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Kezdõdhet
a rendelõintézet
felújítása
Múlt pénteken, március 27-én került sor a Szentendrei
Szakorvosi Rendelõintézet felújításáról szóló támogatási szerzõdés ünnepélyes aláírására. Ez alkalomból
a Polgármesteri Hivatal dísztermében beszédet
mondott dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter,
dr. Köpeczi Bócz Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerõforrás Programok Irányító Hatóságának
vezetõje és dr. Dietz Ferenc, városunk polgármestere.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Dr. Fabiny Tamás

Barcsay Jenõ (1900–1988)

Pethõ Németh Erika

Március 22-én dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének
püspöke az evangélikus gyülekezet vendégeként tartott elõadást Szentendrén (6. oldal). Barcsay
Jenõ festõmûvész tiszteletrére állítanak kopjafát április 4-én, szombaton a Dumtsa Jenõ utcai
Barcsay Gyûjteményben (13. oldal). A Szentendre és Vidéke idén májusban lesz 110 esztendõs.
Pethõ Németh Erika helytörténeti sorozata lapunk 11. oldalán indul. Vajda Lajos festõmûvész
gyûjteményes tárlata nyílt meg március 20-án az Amerikai Egyesült Államok fõvárosában (12.
oldal). A Tavaszi Fesztiválon mutatja be új lemezét Borbély Mihály és zenekara (13. oldal)

HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk
lapunk 10-11. oldalán
olvasható

Vajda Lajos (1908–1941)

Borbély Mihály

arcok
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PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a kistérségi járó-beteg szakellátás
fejlesztése a Közép-magyarországi
Régióban címû Közép-magyarországi
Operatív Programban foglalt
együttmûködés megvalósítására
A megpályázható összeg felsõ határa:
1 000 000 Ft. A pályázatok beérkezésének határideje: április 20. (hétfõ)
12 óra. A pályázati adatlap letölthetõ
Szentendre honlapjáról: www.szentendre.hu. A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Gerendás Gábor, a
Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetõje ad a (26) 503-361 telefonszámon,
vagy ügyfélfogadási idõben.

EGYHÁZI, MÛEMLÉKI
BERUHÁZÁSI ALAP
Szentendre Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete Egyházi, Mûemléki
Beruházási Alapot hozott létre a
„támogatott célok“ megvalósítása érdekében, melyre a 2009. évi költségvetésében 3 000 000 Ft-ot biztosít. Az
alapba, annak céljainak megvalósítására
bárki befizetést teljesíthet.
A kedvezményezettek köre: egyházak,
egyházi fenntartású intézmények. A
támogatható tevékenységek köre:
Szentendre területén lévõ mûemléki,
helyi védett, városképi arculat szempontjából meghatározó, helyi jellegzetességeket hordozó egyházi épületek,
egyéb építmények felújításának, létesítésének támogatása. Támogatás mértéke: 10%-90%. Támogatás minimum

összege: 50 000 Ft, maximum összege: 3 000 000 Ft.
A pályázatokat Szentendre Város Önkormányzatának Városüzemelési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottságához
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
címezve folyamatosan lehet benyújtani június 30-ig, a polgármesteri hivatal központi iktatójába. A pályázatot
zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kötve vagy fûzve kell benyújtani. A
csomagoláson fel kell tüntetni: „Pályázat az Egyházi, Mûemléki Beruházási
Alap támogatására“. 2009. 06. 30-ig
nem bontható fel". A pályázat elbírálásának határideje: 07. 31.

OKTATÁSI PÁLYÁZAT
Pályázat nyújtható be minden olyan
tevékenységre, programra, amely elõsegíti a honismeret, a szentendreiség
(lokálpatriotizmus) kialakítását, a magyar történelem helyi vonatkozásainak
megismertetését a nevelési, oktatási,
szabadidõs tevékenységek során (pl.
tanulmányi, kulturális, történelmi iskolai és városi versenyek, a gyermekek
szabadidõs tevékenységét gazdagító
rendezvények, stb.), illetve a határon
túli magyarság – különös tekintettel a
testvérvárosokra – életének és kultúrájának, jobb megismerését célzó programokra (pl. rendkívüli osztályfõnöki,
történelem, irodalom földrajz vagy
egyéb tanóra, vagy iskolán kívüli tevékenység keretében).
Nincs lehetõség az alábbi tevékenységek, programok támogatására: drogprevenció, bûnmegelõzés, tudományos
kutatás, kisebbségi programok, taneszköz-fejlesztés, tanulmányi kirándulás.
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Elõnyben részesülnek a több városi résztvevõvel zajló programok! A bizottság
legfeljebb a pályázati kiírás megjelenésének napjától kezdõdõ programot finanszíroz!
A beérkezett pályázatokat a Kulturális,
Oktatási és Kisebbségi Bizottság bírálja el.
A pályázat beérkezésének határideje:
április 29. szerda 12 óra
Valamennyi pályázatot a polgármesteri
hivatal iktatójába vagy ügyfélszolgálatára kell leadni, személyesen vagy
levélben (Szentendre, Városház tér 3.).
A borítékon fel kell tüntetni a pályázat
nevét! A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dala-Nagy Katalin oktatási
referensnél: 26/503-337; e-mail: dala.
nagy@ph.szentendre.hu.
A pályázati adatlap letölthetõ Szentendre Város honlapjáról: www.szentendre.hu

VÁROSKÉPI BERUHÁZÁSI ALAP
Szentendre Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete Városképi Beruházási
Alapot hozott létre a „támogatott célok“
megvalósítása érdekében, melyre a 2009.
évi költségvetésében 1 000 000 Ft-ot biztosít. Az alapba, annak céljainak megvalósítására bárki befizetést teljesíthet.
Támogatott célok: helyi jellegzetességeket hordozó, turisztikai jelentõséggel bíró építmények, helyszínek
felújításának, illetve létesítésének támogatása; a jellegzetes építmények és
környezetük hagyományos arculatát
helyreállító, vagy azt megõrzõ javítások,
cserék, egyéb munkálatok elvégzése.
Kedvezményezettek köre: gazdasági
társaságok, szövetkezetek; alapítványok, egyesületek és más jogi szemé-

lyek (egyházak kivételével); nonprofit
szervezetek; természetes személyek.
Támogatható tevékenységek köre:
Szentendre területén lévõ mûemléki,
helyi védett, városképi arculat szempontjából meghatározó, helyi jellegzetességeket hordozó épületek, egyéb
építmények homlokzatot érintõ (kívülrõl látható) felújításának, létesítésének
támogatása.
A támogatás mértéke 10-90%. A támogatás minimum összege 50 000 Ft,
maximum összege 1 000 000 Ft.
A pályázatokat Szentendre Város Önkormányzatának Városüzemelési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottságához
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
címezve június 30-ig folyamatosan
lehet benyújtani a polgármesteri
hivatal központi iktatójába.
A pályázatot zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kötve vagy fûzve kell
benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Pályázat a Városképi Beruházási Alap támogatására“.
2009. 06. 30-ig nem bontható fel“.
A pályázati felhívás teljes szövege a
www.szentendre.hu-n megtalálható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
szociálisan rászorult személyek
támogatását ellátó szervezetek
támogatására
A megpályázható összeg felsõ határa
1 400 000 Ft. A pályázatok beérkezésének határideje: április 20. (hétfõ)
12 óra. A pályázattal kapcsolatban további információval dr. Gerendás Gábor
a Közigazgatási és Népjóléti Iroda
vezetõje a (26) 503-361 telefonszámon,
vagy ügyfélfogadási idõben szolgál.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642,
e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô:
Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Miser István, Széles Nóra • Lapzárta: hétfô, 12 óra • Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig, illetve az Oázis Ingatlanirodában (Dunakanyar krt. 2.). Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig
fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1039 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu •
www.szevi.hu
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HIRDETMÉNY
Óvoda a reformátusoknak
Támogatja a város, hogy a következõ tanévtõl a Szentendrei
Református Egyházközség mûködtesse a Vasúti Villasori Tagóvodát. A héten rendkívüli testületi ülést is tartottak ez ügyben. A város régóta törekedett arra, hogy az óvodák magas
színvonalának megtartása mellett csökkentse a fenntartással járó költségeket.
Ezért párhuzamosan több egyházzal és alapítvánnyal folytat
jelenleg is tárgyalásokat az Önkormányzat az óvodák fenntartásának átvételérõl.
– Egyházközségünk szerzõdésben vállalja, hogy tulajdonba
adás esetén az ingatlant kizárólag óvoda céljára fogja használni, ellenkezõ esetben az visszaszáll az önkormányzat tulajdonába – fogalmazott dr. P. Tóth Béla lelkipásztor, a helyi
református gyülekezet vezetõje.
Az egyházközség kész olyan megállapodást kötni, amely
szerint a három éven túl is elvégezhetõ felújításokat (64,09
millió Ft) teljes egészében magára vállalja, a három éven
belül (2009-2011 során) elvégzendõ 49,24 millió Ft-os
munkákat pedig fele részben vállalja (24,62 millió Ft). Az
önkormányzatnak így 2009 során 16,00 millió Ft-tal, 2010
során 4,48 millió Ft-tal, 2011-ben pedig 4.14 millió Ft-tal,
vagyis összességében 24,62 millió Ft-tal kellene részt vennie
a felújításban.

Eredménytelen a cserkészház-pályázat
Bár egy érvényes ajánlat érkezett, az önkormányzat érvénytelennek nyilvánította a cserkészház hasznosítására kiírt
pályázatot, mivel a pályamunkában foglalt megvalósítási
lehetõséget nem támogatja. Az ügyben további egyeztetések
szükségesek a sportegyesületekkel és a MAHART-tal.

Bokor György elismerése
Szeptembertõl új igazgatója lesz a Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménynek, miután Bokor György igazgató megnyerte a VI. kerületi Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola és Gimnázium igazgatói pályázatát, s ezzel
õt fogják öt évre intézményvezetõnek kinevezni. A Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem gyakorlóiskoláját az ország
legrangosabb középfokú zenemûvészeti intézményeként
tartják számon, így elmondható, hogy az igazgató a helyi
neves iskola vezetõi székébõl egy másik neves iskoláéba ül
át a nyár végén. – Nagy feladatokat sikerült Szentendrén
véghezvinni, és legalább ugyanilyen nagyok állnak elõttem
és új kollégáim elõtt az új helyen is – fogalmazott Bokor
György, aki 1994-tõl tizenöt esztendõn keresztül vezette a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolát. Lapunk egy késõbbi számában
részletes interjút olvashatnak vele a múlt és a jövõ nagy
kérdéseirõl.

Rongálás
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a helyi MSZP elnöke
személygépkocsiját savval leöntve találta. Míg Sass Szabolcs
az Irisz jótékonysági bálon töltötte idejét, ismeretlen tettes
a Bajcsy-Zsilinszky utcában rozsdamaróval öntötte le a
pártelnök autóját, mely következtében milliós kár keletkezett. A tulajdonos megtette feljelentését a rendõrségen.
Az ügy mögött politikai indíttatást sejtenek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
VÁLASZTÁSA, VALAMINT A NÉVJEGYZÉK
KÖZSZEMLÉRE TÉTELÉNEK IDÕPONTJÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a köztársasági elnök az Európai Parlament tagjainak választását június 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 választójogosultsággal 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 módosításra 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 névjegyzékre 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, forduljon bizalommal a Helyi Választási Irodához.
Elérhetõségek: 26/503-397, 26/503-365, 26/503-348, 26/503352, 26/503-324)
Dr. Molnár Ildikó
a HVI vezetõje

A polgármester

naplója
Április 3. (péntek)
09.00 Városmarketing témában
megbeszélés

Április 4. (szombat)
16.00 Kopjafa-avatás a Barcsay
Gyûjteményben
18.00 A Szivárvány Tagóvoda jótékonysági estje

Április 6. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális
Kht. ügyvezetõjével egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés

Április 7. (kedd)
08.30 Állampolgársági eskü
10.00 „Who is who?“ önéletrajzi
interjú
11.00 Vezetõi értekezlet
13.00 A skanzen új bejárati épületének és vasútjának ünnepélyes
átadása

Április 8. (szerda)
15.00 1000 éves Szentendre
Munkacsoport megbeszélése
17.00 Testületi egyeztetés a képviselõkkel

Április 9. (csütörtök)
14.00 Központi konyha bejárása
15.00 Testületi ülés
19.00 MH Központi Kiképzõ Bázis
zenekarának húsvéti koncertje

Villanyoszlopnak ütközött
Múlt héten szerdán, a késõ esti órákban egy személygépkocsi a Tahitótfalu, Dózsa György út 72. szám
elõtt lévõ villanyoszlopnak hajtott.
A gépkocsi Pócsmegyer felõl haladt
Tótfalu irányába, amikor a vezetõje
elvesztette uralmát az autó felett és
a villanyoszlopnak ütközött. Az autót
vezetõ középkorú férfi könnyebben
sérült, a szélvédõ kifejelése után az
autójában várta meg a segítséget,
majd a tûzoltók segítségével saját
lábán szállt ki a jármûbõl. A mentõk
kiérkezéséig a tûzoltó Endre/doktor
szolgálat látta el a sérültet, akit utána a mentõk kórházba szállítottak.
A tûzoltók az áramtalanítás után kézi
erõvel szüntették meg a forgalmi
akadályt.

