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Március 15-i rendezvények Szentendrén
Március 14.
17.30 Ünnepi hangverseny a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Közremûködnek a Vujicsics Tihamér zeneiskola tanárai és a
Ferences Gimnázium diákjai. Mûsorvezetõ: Kertész József.
19.00 Koszorúzás a Vasvári szobornál. Gyertyás felvonulás.

Március 15.
9.30 Koszorúzás Petzelt József mérnök, honvéd alezredes sírjánál
10.25 A Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának és a Szentendrei Tûzoltóságnak díszfelvonulása a városban a történelmi zászlókkal és a katonazenekarral. Útvonal: Laktanya – 11es út – Kossuth Lajos utca – Dumtsa Jenõ utca – Fõ tér –
Görög utca – Duna-korzó – Postás-strand
11.00 Ünnepi mûsor a Fõ téren. Köszöntõt mond: dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere. Ünnepi beszédet mond: dr. Kedves
Gyula alezredes, a Hadtörténeti Múzeum igazgató-helyettese.

Petõfi Sándor
(1823-1849)

Kossuth Lajos
(1802-1894)

gróf Batthyány Lajos
(1807-1849)

Ünnepi mûsort adnak a Barcsay Jenõ Általános Iskola diákjai. Térzene. Mûsorvezetõ: Pataki Zita.
12.00 A MH Központi Kiképzõ Bázis, a Szentendrei Tûzoltóság,
a Rendõrkapitányság és Polgárõrség technikai bemutatója
a Postás-strandon
19.00 „Petõfi nem alkuszik!” – ünnepi elõadás a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében
A Nemzeti Kamaraszínház, a Söndörgõ Együttes és a Debreceni
Néptánc Együttes közös produkciója. Az esti elõadásra jegyek
rendelhetõk: Harmathéknál (felnõtt: 1500 Ft, diák és nyugdíjas: 1000 Ft. Tel: 26/312-958; 20/310-4142)

Március 16.
14.30 A Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület hagyományos
évi Petõfi-túráját idén március 16-án, vasárnap tartja.
A rendezvényre érkezõket a szervezõk 14.30-ra várják a Petõfikilátóhoz, ahol dr. Szép Tibor, Pest megye fõjegyzõje mond
ünnepi beszédet.

Jakov Ignjatovity
(1822-1889)

Petzelt József
(1805-1850)

A 48-as szabadságharc hõsei
HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

2 önkormányzat
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám:
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Liliom Gyógyszertár, Vasúti
villasor (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet.
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel:
ha az orvos a receptet
sürgõs jelzéssel látja el
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277

KEDVES SZÜLÕK!
Gyermekük jelentkezését a
2008/2009. óvodai nevelési
évre Szentendre Város Önkormányzatának óvodáiban
április 21-25. között
az alábbiak szerint tehetik
meg:
HOLD UTCAI TAGÓVODA
április 21. 8-12 óráig,
VILLASORI TAGÓVODA
április 22. 8-12 óráig,
SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA
április 23. 8-12 óráig,
PÜSPÖKMAJOR LTP. TAGÓV.
április 24. 8-12 óráig,
VASVÁRI P. ÚTI TAGÓVODA
április 21. 8-12 óráig,
BIMBÓ ÚTI TAGÓVODA
április 22. 8-12 óráig,
IZBÉGI TAGÓVODA
április 24. 8-12 óráig,
HÉTSZÍNVIRÁG TAGÓVODA
április 23. 8-12 óráig,
Az óvodaközpontban (Szentendre, Pannónia u. 3.) bármelyik tagóvodába lehet jelentkezni 2008. április 21-24-ig ,
13-16 óráig és április 25-én,
8-12 óráig.
Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni személyi igazolványukat, gyermekük és szülõje lakcímét igazoló kártyáját
és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát!

KEDVES SZÜLÕK!
Szentendre város
önkormányzati fenntartású
általános iskolái:
Barcsay Jenõ Általános
Iskola (Kálvária út 18.)
Izbégi Általános Iskola
(Mária u. 1.)
Templomdombi Általános
Iskola (Alkotmány u. 12.)
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
(Rákóczi F. u. 6.)
a 2008-2009. tanévre
a leendõ elsõsök beiratkozását
április 10-én, 12–18 óráig,
április 11-én, 8–18 óráig
tartják.
Kérjük, a beiratkozáshoz szíveskedjenek magukkal hozni
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az óvodában kapott iskolaérettségrõl szóló igazolást, a
személyi igazolványukat, valamint gyermekük és szülõje
lakcímét igazoló kártyáját!
Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

AZ ÓVODÁSOK, ISKOLÁSOK
ELHELYEZÉSI SZABÁLYAI
A képviselõ-testület február
12-én döntött a közoktatási
intézmények mûködési, felvételi körzethatárainak módosításáról, valamint gyermekek
és tanulók elhelyezési szabályairól. Eszerint valamennyi
szentendrei lakos gyermekét
elhelyezik az önkormányzati
óvodákban, iskolákban, a nem
helyi igényeket a jegyzõ engedélyezi abban az esetben,
ha minden szentendrei igény
teljesült. A férõhely hiányában esetleg elutasított óvodásokat a Villasori és a Hétszínvirág tagóvoda fogadja, az iskolásokat pedig a Barcsay és
az Izbégi Általános Iskola.
A fenntartó kiegészítõ szabályokat határozott meg, melyek
szerint az intézmények azokat
a jelentkezõket vegyék fel: •
akik szentendrei lakosok, és
az adott intézményt gyalogosan, egyedül is meg tudják
közelíteni • elõnyt élveznek
az intézményhez közel lakó,
halmozottan hátrányos helyzetû jelentkezõk • az induló
óvodai csoportok és elsõs
osztályok tekintetében az arányos terhelést, a törvényi elvárásként meghatározott átlaglétszámot lehetõleg mindenhol biztosítani kell • a
testvérek egy intézményben
történõ elhelyezése akkor
szempont, ha a család még
mindig Szentendrén él, illetve
a testvér még alsó tagozatos
• az északi városrészrõl érkezõ
tanulókat a belvárosi iskoláknak kell fogadni.
A sajátos nevelési igényû helyi
jelentkezõket a Szentendre
Város Óvodai Intézménye, illetve a Barcsay és a Templomdombi Általános Iskolában
helyezik el.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI
FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ
INGATLANOK BÉRBEVÉTELÉRE
Cím:
Paprikabíró
u. 14.

m2

1. helyiség
2. helyiség
3. helyiség
4. helyiség
5. helyiség
6. helyiség
7. helyiség
8. helyiség

74,3
80
49
80
80
38,25
100
120

minimális
nettó bérleti
díj Ft/hó/m2
1100,1100,1100,1100,1100,1100,1100,1100,-

minimális
nettó bérleti
díj Ft/hó
81.730,88.000,53.900,88.000,88.000,42.075,110.000,132.000,-

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ AZ ALÁBBI
TULAJDONÁBAN LÉVÕ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Ingatlan helye Hrsz. m2 Minõsítés Min. vételár+20% áfa
Vándor u.
9157 1277 üdülõ
16.091.000
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ
át. Az ajánlat benyújtásának határideje: március 19. 15 óra.
Az ajánlat benyújtásának helye: Szentendre, Városház tér 3. I.
emelet, iktató. Fentiekkel kapcsolatban bõvebb tájékoztatást
az alábbi telefonszámon tudnak kérni: 26/503-377, 26/503351.
A Szentendrei Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény felvételt hirdet az alábbi érettségi utáni kétéves szakokon:
ötvös, képgrafika (sokszorosító grafika) és elektronikus (alkalmazott)
grafika. A képzés OKJ-s szakmai vizsga letételével zárul.
További információ és jelentkezési lap a honlapon: www.artschool.hu
A felvételi idõpontja: 2008. április 4-én délelõtt 10 óra
A felvételi helyszíne: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Magániskola Szentendrén
Dunakanyar Alternatív Általános Iskola és Gimnázium

6-8 FÕS OSZTÁLYLÉTSZÁM
EGYÉNI OKTATÁSI TERV
ISKOLA-ELÕKÉSZÍTÕTÕL AZ ÉRETTSÉGIIG
Jelentkezés:
Felvételi Központ 06 30 4999 381
Szentendre, Vasúti villasor 5.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 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: Maros Erika és Széles Nóra, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô,
12 óra • Hirdetésfelvétel cégek, vállalkozások, közületek számára: M. Móré Ibolya (26) 505 120, 06 30 856 4100,
reklam@szevi.hu Apróhirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn 9–17-ig, kedden 9–17ig, csütörtökön 9–13 óráig vagy a BER-IL Ingatlancenterben (Dunakanyar krt. 2., a HÉV-végállomásnál) hétfôtôl péntekig 9–17-ig, szombaton 8–13 óráig. Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma
Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu

aktuális 3
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Közlemény

A népszavazás
eredménye

Tisztelt Választópolgárok!

