
éreztük, olyan embereket kell be-
mutatnunk, akiknek példaértékû
az élete, akikrõl olvasva vigaszt
nyerhetünk, hogy van remény a
magyarság megmaradására eb-
ben a rendkívül nehéz, érték-
vesztett világban. A 60 darabos
sorozatból 17-et írtam én. Ké-
szítettem interjút többek között
Koltay Gergellyel, Duray Miklós-
sal, Wittner Máriával és még sok
más értékes emberel. Szinte
mindegyik kötetem szoros kap-
csolatban van a rádiós munkám-
mal, hiszen a megszólaltatott em-
berek szerepeltek valamelyik rádi-
ós interjúmban, a Vasárnapi
Újságban vagy a Határok nélkül
címû mûsorban, onnan volt az
ismeretség. Megjelenés alatt áll
Vukics Ferencrõl, a Magyarok
Szövetsége elnökérõl és Petrás Já-
nosról, a Kárpátia frontemberérõl
készülõ kötet. Most írok az alsó-
gödi Búzaszem Iskoláról, amelyet
a szülõk maguk építenek, és
amely a „Magyarnak lenni” esz-
mét képviseli intézményi szinten. 

Ha már a rádióról beszélünk:
mit jelent neked a Magyar
Rádió?

Újságíró vagyok elsõsorban, 26
éve. Szeretem a hivatásomat, a
rádiót mint közszolgálati intéz-
ményt. A nevében benne van,
hogy a közt szolgálja 80 éve, a
szép, tiszta, magyar gondolatok
színtere, és én ezt szeretném szol-
gálni, amíg tehetem a magam
eszközeivel: a korrekt tájékoz-
tatást a 15 milliós Kárpát-me-
dencében élõ magyarság eszméit,
érdekeit és értékeit képviselve.

Böjte Csabáról is nagy
szeretettel beszéltél.
A fénygyújtogató címmel 2006-
ban jelent meg vele készített
interjúkötetem. Fantasztikus él-
mény volt vele dolgozni. A gondo-
latai, az istenhite, az akarata, a
munkássága, az egész lénye
annyira magával ragadott, hogy
úgy éreztem, teljesen más ember-
ként álltam fel az íróasztal mellõl.
Ezt meg is írtam neki, amire így
válaszolt: „Kedves Ildikó! Úgy
gondolom, hogy az általam ki-
mondott igazságok felszabadítják
az embert. Valahogy az lenne jó,
hogy az igazságokon legyen a
fény, s ne a szájon, mely kimond-
ja. A szeretet üzenetének én csak
hordozója szeretnék lenni, a fény
maga a Krisztus. Szeretettel, Csa-
ba testvér” Azt tanultam meg tõ-
le, hogy mindenféle teóriánál,
elméletnél többet ér az õszinte hit
és szeretet. Ezt kellene mindenki-
nek megtanulnia – nekem is. Azó-
ta is nyomon követem életét, írá-
sait olvasom, lelki támaszom lett.

Ennyire meghatározó a hit az
életedben?
Mondok egy példát: a Zeneaka-
démián tartottak egy jótékonysá-
gi estet a dévai gyerekek javára,
aminek én voltam a házi-
asszonya. A koncert végén a
Budapesti Vonósok vezetõje így
válaszolt a dícsérõ szavakra:
„Benkei Ildikó szép gondolatai
után, mintha a Szentlélek szállt
volna a színpadra. Így könnyû
volt nekünk szépen zenélni”.
Nekem ez egyértelmû jelzés volt,
hogy Isten áldása van a munká-
mon, megerõsítés, hogy jó úton
haladok. A védõhálóként mûködõ
biztos családi háttér nélkül azon-
ban kevés lenne az erõm. Férjem
és gyermekeim támogatják mun-
kámat még olyan áron is, hogy
így sokkal nagyobb teher hárul
rájuk. A két nagyobb lányom már
felnõtt, önálló életet él, a legna-
gyobb két unokával is megaján-
dékozott. A középsõ is megtalálta
a maga területét, ahol segíthet. A
kisebbek rendszeresen elkísérnek
utaimon, sõt, maguk is bekapcso-
lódtak a Vasárnapi Iskola mun-
kájába.

MINDENNAPI HÕSÖK: BENKEI ILDIKÓ

Õszinte hittel és szeretettel élni
Benkei Ildikót sokan mint rádiós újságírót ismerik, mások a Magyarnak lenni könyvsorozat szerkesztõjeként, interjúkötetek
szerzõjeként, megint mások a négygyermekes családanyával találkoznak nap mint nap. Nagyon sokan úgy ismerik, mint a
2004-ben indult Vasárnapi Iskola Mozgalom ötletadóját, vezetõjét. 

Valódi álomesküvõ!

Szentendre legszebb
teraszán

és hangulatos belsõ 
termeinkben vállaljuk

ESKÜVÕK,
családi összejövetelek,

céges programok
színvonalas 

megrendezését

Szentendre, Duna-korzó, Futó u. 4.  Telefon: (26) 312-626
www.promenade-szentendre.hu    promenade-szentendre@hotmail.com

Benkei Ildikó
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SZENTENDRE LEXIKON

Új sorozatunk a Szentendrével
kapcsolatos természeti,
történelmi, néprajzi, kulturális
fogalmakat kívánja egy-egy
címszó alatt közzé tenni. 
A címszavak az év végén 
ABC-rendbe sorolhatók, 
késõbbiekben könyv alakban is
megjelenhetnek. A címszavak
szerzõit monogrammal jelöljük,
melyeket szintén az év végén
feloldunk. 

MÁTÉ GYÖRGY

sorozatszerkesztõ

HUNKA-DOMB

A város északi részén, a Duna-
parttól 300 m-re nyugatra, a
Szelim-patak (mai írással:
Sztelin-patak) észak-keleti
partján emelkedik a lábánál 
kb. 120x150 m-es, kelet felõl 
mintegy 25 m magas domb. 
1864 óta római kori és Árpád-
kori régészeti lelõhely. 1864-ben
Dumtsa Jenõ egykori szõlõjében,
amely a domb déli oldalán
feküdt, alakos és feliratos római
kori sírköveket találtak. 1957-es
bejárásakor Soproni Sándor
megállapította, hogy a még
látható romok egy kb. 30x40 m-
es római kori, zárt udvarú
kiserõd és õrtorony maradványai.
1965-ben  Lovag Zsuzsanna a
domb lejtõjén és oldalától keletre
Árpád-kori  (XII-XIII. század)
település nyomait fedezte fel.
1975-ben Tettamanti Sarolta a
Szalonka u. 7. sz. alatti telken
késõ római és Árpád-kori
edénytöredékeket talált.  A XIX.
században a helyi lakosok a
romokat  Szent György kápol-
nájának nevezték.           

(M.)
Forrás: Pest megye régészeti
topográfiája. Bp.. 1986. 

APOR-PATAK

A mai Bükkös-patak. Szent
István király 1009-ben kelt
oklevelében a veszprémi 
püspökségnek adományoz –
többek között –  egy a Visegrád
megyéjében a Duna fölött fekvõ
falut, amelynek jobb oldalán az
Apurig nevû patak folyik. 
Györffy György történész-
akadémikus szerint az Apurig a
mai Bükkös-patak.         

(M.)
Lásd: Györffy György István 
király és mûve. Bp. 1977.