fotó • Benke Donát

ÜLÉSTERMI HÍREK
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Felújítják a belvárosi
csatornarendszert
Többször kiderült már, hogy nagyobb esõzések alkalmával a belvárosi egyesített csatornarendszer nem bírja a terhelést, a szennyvíz az aknafedlapokon keresztül eláztatja a köztereket. A
probléma kiküszöbölésére az önkormányzat kezdeményezésére ütemezte be a Duna-menti
Regionális Vízmûvek Zrt. a Rákóczi Ferenc utcának a Pátriárka utca és a Céh utca közötti szakaszán a csatornarendszer felújítását. A munkálatokat március utolsó elõtti hetében kezdték, és
körülbelül április végére fejezõdnek majd be.
A DMRV Zrt. tájékoztatása szerint ideiglenesen új forgalmi rendet vezetnek be, amely érinti a
Templomdombi Általános Iskolába irányuló forgalmat, az Alkotmány utca, a Várdomb utca és a
Pátriárka utcát. A másik fõ zóna, amelynek forgalma megváltozik, a Fulco deák utcának a Toldi
köz és a Rákóczi utca közötti szakasza, valamint a Tiszteletes utcának a Rákóczi utca és a
Vörösmarty utca közötti szakasza. Új forgalmi rend kialakítására kerül sor a Kölcsey utcában és a
Zene közben is. A beruházó és a városvezetés kéri az autóval közlekedõket, hogy e hónapban ne
megszokásból vezessenek errefelé – a figyelem indokolt, hiszen a munkálatokkal párhuzamosan
a 11-es fõút másik oldalán, a Kovács László és a Tûzvirág utcában is útbontással járó munkálatokat végeznek.
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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 városon 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.
Az adományozásra tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni.
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. A javaslatok beérkezési határideje: 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 fogalmazzák 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
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidõre beérkezett és
méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás: Nyolczas Csabáné, polgármesteri
hivatal jegyzõi titkárság, 26/503-365

Jelenléti statisztika a 2008. évi képviselõ-testületi ülésekrõl
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A páli fordulat bárkivel megtörténhet Nemes szívnek nemes a tette
Magas rangú zsidó tisztviselõ volt, aki nagy ügybuzgalommal üldözte az elsõ keresztény közösségek
híveit. A Jeruzsálembõl Damaszkuszba vezetõ úton a hagyomány szerint leesett a lováról, és
megvakult. Megtérésének története itt kezdõdött el – nemsokára Jézus tanítványául szegõdött
ugyanis, majd bejárta a Mediterráneumot egészen Kis-Ázsiáig, hogy minél többekhez elvigye az
egy igaz Isten üzenetét. Börtönben is ült, végül vértanúhalált halt. Nem más õ, mint Pál apostol, akinek a keresztény egyházak idén emlékévet szenteltek. Róla tartott vetített képes elõadást
március 22-én dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének
püspöke Szentendrén, az evangélikus gyülekezet vendégeként. Az elgondolkodtató elõadást
követõen lapunk olvasóinak is üzent.
– Miért éppen Pál apostolnak
szenteltek emlékévet idén?
– Az Újszövetség a katolikusok, a reformátusok, az evangélikusok és a baptista felekezetûek közös kincse. Jézus
Krisztus után Pál apostol az
Újszövetség legfontosabb személyisége. Nem véletlenül:
Mészöly Miklóstól kezdve sokan feldolgozták a történetét,
a „páli fordulat“ emberi drámáját, amelynek során üldözõbõl üldözött, keresztényüldözõbõl keresztény lett. Úgy
állt át „a másik oldalra“, hogy
eközben nemhogy elõnnyel
járt volna számára, hanem
kifejezetten hátrányos volt.
Hatalmas életmûvet hagyott
hátra, ráadásul az Apostolok
Cselekedeteibõl és saját leveleibõl kifejezetten sokat
tudunk róla.
– Elõadásában azt mondta:
ha Pál ma élne, bizonyára
szívesen szerepelne talkshowban is. Hogyan értsük
ezt?
– Pál apostol rengeteget utazott, bejárta majdnem az
egész Földközi-tengeri vidéket. Érdekes számomra, hogy
közlekedése során éppen
azokat az utakat használta fel
a kereszténység szolgálatára,
amelyeket a római birodalom
pogány – katonai, postai, kereskedelmi – célokra épített
ki. Óriási tanulság ez: semmire
– például a médiára és a zenére – sem szabad azt mondani,
hogy istentelen dolog, hiszen
minden alkalmasnak bizonyulhat Isten üzenetének, örömhírének hirdetésére.
– Mi a helyes páli magatartás
a hívõk és nem hívõk közötti
párbeszédben?
– Vállalni kell a párbeszédet,
mindenkivel le kell ülni beszélgetni, és megismerni õket.
Ebben semmiféle gõgnek, keresztyén elitizmusnak nincsen
helye. Otthon kell lennem a
vitapartnerem világában, mert
csak így várhatom el, hogy õ
is hajlandó legyen megismerni
az enyémet. Pál apostol az
Areiopagoszon a görög bölcseknek úgy érvelt Isten léte-

Dr. Fabiny Tamás

zésérõl, hogy azok felismerték
a szavaiban a sztoikus és epikureista bölcsektõl vett idézeteket. Eközben persze soha
nem szabad elfelejteni, hogy
a hívõ ember feladata a bizonyságtétel: nem akkor mûködik jól, ha meghallgatjuk
egymást, mondván, hogy a két
vélemény megél egymás mellett, hanem úgy, hogy az ember igényt tart arra: az õ véleménye az igazságot keresi
és hirdeti, és hit alapozza meg
a szavait.
– Fájdalom, depresszió, nyomorúság – csupa ismerõs,
örök és mégis aktuális probléma. Hogyan tudja a ma embere úgy követni Pál apostolt, hogy jól élje meg a
nehézségeit?
– Úgy, hogy nem is Pált követi,
hiszen nem õ a mi mesterünk,
hanem Jézus. Van egy izgalmas kifejezés a Filippiekhez
írt levélben: „Legyetek együttkövetõk“, azaz az én követõim,
aki Krisztus követõje vagyok.
Így leszünk együtt az õ tanítványtársai. A ma embere akkor
tudja jól követni a páli példát,
ha a nehézségekkel szembesülve tisztában van vele: az
igazi szabadság belülrõl fakad.
Pál kívülrõl nézve fogoly volt,
hiszen élete vége felé börtönben ült, de belül szabadnak
érezte magát. Ugyanakkor úgy
is lehet valaki kívülrõl nézve
szabad, hogy közben szenved

a belsõ rabságtól – ma ez utóbbi a gyakori eset. „A keresztény ember mindenkitõl szabad a hit által, de mindenkinek
szolgája a szeretet által“ –
mondja Luther Márton Pál
apostol szellemében A keresztény ember szabadságáról
címû mûvében. Ez összecseng
azzal a páli mondással: „Mindenkinek mindene lettem,
hogy némelyeket meggyõzzek“. Úgy gondolom, ez jó
összefoglalása mindannak a
tanulságnak, amit Pál apostoltól örökségül kaptunk.
– S ha ezt egymondatos útravalóban kellene megfogalmazni?
– Mindenkinek lehet damaszkuszi élménye, nincs reménytelen eset, az Istenre találás
mindenki számára bármikor
nyitva áll. Isten számára nincs
lehetetlen: ha valaki keményszívû, megátalkodott, akkor ez
Pál volt, mégis megtért. Ennek
következménye viszont akár
az önfeláldozás is lehet, amiben egy folyamatosan önmagunkat odaadó életre van
szükség. Isten senkinek nem
ígéri a napos oldalt: ha valaki
keresztyénné válik, nem biztos, hogy diadalmenet jut
osztályrészéül, de együtt követve az Istent a közösség és
az egymásért élés segíthet
enyhíteni a szenvedéseket.
Bokor Tamás

árcius 27-28-án a skanzen konferenciatermében rendezték meg a
Magyarországi Rotary Clubok
PETS/SETS konferenciáját, a
tisztségviselõk felkészítõ tréningjét, melyen Magyarország
43 klubjából 227 tag vett részt.
Dr. Cseri Miklós
Az évente más és más helyszínen megrendezett képzésen kerül sor a következõ Rotary év
kormányzójának programismertetõjére és a felkért tisztségviselõk bemutatására is. A Magyarországi District
2009/2010-es évi kormányzója a Szentendrei Rotary Club alapító
elnöke, dr. Cseri Miklós lesz.
Cseri Miklós, aki 2009. július 1-tõl tölti be a Magyarországi
Rotary Clubok kormányzójának tisztét, harmadik kormányzója a
Magyarországi Districtnek, mióta a magyarországi Rotary levált
az osztrák szervezetrõl, és önállóvá vált.
Március 28-án, szombaton délelõtt ismertette Cseri Miklós kormányzói programját. Elõször John Kenny világelnök terveirõl
beszélt, aki egy nemzetközi békekonferencia helyszínéül
Magyarországot szeretné választani. Jelenleg a nemzetközi
Rotary – mely 1,2 millió taggal rendelkezik – egyik fõ tevékenysége a poliomyelitis járványok elõfordulásának megszüntetésére irányul. Következõ cél a malária minél hatékonyabb
visszaszorítása. Beszélt a nemzetközi ivóvíz-programról, hiszen
a világon jelenleg 1,1 milliárd embernek nincs egészséges
ivóvize, 2,8 milliárd ember pedig csatornázatlan helyen él.
Ugyancsak cél az éhség elleni harc: évente hatmillió ember hal
éhen, 6,6 millió ember nem éli meg a 5. életévét éhezés miatt.
Az írástudatlanság felszámolása is a Rotary célkitûzései közé
tartozik. Az anyák írástudatlansága – jelenleg 800 millió anya
írástudatlan a világon – 50%-kal csökkenti gyermekeik életesélyét.
Cseri Miklós hangsúlyozta, hogy a rotarysta tevékenység során
az abban résztvevõk katarzisélménye a személyiség részévé
válva adhat értelmet a karitatív tevékenységnek. A Rotarytagok számára elvárás a magas etikai norma. A tagok példamutatása, kifogástalan magatartása modell kell legyen a környezet
számára. Hangsúlyozta a barátságon alapuló professzionális
építkezés fontosságát. A kisközösségben szerzett elismerés
alapja a szélesebb körû sikeres tevékenységnek. „A Rotary olyan
közösség, ahol úgy érzem, hazaértem“, jegyezte meg. Elmondta
még, hogy a 2009/10-es Rotary évben kormányzóként azt a
célt tûzi maga elé, hogy a magyar rotarys társadalom megerõsödjön lélekben, cselekedetekben és társadalmi befolyásban
egyaránt. Mottója – nemes szívnek nemes a tette – vezérfonalként fogja vezetni tevékenységét.
Cseri Miklós alapította éppen tíz évvel ezelõtt a Szentendrei
Rotary Clubot. Ennek méltó állomása a jelenlegi kormányzói
megbízatás, mely a szentendrei club hírnevét is öregbíti.
Dr. Pázmány Annamária

M

SZIVÁRVÁNY ÓVODA – JÓTÉKONYSÁGI KONCERT, AUKCIÓ
Az óvónénik szervezésével és szereplésével
április 4-én szombaton, 18 órától
a Barcsay Jenõ Általános Iskola színháztermében jótékonysági
koncert lesz, melynek teljes bevételét az óvoda udvari játékainak
fejlesztésére fordítjuk.
Az esemény fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester
Mûsorterv:
• Aukció neves kortárs festõk felajánlott képeibõl (efZámbó
István, Dusza Tibor, Korbely István, Gyõrfi András, Walter Gábor,
Laár Balázs, Hornyik Zoltán és dr. Vizúr János természetfotós).
Az aukciót levezeti: Novák Péter elõadómûvész
• Koncert a Liszt Ferenc kamarazenekar és a Szentendrei
Kamarakórus közremûködésével
• Szünet büfével
• Az est fénypontja: az óvónénik adnak elõ egy kedves
színjátékot.
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250 millió forintos pályázatot nyert
Kezdõdhet
a Szentendrei Református Gimnázium a rendelõ felújítása