SZENTENDRÉN

A március 9-ére kitûzött
országos ügydöntõ népszavazáson az igazolással
rendelkezõ választópolgárok
szavazataikat minden településen egy kijelölt szavazókörben adhatták le. Szentendrén erre a 3. számú
szavazókör (Petzelt József
Szakközépiskola és Szakiskola, Szentendre, Római
Sánc köz 1.) volt kijelölve.
Itt igazolással 114 választópolgár szavazott.

Megjelent választópolgárok
száma: 10 496 (53,89%)

dr. Molnár Ildikó s.k.
HVI vezetõje

1. kérdés
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a
fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év
január 1-jétõl ne kelljen kórházi
napidíjat fizetni?”
Érvényes szavazatok száma:
10 436
Igen szavazatok száma:
8 549 (81,92%)
Nem szavazatok száma:
1887 (18,08%)
2. kérdés
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a
háziorvosi ellátásért, fogászati

ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
Érvényes szavazatok száma:
10 436
Igen szavazatok száma:
8 349 (80%)
Nem szavazatok száma:
2087 (20%)
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3. kérdés
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az
államilag támogatott felsõfokú
tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési
hozzájárulást fizetniük?”
Érvényes szavazatok száma:
10 441
Igen szavazatok száma:
8 324 (79,72%)
Nem szavazatok száma:
2117 (20,28%)

Február 26-án a képviselõ-testület jóváhagyta, hogy a szentendrei új köztemetõre (sírkert, ravatalozó és kiszolgáló létesítmények kialakítására) kiírt építészeti tervpályázaton Kendik Géza építészstúdiója nyerje az elsõ díjat,
s további öt pályamunkát rangsorolás nélkül vegyen meg a város. A hat tervért összesen bruttó 4 millió forintot
fizet az önkormányzat, s ezek alapján készítteti el az új köztemetõ elsõ ütemének terveit.
A gyõztes terv (az A4 Stúdió,
Kendik Géza, Preszter Márta,
Maza Orsolya, Papp Zoltán
Tibor, Varga Rita és Vilics Árpád
munkája) erõteljes és karakteres: maximálisan figyelembe veszi és tiszteletben tartja
a szûkebb és tágabb környezete morfológiai adottságait,
és minimális eszközöket használ a szükséges építészeti beavatkozáshoz. Tulajdonképpen
természeti környezetet hoz
létre egy Magyarországon még
merõben szokatlan módon:
hársfa véderdõ gyûrûn belüli
gyümölcsfaligetes temetkezési helyet álmodik egy, a természetes állapothoz közeli
ligetes, teraszos park formájában. A temetõparkot egy
kerítés-épülettel fogja meg a
délkeleti sarkon. Az épület
inkább jelzésszerû, kõszerû
építészeti megoldásokat tartalmaz, és ezzel is erõsíti a természetesség érzését. A fás,
ligetes környezetben látszólag
szabálytalanul elhelyezett sírok újszerû, a hagyományostól
eltérõ temetõi hangulatot
sugallnak. A terület jelenlegi
növénytakarója ezt az elképzelést ugyan nem támasztja
alá, így a koncepció megvalósítását jelentõs fásításnak, növénytelepítésnek kell

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja felhívja tisztelt
ügyfelei figyelmét, hogy a
helyi adók vonatkozásában a
2008 elsõ félévében esedékes
adófizetési kötelezettségek
határideje március 17. (építményadó, építmény utáni idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális adója,
gépjármûadó, valamint a helyi
iparûzési adó elõleg)!
Kérünk minden adózót a határidõ pontos betartására!
Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal
Adóhatósága

Új köztemetõ: liget és nyugalom a Kõhegy lábánál
A Kálvária út végén lévõ, a Kõhegy oldalában elterülõ – közel 20 hektáros – kopár területre olyan koncepciót megfogalmazni, amely alapján a
kiírásnak megfelelõ, tájhoz
igazodó és egyben gazdaságosan mûködtethetõ temetõkert jöhet létre, nehéz és igen
összetett feladatnak bizonyult. További nehézséget
jelentett az elsõ építési ütem
2,5 hektáros területének kialakítása oly módon, hogy az
önálló egységként is teljes
értékû temetõ lehessen, és
ugyanakkor az egész program
ütemes megvalósítása során
az egyre bõvülõ temetõ mindenkor egységes képet mutasson – áll a pályázat zárójelentésében.
A megvalósítandó temetõkert
alapjául a Bíráló Bizottság
meggyõzõdése szerint az a
pályamunka a legalkalmasabb,
amely újszerû, egyedi, kimagasló építészeti minõséget és
a táj karakterét megõrzõ, abba
harmonikusan illeszkedõ tájépítészeti megoldást ad. Ennek megfelelõen az ítészek
azokat a terveket emelték ki,
amelyeket egy-egy kifogásolható megoldás miatt, kritikai
megjegyzéssel ugyan, de nagyon értékesnek véltek.

Tisztelt Adózók!

megelõznie. A koncepcióhoz
jól illeszkednek a fejfaszerûen
kialakított urnaoszlopok, valamint a szórómedence kialakítása is.
A bejárattól azonnal látni a
ravatalozót, mégis védve van
a széltõl. Az épület nagyon
elegáns, jelképszerû, leginkább sziklatömbre hasonlít,
amelybõl a szükséges helyeken
hasít ki tömböket, nyílásokat,
réseket. A kapubejáratnál helyezi el a vendégforgalmi funkciókat, markáns kaput képezve
a megérkezéshez. Ez a bejárati
építmény aztán fokozatosan
összeszûkül, alacsonyabbá válik, kerítéssé alakul át, majd
újra megnövekszik és befogadja a ravatalozó és az azt kiszolgáló funkciók tereit. Ez az
egyedi tömegalakítás egy
tömegben oldja meg az összes
funkciót úgy, hogy az aktuális
építészeti divatirányzatoktól
mentes, idõtlen összképet hoz
létre, és a temetõ hangulatához méltó, az elmélyülést
elõsegítõ tereket alkot. Ki kell
emelni a ravatalozó üvegfallal
körülvett „belsõ terével” kapcsolatos gondolatát. Az elmúlást vizuálisan fogalmazza
meg élõ fák és elrozsdásodott
pillérek segítségével. Nagyon
izgalmas megoldást kínál a

ravatalozó mellett a harangok
elhelyezésére: a zárt térben
zengõ harangok túlvilági hangok megidézését sejtetik.
Az említett terven kívül fél-fél
millió forintért megvette még
a város az Építész Kaláka Kft.,
az Archiko Kft., a KÖZTI Zrt.,
az UILandscape Architects
Kft., valamint a Lévai Tamás,
Harnos László és Kuhn András
alkotta építésztrió tervét.

A polgármester

naplója
március 17.

08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Új
Kulturális Központ mb.
ügyvezetõjével
megbeszélés
15.00 Kistérségi belsõ
ellenõrzés

- bt március 18.
A
VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN
rendezvénysorozat
következõ lakossági
fórumának témája
március 26. szerdán
16 ótától
a forgalmirend-változások,
útfelújítások,
a II. kategóriájú játékautomaták üzemeltetése,
valamint az Integrált
Városfejlesztési Stratégia,
17 órától
a Kálvária úton épülõ
új köztemetõ
Helyszín: a Városháza
díszterme
A találkozón részt vesznek
a temetõi tervpályázat
bírálóbizottságának tagjai.