Tavalyi kincs
Pest megye 2009-ben ünnepelte fennállásá-
nak ezredik évfordulóját. Számos ünnepi ren-
dezvény és kiadvány köszöntötte a jeles jubi-
leumot. Az év végi, karácsonyi könyvdöm-
pingben talán fel sem tûnt az a formás kis
„útikalauz”, amelyet a Pest Megyei Közmû-
velõdési Intézet adott ki. Pedig igazi kincs. 

A könyvecske rövidebbik fejezetében képek kala-
uzolnak bennünket a budapesti megyeháza klasszi-
cista épületegyüttesében. A jellegzetes építészeti
megoldások, részletek, emlékhelyek és szobrok
mind-mind a reformkori dicsõséges vezérmegyei
múltat idézik.
A második rész a megye irodalmi krónikája. A
nemzet emlékezetének és öntudatának foglalata az
irodalom – Illyés Gyula mottóként idézett gondolatá-
nak jegyében mutatja be ezer év gazdag irodalmi
hagyományát. Írója, dr. Sin Edit irodalomtörténész
olvasmányos stílusban megírt barangolásában az
idõrend szerint halad. Nincs olyan korszak, amely-

ben írók, költõk sora ne kap-
csolódna a megye falvaihoz,
városaihoz. A kötet elsõként a
filozófus császár, Marcus Aure-
lius alakját idézi fel, és beszédes
fejezetcímekkel – Árpádok kora,
Török idõk, A kultúra kovászai:
nemesi udvarházak, független,
szabad városok, Életképek a
Duna mentén, Háború, terror,

forradalom – közli az irodalmi eseménytörténet
ismerõs, érdekes és ismeretlen részleteit. Egy egész
fejezetet szentel Petõfi Sándor szerteágazó Pest
megyei kapcsolatainak és itt született mûveinek. A
különbözõ kistelepülések õrizte helyi hagyomá-
nyaiból is felvillant emlékeket, amelyek elsõsorban az
ott élõ közösség számára fontosak.
Összegészében nagyon hasznos és üdítõ olvasmány
akár ismeretterjesztési, tanulási célból, akár szó-
rakozási céllal forgatjuk. 
A Séta a pesti Vármegyeházán és irodalmi baran-
golás pest megyében címû könyv kapható a Pest
Megyei Közmûvelõdési Intézetben, vagy megrendel-
hetõ a www.pmkult.hu honlapon.

Az összetartás
jegyében

Lassan két évtize-
de már, hogy a Kol-
ping Család egye-
sület értékrendje,
céljai sokak szá-
mára szolgál út-
m u t a t á s k é n t .
Összefogásának,

szellemének köszönhetõen olyan
közösségek alakultak világszerte,
amelyek sok embernek jelentenek
támaszt a mindennapokban.
A mozgalom 1847-ben Eberfeld-
bõl indult el, amikor Adolf Kol-
ping római katolikus pap hét
mesterlegénnyel létrehozta az
elsõ legényegyletet azért, hogy a
keresztény értékek megismer-
tetésével megóvja az iparosokat,
munkásokat a városok erkölcs- és
családromboló hatásaitól. A kez-
deményezés hamarosan népszerû
mozgalommá fejlõdött, és mára
csaknem  hatvan országra kiter-
jedt. Ennek a nemzetközi szerve-
zetnek a tagja a Szentendrén is
mûködõ Kolping egyesület,
amelynek tevékenységérõl dr.
Makay László elnököt kérdeztük. 

Mióta létezik a szentendrei
Kolping Család egyesület?
1990 novemberében jött létre, bár
inkább újraalakulásról beszél-
hetünk, semmint megalakulásról.
Elõdje az 1899-ben létrejött Ka-
tolikus Legényegylet volt, amely a

város kulturális életében sokáig
rendkívül aktív szerepet játszott,
1948-tól azonban országosan
betiltották a mûködését. Több
mint négy évtizedes kényszerû
szünet következett. Amikor az
egyesület újra alakulhatott, már a
Kolping nevet vette fel, ezzel is
jelezve a társadalomban végbe-
ment nagy változásokat. Termé-
szetesen ezen okok miatt nem
csak a név, hanem a szerep is
megváltozott.
A legfontosabb feladatnak a
családi közösségek összetartását,
a keresztény erkölcsi- és szellemi
értékek megõrzését, ápolását
tartjuk. 

Hány tagja van az egyesület-
nek?
A létszám nagyon változékony.
Mindig vannak új belépõk, el-
költözések következtében kilépõk,
nehéz pontos adatot mondani.
Jelenleg 120-130 között mozog ez
a szám. A tagok között ma már
nemcsak katolikusok vannak,
nyitottak vagyunk a többi fe-
lekezet felé is, mindenkit szeretet-
tel fogadunk az ökumenizmus
jegyében. Fõként a középkorúak
és az idõsek vannak a tagjaink
között, de igyekszünk fiatalítani.
Az utóbbiaknak szeretnénk most
az egyesületen belül junior cso-
portot szervezni. Nem hiszek a
generációs szakadékban, szerin-
tem meg lehet találni az együtt-
mûködést a fiatalok és az idõ-
sebbek között. Mindkét csoport-
nak tudomásul kell venni az

életritmusból, gondolkodásból,
tapasztalatokból adódó különb-
ségeket, ám ezek tiszteletben tar-
tásával az együttmûködés meg-
található.

Milyen állandó programokat
kínál az egyesület?
Vannak a Kolping akadémiai elõ-
adások, amelyeket a nyári szünet
kivételével havonta egyszer ren-
dezünk meg. Igyekszem az ország
legkiválóbb személyeit felkutatni
és részvételükkel színvonalas
elõadásokat szervezni, melyeket –
és ez mostani újítás – kötetlen
beszélgetés, klubdélután követ.
A másik fontos, ám ennél ritkább
program a zarándoklatokkal egy-
bekötött csoportos családi kirán-
dulás. Ennek során olyan utakat
szervezünk, ahol a zarándokhe-
lyek mellett történelmi emlékhe-
lyeket is felkutatunk. Így az
utazás valóban színes, érdekes –
volt olyan eset is, amikor már a
megérkezéskor kérdezték, hogy
mikor lesz a következõ. Jártunk
már Erdélyben, Svájcban, Olasz-
országban, Németországban,
Ausztriában, Lengyelországban
is. Az utóbbi helyen felkerestük 
II. János Pál pápa szülõhelyét és
azt a templomot is, ahol kisisko-
lásként ministrált. 
Elõadásainkról, programjainkról
több helyen is lehet tájékozódni.
Az egyesület is szívesen ad infor-
mációkat, illetve a Péter-Pál temp-
lomban is rendszeresen kihirdetik
a misék után a legközelebbi
eseményt.                         BARTUCZ

Dr. Makay
László
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LÁSZLÓ KRISZTA