– Szeretnénk megosztani örömünket, hogy kétéves várakozás, rengeteg elõkészítõ munka, sok tépelõdés, remény és
kétség váltakozása után lehetõvé vált, hogy tornateremépítésbe foghatunk a Szentendrei Református Gimnázium
számára – köszöntötte az egybegyûlteket; segítõket, adományozókat és a sajtó képviselõit március 28-án, szombaton a Szentendrei Református Gimnázium Áprily-termében dr. P. Tóth Béla, a Szentendrei Református Egyházközség lelkész-vezetõje.
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében az idén tízéves
fennállását ünneplõ nyolcosztályos Szentendrei Református Gimnázium közel 250
millió forintos uniós pályázati
támogatást nyert el, egyrészt
egy korszerû, energiatakarékos mûködtetésû, az uniós
normáknak minden tekintetben megfelelõ tornacsarnok
kialakítására, valamint akadálymentesítésre és infokommunikációs eszközök beszerzésére.
Az épület tantermi szárnyához
kapcsolódó, közel 542 nm-es
tornacsarnok a tervek szerint
a környezetvédelem és az
energiatakarékosság figyelembe vételével, rendkívül
korszerû fûtési és világítási
rendszerrel épül majd meg. A
sportoktatásra és aktív spor-

tolásra alkalmas eszközök beszerzésén és beépítésén túl az
intézmény speciális mozgásfejlesztõ eszközök vásárlását
is megpályázta a sérült gyermekek oktatását végzõ Bárczi
Gusztáv Általános Iskola tanulói számára, akik szolidáris
alapon, rendszeresen igénybe
vehetik majd a gimnázium tornatermét.
– Az elnyert uniós pénz óriási
elõrelépést jelent nemcsak az
iskola sportéletének fejlõdésében, hanem a város lehetõségeinek növekedésében is –
ismertette a projekt hozadékait
dr. P. Tóth Béla. – Gimnáziumunk közel négyszáz tanulóján
kívül szeretnénk mozgási és
fejlesztési lehetõséget teremteni
a sérült diákok számára is,
valamint szándéknyilatkozatot
írtunk alá több helyi sportegyesülettel is, akik edzéseikhez
használhatják majd a csarnokot,
cserébe pedig magas szintû
sportképzéssel járulnak hozzá a
gimnázium diákjaiknak oktatásához.
A tornacsarnok építéséhez
hozzátartozik két – egy újonnan kialakításra kerülõ és egy
meglévõ – belsõ udvar komplex területrendezése is, valamint a projekthez akadálymentesítés is kapcsolódik
majd. Ez egyrészt a tornaterem
és az ahhoz való eljutás teljes
akadálymentesítését, másrészt az épületkomplexumra

vonatkozó részleges akadálymentesítést jelenti.
Az elnyert támogatás a tornacsarnok építésén és felszerelésén túl több mint 11 millió forint értékben infokommunikációs eszközök – többek
között interaktív tábla, tanári
irányító tábla, projektor, harminc felhasználós mobil feleltetõ rendszer – beszerzését is
tartalmazza, amelyek nagyban
hozzájárulnak majd az iskola
kompetencia-alapú oktatásának további fejlesztéséhez.
– Gimnáziumunk nagy hangsúlyt fektet az oktatás színvonalának folyamatos fejlesztésére, ezért pályáztunk erre az
eszközbeszerzésre is – mondta
az egyházközösség lelkésze.
– A most lezárult kompetenciamérés szerint nem eredménytelen a munkánk: matematika
és magyar tantárgyakban iskolánk a négyosztályos református gimnáziumok között a
második helyet szerezte meg,
a nyolcosztályos gimnáziumok
között pedig az elsõ helyen
szerepelt.
A kivitelezési munkálatok
várhatóan 2009 júliusában
kezdõdnek, és a tervek szerint
a teljes projekt 2010 szeptemberében zárul majd. A 10%-os
önrésszel és a közel 250 millió
forintos támogatással együtt
a beruházás összértéke közel
277 millió forint lesz.
Kolos Emõke

Szemed a
pályán legyen!
Ezzel a lényeglátó felirattal figyelmezteti a skanzenvonat masinisztáját
a vezetõi állás pirosbetûs bádogtáblája. Március huszonhatodika hajnalán
ugyanis megérkezett a szentesi jármûjavítóból a Nyugati pályaudvar 10-es
vágányára a felújított, zöld színû
BCmot 422-es motorvonat. Ezentúl
hivatalos nevén: Skanzenvonat. Bár
csak április nyolcadikától áll üzembe,
a sajtó képviselõi azonban elkisérhették elsõ útjára, amely a Nyugati pályaudvartól az Óbuda állomásig tartott. Valkai Csaba, a jármû restaurátora vezette büszkén az újjászületett
vonatot.
A jellegzetesen magyar Ganz-Jendrassik féle motorkocsi, amelyet 1932ben gyártottak, hosszú ideig Vésztõ
környékén járt, mígnem a szentesi jár-

mûjavítójába került. Sok éves kényszerpihenõ után Valkai Csaba, a helyi
Vasúttörténeti Alapítvány munkatársa, nyugdíjas szentesi vasutas, vonat-

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A Szentendre és a kistérség közel százezer lakosát kiszolgáló
rendelõintézet fejlesztésének mintegy 700 millió forintos megvalósítására a város régóta készült. Az uniós forrásból megvalósuló fejlesztés keretében több mint 1100 négyzetméter új
épületrésszel egészül ki a rendelõintézet, valamint a meglévõ
telephelyeket is teljesen korszerûsítik. A térségben élõk

kényelme érdekében az intézmény szolgáltatási köre tizenhárom új szakellátással – többek között mammográfiával, elektrofiziológiával és allergológiai szakrendeléssel – bõvül, sõt az
orvosi gép- és mûszerparkot is a kor igényeinek megfelelõen
fejlesztik. A beruházás eredményeképpen az intézmény az új
fejlesztések digitális vívmányainak felhasználásával teszi majd
gyorsabbá, korszerûbbé és színvonalasabbá az egészségügyi
ellátást. A megújuló épülettömbben nagy hangsúlyt fektetnek
a tervezõk a komplex akadálymentesítésre is.
– Nagy siker, hogy a beruházást tudatos városfejlesztés eredményeként EU-támogatással valósíthatjuk meg. A pályázaton
nyert összegnek köszönhetõen lakosonként több mint harmincezer forintot tudunk fejlesztésre fordítani. Fejlõdni folyamatosan
kell, ha a modern körülményekhez igazodó várost akarunk építeni
– mondta dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere a szerzõdés
aláírása elõtt.

restaurátor szinte egyedül építette újjá
napi tíz-tizenkét óra munkával. Minden
egyes csavar átvizsgálásra, a motor, a
motorkocsi, a faburkolatok, az ülések
felújításra kerültek, a tetõ új szigetelést kapott. Az alföldi síkvidékre
készült Skanzenvonatnak nemcsak a
skanzen dombokkal szabdalt terepviszonyainak kell megfelelnie, hanem a
szigorú EU-s követelményeknek is.
Vagyis a motorkocsi akadálymentes,
így kerekesszékkel és babakocsival is
igénybe vehetõ. A másodosztályú ülések kárpitozása, a harmadosztályú fapadok, a csomagtartók, a bádogból
készült feliratok megegyeznek a harmincas években használtakkal. Minden
korhû ezen a vonaton: a masiniszta és
a kalauz egyenruhája, a feliratok és a
jegyek egyaránt. A nyolcvanéves, uniós
támogatással megújult vonatot a
Vasúttörténeti Park üzemelteti.
A legfeljebb 15 km/h sebességgel
közlekedõ motorkocsi mintegy fél óra
alatt teszi meg az utat 100 utasával az
új bejárati épülettõl, a Mezõhegyesi

vasútállomás másától a Néprajzi
Látványtárnál levõ végállomásig, majd
visszaindul. Útja során két átjárót is
érint, ahol megáll, míg a kalauz leereszti a sorompót, a vonat áthaladása
után pedig visszaemeli. A vonatnak öt
megállója lesz: Vasútállomás, Kovácsmûhely, Sztaravodapatak, Vízimalom,
Harangláb, Néprajzi Látványtár. Ezekbõl könnyen elérhetõ a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mind a hét tájegysége.
A Skanzenvonatra a belépõjegy mellé
külön jegyet kell majd váltani, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 400,
illetve felnõtteknek 500 forintért. A
jegyek a nap folyamán bármikor felhasználhatók.
Már csak néhány nap van hátra ahhoz,
hogy ez a kedves öreg vonat körbevigye utasait a skanzenban. Megjósolhatom, nagyon nagy élmény lesz számukra. A Nyugati pályaudvartól az
Óbuda állomásig tartó utazás ugyanis
igen sokáig felejthetetlen marad számomra.
Rappai Zsuzsa
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

A földesúr és a bankár
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt
eltûnt népek és kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutatómunka 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.
evedinek az évek során (fõleg az
ezredforduló után) lassanként
rögeszméjévé vált az a gondolat,
hogy minden ország olyan, amilyen az
elitje. És elsõsorban nem is a politikai,
hanem az a sokszor kevéssé látható,
gazdasági és szellemi hatalmasokból
álló hálózat, amelyik bármikor felemelhet és letaszíthat akár miniszterelnököket is.
Az elmúlt hét év vesszõfutásának okain
tûnõdve Levedi egyre biztosabban
érezte, hogy e valaha irigyelt ország
nem azért omlott össze anyagilag és
erkölcsileg, mert egy amorális hatalomõrült kezébe került, hanem azért,
mert az ország hangadó elitje mindent
elnézett neki. Levedit fõleg az izgatta,
hogy miközben másutt – már csak önös
érdekbõl is – az elit azonnal közbelép,
ha a vezetõk átlépik a közmegegyezés
által elfogadott határokat, vagy ha a
kalandorság jeleit mutatják, itt miért
hagyta, hogy a miniszter- és pártelnök
az önpusztításig kísérletezgessen az
országgal, építgethesse „demokratúráját“, s hogy idõnként a rendõrséggel veresse meg az ellenzékét. Hogy
az elõtérbe tolt politikusokhoz hasonlóan miért kerül maga az elit is egyre
távolabb a nép eleven szükségleteinek
megértésétõl (mert hogy ez van, azt
minden tisztességes helyi politikus
meg tudná erõsíteni). Levedi biztos
volt abban, hogy az elszakadás mértéke
és az ország állapota (vö. Európa páriája) között közvetlen összefüggésnek
kell lennie.
A problémát a „földesúr“ és a „bankár“
fogalmak segítségével próbálta megvilágítani. A földesúr és a feudalizmus
– a tankönyveknek köszönhetõen – ma
már negatív fogalom, pedig… A 1617. században a földesurak alkották a
magyar társadalom elitjét. Pár tucat
nagybirtokos család, amely (fõleg az
országgyûlések és a megyék révén)
kezében tartotta a politikai hatalmat,
birtokolta a föld, a gazdasági hatalom
alapjának döntõ hányadát, és saját
területén magához vonta az állami
funkciók jelentõs részét is. A földesúr
szedte be az állami adókat, s ennek
fejében magánkatonaságot tartott. Az
uradalom területén közigazgatási és
közrendészeti feladatokat látott el, a
hozzá tartozó népek felett bírói hatalmat gyakorolt. Mint kegyúr beleszólhatott alattvalóinak vallásválasztásába. Látszólag élet-halál ura volt, s egy
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hibás jellemû, gátlástalan földesúr
valóban pokollá tehette alattvalói
életét. Ám a legtöbb földesúr nem így
viselkedett, és az úr és paraszt közötti
(vagyoni, lakásbeli stb.) különbség a
valóságban sokkal kisebb volt, mint a
mai gazdagok és szegények között. A
tipikus 16-17. századi úr szinte valamennyi jobbágyát személyesen ismerte
(a Felvidéken anyanyelvükön beszélt a
szlovák parasztokkal). Tudta, ki lusta
és ki törekvõ, kinek érdemes adókönnyítést adni és kinek nem. Ha a
parasztjainak nem maradt vetni való
gabonájuk, akkor adott nekik. Jól felfogott érdekbõl (a majdani munkáskéz
reményében) segítette az özvegyeket
gyermekeik felnevelésében, és ingyenes ispotályokat tartott fenn az elesetteknek. Ebben a „szörnyû“ feudalizmusban a haza minden lakója – elit
és közember, úr és paraszt – egymástól
függött. Az úr pontosan tudta, hogy
jóléte a parasztjai jólétén múlik.
Visszaütött rá, ha nem vette figyelembe érdekeiket, ha igazságtalanul bánt
velük. Úr és paraszt egyaránt kötõdött
országához, mert megélhetése és
gyarapodása a haza és a szûkebb pátria
megélhetésén és gyarapodásán múlott.
Ezért nem mentek a földesurak a bécsi
udvarba, ahová folyton hívták õket, és
ezért tartották a pénzüket otthon, s
nem a bécsi bankokban.
A mai világban elképzelhetetlen, hogy
a „bankár“ (jelöljük ezzel a szóval a
mostani elitet, a földesúr mai megfelelõjét) ugyanolyan személyes is-
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meretségben legyen alkalmazottaival,
mint egykor a földesúr a parasztjaival.
De nemcsak a beosztottaival és
a munkásaival nincs eleven kapcsolata, hanem sokszor az országával sem.
A „bankár“ általában olyan nemzetközi, más országban székelõ cég képviselõje, akinek megélhetése csak
részben függ attól, hogy milyen állapotok uralkodnak az országban (a cég
szempontjából: a telephelyen). Az
itteni munkavállaló érdekei, mindennapi keservei távol állnak tõle, sokszor
nem is érti azokat, és jövedelme nem
vagy nem elsõsorban az itteni közös
teljesítménytõl függ. Ez a típus számos példával illusztrálható, de keresve
sem találhatnánk jobbat az elmúlt hetekben a politika hullámverései által
ismét felszínre dobott Bokros Lajosénál.
Az egykori pénzügyminisztert sokan
utálják, de meglepõen sok értelmes
ember látta alkalmasnak arra, hogy
miniszterelnökként kihúzza a kátyúból
az ország szekerét. Pedig egy
országához kötõdõ ember számára minden ok megvan arra, hogy Bokrost
gyanakodva nézze, és ne a saját
emberének tartsa. Hanem a Világbank,
külföldi spekulánsok, esetleg más
államok emberének. Járai Zsigmond
írja a Pénz beszél címû könyvében,
hogy mikor 1996-ban Bokrossal szemben õt választották meg a tõzsde

elnökének, az akkori amerikai nagykövet megdorgálta õt, mondván:
„Bokrosnak járt volna a poszt“. Mint
ahogy Bokros szerint (1995-ben) egy
olyan spekulánsnak járt volna az OTP,
akinek cége tavaly, a gazdasági válság
elsõ hulláma idején minden skrupulus
nélkül intézett támadást ugyanezen
bank ellen, és döntõ szerepet játszott
a forint megroggyantásában. Levedit
azonban igazából egy elsõ látásra
jelentéktelen mozzanat fogta meg:
Bokros – saját állításával szemben –
valószínûleg belépett az MSZP-be, de
soha, egyetlen taggyûlésre sem ment
el. Túl azon, hogy a párttagság nyilván
csak személyes érdeket szolgált,
milyen kötõdései lehetnek egy olyan
embernek, akit még saját elv- és harcostársainak véleménye sem érdekel?
Akárhogy forgatta is a kérdést, akárhány egyedi esetet mérlegelt is Levedi
(mondjuk a 17. századi Batthyány
Ádámét és Esterházy Miklósét, szemben a mosóporügynök Vértes Andráséval és a magyar parasztokat megkopasztó Bajnai Gordonéval), az összehasonlítás mindig a kora újkori földesúr
javára ütött ki. Már csak ezért is, mert
a bankártól eltérõen a földesúr legalább becsületes volt: sohasem hitegette a parasztot azzal, hogy egyenlõk volnának.
Levedi nyomán Madzsar Ali