08.00 Állampolgársági eskü
09.00 TÖOSZ elnökségi ülés
14.00 Pilisvörösvári polgármesterrel megbeszélés
18.00 Ipartestületi
megbeszélés

március 19.
09.00 TÖOSZ Pest Megyei
Tagozatának ülése
14.00 Pest megyei alelnökkel
egyeztetés

március 20.
09.00 Egyeztetés óvodák
üzemeltetésérõl
14.00 Referensi jelentkezõk
meghallgatása

március 21.
14.00 Vállalkozóval
megbeszélés
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Közlekedésbiztonság gyerekszemmel
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság idén is meghirdette gyermekrajzpályázatát, melyben a gyerekek megmutathatják,
hogyan látják õk a közlekedés biztonságát és a balesetmegelõzési lehetõségeket.
A pályázatot óvodás, alsó- és felsõ tagozatos gyerekeknek
írták ki. A pályázatra A/3 és A/4 méretû rajzokat várnak grafit,
színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác vagy
szénrajz technikával. A rajzok hátoldalán fel kell tüntetni a
pályázó nevét életkorát lakcímét vagy iskolája pontos címét.
A pályamûveket a Szentendrei rendõrkapitányság Közlekedésrendészerti Osztályához kell lejuttattni (2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 6.) április 3-ig.
A nyerteseket a Pest megyei Baleset-megelõzési Bizottság
értékes nyereményekkel jutalmazza.

A Pest Megyei Rendõrfõkapitányság
pályázati felhívása
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet
olyan, cigányszármazású
fiatalok középiskolai tanulmányainak támogatására,
akik vonzódást éreznek a
rendõri pálya iránt.
A pályázatot részt vehetnek
azok a cigányszármazású
fiatalok, akik – évismétlés
nélkül – a középiskola utolsó három évfolyamának valamelyikén tanulnak, tanulmányi átlageredményük
legalább 3,5 és a hivatásos
szolgálati jogviszony létesítésének feltételei közül az
alábbiak már a pályázat
benyújtásakor teljesültek:
• magyar állampolgárság
• állandó Pest megyei
lakóhely
• büntetlen elõélet
• a fegyveres szolgálat vállalása
• kifogástalan életvitel és
jó hírnév
• egészségügyi alkalmasság
• írásbeli hozzájárulás a
személyes adatok
kezeléséhez
A pályázatot a 2008/2009es tanévben 3 fõ nyerheti el
a középiskolai tanulmányok
hátralévõ idejére, de legfeljebb az utolsó évfolyamra.
A pályázatot elnyert tanulókkal a Pest Megyei Rendõrfõkapitányság tanulmányi
szerzõdést köt.
A pályázat megküldésének
határideje: március 31.
Postacím: Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat
1557 Budapest, Teve u. 4-6.
A pályázat részleteirõl érdeklõdni lehet a rendõrség
személyügyi elõadójánál:
(26) 310-233.

Szurkálás
Szentendrén
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztálya
eljárást folytat K. Miklós (46)
pátrohai lakos ellen életveszélyt okozó testi sértés bûntett megalapozott gyanúja
miatt. Március 6-án 21.25
órakor érkezett a bejelentés a
rendõrségre, hogy egy szentendrei lakásban egy férfit késsel megszúrtak, és az elkövetõ
elmenekült a helyszínrõl. A
kiérkezõ rendõrök a megadott
cím elõtt egy erõsen ittas
állapotú személyre lettek figyelmesek, aki egy gépkocsi
indítókulcsot tartott a kezében. Igazoltatták, majd az
adatgyûjtés,
tanúkutatás
megerõsítette, hogy a férfi
megalapozottan gyanúsítható a bûncselekmény elkövetésével.
Az adatgyûjtés során tisztázódott, hogy a két férfi a lakásban italozott, majd szóváltásba keveredtek, és ekkor K. Miklós megszúrta társát. A sértettet súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. K. Miklóst õrizetbe vették,
és indítványozzák elõzetes
letartóztatását.

Postaláda
CSIZMA A ZONGORÁN
Joggal kérdezi az Olvasó: hogyan kerül oda, mit keres ott?
Én is ezt kérdezem.
Dr. Kromofág a SzeVi 8. számában ír értékelést („rezonanciát”) Halper Judit kamarakoncertjérõl. Ebbõl többek között megtudhatjuk, hogy
Zuschlagnak mit kellene tennie a mûvésznõ támogatása
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érdekében, továbbá azt is,
hogy jobb a mûvésznõ számára
zongorázni, mintha az ÁVO
recski kõbányájában tépkednék ki a körmeit. Ez utóbbi kétségtelenül igaz.
Ámde. Hogyan kerül mindez a
rezonanciába? Ha S. D., alias
dr. Kromofág azt akarja mondani, hogy Zuschlag összelopott magának egy vagyont,
akkor mondja azt egy politikai
publicisztikában. Ha azt akarja mondani, hogy a jómódú
szentendrei polgárok feladata
lenne a helyi mûvészek mecenálása, akkor írja azt, vagy
készítsen errõl a témáról interjúkat, esetleg riportot. Ha az
ÁVO rémtetteirõl akar írni,
akkor készítsen róla riportot,
kötetet. Ez mind helyénvaló
lenne – ha jól megírja, még
egyet is értenék vele.
S. D. nem ezt teszi. Egy rövid
kis zenei koncertismertetõbe

Ez a pozitív gondolkodás?
Minden rosszban, ami történik
veled, találd meg a jó üzenetét, fordítsd úgy javadra, hogy
tanulj belõle! Valami ilyesmit
fogalmaz meg a pozitív gondolkodó, és nagyon jó, hogy vannak, akik képesek ily módon
gondolkodni.
Erõsen elkezdtem én is pozitívan gondolkodni a minap, egy
szombati esõs tavaszi délutánon, ahogy álltam a szeméttel telepakolt élénk kék szemetes zsákok halmai mellett,
több órányi hajlongás, szemétben turkálás után, vidám hegyilakó szomszédaim társaságában. „Lám-lám mégiscsak jó
dolog embertársaim szemetét
szedni!” – futott át bennem egy
halovány pozitív fuvallat. Itt a
bizonyíték, hogy nem lettem
depressziós, csöndes leki beteg
attól az érthetetlen magatartástól, hogy névtelen szom-

szédaim az összegyûjtött háztartási hulladékait: – papírpelenlákat, tejes- és a legkülönfélébb gyümölcsleves dobozokat, mosószeres flakonokat,
ételmaradékos zsacskókat, apró
átalakításból származó törmelék
csempét – sunyi módon az útmenti árokba dobálja.
Úgy képzelem, hogy az ilyen
személyek sötétedés után állnak meg autóikkal és szabadulnak meg masnira kötött
zsákjaiktól. De az is lehet, hogy
már ez a feltételezés is a pozitív gondolkodásom megszépítõ jele, hogy sötét homályba burkolom a gátlástalan
családfõt, vagy rendes asszonykát, aki fényben éppúgy lendíti
karját, röpíti távolba szennyét,
csapja be maga mögött autója
ajtaját, mint éjjel. Mert nem
alkoholista hajléktalanok lakják a mi környékünket, noha

belecsempészi, hogy ilyenek
ezek a Zuschlágok; továbbá,
hogy a mûvésznõ feje felett
ott lebeg az ÁVO körömcsipesze (ez aztán a képzavar!).
Így aztán megválaszolatlan
marad a kérdés: hogyan kerül
Zuschlag csizmája Halper Judit zongorájára?
Szegõ András

Kedves Szegõ András!
Nincs szándékomban az Ön
írását fitymálni, de ha jobban
megnézte volna Halper (Tóth)
Judit mûvésznõrõl írt megállapításomat, észrevehette volna, hogy sem az ÁVO, sem
Recsk nem szerepelt nálam. Ön
túl érzékeny egyes fogalmakra
és szervezetekre.
Dr. Kromofág

szép számmal találtunk kétdekás vodkásüveget és tengernyi sörös dobozt, de ezt –
pozitív gondolkodástól vezérelve – az útmenti nagyszomszéd, a Skanzen tavalyi építkezésén szorgoskodó vendégmunkások számlájára írtam.
Pár évvel ezelõtt, amikor még
nem ismertem a pozitív gondolkodás tanítását, kis csapattal
ugyancsak kitakarítottuk a természetet. „Munka végeztével”
az árokparti fákra akasztott
táblákra ilyesmi üzenetek írkáltam: „Kérlek, ne dobáld el a
szemetet!” Vagy: „Az árokban
nyílik az ibolya.”
Vicces emberek laktak mifelénk.
Másnap, a táblácskáim mellett,
egy-egy mûanyag reklámszatyor
lógott, teli szeméttel.
Aminek hírértéke is van:
5 felnõtt gyerek és 11 felnõtt
3 óra alatt A Tegez utca teljes
szakaszán, (kb. 1000 m2) konténer hulladékot szedett
London Katalin
össze.