Minap azt mondta nekem a
barátnõm, hogy jó ez a mai
világ. Nem vágyakozik a

régi korokba. Annyi minden segít
bennünket – gyógyszerek,
gépek, oly sok fejlõdõ,
megújuló dolog. De eköz-
ben elveszítünk sok min-
dent, próbáltam vitába
szállni vele, de õ nem tágított.
Azután valamelyik nap rádöbben-
tem magam is, hogy igaza van.
Mert elveszettnek hitt régi dol-
gainkat, tudásainkat megtalál-
hatjuk és újra életre kelthetjük.
Néha egész valószínûtlen módon.
Nem tudom, hallottak-e már a
Ringatóról. Ez egy nagyon szép
kezdeményezés, küldetés, amely
már mozgalommá nõtte ki magát.
Népi és népzenei alapokon nyug-
vó ölbéli játékok újratanításáról
szól, a foglalkozásokon a három
év alatti babák anyukájukkal
együtt ismerik meg és gyakorolják
ezt az alámerült, valaha ter-
mészetes ének- és játékmódot.
Emlékszem, annak idején a nagy-
mamám még tudta önmagától,
õseitõl hozva. Tudta, hogy jó a
kicsivel csip-csip csókát játszani
és sokat énekelni, a térdén lo-
vagoltatva egyre gyorsuló mon-
dókában hadarni az „Így utazik a
paraszt”-ot. S lám mai, tudomá-
nyokkal telített életünk – az, ame-
lyiket a barátnõm oly nagyon
szeret – bebizonyítja szakemberei
által, hogy mindez bizony nél-
külözhetetlen az aprónép fejlõ-
déséhez. És életre kelt ez a
Ringató, ahol nem is a babák,
sokkal inkább a mamák és a

nagymamák – néhol már a váran-
dós édesanyák is – újratanulják
dédmamáik ismert dalait, játé-
kait, ennek köszönhetõen a kö-
vetkezõ generációk már tudato-
san tehetik mindezt kicsi gyer-

mekeikkel.
A barátnõm, aki oly na-
gyon szereti ezt a modern
világot, ritkán jár a mi kis
kedves falunkban, Kis-

orosziban. Ez az alig ezer fõs
település a Dunakanyar egyik
ékköveként oly csendbe burkoló-
zó télen, hogy még azt az alig ezer
fõt sem hinné el az ember. Sok az
idõs itt, jóval kevesebb a fiatal
ember, és még kisebb számú a
gyermekes, kisgyermekes család.
De a kitartó kezdeményezések,
valahogy úgy mint a mesékben,
meghozzák gyümölcsüket. Hiszen
az természetes, hogy a fõváros-
ban vagy a nagy településeken
elég sok kisbaba található egy-
egy Ringató kör elindításához, ám
mennyire meglepõ, hogy egy ilyen
apró faluban is el tudott indulni
valami! Hónapról hónapra, alka-
lomról alkalomra térnek vissza az
eddig jelentkezett anyukák, ba-
bák és lassan bõvül a kör...
Minden foglalkozáson fölfede-
zünk valamit a múltból, miköz-
ben e-mailjeinken keresztül ér-
tesítjük egymást a következõ
alkalomról, színes nyomtatónkból
emeljük ki a szétszórni való új
plakátokat, és precízen elnémít-
juk mobiltelefonjainkat a Ringató
kezdetén.

Összeölelkezik bennünk a múlt és
a jövõ. Ajánlom szeretettel min-
denkinek.  (www.ringato.hu)

A múlt felfedezése



Ápoljuk, mentsük meg a népi
hagyományokat, énekeljük
a népdalokat, melyeket

nagyszüleinktõl, szüleinktõl hal-
lottunk! Még nem késõ! 
Hagyományõrzés, az õsi dallamok
iránti tisztelet és mindenekelõtt a
gyerekek szeretete jellemezte azt
a rendezvényt, melyre meghívót
kaptam. Miért is alakítottam úgy
a napomat, hogy délutánra
mentem dogozni, hogy eleget tud-
jak tenni a meghívásnak? Azért,
mert szívesen látogatok vissza
már felnõtt gyermekeink csalá-
dias, volt iskolájába, különösen
erre az eseményre, ahol tudtam,
hogy felemelõ élményben lesz
részem. Nem csalódtam!
Március 5-én 9 órakor nagy izga-
lommal várták a gyerekek az
iskola színházzá varázsolt
ebédlõjében a verseny kezdetét. A
díszlettervezõknek köszönöm!
Nyugat-Dunántúlon, Sopron mel-
lett egy kis községben születtem,
Hidegségen. A kiállított tárgyakat
gyerekkorom emlékeként szívem-
ben õrzöm, hisz nagyszüleimmel,
szüleimmel együtt használtuk
ezeket: mángorló, favilla, szenes
vasalók, darálók, csodaszép szõt-
tesek. 
Elkezdõdött a varázslat: csengõ-
bongó gyerekhangok hallatán
felderül az ember. Ez csodálatos
élmény! A sok kedves, tündérhangú
gyermeket hallgatva elfelejti az
ember búját-baját, minden gond-
ját! Amint sorban felcsendültek a
szebbnél szebb népdalok, színre
léptek a kis és nagyocska tehet-
ségek, a hangulat egyre fokozó-
dott. A napsugár is, bár még erõt-
len sugaraival, beragyogta a ter-

met, ezzel is emelve az esemény
jelentõségét.
Ez a népdalverseny is bizonyítja,
hogy az Izbégi Iskola ma is egy
kis élõ, mûködõ alkotómûhely!
Örülök, hogy gyermekeink ebbe
az iskolába járhattak és hogy
vannak pedagógusok, szülõk,
akiknek áldozatos munkájával
ilyen ifjúság nõ fel!

TÓTH GYULÁNÉ ILONA

volt szülõ

Eredmények

Arany Fülemüle Díjasok
Szerecz Klára, Sergõ Sára, 
Karajz Júlia, Jassó Gellért, 
Jassó Margit, Arany Málinkó
Csoport a Szent András 
Általános Iskolából
Kiemelt Arany minõsítés
Gembela Gergely, Fogarasi Flóra,
Sergõ Sára, Izbégi Zöld Piszkék,
akik a vándorfokost is elvihették
egy évre
Arany minõsítés
Sólyom Panna, Pirityi Borbála,
Juhász Sára, Fogarasi Flóra,
Flórián Hanna, Szklenár Fanni,
Szklenár Petra, Gilice madár cso-
port a Szent András Iskolából,
Aranybárány Népdalkör az Izbégi
Iskolából
Ezüst minõsítés
Szilágyi Gergely, Liebe Zita,
Ficzere Bianka, Breznay Rubina,
Martini Csilla, Hegedûs Áron,
Csillag Boris Népdalkör Izbégrõl,
Csipkebogyó Népdalkör Izbégrõl,
Református Daloskör a
Református Gimnáziumból,
Guzsaly Népdalkör Izbégrõl

Bronz minõsítés
Láng Barbara, Reinspach Kincsõ,
Bisi Eszter Boglárka, Rucz Anikó,
Fehér Cintia, Juhász énekcsoport
a Rákóczi Iskolából
Pedagógiai díj
Greffné Láng Helga, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium tanítója
Résztvevõ iskolák
„Agy” Tanoda, Barcsay Jenõ
Általános Iskola, Ferences

Gimnázium, Izbégi Általános
Iskola, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium,
Református Gimnázium, Szent
András Általános Iskola
Felkészítõ tanárok
Bagdán Valéria, Ekker Anikó,
Forró Ágnes, Fûné Páljános
Tünde, Gallai Aletta, Gerberné
Mészáros Katalin, Greffné Láng
Helga, Kajtorné Koncz Ágnes,
Kapásiné Morva Orsolya, Lázár
Enikõ, Sallainé Rigó Erika, Stáry
Kálmánné, Székely Gábor,
Szomorú Anita, Szvorák Katalin,
Tardy Gergely
Az énekversenyen 85 gyermek
vett részt.
Külön köszönet Szentendre
Város Önkormányzatának, Kun
Csabának, Monoki Lászlónénak,
Forrai Juditnak, Papp Ágnesnek,
Szigethy Ildikónak,  Malinák
Tündének, Séra Annának, Lázár
Enikõnek, a Filibili
Népdalkörnek, Stomp Ferencnek
és a Digitális Nyomdának,
Klinyecz Judit virágkötõnek,
Csorba Gábornak és az Izbégi
Iskola dolgozóinak
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Tavaszváró népdalverseny
az Izbégi Iskolában

NapkollektorokNapkollektorok

Vákuumcsöves 

komplekt 

rendszerek 

Forgalmazás, 

telepítés,     

referenciák 

Pomázon is 

MALORTEC BT.