Húsvéti szentmise az egész országnak
Szentendrérõl

A szentendrei Péter-Pál templomból közvetíti idén élõben a Magyar Televízió
a húsvétvasárnapi szentmisét. Az április 12-i esemény ezért a megszokott
vasárnapi miserendtõl eltérõen nem fél tizenkettõkor, hanem fél órával
korábban, délelõtt tizenegy órakor kezdõdik majd. Blanckenstein György, a
Keresztelõ Szent János plébánia plébánosa így kommentálta a hírt: – Sokáig
gondolkodtam, amikor megkeresett a televízió szerkesztõje, hogy elvállaljuk-e
a felkérést. Végül úgy döntöttem, beengedjük a tévéstábot a templomba, mert
bár egy ilyen esemény némi kényelmetlenséggel és jelentõs szervezõmunkával
jár, egyúttal nagy missziós lehetõséget is magában rejt. Jó lenne, ha április
12-én minél többen lennénk a szentmisén, ezzel mutatva meg hívõ közösségünk
erejét és összetartását, országszerte reményt adva vele azoknak, akik figyelemmel kísérik a közvetítést.
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Kordován- és szattyánkészítõ mesterek
A szentendrei tabakosok
törökök elõl 1690-ben Csernojevics Arzén ipeki pátriárka vezetésével Magyarországra menekült szerbek, horvátok, dalmátok,
kisebb részben görögök, miután új
lakóhelyükön a mindennapi élet elemi
szükségleteit úgy-ahogy megteremtették, hajlékot építettek, s fából
templomot, folytatták az óhazából
hozott kenyéradó mesterségük gyakorlását.
A város északi felén (a Bogdányi utcában a templom körüli részen) letelepedett tobakok vagy tabakosok, a nyers
juh-, birka-, bárány- és kecskebõr kikészítésének avatott ismerõi, hét évvel
megérkezésük után felkeresték Izbégen az öreg pátriárkát, minden égi és
földi kérdésben egyetlen feljebbvalójukat, annak tárgyában, hogy engedélyezze számukra saját céh létrehozását,
mert mint mondták, anélkül nem élhetnek. Az 1697 nyarán Csernojevics Arzén
aláírásával hitelesített céhszabályzat
kimondja, hogy a mesterek hetente
egyszer üljenek össze tanácskozni,
azaz vitassák meg közös dolgaikat,
évente válasszanak maguknak céhmestert (usztabasát), tiszteljék õt és
utasításait hajtsák végre. Minden
mester tartson inast és segédet, azaz
mesterlegényt, akinek javadalmazása
ne legyen több harminc forintnál. Ha
a céh tagjai egymást megsértik, kötelesek az usztabasa elé járulni, hogy hat
kirendelt mesterrel megtanácskozva az
ügyet, kiszabja a büntetést. Aki saját
céhmesterét megkerülve, elõbb idegenhez fordulna panaszával, azt zárják ki a céhbõl.
Ha valamelyik mester vagy mesterlegény rokonság hátrahagyása nélkül
halna meg, az egyház örököljön utána
mindent. Akik a tabakosok céhét és
„ezen okmányt nem tisztelnék kellõképpen, annak nem engedelmeskednének,
örök átokkal sújtassanak és zárassanak
ki a mesterek céhébõl“. A szentendrei
tabakos céh egy évvel késõbbi, a
fentinél sokkal részletesebb céhszabályzatát már Lipót császár hitelesítette aláírásával.
Általában a céhek számára fontos
elõírás volt, hogy tagjai istenfélõ,
törvénytisztelõ emberek legyenek. Aki
káromló szavakkal illette az Istent, az
Isten anyját, vagy valamelyik szentet,
azt a büntetés mellett vagyonától is
meg kellett fosztani. Vasár- és ünnepnapokon minden mester köteles volt
megjelenni az istentiszteleten a
tabakosok templomában, a Preobrazsenszkában. Az Úr színeváltozása
ünnepén, az augusztus 19-i templomi
körmeneten a mestereknek a zászlók
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alatt kellett haladniuk mindaddig,
amíg a keresztet a templomba
vissza nem kísérték.
Karácsony másnapján választottak
maguk közül céhmestert és
mellé dékánt, azaz helyettest,
akiknek fel kellett esküdniük a
céhre.
A szerb tabakosok érdekeit
védte a konkurenciától az az
artikulus, amelyik kimondta,
hogy az ugyancsak bõrkikészítéssel foglalkozó vargák és
tímárok (a magyar bõrkikészítõ
mesterek) ne avatkozhassanak
a tabakosok ügyeibe, sõt az is
írásba foglaltatott, hogy a
szentendrei kereskedõk (kalmárok) ne árusíthassanak tabakos bõröket, csak vásárnapokon.
Ha valamelyik mester betegség
miatt munkaképtelenné vált, a
céhmester köteles volt két
mestert az õrzésére rendelni, s
részükre egyenként „két pénz
ára gyertyát“ és „egy pint bor
árát“ a céhládából kifizetni. A
szigorú, de tagjainak védelmet
és megélhetést biztosító céhrendtartás a magánélet dolgaiba is beleszólt. A fiatal mester
egy évig élhetett nõtlenül a
céhben, utána el kellett õt
tiltani a mesterségtõl mindaddig, amíg nem talált magának
feleséget. Ha egy céhbeli mester a gyilkosság, paráznaság, lopás
vagy egyéb bûncselekmény gyanújába
keveredett, iparának gyakorlásától a
céhmester mindaddig el kellett tiltsa,
amíg nem tisztázta magát.
Ha egy új tabakos mester be akart lépni
a céhbe, köteles volt magát elõbb a
céhtagok elõtt igazolni, hogy becsületes apától és anyától származik, s
egy másik céhben tanulta ki a mesterséget. Ezt követõen esküdhetett fel
rendtartásra. De ezzel még nem ért
véget a céhbe történõ belépés megváltása. Nyolc forintot kellett fizetnie
„a céhládába“ egy „tisztességes ebéd“
költségeire, mely ebéden az összes
mesternek jelen kellett lennie. Tehát
egy közös, nagy eszem-iszommal fogadták maguk közé a régi céhtagok a
jövevény mestert. S hogy mibõl állt a
jól elkészített, tisztességes ebéd, azt
sem a véletlen döntötte el: „marha,
szarvas, borjú, birka, fõtt és sült nyúlból, malac, liba, kappan, pulykahús
pecsenyébõl“. Emellett a céhszabályzat nem mulasztotta el írásba foglalni
azt sem, hogy a mester hozzon magával annyi bort, amennyit csak a város-

ban szerezni tud. Mint látható, nem
adták ingyen a jól szervezett közösséghez tartozás biztonságát,
elõnyeit.

és nehezebb kordovánbõrré, a birka-, a
juh- meg a báránybõröket a vékonyabb
és könnyebb szattyánná, esetleg irhává.
A kordovánnál vékonyabb és puhább
szattyánnak való juh-, birkaés báránybõrök közül a rackajuhét értékesebbnek tartották
a merinóinál. A durvább szõrû
racka bõre erõsebb és szívósabb volt, mint a finom selymes gyapjat viselõ merinóé.
Ebbõl készülhettek fõként az
erõsebb férfilábbelikhez való
felsõbõrök, míg a gyengébb és
fiatalabb juh, különösen a merinó bõrébõl inkább az asszonyi
csizmákhoz és papucsokhoz
való szattyán, a bárányéból
és bizonyára a kecskegidáéból
a bélés és az irha. Szívesebben
dolgoztak a nyírott juhok és
birkák bõreivel, mert nyírás
után az állat bõre átveszi a szõr
szerepét és ezáltal megerõsödik“ – érzékelteti a tabakos
mesterség fortélyait egy szaklexikon.
1775-ben a tabakosok által
lakott Preobrazsenszka városrészt is elöntötte a februári
jeges Duna-áradat. A kárösszeírásban olyan tételek is
szerepelnek, melyek egyértelmûen tabakosokra utalnak.
Damianus Koity kétezer akó
Tabakosok keresztje a Szamárhegyen
szömörcét, Joannes Panity
négyezer akó szömörcét, GeorA Lipót-féle céhlevél, mint a többiek gius Betsek nyolcvan mérõ sót vesztett
képviseletében eljáró személyeket, öt el az árvíz miatt. Feltûnõen sok helyen
szentendrei tabakost nevez meg: szerepel a kártételek között a deszKrsztics Ivánt, Krsztics Márkot, Pejics kából, vályogtéglából épített „kádtartó
Jánost, Pozsics Márkot, Popovics hely“, ami alatt minden bizonnyal a
Jenõt.
cserzéshez használt kádakat kell érteni,
A nyersbõr kikészítésének a sok helyi s nem a bor érlelésére szolgáló, ugyanváltozat mellett két fõ technikája csak fából készült kádakat. Ez utóbbialakult ki az idõk folyamán. A magyar akat ugyanis lent a pincében tartották,
tímárok és vargák a bõröket késsel – nem pedig föld feletti deszkaépítményborotválással – szõrtelenítették, majd ben. A szentendrei tabakosok nehéz és
timsóval, konyhasóval kevert oldatban cseppet sem vonzó mesterségüket (az
áztatták. A bõrkikészítésnek ez a módja eljárás ugyanis erõs bûzzel járt, künéhány hetet vett igénybe. A timsó- lönösen, ha a bõrkikészítéshez haszval-konyhasóval készített bõrök azon- nált, különbözõ állati ürülékekbõl
ban igen érzékenyek voltak a nedvessé- készített pácokat is számításba veszgre, ezért azokat – parázs fölött meg- szük) eredményesen és haszonnal
melegítve – olvasztott faggyúval itat- ûzték, aminek bizonyítéka a saját
ták át. A másik eljárás a cserzés, amit erõbõl öt év alatt (1741-1746) fela szerb tabakosok is gyakoroltak, épített templomuk. Az Úr színeválsokkal több idõt igényelt, õk ugyanis tozásának szentelt Preobrazsenszka
csersav tartalmú növényi anyagokból templom napjainkban is kedvelt és
(pl. szömörce) készült lében áztatták közismert helyszíne az augusztus 19-i
a nyers bõrt, ami annak vastagságától szerb búcsúnak. A Szamárhegy legmafüggõen hónapokig is eltarthatott.
gasabb pontján a tabakosok által felál„A tobakosok fõként a kecske, a birka, lított emlékkereszt pedig kétszáz éve
a juh és a bárány nyers bõreit készítet- díszíti a város egyik legszebb kilátóték ki, a kecskebõrt viszonylag vastag pontját.
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„Országos történetet nem lehet írni az egyre gazdagodó
helytörténet eredményei nélkül, ezek az eredmények töltik
meg színnel, ízzel, vérrel, szóval élettel azt a képet, amelyet
az országos történetrõl kialakítottunk.” (Balogh Sándor
történész)

Egyszóval a város is jól járna.
A századforduló, 1900 statisztikai számvetésre is készteti a lapot. Megtudhatjuk
belõle, hogy az ekkor nyilván-

megcsípte egy mérges lény. Az
bedagadt „Még az is lehet,
hogy operáció lesz az ügybõl.“
Tudjuk, hogy a több nemzetiségû város nagy békében élt
egymással. Ezt bizonyítja,
hogy sok cikk jelent meg róluk.
Különösen figyelemre méltók
a szerbekrõl írt hosszabb
cikkek. Tudósított a lap a szerb
egyházi zsinat berekesztésérõl, és arról, hogy „Bogdanovics Lucian, a budai görögkeleti szerb püspök vasárnap
fényes papi segédlettel misét
tartott a püspöki székesegyházban“. Hosszan beszámolnak a város külsõ részén lévõ
bõvizû pataknál felállított

tartott 4822 városi lakosból
magyar 38,6%, német 23,3%,
szlovák 17,7%, szerb 12, 4%,
egyéb 8%. Az év fontos eseménye volt a városban az
oktatás ügye. A lakók olvashattak arról, hogy a képviselõtestület határozatot hozott az
állami elemi iskolák felállításáról. Megtudhatták a lapból azt is, hogy „Szentendre
polgármestere e hó (augusztus
27.) végén érkezett vissza nyári
szabadságáról, a pihenés kitûnõen hatott szervezetére,
úgyhogy hivatalát a megérkezést követõ napon átvette…
Olyannyira kipihente magát,
hogy szeptember 29-én a képviselõ-testület el is készítette a
város költségvetését.“ Azért
másokra is figyelnek. A
vicinális (HÉV) állomásfõnökérõl, Huber Gyuláról azt tudhatjuk meg, hogy a lábát