105
Március 9-én Surányban egy faház gyulladt ki. A beépített
tetõtérbõl szivárgó füstöt az udvaron dolgozó 54 éves nõ vette
észre, és azonnal szólt az épületben tartózkodó 54 éves férjének, valamint 12 éves fiának és 22 éves lányának. A ház lakói
kimenekültek az udvarra, majd onnan a kerti slaggal próbálták
megfékezni a lángokat. A tûzben idõközben felrobbant a házban
lévõ 11,5 kilogrammos PB-gázpalack. A család a detonáció után
az utcára menekült. A tûzben az épület teljesen kiégett és a
lángok elérték az udvaron lévõ 15 méter magas fenyõfát,
valamint a ház melletti, állványra szerelt, mûanyaghordóból
készült nyári zuhanyzót is. Személyi sérülés nem történt. A
faépület valószínûleg elektromos zárlat miatt gyulladt ki.
Végi Csaba tûzoltó fõhadnagy
Fotó: Benke Donát tû. tõrm.

város 5
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Hátraarc!

A VSZ Zrt. lett a befutó
A pomázi települési hulladékszállítást
is a városi cég végzi
Pomáz Város Önkormányzatának települési hulladékszállításra kiírt közbeszerzési pályázatát a szentendrei Városi
Szolgáltató Zrt. nyerte meg. A
pályázaton a kiélezett versenyben igyekeztünk a lehetõségekhez mérten megközelíteni az önköltségi árunkat. Ezt
a cégünknél megkezdett racionalizálás elsõ lépéseibõl
adódó költségcsökkentés tette lehetõvé. Így a települési
szilárdhulladék-szállítás fajlagos díja nettó 1,67 Ft/liter,
amelyet a kiírás szerint a lakosság fizet, míg a lomtalanítást, a zöldhulladék- és
szelektív hulladékkezelést,
valamint egyéb típusú hulladékgyûjtést Pomáz Város
Önkormányzata finanszírozza.
A pomázi hulladékdíj látszólag
alacsonyabb a szentendrei
díjaknál, de a két szolgáltatás
tartalma is jelentõsen eltér
egymástól. Meg kell említeni,

hogy Szentendrén a város
szinte minden pontján folyamatosan történik a jelentõs
mennyiségû „elhagyott” hulladék folyamatos elszállítása,
míg ez a tevékenység Pomázon
nem része a szolgáltatásnak.
Ezenfelül Szentendrén korszerû, egész évben nyitva tartó,
ingyenesen igénybe vehetõ
hulladékudvart mûködtetünk
a lakosság számára. Mindezek
tükrében elmondható, hogy a
szentendrei lakosok a hasonló
szolgáltatásért hasonló díjat
fizetnek, mint a pomázi
lakosok.
A Városi Szolgáltató Zrt.-nél
elindult mélyreható szerkezeti
átalakítás megkezdõdött. Ennek célja a hulladék- és
távhõszolgáltatás színvonalának növelése vagy – ahol lehet
– a díjak csökkentése.
Horváth József
vezérigazgató, Városi
Szolgáltató Zrt.
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Visszafordul a Bajcsy-Zsilinszky és a Kanonok utca
forgalma a régi irányba
Április 1-jei hatállyal visszaáll a
Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kanonok utca régi forgalmi rendje, amíg el nem készül a BajcsyZsilinszky utca és 11-es út lámpás csomópontjának kialakítása, és ezáltal meg nem valósul a Bajcsy-Zsilinszky utca felõl
a 11-es útra történõ kikanyarodás lehetõsége – döntött a képviselõ-testület 11 igen, 0 nem
és 4 tartózkodás mellett a Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottság február
29-i rendkívüli ülésének javaslata alapján. Szóba került, hogy
megnyithatnák a Városház teret
idõszakosan – reggel 7 és 8 óra
között –, vagy állandó jelleggel
is a forgalom számára, de ezeket
elutasították, s végül amellett
döntöttek, hogy amíg a lámpás
csomópont el nem készül, a Bajcsy-Zsilinszky utca újra a 11-es
út felõl a Kanonok utca felé, a
Kanonok utca pedig a Bükköspart irányába legyen egyirányú.
Bár az elképzelés jó, csak a lámpás csomópont kialakításával biztosítható a belváros tehermentesítése és a gyalogosok biztonsága – állt az elõterjesztésben.
A javaslatok kidolgozásához a

polgármesteri hivatal kikérte a
belvárosi iskolák igazgatóinak
és pedagógusainak véleményét
is. A három, írásban benyújtott
állásfoglalás szerint a Rákóczi
iskola a Városház tér megnyitását tartotta jobbnak, a Szent
András és a Templomdombi iskola viszont a Bajcsy-Zsilinszky
utca menetirányának visszafordítását szorgalmazta, mert
szerintük a Városház téren meginduló forgalom megterhelné
a Pátriárka utcát és lassítaná
a Tiszteletes utca forgalmát is.
A katolikus iskola szülõi munkaközössége szerint a menetirány visszafordítása a lámpás
csomópont elkészültéig elfogadhatóbb megoldás a gyerekek
biztonsága szempontjából.
A belváros forgalmi rendjének
módosítása után érkezett számos kritikát és az erõs tiltakozást gyakorlati közlekedési
problémák okozták. Ha valaki
az új forgalmi rend szerint a 11es út vagy a Tiszteletes utca felõl
érkezve hozza gyermekét az
iskolába, elõbb el kell mennie a
Bükkös-parton a Kanonok utcáig, onnan tud rákanyarodni a
Bajcsy-Zsilinszky utcára, majd

kifelé újból a Bükkös part mentén kell haladnia, hogy ki tudjon
jutni a belvárosból. Ez az eddigi forgalmi rendhez képest dupla forgalmat jelent a Bükkösparton, ami a reggeli órákban
jelentõsen növeli a zsúfoltságot. Másrészt a Bajcsy-Zsilinszky utca – Bükköspart – Tiszteletes utca keresztezõdésénél lévõ
területen veszélyes mértékûre
nõtt a reggeli órákban a forgalom. Az iskolába igyekvõ gyerekeknek és a többi gyalogosnak, akik vagy az aluljáró felõl
vagy a fõút zebrája felõl érkeznek, a Tiszteletes utca, a BajcsyZsilinszky utca és a 11-es út felõl
folyamatosan érkezõ autók között kell átjutniuk a túloldalra –
állapította meg a február 1-jén
életbe lépett új forgalmi rend
hatásait felmérõ, idézett testületi elõterjesztés.
Ezt a veszélyes forgalmi állapotot függesztik fel most április 1jén, amikor visszaállítják a régi
forgalmi rendet az említett utcákban. A felfüggesztés addig
tart, amíg ki nem alakítják a lámpás csomópontot a Bükkös-part,
a Bajcsy-Zsilinszky út és a 11-es
fõút találkozásánál.
B. T.

FELHÍVÁS

a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk
mellett mûködõ bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek,
intézmények,
d) legalább 10 szentendrei
állandó lakhellyel rendelkezõ
polgár.