Telefon: 06-20-383-9056

Budapest, XIX. ker. Könyvkötõ u. 7.

Ez nem A K C I Ó csak olcsóbb

Hölgyek figyelem!
ÚJ DIVATÁRU ÜZLET NYÍLT

SZENTENDRÉN!

KÁLA Fehérnemû és Divatáru
üzletünket megnyitottuk 

a Kanonok utca – Janicsár utca
sarkán 

a Rendelõintézet 
bejáratával szemben.

Minõségi fehérnemûk és divatáruk,
igen kedvezõ áron!

ÁLLANDÓ AKCIÓK!

KÁLA FEHÉRNEMÛ ÉS DIVATÁRU
Várjuk szeretettel!  
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KONCERTEK, 
SZÍNHÁZ

Március 26.  péntek, 19 óra
P'Art Mozi (Duna-korzó 18.)  
EGY CSÉSZE TEA KUKORELLY
ENDRE ÍRÓVAL 
TündérVölgy, avagy az emberi szív
rejtelmeirõl – egy könyv utóélete
Belépõjegy: 400 Ft 

Március 26. péntek, 19 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
LAJKÓ FÉLIX: A BOKORBÓL –
lemezbemutató koncert 
Lajkó Félix – hegedû, 
Brasnyó Antal – brácsa
Belépõjegy: 3000 Ft

Március 27. szombat, 11-13 óráig
Fõ tér (rossz idõ esetén: PMK színházterme) 
TÖRTÉNELMI KOSZTÜMÖS
FELVONULÁS
Közremûködnek: szentendrei iskolások és
óvodások 

Március 27. szombat 18 óra
Rákóczi iskola tornaterme 
(Rákóczi F. u. 6.) 
TASNÁDI ISTVÁN: FÉDRA FITNESS
Az ALKA. T és a KoMa társulat elõadása
Játsszák: Bánki Gergely, Csákányi Eszter,

Jaskó Bálint, Jelinek Erzsébet, Katona
László, Lass Bea
Scherer Péter, Zrinyi Gál Vince
Díszlet-jelmez: Vereczkei Rita
Zene: Szemenyei János
Dramaturg: Veress Anna
Produkciós vezetõ: Gyulay Eszter
Rendezõ: Tasnádi István 
Belépõjegy: 2500 Ft

Március 28. vasárnap, 18 óra
Református templom  (Rákóczi F. u. 14.) 
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
A Szentendrei Kamarazenekar és a Musica
Beata kórus koncertje
Közremûködik:
Tatai Nóra – szoprán
Ruszó Alexandra – alt
Nagy Anna Ágnes – gordonka
Vezényel:  Bokorné Forró Ágnes, 
Wolfné Kovács Zsuzsa, Fenyõ Gábor
Program: 
A. Vivaldi: h-moll sinfonia  (A szent sírnál)
A. Vivaldi: Gordonkaverseny

G.B. Pergolesi: Stabat Mater – részletek
Rosselli: Adoramus te
Schubert: Salve Regina
Mozart: Ave verum corpus
Mozart: Laudate  Dominum
J.S. Bach: Máté passió – Korál – Wer hat
dich so geschlagen"
Belépõjegy: 800 Ft 

KIÁLLÍTÁSOK:

Március 27. szombat
SZENTENDRE ART + TAVASZ 2010 
MûvészetMalom, 17 óra:
CSÍKSZENTMIHÁLYI RÓBERT 
ÉLETMÛ KIÁLLÍTÁSA – megnyitó 
Régi Mûvésztelepi Galéria, 18 óra:
SZÖGART PLAIN-AIR A
CSONGRÁDI MÛVÉSZTELEPEN –
finisszázs 
Café Rodin Galéria, 19 óra:
KITEKINTÉS – ERNST OLDENBURG
– megnyitó 
Erdész Galéria, 20 óra: PÁRIZS –
BUDAPEST – SZENTENDRE
– megnyitó 
Négy kiállítás egy napon, egy sétával 
az óvárosban.

JEGYVÁSÁRLÁS: 

TOURINFORM SZENTENDRE
Dumtsa Jenõ u. 22. 

Telefon: (26) 317-965; 317-966

Az INTERTICKET 
országos hálózatában (www.jegy.hu)

Fõ támogató:

A FÉDRA FITNESS MÁSODIK ELÕADÁSA 
ELMARAD! 

Értesítjük nézõinket, hogy március 27-én, szom-
baton a Fédra Fitness 21 órakor kezdõdõ
elõadása technikai okok miatt elmarad. Az

elõvételben  megváltott jegyek a 18 órai elõadás-
ra érvényesek, illetve visszaváltjuk õket a

helyszínen, vagy a vásárlás helyén. 

Quimby:
Teátrum

„Ma éjjel semmi sem olyan, 
Mint amikor olyan, amilyen. 

Sétál a Hold a háztetõn,
Zsinóron húzza maga után a

szívem…” 

Igazából kezdhetném azzal, hogy
szerintem ez nem színház, de
nem szeretnék elégedetlenkedõ

sznobnak tûnni, akinek semmi se
jó, csakis a magas röptû mûvészet.

Mert be kell vallanom, hogy a vége
felé, már-már kezdtem úgy érezni,
hogy mégiscsak igaz a Teátrum el-
nevezés, és minden összeáll egy
képpé. Bár ha nem ezzel a címmel
próbálták volna reklámozni ezt
klasszikusan csendesülõs koncer-
tet, akkor most azt mondanám: ez
volt életem egyik legjobb koncert
élménye…
De ne vágjunk rögtön a közepébe,
szóljon csak a Quimby két felvonás-
ban… Sötét van, már mindenki a
helyén, a székén, a „sajátlépcsõ-
fokán“ ül, és akik ülnek, még nem
is tudják, hogy mennyire zavaróvá
tud lenni az ilyen feszengõ ké-
nyelem egy koncerten.