Sztara-voda keresztje felszentelésérõl.
Ezen békésebb események
mellett persze voltak súlyosabb ügyek is. Olvashattak a
helyiek egy vérengzõ tinóról,
egy felrobbant lámpáról, illetve az Elemelt fehérnemûk
címû cikkbõl megtudhatták,
hogy ismeretlen tettesek Landau Mórnénak a Ferenc József
parton (ma Duna-korzó) lévõ
lakásáról a kiaggatott fehérnemûk jó részét ellopták. A
tetteseknek már nyomába vannak – nyugtatja meg végül az
olvasót az újságíró. Természetesen jól jöttek a lapnak a
környékbeli bûnügyek is. Így
írtak a Dunabogdányban megmérgezett gyermekrõl, illetve
a Pilisszentlászlón megégett
asszonyról.
A lap figyelt az erkölcsökre is.
A Kocsmába járás címû cikkben

Olvasóink észrevételeit és témajavaslatait várja
a Helytörténet rovat szerkesztõje: Máté György
tel.: 06/26/312-980 • e-mail: ujsag@szevi.hu

Száztíz éves a Szent-Endre és Vidéke I.
eles évforduló köszöntött
2009-ben Szentendrére.
Éppen száztíz éve, hogy a
városban megjelent az elsõ
közéleti lap, lapunk elõdje.
1899. májusában indult útra a
Szent-Endre és Vidéke. Alcíme
szerint az újság Közgazdasági,
társadalmi és szépirodalmi
lap, szerkesztõje Czobor Hugó.
Életét nem ismerjük, azt azonban tudjuk róla, hogy választott feladatát jól látta el.
Tudósított és a bajt is vállalta. Néhány hónap után már egy
hírlapi ügyben kifolyó polémia
miatt párbajba keveredett.
Helyt is állt, bár ott olyan
súlyosan megsebesült, hogy
emiatt a lap november 4. és
dec. 2. között meg sem jelent.
Minderrõl természetesen az
újság tudósította az olvasóit.
A szerkesztõ a lapindítást
komolyan vette. Céljáról a
Beköszöntõben részletesen be
is számolt: „Nem hívott bennünket sem párt, sem hatóság,
nem vagyunk hivatalos orgánum, egyedül a nagyközönség
szolgálatába
szegõdtünk,
mert csak a közérdeknek
akarunk szolgálni...“ Czobor
Hugó azt is tudta, hogy a lap
terjesztéséhez természetesen
meg kell nyerni az olvasókat,
ezért késõbb Elõfizetési felhívást is tesz közzé, melyben
már részletesebben ír a céljairól: „Lapunk létesítésének
okát és célját az alábbiakban
adjuk. Szentendre város és
környéke közvetlen szomszédságába esik székes fõvárosunknak, tehát annak érdeklõdésével szorosan összefügg.
Ámde a fõváros saját figyelmét
az országos érdekû dolgok
annyira lekötik, hogy még
közvetlen környezetének érdekeivel sem foglalkozhatik úgy,
mint az a teljes figyelemre és
gondoskodásra reá szorul és
megérdemli… Célunk röviden
néhány szóban: Szentendre városát és környékét kiragadni
mai tétlenségébõl, munkára
ébreszteni, megmutatni boldogulásának útját, bevezetni ama
helyre, mely õt Magyarország

J

gazdasági életében megilleti.
E célnak megfelelõen a SzentEndre és Vidéke hasábjain megvilágítja a viszonyokat, orvoslásukra pedig felhívja az illetékes
hatóságok, intézõ körök figyelmét.“ A lap amellett, hogy
sajtótörténetileg is figyelemre méltó, hiteles forrása lett a
város életének.
Nézzük most meg, hogyan éltek, mirõl olvashattak száztíz
évvel ezelõtt a szentendreiek.
Tudjuk, hogy a szõlõgazdálkodásra berendezkedett várost 1879-ben nagy csapás
érte, az itt is megjelenõ
filoxéra teljesen tönkre tette
a gazdálkodókat. Emiatt az
újság így kesereg: „Vidékünk
bortermelés, mely »budai« borok címen a világpiacon dominált, ma a természeti csapások
súlya alatt a lokális szükségletet sem fedezi.“ De a lap
igyekszik segíteni is. Például
egy cikkben figyelmeztetnek
a magyar borokat tönkre tévõ
borhamisítókra, és örömmel
írnak arról, hogy Szentendrén
megalakult a Borellenõrzõ
Bizottság. Majd hírt adnak egy
itt létesült minta szõlõteleprõl. A pangó iparra is figyelnek. Ezt írják: „Iparunk, mely
berendezés és tõkebefektetés
dolgában elsõrendû iparos
városok vállalataival vetélkedik, forgalom dolgában a
legkezdetlegesebb háziipar körét alig haladja meg. Fel kell
tehát ébresztenünk az illetékes
körök figyelmét fejlõdõképes
malom, fa, tégla és kézmûiparunkra.“ Egyik cikkében a
lap óvja a szentendreieket,
nehogy felüljenek a fõvárosból egyre gyakrabban kijövõ
gépgyári ügynököknek, majd
arra buzdítja a helyieket, hogy
fogjanak össze: „Fel kellene
állítani az ipartestületet, az
egymás gyámolítására hivatott
anyagbeszerzõ és értékesítõ
szövetkezetet… Ha vidékünk
kisiparosai egyesülhetnek, nem
lesz szükség a fogyasztói közönségnek minden szögért a
fõvárosba menni. A kisiparos
megél, az adók befolynak.“
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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

a következõket írták: „Vidékünkön, de általában szokás
volt, hogy egész kicsiny fejletlen gyermekek lepték el az
egyes kocsmák lócáit, iddogattak vagy kártyáztak az öregekkel, most ennek a dolognak
végre-valahára a nyakára hágtak. Szigorú rendelettel utasítja most a fõszolgabíró hivatal
az egyes vendéglõ- és kocsmatulajdonosokat, hogy helyiségeikben 15 évnél fiatalabb
leány vagy fiú gyermeket meg
nem tûrhetnek.“ Úgy tûnik, az
ifjak erkölcseivel volt a legtöbb baj. A Szemérmetlen
fürdés címû cikk arról ad hírt,
hogy „Maximovits rendõrkapitány szigorúan hajtja végre a
szemérmet sértõ fürdõzésre
vonatkozó rendeletet. Ugyanis
Staups János 15 éves tanonc
meg nem engedett módon
(pucéran) fürdött a város belterületén, amiért is egy napi
elzárással bûnhõdött.“ A lap
becsületére legyen mondva, a
jó példákról is beszámolt. A
Bátor életmentõ cím alatt írt
a pomázi, 15 éves Kiss Józsefrõl, aki a Duna-parton sétálva észrevette, hogy egy idõs
hölgy, miközben a folyóból
vizet akart merni, beleszédült,
„A derék fiatal legény életének
kockáztatásával mentette ki
özv. Kirchoff Máriát.“
A források szerint Czobor Húgó
1901-ig szerkesztette a lapot.
Tudjuk, hogy innen távozva a
Szeben- és Fogaras vármegye
társadalompolitikai hetilapjának szerkesztõje lett. Szerencsére azonban a megkezdett munkának lett folytatása.
1903 elején a lap újra indult.
Annak a szerkesztését azonban már a városhoz kötõdõ
Perjéssy család vette át.
Pethõ Németh Erika

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
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apunk február 6-i számában
bemutattam
Szent István 1009-es
oklevelének IV. Béla által
1257-ben készíttetett másolatát. A március 6-i számban
két kérdésre próbáltam meggyõzõ választ adni: Mikortól
számítható egy település kora,
mikor íródott Szent István
bennünket érintõ oklevele?
Mostani írásomban az oklevél
jelentõségére szeretném felhívni olvasóink figyelmét.
Szent István 1009-es oklevele
nem csupán számunkra –
szentendreiek, visegrádiak,
Pest megyeiek számára –
meghatározó jelentõségû. Az
oklevél István király céltudatos országépítõ és egyházszervezõ tevékenységének
– amelyeket nem lehet szétválasztani –, a Magyar Királyság és a magyar keresztény
egyház
megszületésének
egyedülálló dokumentuma.

L

A VÁRMEGYERENDSZER
KIÉPÍTÉSE
István király – miután külsõ
és belsõ ellenségeivel szemben megerõsítette trónját és
hatalmát –, nyugati mintára
vármegyékre osztotta birodalmát, a Kárpát-medencét.
Élükre személyéhez hû fõembereket állított, õk voltak az
ispánok. Lakóhelyük, a megyeközpont körülhatárolható
területtel, birtokkal rendelkezõ vár, várszerûen megerõsített udvarház volt. Több
helyen a romosan fennmaradt,
római kori erõdítményeket
építették újjá. Visegrádon például – mint az Soproni Sándor
1950-es években végzett ásatásai során bebizonyosodott
–, a Sibrik-dombi római kiserõdöt újították föl, lényegében
változatlan formában.
Györffy György szerint Szent
István királysága 48 vármegyébõl állt. Talán nem kanyarodunk el túl messzire témánktól, ha felsoroljuk õket Györffy
György nyomán, betûrendben:
Arad, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bihar, Bodrog, Bolgyán,
Borsod, Borsova, Csanád, Csongrád, Doboka, erdélyi Fehérvár,
Esztergom, Fejér, Gömör, Gyõr,
Hont, Karakó, Keve, Kolon, Kolozs, Komárom, Krassó, Küküllõ, Moson, Nógrád, Nyitra,
Pozsony, Somogy, Sopron, Szabolcs, Szatmár, Szolnok, Temes,
Tolna, Torda, Trencsén, Újvár,
Ungvár, Valkó, Vasvár, Veszprém, Visegrád, Zaránd, Zemplén. Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy több
esetben a vármegye nevében
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Egy ezeréves oklevél nyomában III.
Györffy György (1917–2000) emlékének

SZENT ISTVÁN OKLEVELÉNEK JELENTÕSÉGE

Térkép a Történelmi Szemle 1998/1-2. számából Zsoldos Attila írásához.

az elsõ ispán neve rögzõdött
meg, mert kezdetben a nép õt
tartotta a vár és vármegye birtokosának. Egyébként a vármegyeszervezet önálló igazgatási egység volt, függetlenül
attól, hogy ki lett az ispánja.
(A személynévbõl rögzült vármegyeneveket dõlt betûkkel
jelöltük.)
A vármegyék megszervezését
– eddigi ismereteink szerint –
a királyi kancellária nem foglalta írásba. Az 1009-es veszprémi adománylevél az egyetlen
korabeli dokumentum, amely
vármegyéket nevez meg. A
fentebb felsorolt megyeneveket késõbbi oklevelekbõl
ismerhettük meg.
AZ EGYHÁZMEGYÉK
MEGSZERVEZÉSE
Az oklevél Szent István egyházszervezõ tevékenységének
is fontos dokumentuma. István király jól tudta, hogy
független királysága nem
maradhatott volna fenn –
talán meg sem születhetett
volna –, ha nem csatlakozik a
nyugati kereszténységhez.
Nem voltak elõtte ismeretlenek a keresztény tanok,
hiszen már nagyapja, Taksony
fejedelem és apja, Géza
nagyfejedelem is fölvette a
keresztséget. De István király
mélyen vallásos, hívõ keresztény volt, és nemcsak politikai
indítékok vezették, amikor a
vármegyerendszer kiépítésé-

vel párhuzamosan – pápai
jóváhagyással – megszervezte
a magyar keresztény egyházat
is. A Szent István kori magyar
egyház két érsekségbõl és
nyolc püspökségbõl állt. A két
érsekség az esztergomi és a
kalocsai, a nyolc püspökség a
bihari, a csanádi, az egri, az
erdélyi, a gyõri, a pécsi, a
veszprémi és a váci. Egy-egy
érsekség vagy püspökség egyházi joghatósága három-négy
világi vármegyére terjedt ki,
az erdélyi egyházmegye hét
világi vármegyét foglalt magába. Az egyházmegyék alközpontjai a fõesperességek voltak. A veszprémi egyházmegye
hat fõesperességének egyike
volt a szentendrei. Bemutatására a késõbbiekben visszatérek.
Györffy György szerint Szent
István egyházi vonatkozású
alapítványait tekintve húsz
oklevéllel kellene számolnunk.
Ezzel szemben többé-kevésbé
megromlott formában csupán
négynek (pannonhalmi apátság, egri, pécsi és veszprémi
püspökség) szövege maradt
ránk. Ez a Szent István-i vármegye- és egyházmegyerendszer – a történelmi változások
kényszerû elfogadása mellett
– kiállta ezer év próbáját, és
fõbb vonalaiban ma is fennáll.
Tehát a vármegyerendszer kiépítése mellett az egyházmegyék megszervezését vizsgálva is fontos adatokat tartal-

maz az oklevél. A kettõ együtt
teszi felbecsülhetetlen történelmi értékké a veszprémi
püspökség adománylevelét,
még ha az csupán IV. Béla átiratában maradt is ránk.
AZ OKLEVELEK ELVESZNEK
Szent Istvántól kapott adománylevelét két és fél évszázadon keresztül féltve õrizte a
veszprémi püspökség. Volt is
mitõl tartania, mert történelmünknek ez a szakasza sem
mondható békésnek. Királyaink külsõ hadjáratokba bonyolódása és itthon trónkövetelõk
egymás elleni harca miatt
voltak vészterhesek ezek az
évtizedek.
Ennek a korszaknak elhíresült
eseménye 1213-ban II. András
király felesége, Gertrúd királyné meggyilkolása a Pilisben.
Az összeesküvõ fõurak így
tiltakoztak az ellen, hogy a
király – a királynõ hatására –
a magyarok rovására a behívott idegeneknek tömegesen adományozott udvari
méltóságokat és királyi birtokokat. A király meg is értette
az üzenetet, és az idegeneket
látványosan pártoló politikáját abbahagyta. A közállapotok megjavításának szándékával 1222-ben kiadta az
ún. Aranybullát is.
Kevés olyan felemelõ esemény
történt, mint 1083-ban István
király és Imre herceg szentté
avatása, amelyet I. László ki-