Édes és egészséges
Rákóczi Nap

javaslattételre
pedagógiai díj
adományozásához

20% kedvezmény
2008. március 31-ig
H-P: 10-15h-ig

Minden iskolába készülõ óvódást szüleivel együtt szeretettel
várunk a Barcsay Jenõ Általános Iskolába április 4-én,
fél öttõl hatig TAVASZVÁRÓ, JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOKra.
A Barcsay iskola tanítói

Szentendre Város Önkormányzata
júniusban, a pedagógusnapon köszönti a városban oktató-nevelõként dolgozó polgárainkat. Az
ünnepségen hagyományos módon
átadásra kerül Szentendre Város
Pedagógia Díja. A kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedõ eredményeket értek el
az óvodai, az iskolai és intézeti
oktató-nevelõ munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú
pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak
az újszerû és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és
alkalmazásában. A díjból minden
évben csak egy adományozható,
ezért fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét. A határidõre
beérkezett javaslatok alapján dönt
Szentendre Város Képviselõtestülete arról, hogy a 2008. évi
Pedagógiai díjat melyik pedagógus veheti át az ünnepségen.
Javaslatot tehetnek:

A javaslatok beérkezési határideje: március 31. hétfõ 16 óra.
A javaslat beadásának helyszíne:
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal iktatója (Városház tér 3.).
Kérjük a javaslattevõket, hogy a
méltatás szövegét maximum 1015 gépelt sorban fogalmazzák meg
a hivatal ügyfélszolgálati irodáján
átvehetõ, vagy a honlapról letölthetõ adatlapon.
A javaslatokat az adatlap kitöltése
után e-mail-ben is el lehet küldeni
a fent megadott határidõre: nyolczas@ph.szentendre.hu.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak
méltatással ellátott javaslatot
fogadunk el!
További felvilágosítást kérhetnek:
Nyolczas Csabánétól a polgármesteri hivatal jegyzõi titkárságán a
26/503-365 telefonszámon.

A tavalyihoz hasonlóan tematikus Rákóczi Napot tartanak
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium tanárai
és diákjai március 20-án,
csütörtökön.
A reggel nyolctól délután
egyig tartó programok fókuszában az egészséges életmód, ezen belül is az egészséges étkezés áll: a mézrõl és
egyéb természetes édesítõszerekrõl tartanak elõadást
meghívott szakemberek, s errõl a témáról szólnak az aznap
vetített filmek is. Az alsósokat
úszóverseny, a felsõsöket és
a gimnazistákat egyéb pontgyûjtõ vetélkedõk állítják
majd komoly kihívások elé.
A megmérettetések beilleszkednek a tanév egyéb versenyeinek sorába: amelyik osztály a legtöbb pontot gyûjti
össze, jövõre egy szabadnapot
kap a tanítási idõszakban.
B.
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„Országos történetet nem lehet írni az egyre gazdagodó
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történész)
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Miért nem építettek
árvízvédelmi gátakat?
lsõ följegyzéseink a
XVIII. századból valók,
amelyek szerint a század
folyamán a dunai árvizek tíz
alkalommal okoztak jelentõs
károkat Szentendrén. A XIX.
század „nagy árvize”, amelyrõl
Ürmös Lóránt írása is szól (7.
oldal), 1838. március 13-a és
16-a között öntötte el a város
jelentõs, alacsonyabban fekvõ
területét. Noha az árvizek
késõbb is óriási károkat okoztak a part menti településeknek, sokáig a megye, a kincstár, az állam mégsem támogatta gátépítési szándékaikat. A városok és falvak pedig
egyedül nem birkózhattak meg
a nagy és költséges feladattal.
Még a viszonylag gazdag
Szentendre városi vezetõsége
is levette 1838. szeptember
1-jei ülésérõl a gátépítés kérdését.

E

VÍZI KÖZLEKEDÉS
ÉS -SZÁLLÍTÁS
Elsõsorban mégsem a pénztelenség volt az oka annak, hogy
évszázadokon át nem szorították magas gátak közé a folyók
túláradó vizét. A régmúltban
a szárazföldi utak hiánya, vagy
a meglévõk rossz állapota
miatt – ahol csak lehetett – a
folyók hátán bonyolították le
a közlekedést és áruszállítást.
A víz folyásával egyezõ irányban, azaz lefelé a hajósok csak
kormányozták jármûveiket és
legfeljebb evezéssel gyorsították az ereszkedést.
Szemben, vagyis fölfelé azonban, egészen a gõzhajó feltalálásáig, illetve használatának
elterjedéséig – fõleg a nagyobb vízi jármûveket – a partról vontatták emberi vagy
állati erõvel.
Így volt ez már a rómaiak
korában is. Persze õk szilárd
burkolatú utakat is építettek
maguknak.

A középkori Magyar Királyság
idején a szentendreiek szemtanúi – vagy hajóvontatóként
részesei – lehettek a két királyi vár, Visegrád és Buda közötti dunai forgalomnak.
A törökök hadjárataik elõkészítéseként vízi úton szállították hadseregük számára az
élelmiszert, a takarmányt, valamint ágyúikat és más fegyvereiket Belgrádból Budára,
vagy Bécs alá. A vontatáshoz
a lovakat a hódoltság népének
kellett szolgáltatnia. A hajóvontatók legtöbbször a rabszolgákból és a hadifoglyokból kerültek ki. Sokszor elõfordult, hogy – fõvesztés terhe
mellett – a bíróknak vagy elöljáróságnak kellett életerõs
jobbágyokat kiállítani a török
gályák vontatásához. És nemcsak a partmenti települések
lakóiból, hanem a Dunától akár
több mérföldre esõ falvakból
vagy városokból.
A XVIII. század békés évtizedeiben fellendült a gabonatermesztés, aminek következtében megnövekedett a Bécs felé
irányuló gabonakereskedelem,

és fölértékelõdött a vízi szállítás jelentõsége. A hajóvontatáshoz lovak és emberek kellettek. A földesúri robot szolgáltatások között mindig szerepelt a hajóvontatás is. A közmunkára ítéltek legsúlyosabb
büntetése a hajóvontatás lett.
II. József eltörölte a halálbüntetést, és helyette bevezette
a hajóvontatást. (Amibe az elítéltek többsége idõ elõtt bele
is halt. )
A XIX. században a jobbágyfelszabadítás után rokonokból,
ismerõsökbõl lovas és gyalogos hajóvontató bandák, vállalkozások alakultak. Például
a budai, óbudai és pesti kereskedõk gabonaszállító hajóit kisoroszi, tahitótfalui, pócsmegyeri, szigetmonostori és
szentendrei fuvarosok, szekeresek, lovas gazdák vontatták.
A szentendrei Duna-ágon
sokáig szokás volt, hogy a
maguk termelte zöldséggel és
gyümölccsel megrakott ladikokkal leereszkedõ asszonyok,
miután áruikat a fõvárosi reggeli piacon eladták, visszafelé
az üres ladikot maguk vontat-
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ták föl Szentendrére vagy a
szigeti falvakba.

A VONTATÓÚT
A hajóvontatás elengedhetetlen feltétele volt a folyók –
a Duna – partján végighúzódó
széles, bokroktól és fáktól
megtisztított vontatóút. Gondozását törvények és rendeletek írták elõ, és folyammérnöki hivatalok végeztették. Kataszteri térképen is
szerepeltek, és külön helyrajzi
számmal voltak megjelölve.
Egészen az elsõ világháborúig
gondozták a Duna menti utakat. Végül gyõzött a gõzhajós
vontatás, és érvényüket vesztették a vontatóutakra vonatkozó rendelkezések.
Ezzel el is jutottunk a címben
föltett kérdésre adott válaszunk végére.
Azért nem építettek századokon át gátakat – Szentendrén
sem –, mert nagyobb társadal-

egyik legtöbb hozzáértést kívánó mesterség volt, mégis
kevesebbet tudunk róla, mint
például az aratásról vagy a
bányászatról. Ezért figyelemre méltó, hogy Lotz Károly festõmûvész (1833-1904) több
alkotása is megörökítette a
hajóvontatást. Különösen
szép a Magyar Nemzeti Galéria
állandó kiállításán található
festménye, amelyen egy ladikot húzó parasztasszony látható – aki akár szentendrei is
lehetne.
Igazi szentendrei érdekesség
viszont, hogy a festõmûvész
tíz évvel idõsebb kortársa, a
városunkban született Jakov
Ignjatovity (1822-1889) Örök
võlegény címû, 1878-ban szerbül megjelent, Szentendrén
játszódó regényében részletesen ír arról, hogy az egyik regényhõs Duna-parti vendéglõje a hajóvonatók pihenõ állomása volt. Pera, a kocsmáros,

Hajóhúzó rabok II. József korában
– Gráfik Imre könyvébõl
mi és gazdasági érdek fûzõdött
a vízparti vontatóutak fenntartásához, mint ahhoz, hogy
a településeket és polgáraikat
megvédjék a folyók, a Duna
áradásaitól.