Egyszer csak megjelenik Kárpáti
Dodi egy lámpával a fején és egy
poros padlásról mesél, ahol a sok
pókháló között beszõ minket a
gyermekkor, a kamaszkor, az
ifjúság, aki ma vagy, aki lennél; és
elindul a zene, beindul a dob, a
gitár, a zongora, a trombita, egy
lassú, de pörgõs élet évei múlnak
el… „most múlnak el pontosan”.
Líviusz poénjai, gyermekkora
szocreál történéseinek kifigurázása,
közös emlékezéseik törték meg a
muzsikát, ahol megtudhattuk gim-
nazista éveik történéseit, egy bioló-
gus tanár próbálkozásait, a kol-
bászkészítés csínját-bínját, hogyan
kiabálták ittasan, hogy: Taxi! Taxi!
Majd újra dübörgött a basszus!
A második felvonást pimaszul indí-
tották. Szerintem mindenki sajnál-
ta, hogy ül, mert szinte éreztem egy
barátom sóvárgó tekintetét a hátam
mögött, mikor a kedvenc számom-
nál ütemesen mozgattam a kezem-
lábam a ritmusra – mivel mi áll-
tunk. A blokkot éppen befejezni
készülõ zenekarból kiszáll a trom-
bitás, majd egy szék kerül be a szín-
pad rendezõi baloldalára. Mire telje-
sen elhalkul a zene, õ már rajta ül a
széken egy ideges újságolvasó sze-
repében, aki, bárhogyan küszködik,
de nem tudja rendesen kifeszíteni a
lapokat, melyek egyre nagyobb
papírdarabbá válnak, majd kétszer
akkorára, mint egy harmonika
térkép, és õrületében széttépi,

miután sehogyan se találja a
megfelelõ megoldást. Aztán zavar-
tan körbe néz, és a széken meglát
egy plédet, ami mintha egy újság
lenne: így a piros kockás takaróval
is eljátssza ugyanezt a vicces geget.
Majd egy olyan trombita szólót fúj,
hogy csak na! És megszólal az Egy
autó a szerpentinen, és még csomó
jó nóta. Beszélnek a jazzrõl, és
bemutatják, a jazz igazából nem áll
másból, mint hogy a dobos össze-
vissza veri a tamot, meg a pergõt, a
lábcint. Megmutatják, hogy õk
tényleg profik, de nem elégednek
meg ennyivel. Közelebb jönnek a
közönséghez és akusztikus for-
mában is bemutatják, mit is tud-
nak. Rengeteget nevetünk. Van itt
blues, van country, jazz, a trom-
bitás egy ronggyal tömíti el a
hangszerét, Líviusz pedig mintha
egy laptopon adna ki effekteket,
úgy játszik a xilofonon.
Végül zúznak még egy jó nagyot, és
miután szépen elszéled a zenekar,
Kiss Tibi és a billentyûs visszajön-
nek egy szál gitár, meg egy nagyon
fura hangszer kíséretében, mely
olyan hangot ad ki, mintha tangó-
harmonika lenne, de fújni kell, s
közben billentyûkön lehet a han-
gokat megszólaltatni… 
...és elbúcsúznak a közönségtõl…
Egy igazán jó péntek este, hétvége
vette kezdetét...   

LAJKÓ BENCEfo
tó
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Õrangyalok,
festõangyalok

„..Angyalaim a festészet nyelvén 
lettek megteremtve, és nekik így, ezen

a nyelven kell elfogadtatni magukat 
a nézõvel, hogy megtalálják hozzájuk

a kulcsot, hogy megpróbálják 
megfejteni a bennük lévõ kódot…”

A pécsi Cella Septochora
Látogatóközpontban (Szent
István tér) április 7-én,

szerdán 17 óra-
kor nyílik meg
Aknay János
Kossuth-díjas
festõmûvész
Õrangyalok,
festõangyalok
címû kiállítása.

Köszöntõt dr. Nagy János, meg-
nyitó beszédet Ágoston Zoltán,
a Jelenkor folyóirat fõszer-
kesztõje mond. 
A kiállítás május 2-ig
tekinthetõ meg a Látogató-
központ nyitvatartási idejében.

*
Aknay János kiállítása a
debreceni MODEM-ben
meghosszabbított nyitva 
tartással, április 4-ig 
látogatható. 

Õrangyal, 2001
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ADÁSVÉTEL

Jó állapotban lévõ, keveset futott
Keeway motor olcsón eladó. Tel. 06-
70-336-5530.

ÁLLAT

Dr. Schumiczky Gábor állatorvos éjjel-
nappal hívható ügyeleti száma: 06-30-
415-9060.

Állatkórház Szentendrén, egész napos
nyitva tartás, éjszakai ügyelet, kiszál-
lások. Dr. Szolnoki János, (26) 317-
532, 06-30-937-0863. 

ÁLLÁS

Szakácsot keresünk napi 8 órában, 2
mûszakban. Tel. 06-30-828-0604.

Mosogatás, takarítás a szentendrei
Skanzen éttermében. Józan életû,
középkorú nõk jelentkezését várjuk.
Tel. 06-30-618-6230.

Elektronikai szerelésben jártas
munkatársat keresünk. Félállásban,
Pismányban. Jelentkezés: 
bemutatkozó levéllel, e-mail:
allas@lbnsoft.hu.

Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-218-
8854.

Országos hálózattal rendelkezõ
kereskedelmi cég családok jelent-
kezését várja kiskereskedelmi
munkára, ingatlanfedezettel. Nem
ügynöki munka! Tel. 06-70-629-9340.

Szentendre belvárosában lévõ
ajándéküzletbe keresünk angolul
beszélõ eladót/üzletvezetõt. Hétvégi
munkára is. Tel. (26) 303-488, 9-tõl
18-ig.

ÁLLÁST KERES

Nincs ideje nyaralójára, kertjére
ebben az idényben? Megbízható,
diplomás nõ budapesti lakásából olcsó
bérleti lehetõséget keres. Tel. 06-30-
977-1002

Idén végzett szociálpedagógiai hall-
gató munkát keres, 5 évnyi idõsott-
honban szerzett tapasztalattal, ahol
foglalkoztató nõvérként és mentál-
higiénés munkatársként dolgozott.
Tel. 06-20-359-5591.

KIADÓ LAKÁS

Nincs ideje nyaralójára, kertjére
ebben az idényben? Megbízható,
diplomás nõ budapesti lakásból olcsó
bérleti lehetõséget keres. Tel. 06-30-
977-1002.

Szentendrei családi ház 55 nm-es,
külön bejáratú, egy légterû szuterén
szintje kiadó Izbégen. Egyedi fûtés,
kis rezsi. Ár: 45 ezer Ft/hó + rezsi +
kaució. Tel. 06-20-965-7912.

Pismányhegy lábánál, a 11-es út mel-
lett garzon és kertes lakás kiadó. Tel.
06-20-431-7240.

Albérlet kiadó kertes, családi háznál.
Tel. 06-30-263-1110.

32 nm-es garzon Szentendrén, a Pap-
szigetnél hosszú távra kiadó. Tel. 06-
20-988-8740.

Kertes ház külön lakrésszel két fõ
részére kiadó. Tel. 06-70-334-8425.

Szentendrén, a Nyár utcában 75 nm-
es, 3 szobás lakás áprilistól kiadó. Tel.
06-30-949-9890.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás
lakás hosszú távra kiadó 55 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-20-982-0680.

Szentendrei, bútorozatlan apartman
hosszabb távra kiadó. Tel. 06-30-435-
1237, 9-18-ig.

Szentendrén, HÉV közelében tár-
sasházban, egyedi fûtésû, 55 nm-es 
I. emeleti lakás kiadó. Tel. 06-30-560-
3567.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, 
55 nm-es, II. emeleti lakás hosszú
távra kiadó 55 ezer Ft/hó bérleti
díjért. Tel. 06-30-233-5531.

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

Lakóházak, raktárak, irodák bérel-
hetõk. Tel. 06-30-299-0376. 

Püspökmajor-lakótelepen, Hamvas
Béla utcában 56 nm-es, magasföld-
szinti erkélyes, két külön bejáratú
szobás, étkezõkonyhás, egyedi
vízmérõvel ellátott, csendes, zöldre
nézõ lakás kiadó. Tel. 06-20-433-
1946.