rály kezdeményezett, majd
1192-ben az õ, 1235-ben
pedig II. András és Gertrúd
leánya, Erzsébet fejedelemasszony szentté avatása.
A legtragikusabb esemény a
tatárjárás volt. 1242 januárjában hadaik átkeltek Pest
fölött a befagyott Dunán.
Elpusztították Óbudát, a
Veszprémi Püspökség szentendrei udvarházát, Visegrádot. Amikor megtudták, hogy
IV. Béla nem kapott menedéket a császártól, és Dalmácia
felé menekült, felhagytak Esztergom ostromával. A Balatontól délre esõ országrészen
pusztítva próbálták utolérni,
ezért Veszprém megmenekült
tõlük.
A tatárok kivonulása után az
országot újjászervezõ IV. Béla
országos birtokjogi felülvizsgálatot rendelt el. Ennek keretében 1257-ben lemásoltatta Szent István 1009-es veszprémi adománylevelét is. Ezzel
megerõsítette birtokaiban a
veszprémi püspökséget. Így
most már két példányban is
megvolt az oklevél. De hiába.
IV. Béla halálát követõen két
évi uralkodás után 1272-ben
meghalt V. István. A rivális
bárói csoportok királlyá koronázták a tízéves IV. Lászlót,
miközben egymás ellen hadakozva polgárháborús helyzetbe taszították szinte az
egész Dunántúlt. Itt idézhetek
egyik forrásomból, Almási
Tibor A tizenharmadik század
története címû könyvébõl: „A
Csákok harmadik hatalomátvétele – 1275 decembere –
után még teljesebben elhatalmasodott az erõszak. Fejér és
Veszprém megye területe 1276
elsõ hónapjaiban szabályos
hadszíntérré vált. A hatalomból kiszorultak a Fejér megyei
Csák-birtokokat dúlták fel, Csák
Péter pedig – aki ezúttal maga
töltötte be a nádori tisztet –
Veszprémben vitt véghez soha
nem látott barbár rombolást. A
püspöki székhely azért vált
támadás célpontjává, mert az
egyik Henrik-fi, Kõszegi Péter
ült a püspöki székben. Szétdúlták a székesegyházat, ledöntötték az oltárokat, bántalmazták a kanonokokat, elhamvasztották a nagy értékû
könyvtárat, s romba döntötték
a káptalani iskolát. A nádori
»rendteremtés« során kiheverhetetlen károkat szenvedett a
püspökváros.“
Az oklevelek megsemmisültek,
vagy talán csak elvesztek?
Máté György

12 kultúra
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Vajda-kiállítás Washingtonban
Somogyi Ferenc nagykövet ünnepélyes keretek között nyitotta meg Vajda Lajos kiállítását
Washington DC-ben két év elõkészítõ munka eredményeképpen március 20-án. Az április 19-ig
látogatható kiállítás anyagát a kurátor, Erdész László a Nemzeti Galériában
befejezõdött centenáriumi tárlat,
magángyûjtõk és a Ferenczy Múzeum
anyagából válogatta össze úgy, hogy
az American University Katzen Art
Center nevû modern múzeumának érdekes, modern köríves falakkal határolt
tereiben Szentendrérõl indul a látogató, és oda is ér vissza. Vajda Lajos
(1908–1941) a magyar avantgard mozgalom egyik legkiemelkedõbb mûvésze
volt. Munkássága szorosan kapcsolódik
Szentendréhez: minden itt élõ mûvész
a mai napig hatása alatt alkot, sokan
szellemisége hatására költöztek városunkba. A Nemzeti Galériában megrendezett centenáriumi
tárlat zarándokhellyé vált, a kiállítás zárónapján mozdulni sem lehetett a több száz látogatótól
a közel ezer négyzetméteren.

Muzsikusportrék
Igazi zenei csemege havonta egyszer a P'Art Moziban
Halmos Béla népzenész Szomjas György játék- és dokumentumfilm rendezõvel, Kallós
Zoltán erdélyi néprajzkutatóval 1994-ben Muzsikusportrék
címmel egy különleges népzenei dokumentumfilm-sorozat elkészítésébe fogott. Kilenc olyan muzsikus életét,
pályafutását sikerült filmen
megörökíteniük, akik napjainkig megõrizték autentikus
népzenei hagyományukat és
tudásukat. A többségükben
erdélyi cigány muzsikusok már
több magyarországi népzenész generációnak adták át
tudásukat, elõször Erdélyben,
ahol a román hatóságok részérõl sok zaklatás érte õket,
majd az 1990-es évektõl már
Magyarországon is.
A portréfilmek fõszereplõinek
életében sok a közös vonás.
Többen árvaként nõttek fel,
voltak, akiket szüleik nem
tudtak iskoláztatni, helyette
a muzsikálást kapták mesterségként a kezükbe.
A gyimesi hegyek közé, Gyimesközéplokra kalauzol el A
szívben még megvan címû
dokumentumfilm. Zerkula János gyimesi prímás az elsõ
lakodalmat kilencéves korában hegedülte végig. Már gyerekkorában együtt zenélt késõbbi feleségével, Fikó Reginával, aki a mai napig is kí-séri a csángók jellegzetes hangszerével, az ütõ-gardonnal.
A Rabja vagyok az életnek címû
film fõszereplõje Maneszes
Márton magyarszováti prímás

Õ elsõsorban kántor, földmûves, borbély, köszörûs. A
film felvillantja az erdélyi
mezõségi falu életét, a közös
mezõgazdasági munkákat,
táncházat, siratást, temetést.
A Pista bácsi, dudáljon kend!
címû film egy Nógrád megyei
dudás, furulyás juhászt mutat
be Pál István személyében. Õ
a sorozat egyetlen magyarországi zenésze. A Palócföld
jellegzetes hangszere, a duda,
egykoron Európa számos országában ismert volt, újrafelfedezése a 20. század végéhez köthetõ. A dokumentumfilm bemutatja, hogyan
készít bodzafából furulyát,
beszél a dudakészítésrõl, az
egykori kanászok, juhászok
hiedelemvilágáról.
Jánó Anna, moldvai csángó
énekes a fõszereplõje a Magyarország szélin címû portréfilmnek. Dalai, balladái, archaikus népi imádságai a magyar népdal és néphagyomány
legrégebbi rétegeihez vezetnek el.
A Hej, Kisandrás... a rézangyalát még máma címû portréfilmben Sebestyén Márta és
Berecz András beszélgetnek
Gergely András kalotaszegi
énekessel. A türei énekes
elmeséli, hogy annak idején
milyen alkalmakkor énekeltek,
mennyi mindent ki tudtak
fejezni az énekkel.
Neti Sanyi, azaz Fodor Sámuel
kalotaszegi prímás már közel
nyolcvanéves volt, amikor a
film készült róla. 1999-ben

philadelphiai fellépésére is
elkísérte õt a stáb, s megörökítette, amint együtt zenélt
az Ökrös és a Muzsikás együttessel, Sebestyén Mártával.
A Megyek az utcán lefelé címû
film Szántó Ferenc magyarbecei prímás, furulyás, énekest
mutatja be. Míg a legtöbb
erdélyi népzenész cigány,
Szántó Ferenc magyar zenész.
A Maros-menti népzenei és
néptánc hagyományokat õrizte meg és adja tovább.
A szászcsávási banda tagjainak többsége Jámbor István,
a zenekar vezetõjének családjából való. A Küküllõ-menti
zenekart bemutató filmben
felváltva láthatunk képeket
Erdélybõl, a budapesti Fonóban való zenélésrõl, valamint
az Egyesült Államokbeli utazásukról.
A népzenészportrék legutóbbi
darabja, a Járd ki Zsiga!, Karsai
Zsigmond, lõrincrévi származású, Magyarországon élõ néptáncost, énekest és festõmûvészt mutatja be. Színes
egyénisége egyesíti a hagyományos kultúrában nevelkedett népmûvészt és a fõiskolai képzettségû festõt. Több
száz lõrincrévi dallam és tánc
közlése fûzõdik a nevéhez.

Olvasói levél

Emberség
Volt egy kiskutyánk, az Illatos úti menhelyrõl hoztunk el beoltva,
chippel ellátva, három hónapos korában. Sajnos már másnap
megbetegedett. Nagyon súlyos állapotba került, nem evett, nem
ivott, hányt, ment a hasa. Rögtön elvittük dr. Kovács Zoltán
állatorvoshoz, aki mindent elkövetett, hogy a kiskutyát megmentse. Olyan együttérzésrõl és állatszeretetrõl tanúskodott,
ami még minket is meglepett. Infúziók, gyógyszerek, injekciók,
odafigyelés, türelem. Szinte velünk együtt könnyezett, mikor már
láttuk, hogy nincs remény. A kutya négy nap múlva elpusztult.
Köszönet és tisztelet érte, hogy vannak még olyan emberek, akik
a hivatásuknak élnek, és osztoznak a fájdalomban a családdal.
Sok sikert kívánunk a továbbiakban az áldozatkész munkájához.
Tisztelettel
Mészáros Teréz, Szamos László, Szamos Annamária,
Szamos Evelin

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

KERESSÜK GAZDÁIKAT

(A programismertetõ Csorba Judit:
Népzenészportrék címû írásának
felhasználásával készült)

-kA sorozat következõ része
április 10-én lesz a P’Art moziban. Részletes program a 15.
oldalon.

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

DORA Egy év körüli, fajtatiszta németjuhász
szuka, kedves, jól kezelhetõ. Március 17-én, a
Lidl parkolójából került a
gyepmesteri telepre.

ROY Fiatal németjuhász
kan. Kissé tartózkodó,
március 17-én, a Lidl parkolójából hozta el a gyepmester.
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Kellékes – egy részben elmaradt elõadás
Április 3. péntek 19 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
ZORÁN KONCERT
Nagyzenekari felállással
Belépõjegy: 2500 Ft
Április 4. szombat, 17 óra
BARCSAY MÚZEUM
Dumtsa J. u. 10.
KOPJAFA-AVATÁS

VIRÁGVASÁRNAPI
HANGVERSENY
Belépõjegy: 800 Ft
Április 7. kedd, 19 óra
VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
Duna-korzó 16.
„HOMMAGE Á KODÁLY“
A Borbély Mûhely lemezbemutató koncertje

Április 4. szombat 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
BERECZ ANDRÁS
MESÉS ESTJE
Belépõjegy: 1500 Ft
Április 5. vasárnap 18 óra
REFORMÁTUS TEMPLOM
Rákóczi Ferenc utca

Kopjafa-avatás
a Mester tiszteletére
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága,
a Barcsay Jenõ Képzõmûvészeti Alapítvány,
Kónya Ferenc és Kónya Márta
Barcsay-jogutódok szeretettel várnak mindenkit
április 4-én, szombaton 16 órakor
a Barcsay Gyûjteménybe (Dumtsa u. 10.)
a nagyenyedi Bethlen Gábor Református
Kollégium által a Mester emlékére állított
kopjafa ünnepélyes felavatására.
A vendégeket köszönti
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
múzeumigazgató,
dr. Dietz Ferenc polgármester
és Szõcs Ildikó,
a Bethlen Kollégium igazgatója
Avató beszédet mond
dr. Darkó Jenõ
megyei múzeumigazgató-helyettes
Közremûködnek: Szigeti Rozália (Nagyenyed)
és a szentendrei Barcsay Jenõ
Általános Iskola diákjai

Koszorúzás
és könyv-bemutató
Az elmúlt évekhez hasonlóan Szentendre Város Önkormányzata és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
közös megemlékezést tart a Holokauszt Szentendrérõl elhurcolt 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 bemutatására
a Városháza dísztermében.
A könyvet bemutatja Dr. Schweitzer József volt országos
fõrabbi és Kende Tamás történész, a Ferenczy Múzeum
munkatársa. Közremûködnek: Nemesházi Beatrix elõadómûvész és Kertész Endre csellómûvész.