A HAJÓVONTATÁS
SZENTENDREI EMLÉKEI
A hajóvontatás az egyik legrégebbi, legfárasztóbb és az

Lotz Károly: Hajóvontatók, 1870 körül – közli: Ybl Ervin

még kupeckedett is. A kimerült, vontatásba belerokkant
lovakat potom pénzért megvette, följavította, majd jó
pénzért eladta. (A regény 1972
óta magyarul is olvasható).
Eötvös Károly (1842-1916)
egyik regényében bukkantunk
egy szólásra: „Dolgozott, mint
a hajóhúzó ló”. Bizonyítja,
hogy a XIX. és XX. század fordulóján még a nehéz munkát
közmondásosan a hajóhúzáshoz hasonlították.
Szeberényi Lehel (1921-1988)
Arcok a folyó tükrében címû
könyvét olvasva pedig a Duna
és Szentendre évszázadokon
átnyúló (gát nélküli) kapcsolata, a vízi közlekedés és szállítás, az áruk ki- és
berakodásának forgata szinte
filmszerûen pereg le szemünk
elõtt.
Legtöbbet Gráfik Imre (sz.
1944.) néprajzkutató Hajózás
és gabonakereskedelem címû,
2004-ben megjelent monográfiájából merítettük, amely
nem születhetett volna meg a
szentendrei Duna mentén végzett évtizedes néprajzi gyûjtése nélkül.
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170 éve történt Szentendrén

A nagy árvíz és jégverés
- a korabeli sajtó tükrében A Duna-menti települések számára az 1838-as év nagyon gyászossá vált. Március
elején a befagyott folyó jege a visegrádi szorosnál összetornyosodott, a mögötte felduzzadt víz áttörte a torlaszt és elárasztotta elõször Visegrádot, Vácot, a szigeti falvakat, Bogdányt és Szentendrét – írta a Jelenkor címû korabeli újság –, majd Óbudát
és Pestet.
A NAGY ÁRVÍZ
Szentendrén már az elsõ áradáskor is szokatlan magasra
emelkedtek a hullámok, és
március 13-án elérték az addigi legnagyobb, az 1775. évi
árvíz szintjét. Az ár elsodort
mindent, ami az útjába került;
ház- és ólfedelet, fakerítéseket, elragadott több hajót,
vízimalmot, a piszkos víz vitt
jégtáblákat, törmeléket, hordalékot… A városban, akik
néhány perce még biztonságban érezték magukat, kénytelenek voltak elhagyni a magasabban fekvõ házaikat, és a
sötétben, vízben gázolva
mentették az életüket. Ezen a
napon délután megindult,
majd újra elakadt a jég. Éjjel
11 órára a felduzzadt víz 7 lábbal és 7 hüvelykkel (körülbelül
2 és fél méterrel) haladta meg
az egyik ház falába beépített
kõtáblán azt a vonalat, amely
az 1775-ös vízszintet jelölte.
Több mint egy napig, 15-én
reggel 4 óráig, maradt ilyen
magas az ár. Elsõ adatok szerint 177 ház dõlt le és 112
épület sérült meg súlyosan,
melyekbõl késõbb még jó néhány szintén összerogyott,
összesen 213 ház. A város
határában a kivágott és össze-

Asztalosmunkák
a Tomosztól!
Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai
megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak,
konyha-, szoba-, fürdõszoba-, irodabútor,
beépített szekrény.
Tel.: 20/979-1161
www.tomosz.hu
Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!

A szentendrei Duna-korzó gát nélkül – képeslap
1903-ból Ürmös Lóránt gyûjtésébõl
rakott fát, a kazalba összehordott takarmányt elsodorták a
hullámok, az anyagi kár több
mint 86 ezer forintot tett ki.
Kinyitották Zsivkovits nem
egyesült görög budai püspökének szentendrei „lakját,
mely mentes maradt a víztõl és
számos szûkölködõt minden
szükségessel elláttak”. Nasztios pravoszláv hittanuló, Ujlaki
Aloiz városi írnok, Szeibly
Sándor kéményseprõ „önfeláldozattal páros fáradalmainak
köszönhetni, hogy egy ember
sem veszté életét.”

SEGÍTSÉG
A KÁROSULTAKNAK
A korabeli hírlapok elsõsorban
a két testvérfõváros, Pest és

Buda pusztulásáról írtak részletesen. A katasztrófa után
megmozdult az egész ország,
sõt majdnem egész Európa,
küldtek adományt mindenhonnan; pénzt, élelmiszert és
használati tárgyakat.
Õfelsége, mint a Visegrádi koronás uradalmak földesura 15
ezer forintot ajándékozott a
jobbágyok ínségének enyhítésére. Keglevics Gábor gróf,
udvari kamarai kincstári elnök
a zsámbéki élelmiszerraktárból több száz mérõ búzából
kenyereket süttetett, és ellátta ezekkel Óbudától Visegrádig
a Duna-felvidéki településeket. Simonsics pilisi fõszolgabíró állandóan az árvíz sújtotta területeken tartózko-

Prímatorna

A prímatorna bármikor elkezdhetõ, hiszen ez
egy folyamatos, örök tanulás, a koreografált
gyakorlatok rendszeresen cserélõdnek, így
sem a zenére, sem a gyakorlatra nem lehet
ráunni. Nem csak testi, szellemi jelenlétet is
elvár a résztvevõktõl, javítja a mozgáskoordinációt, tartást, egyensúly- és ritmusérzéket, szépre formálja a testet.
Kiválóan alkalmas mindazoknak az ülõ
munkát végzõknek, padban ülõ diákoknak,
akik nemcsak formálódni, de kikapcsolódni
és ellazulni is szeretnének.
A prímatorna korhatár nélkül végezhetõ
sport. Már több ezerre tehetõ a prímatornát
végzõk és szeretõk tábora. Gyere, tartozz te
is közénk!
Érdeklõdni lehet: Pintér Andrea

06-30/399-44-65
www.sportkapu.hu/body-holly
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dott, segített, ahol tudott,
élelmiszert vitt, amerre járt.
Zsivkovits Pantaleimon püspök saját vagyonából 100
forintot adományozott és 94
Ft 10 krajcárt gyûjtetett Szentendrén, Pomázon és Kalászon
a rászorulók részére.

MINDENT ELVERT
A JÉGESÕ
Sajnos a természeti csapások
továbbra sem kímélték a környéket. Az 1839-es évben a
nyár eleje nagyon forró és száraz volt. Július 29-én viszont
hatalmas vihar kerekedett.
Délután 4 óra tájban nyugatról délfelé húzódva iszonyatos
szélvésszel párosult jégzápor
ömlött a szentendrei és a pomázi szõlõhegyekre. Nemcsak
a szõlõszemeket verte le, hanem a leveleket és a venyigéket is tönkretette, egyetlen
tõke sem maradt épen. A
szentendrei szõlõsgazdáknak
pótolhatatlan veszteségeket
okozott, és már egymás után
ötödször ment tönkre a bortermésük. Ráadásul korábban
„marhadög” pusztított az állatok között. Mindezekrõl az
eseményekrõl a Budapesti
Rajzolatok és a Jelenkor címû
újságok számoltak be.