Leányfalun 5 szobás ház a 11-es fõút
mellett, 280 nöl-es telken hosszú
távra kiadó, irodának is. Tel. (26) 380-
005.

110 nm-es lakás a Kaiser’s mögött
kiadó. Tel. (26) 311-414, 312-110.

Kiadó a Rózsakertben 55 nm-es, 2
szobás, felújított, parkettás, parkra
nézõ erkélyes lakás. Egyedi gázfûtés,
alacsony közös költség, sorompóval
õrzött parkolóval, rendezett
körülmények. Tel. 06-20-475-0458.

Füzesparkban kétszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-547-4090.

LAKÁS, INGATLAN

Pismány, Szamóca u. 7/ A. 640 nm-
es, déli fekvésû, belterületi, csatorná-
zott építési telek eladó. Irányár 19,9
millió Ft. Tel. 06-70-504-6059

Tahitótfalun eladó, vagy lakótelepi
lakásra cserélném kertes házamat.
Teljes közmû, csendes helyen. Minden
megoldás érdekel. Tel. 06-20-998-
3413.

Pismányi, déli fekvésû összközmûves
építési telek 19,8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-341-4585.

Lakótelepen 56 nm-es, jó állapotú
lakás olcsón, 9 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Szentendrén, 70 nm-es, 1+2 szobás
panorámás lakás tulajdonostól (cirkó
fûtés, hõszigetelt, új nyílászárókkal),
tárolóval eladó 21 millió Ft-ért,
+garázs, amely jelenleg üzlethelyi-
ségnek van kialakítva 1,5 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-70-225-9227.

Tahiban 120 nm-es ház 120 nm-es
pincével, beépíthetõ tetõtérrel, 200
nöl-es telekkel eladó, vagy szenten-
drei kisebb házra, öröklakásra cserél-
ném. Ár: 29 millió Ft-ért. Tel. (26)
385-387.

Szmolnyicán sorházi lakás eladó. Tel.
06-30-876-7934.

Radnótin teraszos, 3 szobás lakás
eladó. Tel. 06-30-876-7934.

Tahiban kitûnõ helyen 70 nm-es
lakóház szép kerttel 20 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szmolnyica sétányon 4 szobás,
sorházi szélsõ lakás, szeparált
kerttel 39,8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-912-5516.

Lakóház (60 nm-es+tetõtér)
Leányfalun, 180 nöl-es kerttel olc-
són 15 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

Keresünk, kínálunk lakásokat,
telkeket, házakat vételre és kiadásra.
Tel. 06-30-876-7934, www.ingatlan-
ma.eu. 

Szentendre egyik legszebb részén,
aszfaltozott utcában 90 nöl-es,
összközmûves telek 12 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-605-7199.

Füzesparkban 52 nm-es, 1+félszobás,
II. emeleti lakás eladó 13,8 millió Ft-
ért. Tel. 06-30-876-7934.

Szentendrén, kétszintes, felújítást
igénylõ, masszív lakóház 300 nöl-
es udvarral telekáron, 22 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376. 

Kétgenerációs ikerház eladó 30 millió
Ft-ért. Tel. 06-30-876-7934.

A Bükkös-patak mellett 400 nm-es
telekrész építési tervekkel eladó. Ár:
14,5 millió Ft. Tel. 06-20-527-2755.

OKTATÁS

Angol nyelvtanfolyamok, magánórák,
vizsgára felkészítés, társalgás,
fordítás. Tapasztalt, dinamikus, de
türelmes, „angolhont” többször
megjárt fiatalemberrel. Tel. 06-70-
527-3879, cserip12@hotmail.com.

Matematikából magyar- és német-
nyelvû tankönyvekhez korrepetálást
vállalok. Tel. 06-30-855-3543. 

SZOLGÁLTATÁS

Lakásátalakítás, felújítás, kõmûves
munkák, gipszkartonozás, burkolás,
nyílászárócsere, víz – és villany-
szerelés, referenciával. Tel. 06-20-
669-5151.

Kõmûves, ács – és egyéb famunkák
végzését vállaljuk. Kisebb megbízá-
sokat is szívesen teljesítünk. Tel. 06-
30-311-9231.

Metszés, permetezés, füvesítés,
növényültetés, öntözõrendszer reális
áron, kertészmérnöktõl. Tel. 06-20-
220-3728.

Kertépítés, tervezés, viacolor és
kõburkolatok, sziklakertek építése,
tavaszi kerti munkák, metszés stb.
Tel. 06-20-341-4585.

Asztalos munkát vállal: fából mindent.
Tel. 06-30-319-7278, (26) 318-219.

Meghibásodott elektromos készülékei
javítását vállaljuk. Gelka Kft. Házhoz
is megyek. Tel.06-20-5244755  
e-mail: gedoimre@gmail.com

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

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

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

Hûtõ- és klímajavító gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-
8999.

Építkezések mûszaki ellenõrzése.
Tanácsadás energiatakarékos
épületek, passzívházak és más építési
ügyekben. Tel. 06-20-527-2755.

TÁRSKERESÕ

VALAMI MÁS! Várja a
Dunakanyarban mûködõ
társvadász iroda, ha Ön csinos
Hölgy, okos Asszony, vagy
igényes Úr és vonzó Férfi. 
Tel. 06-20-823-2025, neebred-
jen.egyedul@gmail.com.

ÜZLET

Üzlethelyiség kiadó Szentendre,
Bogdányi utcában. Tel. (26) 314-067.

Szentendrén, a belvárosban 16,5 nm-
es üzlethelyiség kiadó irodának, var-
rodának is. Tel. (26) 380-005.

28 nm-es üzlethelyiség kiadó a Vasúti
villasor 11/B alatt. Tel. (26) 319-957.

Kiadó hosszú távra a szentendrei
Vizes Nyolcas Uszoda és

Szabadidõközpont területén 
található

• 614 nm alapterületû étterem-
kávézó-bowling és a hozzá 

kapcsolódó 
teljesen felszerelt, valamint

hatósági elõírásoknak megfelelõ
konyha. 

• 33 nm alapterületû, sport-,
bioboltnak, kozmetikának vagy

fodrászatnak is alkalmas
üzlethelység, mely 

bõvíthetõ 26 nm-es kávézóval.
Érdeklõdni: (26) 300-200, 
info@v-8.hu, www.v-8.hu

EGYÉB

Látó szeretettel várja! Sorselemzés,
lelki segítség. Tel. 06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu

Ingyenessé teheted saját élelmiszer
fogyasztásodat! Sõt! Pénzt kereshetsz
a mindennapi élelmiszerek vásárlásá-
val. Tel. 06-20-5635459 
További részletek e-mailben: 
gedoerzsebet@gmail.com

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta

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

Gazdikeresõ rovatunk nyomán
legutóbb sikerült megtalálni 
a gazdáját „Tatának“ (így
nevezték el a gyepmesteri

telepen). Fickó a becsületes
neve, és 18 éves. Igaz, hogy
egy foga van csupán és tök

süket, de a lányok után 
ténfergett el. 