lünk a PMK színháztemében, s bár már elmúlt az elõadás kezdetét jelzõ hét óra, nem oltják
el a nézõteret megvilágító nagy reflektorokat. Egyszercsak bejön az üres színpadra egy
barna munkaköpenyes, középkorú színpadi munkás. Kellékeket tol be egy kocsin és rendezkedni kezd a tárgyai között. Készül a holnapi elõadásra. Felpillantva, döbbenten veszi észre,
hogy a nézõtéren nézõk vannak. „Bent ül egy teltház“ – jelenti a fõnökét mobilján kétségbeesetten hívó Bieder József, segédszínészi státusban levõ kellékes. Nem érti, hogyan engedhették be
ide a publikumot, hiszen ma nincs is elõadás, „ki is van plakátolva“. De ha már így adódott, a
kezdeti zavar után a Kellékes – Kern András – elkezdi színházi emlékeit felidézni, hogy elszórakoztasson minket. Persze csak addig, amíg a színház vezetõsége nem intézkedik. Még mindig jobb,
mint hazamenni – gondolja. És igaza van, hiszen az a kilencven perc, ami ezután következik,
bõven pótolja az „elmaradt elõadást“, sõt nem mindennapi élményt szerez nézõinek. Egyetlen
hosszú monológ elragadtatott hallgatóivá, nézõivé váltunk ezen az estén. A Kellékes a jobbára
maga szerezte, hõn szeretett kellékei: a preparált tõr, a pisztoly, a mûanyag koponya, a málnaszörppel megtöltött borosüveg, a mûanyag likõröskészlet, az abrosz, az
állólámpa (lila selyemernyõjébe burkolva táncolja el Kern András Maja
Pliszeszkaja, a világhírû
szovjet balerina hattyútáncát), Willy Loman bõröndje, mûanyag papagáj,
kitömött macska, nikkel
szamovár, összerakható
mûrózsa és a multifunkcionális banán segítségével idézi fel színpadi történeteit. Kirobbanóan
mulatságos és szívszorító anekdoták hangzanak el a színházi világból, amelyet a hajdani segédszínész ad elõ, aki valaha nagy színész akart lenni, csak az élet másképp rendezte.
A Kellékes negyven éve dolgozik itt a színházban, s ezalatt az idõ alatt rendkívüli élményeket élt
itt meg. A Hamletet a színpadra be nem engedõ epizodistáét, a szerepjátszás közben mobilján
focimeccset hallgató színészét, a súgót nehezen értõ színészét és másokét. Szavai által
megelevenedik az elmúlt évtizedek színházi világa, nagy szerepek és nagy szereplõk, sikerek és
bukások sorozata. Básti Lajos, Gábor Miklós, Bessenyei Ferenc és Tímár József neve ugyancsak
az idõsebb korosztály számára lehet ismerõs, de Kern András tolmácsolásában ragyogó színészkarikatúrákat láthattunk. Shakespeare Hamletjének és Othellójának, vagy Molnár Ferenc
Liliomának magvas gondolati tartalommal bíró idézetei keverednek közismert színházi sztorikkal,
és be nem teljesült színészi és emberi álmokkal ebben a lenyûgözõ monológban. Bieder József
kellékes, az örökös háttérember végre fõszereplõvé vált erre a másfél órára.
„Lassan olyan leszek Önöknek mint egy színdarab“ – mondja Kern. A Kellékes szerzõje valójában
Eberhard Streul, kortárs német rendezõ, író és zeneszerzõ. A darab eredetileg egy operaházi kellékesrõl szól. Ezt fordította le és dolgozta át Parti Nagy Lajos író azzá a fergeteges egyszemélyes
színdarabbá – helyesebben színházi estévé –, amelynek mi is részesei voltunk, beleszõve Kern
András saját vígszínházi emlékeit is. Parti Nagyról sokan, sokszor leírták már, hogy színpadi
fordításai, átdolgozásai mindig nyelvi leleményekkel, sziporkázó fordulatokkal, poénokkal
telitûzdelt önálló irodalmi alkotások. A Kellékes esetében is remekelt. Ilan Eldad, a Tel Avivban
élõ rendezõ kitûnõ elõadást rendezett az üres, díszlet nélküli színpadon. A Kellékes hatalmas
sikere azonban elsõsorban Kern Andrásnak köszönhetõ. A nagyszerû színész bravúros jutalomjátéka volt ez az este. Számunkra pedig egy hosszú ideig emlékezetes elõadásé.
Rappai Zsuzsa

Ü

A Szentendrei Közmûvelõdési Kht. és a P'Art Mozi tisztelettel meghívja Önt és családját
TÖRÖK KATALIN mûvészeti író
SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS FESTÕI címû, vetítéssel egybekötött,
kilencrészes sorozatának harmadik elõadására
BOROMISZA TIBOR,
EGY HAZÁTLANNÁ LETT
NAGYBÁNYAI FESTÕ
SZENTENDRÉN
(1922-1927)
Az elõadás április 7-én,
kedden 17 órakor
kezdõdik a P'Art Moziban
(Duna-korzó 18.)
Bõvebb információ:
Klötz Ildikó,
06-20-332-7634
e-mal: gbfonix@freemail.hu
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ADÁSVÉTEL

KIADÓ LAKÁS

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

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

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.

Szentendrén, 40 nm-es garzon házrész
kiadó alacsony rezsivel. Tel. 06-30-5309015.

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

Extra igényû bérlõnek kiadó 44 nm-es
lakás egyedi mérõórákkal a Püspökmajorlakótelepen 80 ezer Ft/hó áron. Tel. 0620-368-8467.

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es lakás
10 millió alatt eladó. Tel. 06-70-4540349.

Maruti 70 ezer km-rel elsõ kézbõl eladó.
Tel. 06 (1) 205-5057.
Garanciális Gorenje fagyasztós hûtõszekrény (176+69 literes) 60 ezer Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-543-7080.
Mûanyag duplafalú csónak eladó 60 ezer
forintért. Tel. 06 (26) 316-843.

ÁLLÁS
A Pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf
Iskola és Gimnázium félállású angoltanárt
keres 7-8-9. osztályaiba április 20-tól,
de a legkésõbb szeptember 1-jétõl.
Waldorf-végzettség elõny, a nyitottság
alapfeltétel. Tel. (26) 338-125 (iskola),
06-70-322-0904 (Garamszegi Judit), 0630-386-8901 (Fodor Eszter).
Sétálóutcai ruhaüzletbe keresek kékkönyvvel rendelkezõ eladót részidõre. Tel.
06-70-596-7400.
Most nyíló üzletembe részmunkaidõs
eladót keresek. Tel. 06-30-630-6006.
Családokhoz közvetítünk megbízható, lelkiismeretes idõsgondozókat, bébiszittereket, takarítónõket. „EMPÁTIA“ Tel. 06-1-3361094, 06-70-380-5650.

ÁLLÁST KERES
Gyermekfelügyeletet vállal Szentendrén
és környékén vagy Budapesten, gépkocsival rendelkezõ diplomás nõ. Tel. 0630-605-7199.

Szentendrén, a Sztaravodai úton családi
házban külön bejáratú, 80 nm-es lakás
kiadó 70 ezer forint+rezsiért. Tel. 06-70389-5275.
Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
2 szobás lakás kiadó 60 ezer forint +
rezsi/hó+kaució. Tel. 06-30-212-8256.
Rózsakertben 55 nm-es I. emeleti, erkélyes, bútorozott, szépen felújított lakás
hosszú távra kiadó. Csendes, parkra nézõ
ablakok, jó közlekedési lehetõség, sorompóval õrzött parkoló. 70 ezer
forint/hó. Tel. 06-20-475-0458.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Visegrádon kertes családi ház kiadó. Tel.
(26) 310-755, 06-30-495-2086.
Kétszobás lakás és nyaraló 40 ezer
forintért kiadók. Tel. 06-30-2990376.
Kétszobás, 55 nm-es lakás kiadó a
Püspökmajor-lakótelepen. Tel: 06-20522-7224, 14 és 20 óra között.
Bútorozott, II. emeleti, gázfûtéses, 51
nm-es lakás kiadó. Tel. 03-30-387-1540.

Virágkötõ elhelyezkedne. Tel. 06-30-9496456.

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

Megbízható, 38 éves hölgy takarítást vállal Szentendrén és környékén. Tel. 0630-397-6117.

1+2 félszobás lakás kiadó az angol
házakban márciustól. Tel. 06-30586-1715.

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

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

Középkorú hölgy takarítást és házvezetõnõi munkát vállal. Tel. 06-20-4991767.

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.

Icurka-picurka babájára vigyázok, ha
szeretne elmenni szórakozni, vagy beteg
a gyerek. Kolozsvári Tünde, 06-20-5626892.

Szentendrén lakás kiadó bútorozva, kaucióval. Tel. 06-30-458-8411.

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

Eladó Dunabogdány (Ady Endre utca) belterületén nagyon hangulatos helyen kis

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 felújított 5 szobás, 2 fürdõszobás lakás garázzsal, azonnal beköltözhetõen eladó.
Tel. 06-70-366-5530.
Családi ház Szentendrén, 127 nm-es, panorámás, fõúthoz, buszmegállóhoz közel,
dupla garázzsal 50 millió Ft-ért eladó.
Szentendrén vagy környékén lakást 30
millióig beszámítunk. Tel. 06-20-5660600.
Szentendrén felújított, azonnal beköltözhetõ, 45 nm-es, örökpanorámás lakás
jó közlekedéssel magánszemélytõl tehermentesen eladó 10,3 millió forintért.
Tel. 06-20-482-1249.
Eladó Csobánkán 150 nöl-es telken, 100
nm-es, 3 szobás családi ház 26 millió Ftért. Tel. 06-20-912-3168.
Eladó Csobánkán 1200 nm-es (350 nöles) összközmûves építési telek 15 millió
Ft-ért. Tel. 06-70-433-1616, 06-20-9123168.
Szentendrén, a 11-es fõúton, a Lukoil
benzinkúttal szemben 1167 nm-es, saroktelken álló, 100 nm-es családi ház 45 millió forintért eladó, többféle hasznosítási
lehetõséggel. Tel. 06-20-928-0517.
Szentendrén 90 nöl-es, 30%-os beépíthetõségû, összközmûves sík telekrész aszfaltos utcában, csendes környezetben
igényesnek eladó, tulajdonostól 13,9 millió Ft-ért. Tel. 06-30-605-7199.

OKTATÁS
Egyetemi végzettséggel magyar
nyelv és irodalomból korrepetálást
(gimnazistáknak), érettségi és felvételi felkészítést vállalok. Tel. 0630-210-0380.
Francia nyelvórák: nyelvvizsga, érettségi, beszélgetés vidám hangulatban. Tel.
06-30-999-9171.
Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

SZOLGÁLTATÁS
Társasházkezelés- közös képviselet szakképesítéssel. Tel. 06-30-200-4014.
Pedikûr- manikûr otthonában is. Tel. 06
(26) 300-419, (rögzítõ).

Szentendrén, a Bogdányi út 44. szám alatt
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06 (26) 314067.
Szentendrén, a Bogdányi utcában üzlet
bérbeadó. Tel. 06-20-944-1844.
Szentendrén, a Kucsera Ferenc utcában
helyiség kiadó. Tel. 06-20-203-5988,(14
óra után).

EGYÉB
Kárpótlási jegy végsõ vásárlása, legnagyobb áron, most. Tel. 06-70-2484524.
TÁRSVARÁZSLÓ: országos adatbázissal,
személyre szabott esély a boldogsághoz
Óbudán Tel. 06-20-518-7404.

Füvesítés, öntözõrendszerek, metszés,
permetezés kertészmérnöktõl. Tel. 0620-220-3728.
Villany- és antennaszerelés: új
kiépítés, felújítás, hibajavítás. Földiés mûholdas vételi antennák szerelése, házi antennarendszerek és
házi mozi rendszerek összeszerelése.
Akár 2 órán belüli kiszállással, garanciával. Tel. 06-70-503-0069,
http://www.gregvill.hu

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

Bérszámfejtést és ahhoz kapcsolódó teljes körû ügyintézést vállalunk. Tel. (26)
311-888 (8-tól 13 óráig), 06-30-5438950 (13 órától).

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

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Hétközben
• Aláírták ünnepélyes keretek között
a SZEI szerzõdését
• Bemutatták a sajtónak
a Skanzenvasutat
• Megszületett a helyi logó pályázat
eredménye
• Az Izbégi Iskolában tartották
a városi népdalversenyt
• Fáklyás békejel a Postás strandon
• Örökbefogadó nap az Árvácska
Menhelyen
• Haditengerész emlékek kiállítás
Leányfalun
• Irány Bamako! - élménybeszámoló
a Polgárõrök útjáról
187 a Pest megyében élõk magazinja
Biztonsági Zóna XIV/5.
Szivárvány Sztármagazin: Soffi
Rákosi ellen forradalom II. rész
(dokumentumfilm)
Czinka Pannától Pegéig II. rész
(dokumentumfilm)
Rendkívüli képviselõ-testületi ülés
március 26.
A Gondolat Televízió C8-as csatornán,
a 196.25-ös frekvencián látható!
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

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 gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó (vagy kiadó). Tel. 0630-233-5531.

ÜZLET

EGÉSZSÉG

Orvosi szolgáltatásra hely kiadó. Tel. 0630-949-6456.

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

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

LAKÁS, INGATLAN

HA VENNE… HA ELADNA… HA BÉRELNE… HA KIADNA... Otthonába vezetjük!
Szentendrén
a Levendula
utcában eladó kétszintes, 120 nmes lakóterületû (+18 nm-es garázs) családi ház 719
nm-es telken. 31,5 MFt

Szentendre kedvelt,
csendes részén eladó
háromszintes (+tetõtér
beépíthetõ), összesen
126 nm lakóterû, összközmûves, családi ház,
563 nm-es telken.
30,99 MFt

Pilisvörösváron, a
Szondi utcában
eladó 550 nm-es
telek, 25%-os beépíthetõséggel. A
telken jelenleg egy
ásott kút és egy bontandó ház van.
Minden közmû a telken! 10,99 MFt

Váradi Gábor 06-30/694-0368
RE/MAX EXTRA Ingatlaniroda,
1061 Bp. Székely Mihály u. 4-6.
Irodai telefon: 06-1/413-6884
www.remax.hu/varadigabor
E-mail: g.varadi@remax.hu
Ingyenes banksemleges
hitelügyintézés!

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
az info@klimapoint.hu email címen lehet

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

Közvetítõi díj nélkül!