A HERCEGPRÍMÁS
ELENGEDI A BORDÉZSMÁT
Az alábbi levelet a Hírnök címû
lap esztergomi levelezõje
küldte el a szerkesztõnek, aki
az 1840 július 12-i számban
közölte le: „Esztergom, július
6. Mivel Sz.Endre mezõvárosa
lakosai 1838-dik esztendõben
a Duna vizözöne, 1939-dik évben pedig a jégesõ által szõlõikben igen nagy kárt vallottak
(pedig majd csak egyedül szõlõmûvelésbõl élnek), s azért
mult évben õ herczegségétõl

Wasserhöhe den 15 März
1838 - Árvízszintjelzõ
tábla a Dumtsa Jenõ u.
20. sz. ház falában a mai
járdaszinttõl 170 cm-re
Kopácsy József primástól a bordézsma elengedését, a városi
magistratus a szent-endrei község nevében alázatosan kérte
õ herczegsége olly kegyes vala
és ezen kérelmet teljesíteni
méltóztatott. Azért a szentendreiek hallván herczegprimás
visszaérkezését, a pozsonyi országgyûlésrõl Esztergomba fényes küldöttséget rendeltek,
hogy õ herczegségének a
sz.endreiek forró háláját fejezze ki a bordézsma e kegyes
elengedéséért. Két küldött a
magistratus tisztjeibõl, négy
pedig a község tagjaiból választtatott. A küldöttség magyarul öltözve ma délelõtt õ
herczegségéhez ment, s a városi
kapitány Belgrády Pál úr, a küldöttség s a szent-endrei magistratus és község nevében nemzeti nyelvünkön derék hálabeszédet tartott. Õ herczegsége
kegyesen felelni, s a küldöttekkel szokása szerint magyarul
beszélni méltóztatott, s örömét
nyilvánította, hogy a küldöttek
(ráczok és illyrek) a nemzeti
nyelvben olly jártasok.”
Eddig tartottak a korabeli pesti
hírlapok írásai a Szentendrét
és lakóit sújtó természeti
csapásokról.
Ürmös Lóránt

Emberélet Alapítvány
és Florance Nõvérszolgálat
a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata
H: 14-16 óráig HAVASS MÁRTA
asztrológus
K: 9-13 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás
15-17 óráig DR. BENES ERIKA
belgyógyász, pszichoterapeuta,
Simonton terápia
17-19 óráig WAHR NÓRA
természetgyógyász
Cs: 17-19 óráig MÉSZÁROS JUDIT
természetgyógyász
P: 13-15 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás
2000 Szentendre,
Paprikabíró u. 4 .

BÉKEJEL SZENTENDRE
MÁRCIUS 29. 18.00
FÕ TÉR
A BÉKE ERÕ.
ERÕ, MELY ÚJ VILÁGOT
TEREMT.
JELENTKEZZ!

e-mail: emberelet@gmail.com

Tel.: 06-20-995-7167

www.humendre.hu
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Bronzba zárt áhítat

Ember és hit

Orosz fémikonok mûvészete és teológiája
március 14. – június 13.

Lukács Tibor szentendrei festõmûvész Ember és hit címû tárlata
nyílik meg a leányfalusi Faluházban március 14-én 18 órakor.
„Lukács jelei nem felelnek meg a liturgiának, nem is lehetne
templomokban találkozni vélük, ám ugyanazt a belsõ utat,
ugyanazt az emelkedett világlátást teszik plasztikussá, mint amit
több száz éve a katolikus és görögkeleti templomokban megfestettek mûvészelõdei. Lukács Tibor belülrõl megélve teremti újjá
világát, megkeresi az õsi jelképek és a mai befogadók kapcsolódási
pontjait, elénk tárja a mindennapokon túlmutató lét 21. századi
nagy kérdéseit és tétova válaszait. Nincs olyan alkotása, amit ne
akartam volna újragondolni, amit közömbösen kikerültem volna.
Minden egyes kereszt, bábufigura, biblikus utalás, egyének és
csoportok, nyugalmak és feszültségek, fény, árnyék továbbgondolásra késztetett.” Ezekkel a szavakkal jellemzi a kiállítást
megnyitó Kováts Kristóf Lukács Tibor festõi világát.
A vernisszázson Gyermán Júlia hegedül és Kertész József verseket
szaval. A kiállítás március 28-ig tart nyitva.

Az orosz fémikonokra mintegy
két évtizeddel ezelõtt figyelt
fel a kutatás és a muzeológia.
Puskin, Csehov és Dosztojevszkij mûveiben gyakran
emlegetik ezeket a fémikonokat, de pontos liturgikus
jelentésüket, magánájtatosságban elfoglalt helyüket, s
hogy pontosan milyenek is
ezek a kis mûremekek, sokan
nem tudják.
Az orosz fémikonok mûvészete
elsõsorban az óhitûek (raszkolnyikok, szakadárok) kultúrájához kötõdik. Ezek a bronzból, sárgarézbõl öntött és gyakran színes zománccal díszített
ikonok igen magas mûvészi
értékkel rendelkeznek.
A fémikonokat az óhitûek
gyakran magukkal hordták,
megörökölvén szüleik, nagy-

Vajda-séta
Szentendrén nyíló
testkezelõ szalonba
keresünk hatórás
váltott mûszakba
munkájára igényes
kollégákat.

Elvárások:
z legalább középfokú
végzettség
z kozmetikusi vagy
egészségügyi
végzettség vagy
gyakorlat elõnyt
jelent
z magas munkabírás
z szolgáltatói hozzáállás
z önállóság
Amit kínálunk:
z bejelentett,
versenyképes
fizetés
z folyamatos képzés
z színvonalas
munkafeltételek
Szakmai önéletrajzát
az office@bartaconsulting.hu címre
várjuk.

Vajda Lajosnak, a szentendrei festészet meghatározó, emblematikus alkotójának szentelte márciusi sétáját a Szeresd
Szentendrét egyesület. A kétórás program azonban a hagyományos mûvészettörténeti értékeléstõl gyökeresen eltérõ volt.
Krizbainé Szabó Éva, a PMMI múzeumpedagógusa azokat a jellegzetes motívumokat mutatta meg a szerb temetõ régi
sírkövein, majd a Belgrád Székesegyház sok évszázados epitáfiumain, amelyekkel a séta végén, a Vajda Múzeumban látható
képeken is találkozhattak a résztvevõk.
Az okos, értõ tárlatvezetés során nemcsak Vajda életének és mûvészetének különbözõ korszakait ismerhették meg a résztvevõk, hanem a kortárs Radnóti versei, Bartók zenéje és a festõ-grafikus
képei között eddig fel nem ismert összefüggéseket, sorsuknak,
zsidó létüknek meghökkentõ azonosságait fedezhették fel, tudhatták meg. Ez, a huszadik század elsõ felébe visszanyúló idõutazás
nem mindennapi élményt adott mindazoknak, akik ezen a kellemes
vasárnap délutánon együtt sétáltak Vajda nyomában.
Rappai

Hol a horizont?
Szeretettel ajánlom az egyhangúnak tûnõ mindennapok keretébõl kiszakadni vágyóknak Lajtai Langer Péter kiállítását az
Erdész Galériában. Noha, Ottlik Géza szavait érzem hozzám
igazán közelállónak: Egy kiállítás képeinek nincs szükségük
szavakra, magyarázatokra…mégis, a nagyérdemû érdeklõdésének felkeltésére az elemzõ barát, Pál Zsuzsa szavait idézem:
„Lajtai Langer Péter fotóalapú munkái rendhagyó módon kerülnek ezekben az években a nemzetközi kiállítóterek és galériák
falaira. A Budapesten született mûvész fiatal éveiben verseket
írt, fényképeket készített, majd 33 éven keresztül messze az
ország és a mûvészet határain kívül élt. Az ezredforduló után
költözött vissza Magyarországra, és kezdte újra alkotói pályáját,
immár a modern digitális fotótechnika alkalmazásával. (…)
A modern ember nehezen feloldható ellentmondásait látjuk a
képein. Miket is? Látunk vonatokat és faágakat. Alkalmas kellékek egy kellemes utazás ábrázolására. A képek láttán mégsem
ezt érezzük; inkább azt, hogy egy utazás lehet kellemes, de

szüleik ikonját, így nem csak
az ábrázolt szentre, hanem
õseikre is emlékeztek. Az igazi
hívõt ezek a fémikonok egész
életében elkísérték. Utazáskor, zarándokutakon gyakran
házi oltárként felállították,
imádkoztak elõtte.
2005-ben a moszkvai Rubljov
Múzeum tudományos munkatársainak közremûködésével
az Iparmûvészeti Múzeumban
dr. Ruzsa György rendezte meg
a világ eddigi legnagyobb
orosz fémikon kiállítását,
melynek sajtóvisszhangja igen
kedvezõ volt.
Ezt a sort folytatja a kiállítás
Szentendrén (ahol az 1690-es
szerb betelepülés óta az ortodox kereszténység gyökerei
igen erõsek), úgy, hogy számos eddig ismeretlen, kiemelkedõ mûvészi értékû, áhitatot
keltõ ikont csodálhatunk meg.
Közel száz mûalkotás kerül kiállításra, mindegyike igen magas
mûvészi kvalitású. Ikonográ-