BINGO
tacsi keverék kan március 
7-én a Pannónia utcában
fogta be a gyepmester

DANTE 
nagytestû németjuhász 

keverék kan 3-4 év körüli,
március 3-án került be a

telepre a Kálvária útról. Jobb
füle félig hiányzik

KERESSÜK GAZDÁIKAT

A szentendrei Emberélet Alapítvány
képzett önkéntesei megkezdték
mûködésüket a térségben élõ daganatos
betegek ellátásában

SEGÍTÜNK: 
lelkisegély nyújtás Bach virág terápia 
életmód tanácsadás egyéni v. csoport-

terápia, betegápolási tanácsadás, 
egyénre szabott étrendi tanácsadás 

sorstársi segítõ szolgálat betegápolási
eszközök beszerzése, kölcsönzése stb. 

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY 
SZENTENDRE, KÖR U. 3. 
emberelet@gmail.com

Várjuk hívását – szolgáltatásaink díjmentesek!



ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Március 26. péntek 18 óra
ÕSI TÖRTÉNELMI 
HAGYOMÁNYUNK
Varga Tibor elõadása

Dunaparti
Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A.

Március 26. péntek 18 óra
ÚJ VILÁGREND SOROZAT 
Az elõadó: HODALIK JÁNOS 
természet- és lélekgyógyász. 
5. A SIKERES
ÉLETVEZETÉSRE VALÓ
RÁHANGOLÓDÁS
A siker lélektana, a siker
összetevõi. A lelki törvények
ismerete és beépítése életünkbe.
A gyerekkorunk meghatározó
szerepe felnõtt életünkre.
Önértékelés, Énképünk, Én
ideálunk. Szeretet és Szolgálat! 
Belépõdíj 500 Ft

Április 15. csütörtök 
18 óra
A PILIS MÉLYE, PILIS 
TETEJE – A PÁLOS REND
címmel Benyák Attila 
barlang- és Piliskutató vetítéses
elõadása
Belépõdíj: 500 Ft

Szentendrei Homeopata Klub
Napórásház, Halász u. 1.

Március 30. kedd 18 óra 
A HAJHULLÁS
MEGELÕZÉSE ÉS KEZELÉSE
A HOMEOPÁTIA
SEGÍTSÉGÉVEL
Dr. Sebõ Zsuzsa orvos, 
homeopata elõadása
Belépõdíj: 600 Ft, klubtagoknak 
300 Ft

Dalmát Pince
Bartók Béla út 6.

Április 6. kedd 19 óra
ÁZSIA PÉNTEK – KEDDI
KÜLÖNKIADÁS!
DÉL-INDIA I. 
vetítettképes úti beszámoló
Fehrentheil Henriette elõdása

Április 9. péntek 19 óra
ÁZSIA PÉNTEK – PÉNTEKEN!
DÉL-INDIA II.
vetítettképes úti beszámoló
Fehrentheil Henriette elõadása

KIÁLLÍTÁS
Dalmát Kávézó
Bartók Béla u. 8.

/MANENS /SPEKTÍVÁK
Regõs Bence fotográfiái
Megtekinthetõ: április 5-ig

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.

ILOSVAI VARGA ISTVÁN
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ hétfõ és kedd
kivételével naponta 10-tõl 18
óráig

KONCERT
Erm's Étterem
Kossuth L. u. 22.
T. (26) 303-388

Március 27. szombat 20 óra
RAT BOYS
Country és ír népzene

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A

Április 2. péntek 20 óra
ELEVENPONT KONCERT: 
Still Alive, Karst, Zajforrás
zenekarok részvételével.
Belépõ: 400 Ft

Április 6. kedd 19 óra
JAZZ KLUB – BORBÉLY
MÛHELY
Vendég: Sipos Mihály – hegedû
(Muzsikás együttes)
Belépõjegy: 600 Ft 

GYEREKEKNEK

Püspökmajor lakótelepi
klubkönyvtár
Hamvas Béla.u. 4.

Április 3. szombat, 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés, húsvéti ajándékok
készítése. Fõtt vagy kifújt tojást
hozzatok! A játszóház ingyenes!

PROGRAM
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P'ART
MOZI

Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, 
diák: 650 Ft 

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

március 26-án pénteken
délután 6 órakor
BERLIN, EGY NAGYVÁROS
SZIMFÓNIÁJA – vendégünk
ajánlásával
fekete-fehér, szöveg nélküli,
német dokumentumfilm, 55 perc,
1927
rendezõ: Walter Ruttmann
este 7 órakor
EGY CSÉSZE TEA 
KUKORELLY ENDRE íróval
TündérVölgy, avagy Az emberi
szív rejtelmeirõl – egy könyv
utóélete
Háziasszony: Berényi Marianna
újságíró
(Belépõjegy vetítéssel együtt 500 Ft)

március 30-án kedden
délután 5 órakor
VALAMIKOR RÉGEN...
Szentendrei utcák, házak,
emberek
3. A Belváros szíve, az öreg
Fõ tér (második rész)
Török Katalin vetítéssel kísért 10
részes várostörténeti sorozata
minden hónap utolsó keddjén
(Belépõjegy: 500 Ft)

MOZIMÛSOR

március 26. péntek
17.00 41. MFSZ A KECSKE-
MÉTI ANIMÁCIÓS FILM-
FESZTIVÁL DÍJNYERTES
FILMJEI
18.00 BERLIN, EGY NAGY-
VÁROS SZIMFÓNIÁJA (55')
19.00 EGY CSÉSZE TEA
KUKORELLY ENDRÉVEL
20.00 41. MFSZ. FATA MOR-
GANA (22'), ITT VAGYOK
(35'), BESZÉLGETÉS
JANCSÓ MIKLÓSSAL, 2008
NYARÁN (52') 

március 27. szombat
14:00 41. MFSZ VÁLOGA-
TÁS A KECSKEMÉTI
RAJZFILMSTÚDIÓ
MESEFILMJEIBÕL
15.00 DOKTOR PARNAS-
SUS ÉS A KÉPZELET 
BIRODALMA (122') kh.:12
17:15 41.MFSZ. ITT
VAGYOK (35')
18:00 41. MFSZ. TEAM
BUILDING ( 90')
19.30 BARÁTOM ERIC
(116')kh  16

március 28.vasárnap
14.00 41.MFSZ VÁLOGATÁS
A KECSKEMÉTI RAJZFILM-
STÚDIÓ MESEFILMJEIBÕL
15:00 DOKTOR PARNAS-
SUS ÉS A KÉPZELET BIRO-
DALMA (122') kh 12
17:30 MILAREPA (90') kh.: B.A.
(DVD)
19.30 BARÁTOM ERIC (116')
kh:16

március 29.hétfõ
17.00 MILAREPA (90') kh.:
B.A.(DVD)

18:30 41. MFSZ. DRAKULA
ÁRNYÉKA- A ROMÁNIAI
FORRADALOM KITÖRÉ-
SÉNEK VALÓDI
TÖRTÉNETE (89') Utána:
találkozás Szöczi Árpád 
rendezõvel
20:00 41. MFSZ.TEAM
BUILDING (90')

március 30.kedd
17.00 VALAMIKOR
RÉGEN…Török Katalin
várostörténeti sorozata
19.00 41. MFSZ. KOMOLY
DOLGOK (72')
20.00 MILAREPA (90') kh.: B.A.
(DVD)

március 31. szerda
17:00 41. MFSZ. VESPA (85')
18.45 41. MFSZ.
KÖNTÖRFALAK (80') kh.:16
20:00 41. MFSZ.
SZÉLCSEND (93')

április 1. csütörtök
17.00 41. MFSZ. FATA MOR-
GANA (22'), ITT VAGYOK
(35'), 
18.00 41.MFSZ.
FELNÕTTFILM (10'),
BÁDOGVÁROS (27'), 
KOCSONYAEMBER (16') 
19:00  41.MFSZ HUNKY
BLUES