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
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P’ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft
április 3. péntek
17:45 A KUSZKUSZ TITKA (151')
(12), DVD színes feliratos francia
dráma, 2007 rendezõ: Abdel
Kechiche
20:15 FROST/NIXON (122'). (16)
Oscar-díj (2009) – Legjobb film, rendezõ, BAFTA-díj (2009) – Legjobb
film, rendezõ, Golden Globe díj
(2009) színes feliratos amerikaiangol-francia filmdráma, 2008
rendezõ: Ron Howard, szereplõk:
Frank Langella, Michael Sheen
április 4. szombat
15:00 VOLT (96') (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
animációs film, 2008
rendezõ: Byron Howard, Chris
Williams
16:45 PUSKÁS HUNGARY (118')
(12), DVD, színes magyar életrajzi
film, 2009 rendezõ: Almási Tamás
szereplõk: Puskás Ferenc, Puskás
Ferencné Bözsike, Puskás Éva
Grosics Gyula Buzánszky Jenõ,
Szepesi György, Franz Beckenbauer,
Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa,
Pelé
18:45 PAPÍRKUTYÁK (92') (12)
20:15 FROST/NIXON (122') (16)
április 5. vasárnap
10:30 ÁLLATI SZERELMEK (85')
színes feliratos francia film, 2007
rendezõ: Laurent Charbonnier
16:00 VOLT (96') kh 12)
18:00 PAPÍRKUTYÁK (92') (12)
20:00 PUSKÁS HUNGARY (118')
(12), DVD
április 6. hétfõ
18:00 FROST/NIXON (122') (16)
20:15 A KUSZKUSZ TITKA (151')
(12), DVD
április 7. kedd
17:00 SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS
FESTÕI:
3. BOROMISZA TIBOR, EGY
HAZÁTLANNÁ LETT NAGYBÁNYAI
FESTÕ SZENTENDRÉN (1922-1927)
Török Katalin mûvészeti író (Ipszilon
Galéria), vetítéssel kísért kilencrészes elõadás-sorozata (500 Ft-os
támogatói hozzájárulást elfogadunk)
19:00 PAPÍRKUTYÁK (92') (12)
20:30 FROST/NIXON (122') (16)

április 8. szerda
18:15 PUSKÁS HUNGARY (118') (12)
20:30 PAPÍRKUTYÁK (92') (12)
április 9. csütörtök
18:00 FROST/NIXON (122') (16)
20:15 A SZABADSÁG ÚTJAI (112')
(16) színes feliratos amerikai-angol
romantikus dráma, 2008
rendezõ: Sam Mendes (Amerikai
szépség, A kárhozat útja)
szereplõk: Kate Winslet, Leonardo
DiCaprio
április 10. péntek
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK:
Halmos Béla népzene kutató 9 részes
népzene történeti elõadás sorozata
2. RABJA VAGYOK AZ ÉLETNEK
dokumentumfilm 54'
Portré Maneszes Márton kántor
magyarszováti prímásról.
Rendezte: Szomjas György
(A Kós Károly Általános Mûvelõdés
Központtal – Budakalász – közös
rendezvény)
(Belépõjegy: 600 Ft)
20:15 EL GRECO (119') (12)
színes feliratos görög-spanyol életrajzi dráma, 2007
rendezõ: Yannis Smaraqdis
április 11. szombat
10:00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL:
ZSIGA FÖSTÕ FEST A Tintaló Társulás
elõadása. Lázár Ervin színekrõl szóló
meséibõl mutatnak be válogatást.
Utána játszóház, valamint kakaó és
kalács a gyerekeknek
(Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft)
14:15 A RÓKA ÉS A GYEREK (92')
színes magyarul beszélõ francia
filmdráma, 2007
rendezõ: Luc Jacquet
16:00 MAMMA MIA! (109') (12)
színes magyarul beszélõ angolamerikai 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)

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

Kiállítások
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
KIFÜRKÉSZHETETLEN
feLugossy László kiállítása.
Megtekinthetõ április 13-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig
RODIN GALÉRIA
Ady E. út 6.
„TEDD ZSEBRE
A KIÁLLÍTÁST“
Megtekinthetõ április 13-ig
ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN
Bercsényi u. 4.
KIÁLLÍTÁS FIATALOK
FOTÓMÛVÉSZETI
STÚDIÓJÁNAK KÉPEIBÕL
Megtekinthetõ április 13-ig
MÛVÉSZTELEPI GALÉRIA
Bercsényi u. 51.
SZÁZADOS ÚTI
MÛVÉSZTELEP
GYÛJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ április 13-ig
DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla u. 8.
DR. GUNDA ANDRÁS FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Közremûködik: Takács Bence
elõadómûvész
Megtekinthetõ: április 24-ig,
naponta 12-22 óráig.
ÚJBÁSTYA
RENDEZVÉNYCENTRUM
Sárospatak
Szent Erzsébet u. 3.
Április 3. péntek 18 óra
HÚSVÉT FEKETE-FEHÉRBEN
Kortárs képzõmûvészeti
kiállítás
Aknay János, Bereznai Péter,
Bernáth(y) Sándor, Csetneki
József, efZámbó István,
Fazekas Balogh István,
feLugossy László, Gyõrffy
Sándor, Holdas György Kéri
Mihály, Krizbai Sándor,
Molnár Irén, Pacsika Rudolf,
Leeman Pascal, Puha Ferenc,
Repászky Béla, Repászky
Ferenc, Somogyi György,
Stark István, Sz. Varga
Ágnes, Szemadám György,
Szentirmai Zsolt, Szirtes
János, Urbán György, Vass
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Tibor, Vincze Ottó, Wahorn
András, Wróbel Péter
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.
STONEHENGE-TÕL
A CSEPEL-SZIGETIG
Kora-bronzkori harcosnép
Magyarországon
Megtekinthetõ június 12-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig
MÛVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa u.
KIÁLLÍTÁS
PISTYUR IMRE
FESTMÉNYEIBÕL
Megtekinthetõ április 6-ig
FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér
LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia
Carrara festményei

Elõadások
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Április 3. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Varga Tibor elõadása
IPARTESTÜLET NAGYTERME
Bercsényi u. 3.
Április 4. szombat 10 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
MILYEN LEGYEN AZ ÚJ
TÁRSADALOM, ÉS MI
A CIVILEK FELADATA?
Bánáti Ferenc elõadása
ERM'S ÉTTEREM
Kossuth L. u. 22.
Április 4. szombat 20 óra
A nagy sikerre való
tekintettel újra:
GONDOLKODOM, TEHÁT
VAGYOK
Bornai Tibor elõadása
CAFE FREI
Szentendre, Bogdányi u. 40.
Április 3. péntek 19 óra
ÉLETÚT A BÖRZSÖNYTÕL
A HIMALÁJÁIG
Szendrõ Szabolcs hegymászó,
természetfotós elõadása

Szeresd Szentendrét

SÉTÁK
Április 5. vasárnap

KÖZTÉRI SZOBROK
Szentendre köztéri
mûvészete: emlékmûvek,
pusztuló és épülõ alkotások,
helyspecifikus és „ledobott“
szobrok, helyek és nemhelyek a HÉV-állomástól
a Kerényi-parkig.
Vezeti: Mélyi József
mûvészettörténész
Találkozó:
fél 4-kor, az Apor hídon, az
evangélikus templom elõtt
Részvételi díj: 600 Ft
www.kecmec.hu

Kerámia
foglalkozás
Kerámia szakkör indul
a Barcsay Jenõ általános
iskolában, hétfõ délutánonként, 15-tõl 17 óráig
az alapoktól
a korongozásig.
Részvételi díj
alkalmanként 2000 Ft.
Érdeklõdni lehet:
Müller Krisztina (26) 302210, Lantos Judit (26)
315-671

Húsvéti
jótékonysági vásár
A Szentendrei Gondozási Központ húsvéti vásárt tart április
6-án és 7-én (hétfõ, kedd)
délelõtt a Pest Megyei Könyvtárban az idõsek klubjának
tagjai által készített díszekbõl, ajándéktárgyakból. Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk! Vásárlásával segíthet,
hogy az idõsek tartalmasan
tölthessék szabadidejüket!

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

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Kispályás labdarúgás
A március 21-én játszott 6. forduló
eredménye
Anonymus-Phoenix
Boka Junior-Máj FC.
Anonymus-Kéményseprõk
Boka Junior-Mazda Mirai
Phoenix-Máj FC.
Magyar Alma-Zsalu
Boka Junior-Kéményseprõk
Magyar Alma-Mazda Mirai
Zsalu-Piramis
Mazda Mirai-Püspökmajor II.
Magyar Alma-Kéményseprõk
Piramis-Püspökmajor II.

5:1
4:2
3:0
1:4
3:1
2:3
5:7
0:5
6:0
4:1
1:9
3:7

A bajnokság állása 6. forduló után
1.
2.
3.

Mazda Mirai
Kéményseprõk
Boka Junior

15
15
15
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4.
Püspökmajor II.
13
5.
Anonymus
14
6.
Zsalu
14
7.
Phoenix
15
8.
Máj FC
14
9.
Magyar Alma
15
10.
Piramis
14
A 7. fordulót április 18-án játsszák a csapatok.

Kézilabda
Múlt hétvégén a rivális Vác csapatával játszottunk. A mérkõzés nem úgy sikerült, ahogy terveztük: csapatunk 23:19-re kikapott.
Legjobb góllövõk: Duzsi 8, Kónya 5.
Következõ mérkõzésünkön, április 4-én, szombaton Ajka csapatát fogadjuk a Budakalászi
Sportcsarnokban. Az ifik mérkõzése 16 órakor,
a felnõtteké 18 órakor kezdõdik.
Szeretettel várjuk a szurkolókat!

Wing Tsun Szentendrén!
A Magyar Wing Tsun Egyesület szentendrei iskolája
BEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT TAGFELVÉTELT HIRDET
ÁPRILIS 9-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 18 ÓRÁTÓL
a Petzelt József szakiskola tornatermében (Római
sánc köz) 9-99 éves korig
Kortól, nemtõl, testalkattól függetlenül mindenkit szeretettel várnak a bemutatóra, ahol hatékony önvédelmi technikákat leshetünk el. Látható lesz egy, illetve több támadó
elleni védekezés, eszköz elleni védekezés, formagyakorlatok.
A BEMUTATÓ ÉS AZ ELSÕ PRÓBATRÉNING DÍJTALAN!
A bemutatót Szabó Csaba IV. fokozatú budapesti
és Heves megyei instruktor vezeti.
Az edzések hétfõn-csütörtökön 18-19.30 óra között lesznek
a Petzelt szakiskola tornatermében.
További információ: Halmos Márton 70/367-4008.

Tóth Lajos
MI AZ A WING TSUN?
A kung fu-nak több száz ága létezik, de a Wing Tsun az egyetlen, melyet nõ alapított. Az apácanõ, Ng Mui az évek múlásával rájött, hogy az általa addig gyakorolt
stílust csak fiatal korában tudta hatékonyan használni, s ahogy öregszik, úgy
csökken az esélye annak, hogy egy nála fiatalabb, erõsebb, fõleg férfi ellen is meg
tudja védeni magát.
A Wing Tsun kung fu hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca az új rendszer
kidolgozásakor figyelembe vette a matematika és a fizika törvényeit, az emberi
anatómiát és a puszta fizikai erõ helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hangsúlyt. Az õsi kínai tudást hordozó Wing Tsun
része a Chi Kung. A tanítványnak nem kell a testét gyötörnie, hogy eredményeket
érjen el, elég a formagyakorlat egyszerû mozdulatait rendszeresen gyakorolnia.

Eboltás
Szentendre területén az idei szervezett, kötelezõ veszettség elleni védõoltásra az alábbi helyeken és idõpontokban kérem, kutyájával megjelenni
szíveskedjen. Figyelem: a megszokottnál eltérõ idõpontok!
• LÁSZLÓ-TELEP (Kálvária-Damjanich sarok) április 3. péntek 13-15
óra • PANNÓNIA-TELEP (Stromfeld-Móricz sarok) április 17. péntek
13-15 óra • IZBÉG, PÁSZTORHÁZ (Szentlászlói út 124.) április 24.
péntek 13-15 óra • ÁLLATORVOSI RENDELÕ (Bükköspart 34.) április
30. csütörtök 9-12 óra.
A veszettség elleni oltás költsége – 3000 Ft – az oltás helyén fizetendõ
(a Magyar Állatorvosi Kamara határozata). Oltáskor számozott bilétát
kap a tulajdonos, amely az eb azonosítására is szolgálhat.
Dr. Kovács Zoltán állatorvos

Veszettség elleni kötelezõ védõoltást állatorvosi rendelõinkben vagy
háznál végzünk egész évben, orvosi elvárásoknak megfelelõ, higiénikus
körülmények között. Kedvezményes oltás márciusban és áprilisban
lehetséges, amikor egy kutya veszettség elleni kötelezõ oltásának díja
a Magyar Állatorvosi Kamara megállapítása szerint 3000 Ft, a hatóságilag szintén kötelezõ féregtelenítés költsége 200 Ft 10 kilogrammonként.
Dr. Schumicky Gábor
Római sánc u. 2/B.
314-287, 30/415-9060

Dr. Szolnoki János
Római sánc u. 2/B
317-532, 30/937-0863

Dr. Makay László
Sztaravodai út 42.
316-791, 70/249-0910

1-ET FIZET, 2-T VIHET!
K U P O N A K C I Ó A BUMERÁNG V I D E O T É K Á B A N
Minervacom Kft.
Eurocenter Bevásárlóközpont, Galéria
1032 Budapest, Bécsi út 154.

Vágja ki a hirdetési kupont, és érdeklõdjön
az akció részleteirõl az üzletben!
SZENTENDRE,
Széchenyi tér 20.
(a Püspökmajor-lakótelepen)

NYITVA:
kedd-vasárnap: 12.30-21.30
hétfõn zárva