április 2. péntek
17,00 41.MFSZ.
FELNÕTTFILM (10'),
BÁDOGVÁROS (27'), 
KOCSONYAEMBER (16') 
CATHRINE MAGÁNÉLETE
(15')
18:30 41. MFSZ. VESPA (85')
20:00 41. MFSZ
BIBLIOTHÉQUE PASCAL

Húsvét hajnali istentisztelet
A Szentendrei Evangélikus Egyházközség szeretettel
vár mindenkit a Jézus feltámadását ünneplõ Húsvét
hajnali istentiszteletre, amelyet április 4-én (vasárnap),
hajnal 5 órakor tartunk a szentendrei evangélikus
templomban (Bükkös part 2). A sötétben kezdõdõ litur-
gia 5-6. századi himnuszok éneklésével kezdõdik, majd
a húsvéti fény szétosztásával élhetjük át a feltámadott
Jézus dicsõségének jelenlétét. Istentiszteletünk felnõtt
keresztelõvel és konfirmációval folytatódik, majd úr-
vacsoraosztással fejezõdik be. Közös húsvéti reggelink-
re mindenkit hívogatunk.

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

„…szél söpri a port…”
Tamás Mária
f e s t õ m û v é s z
kiállítása nyílt
március 25-én, a
Skanzen Ga-lé-
riában (Sztara-
vodai út). 
Az érzékeny fes-
tõ ezer szállal
kapcsolódik Szentendréhez, hiszen többek közt alapító
tagja az IKON Csoport Szentendrei Szépmûvészeti Egye-
sületnek is.  Leginkább, mint akvarellistát ismeri a
nagyközönség, de szívesen használja a pasztellt is.
Alkotásait egyéni kifejezésmód jellemzi. 
A tárlat augusztus 22-ig látogatható hétfõ kivételével
minden nap 9-17 óráig.

Tárlatvezetés a Képtárban
Március 26-án, pénteken 16 órától Mazányi Judit PhD
mûvészettörténész díjtalan tárlatvezetést tart a
Szentendrei Képtárban, a 11 ÉV – válogatás a Ferenczy
Múzeum elmúlt évtizedének új szerzeményeibõl címû
kiállításban. (Szentendre, Fõ tér 2–5.)
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MUNKAVÁLLALÁSRA 
is alkalmas 
OKLEVELET ADÓ

MASSZÕRTANFOLYAM
indul 

SZENTENDRÉN április 15-én, 
BUDAPESTEN április 17-én  

Ára: 45 000 Ft (részletfizetés)

Tel.: 06-30/30-21-487

Nyilv. szám.: 14-0032-16

Izbég Kupa

Az általános iskolás lányok 
januári szereplése után,
február végén befejezõdtek a
fiúk küzdelmei is az Izbég
Kupa kispályás foci
versenysorozatain.

Eredmények
III. korcsoportban 
(5-6.osztályosoknál):
1. helyezett: az Izbégi
Általános 
Iskola I. csapata

2. helyezett: a Barcsay Jenõ 
Általános Iskola
3. helyezett: az Izbégi
Általános 
Iskola II. csapata

IV. korcsoportban 
(7-8. osztályosoknál):
1. helyezett: az Izbégi
Általános 
Iskola I. csapata
2. helyezett: a Református 
Gimnázium csapata
3. helyezett: a Barcsay Jenõ 
Általános Iskola I. csapata 

A KIVITELEZÕ SZERINT HATÁRIDÕRE ZÁRUL MAJD A KÖZEL
250 MILLIÓ FORINTOS UNIÓS BERUHÁZÁS

Bokrétaünnepség 
a Református Gimnázium 
tornacsarnokánál
Több mint négyszáz diák, tanár, egyházi elöljáró részvételével
tartottak bokrétaünnepséget március 18-án, a Szentendrei
Református Gimnázium tornacsarnokánál, ahol ünnepélyes
keretek között „bokrétát” helyeztek el az épület már elké-
szült tetõszerkezetének legmagasabb pontján.

KOLOS EMÕKE

„A tornacsarnok felmenõ teherhordó szerkezetei és a tetõszerkezetet
tartó ragasztott fa tartószerkezet szerelése már elkészült, jelenleg a
vázkitöltõ falazatok építése és a tetõ ácsszerkezetek kivitelezése van
folyamatban.” – számolt be a projekt állásáról Komáromi Gyula, a ge-
nerál kivitelezést végzõ ADEPTUS Mérnöki, Építõipari és Kereskedelmi
Zrt. vezérigazgatója.
Mint elmondta, a jelenleg 35%-os készültségi szinten álló projekt
kivitelezése során komoly nehézséget jelentett a vasbetonszerkezetek
szerelése és a falazási munkák idejére esõ, hosszan tartó hideg és
csapadékos idõjárás, amelynek következtében technológiai okokból
számottevõ kényszerû kivitelezési szünetet kellett tartani. Ennek el-
lenére, mint elmondta, az erõforrások növelésével és még körültekin-
tõbb szervezéssel vállalták az eredeti szerzõdés szerinti véghatáridõ
betartását.
„Most a leglényegesebb feladat az épület tetõszerkezetének mielõbbi
beázás-mentessé tétele, amelynek eredményeként a hátralévõ szak-
ipari-, gépészeti- és elektromos munkák az idõjárási viszonyoktól
függetlenül végezhetõkké válnak.” – tette hozzá a kivitelezõ.
Mint ismeretes, a Szentendrei Református Gimnázium tavaly közel 
250 millió forintos uniós támogatást nyert el többek között egy
energiatakarékos mûködtetésû, az uniós normáknak megfelelõ torna-
csarnok kialakítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében.
Az 542 m2-es tornacsarnok a környezetvédelem és az energia-
takarékosság figyelembe vételével, rendkívül korszerû fûtési és
világítási rendszerrel épül meg, amely nemcsak az ott tanulók magas
szintû testnevelés-oktatására, hanem sérült gyermekek mozgásfej-
lesztésére, sportegyesületekkel való együttmûködésre, sõt színpadának
és emeleti nézõterének köszönhetõen kulturális események megren-
dezésére is lehetõséget nyújt majd. A kivitelezési munkálatok a tervek
szerint várhatóan 2010 júliusában zárulnak.
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Az INTERAKTÍV GRAFOLÓGUSKÉPZÕ- és GRAFOMÉDIA INTÉZET 
INTENZÍV GRAFOLÓGUS- ÉS ÍRÁSSZAKÉRTÕ KÉPZÉST INDÍT
HÁROM + 1 FÉLÉVES KURZUSOKBAN.

Grafológusként, eseti írásszakértõként új szakmát szerezhet, jobban megismerheti
önmagát és kapcsolatait. (220 óra – havi egy alkalom, péntek vagy szombati napon.) 
Nagy kedvezményt, részletfizetési lehetõséget biztosítunk! 
(Mh.Nyv.szám 01-0550-05) államilag elismert, OKJ-s, EU kompatibilis, új típusú

Helyszín:
Központi Iroda elõadóterme: 
Budapest, Bem rakpart 15. mfsz. 2/A
Jelentkezés a Központi Irodában
csütörtök délutáni fogadóórákon: 
15 órától este 19-óráig. 
Érdeklõdés telefonon: 
06 1/212 88 01, 06 30/9 222 948