fiai vonatkozásban e tárgyak
igen változatosak: kiemelkedõ
a Magyar Nemzeti Múzeum 1213. századi ásatási anyaga, de
jelentõs az esztergomi Keresztény Múzeum és az Iparmûvészeti Múzeum mûtárgyegyüttese is. A közgyûjteményekben õrzött ikonokon kívül
néhány igen szép darabot
magángyûjteményekbõl kölcsönöztünk.
A kiállításhoz 32 oldalas, 12
színes reprodukciót tartalmazó katalógust tervezünk
kiadni, melyben a tárgyfotók
mellett az orosz festészet
remekeibõl is közlünk hármat
(Perov, Szurikov és Kusztogyijev egy-egy képe), melyek
a fémikonok mindennapi
használatáról, a régi oroszok
életében elfoglalt szerepérõl
tájékoztatnak.
A március 14-én, pénteken
16 órakor nyíló kiállítás a
Tavaszi Fesztivál programsorozat részeként bel- és külföldi közönséget egyaránt vonzó
kulturális csemege lesz, így
már a húsvétot megelõzõ
nagyhéten a „nyugati keresztények”, majd ezt követõen az
ortodox húsvétra készülõdõk
is az ünnepkörhöz illõ kiállításon találkozhatnak az elmélyült vallásos gondolkodás
rekvizitumaival.
Szentendrei Képtár
(Szentendre, Fõ tér 2-5.)
Kurátor: Dr. Darkó Jenõ
megyei múzeumigazgatóhelyettes, szakértõ: Dr. Ruzsa
György egyetemi tanár, ELTE
Mûvészettörténeti Intézet

lehet megrázóan drámai is, mint ahogy a táj is lehet szép, de
lehet a rossz emlékezet lepusztult vidéke.
Az asszonyportré is hasonló ellentmondást sugall. A „Barátnõk”
címet viselõ képen öt asszonyt látunk, holott csak egy áll elõttünk. Miért több, ha egy, és miért egy, ha több? De errõl nem
Lajtai Langer képe szól csak, hanem saját életünk is.
Sokszor szerszámokat látunk. Már-már megjavítanánk velük
valamit, ha éppen tudnánk, mit és hogyan. Lassan megértjük;
bár annak látszanak, ezek nem is szerszámok. Inkább szerszámtörténet. Azt éreztetik, hogy szerszámmal a kézben, ügyesen el
lehet rontani a jót és csak nehezen megjavítani a rosszat. Valami
elromlott, más valami éppen megjavult, szerszám pedig a közelben sem volt. (…)
A mûvész a képalkotás módszereivel is kifejezi a modern lét
elhatalmasodó ellentmondásait. Képei festményszerûek, holott
fényképek; fényképszerûek, holott virtuálisan festettek; ez egy
még neve-nincs mûfaj, vagy ahogy ezt angolul mondani szeretik:
photo-based art.“
A kiállítás nyitva: március 30-ig, Erdész Galéria, Bercsényi u. 4.
Lejegyezte: London Katalin
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Fiatal Képzõmûvészek Nemzetközi Biennáléja
MûvészetMalom, SZENTENDRE • 2008. március 14 - április 13.
Szervezõk: Budapest Art Expo
Alapítvány, MûvészetMalom,
Szentendre
A Budapest Art Expo Alapítvány kuratóriuma örömmel
nyugtázhatja, hogy a pályakezdõ, fiatal mûvészeknek
szervezett Budapest Art Expo
FRISS kiállítás egyre nagyobb
érdeklõdést keltett mind az
alkotók, mind a tárlatlátogatók körében. A kétévente jelentkezõ bemutatóra folyamatosan nõtt a pályázók száma,

ELÕADÁS
AZ ÕSSEJT-KUTATÁSRÓL
Az õssejt-kutatás egyik legfontosabb kérdése a felnõtt
õssejtek többszörözése. Betegségre, balesetre, öregedésre választ kaphat, ha elmegy a
Dunaparti Mûvelõdési Házba
(Duna-korzó 11/A) március
26-án 19 órára.

KONZERVATÍV ESTÉK
A Ferences Gimnáziumban
(Áprily L. tér 2.) március 26án, szerdán 18.30-kor kezdõdik a Konzervatív esték legközelebbi elõadása A zsidó
Jézus címmel. Az est vendége:
Jelenits István atya, piarista
szerzetes-tanár.

az idei kiállításon is elõreláthatóan közel százan vesznek részt. A fiatalok többnyire
képzõmûvészeti egyetemek
vagy fõiskolák végzõs hallgatói, valamint friss diplomás
alkotómûvészek. Mûfaji megkötöttségek nélkül, szabadon
lehetett pályázni a legújabb
alkotásokkal, egyetlen kritérium – a korhatáron belül – a
magas színvonal és mûvészi
minõség. A hagyományos festészet, grafika és plasztikai
mûfajok mellett a fotó, a

videó, a számítógépes animáció vagy az installáció egyaránt megtalálható a kiállítási
munkák között. A figurális
kifejezésmód jól megfér az
elvont fogalmazással, a realista ábrázolás a lírai absztrakcióval, az ironikus hangnem a
filozofikus szemlélõdéssel. A
finom rajzos stílus együtt az
expresszív olajfestéssel vagy
a számítógépes technikákkal.
Az expresszivitás, az agresszió
és a konvenciók tagadása mellett érdekes módon a har-

móniára törekvés, a kedvesség, a játékosság elfogadó
gesztusai is jellemzõek. Egyszóval idén is sokféleség a
jellemzõ, sûrû a kiállítás.
Szentendre, úgy tûnik, befogadta a fiatalok „friss” kiállítását idén is a MûvészetMalomban, amely kiváló stúdióhangulatot kölcsönöz a tárlatnak. Évek óta kiváló partnerkapcsolatban dolgozik az
Art Expo Alapítvány a MûvészetMalom munkatársaival, ez
is garantálja a rendezvény-

rajzi Múzeum, Sztaravodai út).
Ásztai Csaba képeit talán nem
is képeknek, hanem meditációs objektumoknak kellene
hívnunk. A szemlélõdéshez a
ráhangolódást megkönnyíti
Szemadám György megnyitója
és Borbély Mihály zenei bevezetõje, amely a zene nyelvén
próbál meg a mûvészi útkeresésrõl „beszélni”. A kiállítás
megtekinthetõ május 15-ig,
hétfõ kivételével 9-tõl 16
óráig.

grafikus mûvész, Petlánovics
József festõmûvész, valamint
Seres Sándor és Rákos Katalin
festõk mûveibõl kiállítás az
Anonymus Étteremben (Kucsera F. u. 17.). Megnyitja:
Fekete Nóra. Megtekinthetõ
április 16-ig az étterem nyitva
tartási ideje alatt.

Zenészsikerek
a továbbképzõsöknél

ÜNNEPI HANGVERSENY
Március 18-án, kedden 19 órakor az evangélikus templomban J. S. Bach születésnapja

Március 14-én új, gazdagabb
programmal újra moldvai
táncház a Napórásházban!
17 órától 18.30-ig csángó
mesék, népi játékok, népdalok, aprók tánca gyermekeknek Szilágyi Angélával
(Csíkfalu, Moldva).
18.30-21.00 felnõtteknek
moldvai táncház. Kísér a Sültü zenekar.

Március 26-án, szerdán 10
órakor Kis Imre, a Szent Korona
Szövetség elnöke tart elõadást
a Gondozási Központ (Sztaravodai út 2.) idõsek klubjában.
A belépés díjtalan, mindenkit
szeretettel várnak.

Március 14-én, pénteken 17
órakor nyílik Ásztai Csaba kiállítása Úton címmel a Skanzen
Galériában (Szabadtéri Nép-

Március 18-án 15 órakor
Fucskár József festõmûvész
...a Dráva festõje... címû
kiállításának megnyitója
lesz a Helyõrségi Klubban
(Dózsa Gy. ût 8.). A kiállítás
március 28-ig tekinthetõ
meg 10-18 óra között.

dr. Gergely Mariann
mûvészettörténész, kurátor

I. díjas lett a Lachegyi Róza
hegedûs (tanára: Szendi Emma), Lachegyi Anna gordonkás
(tanára: Pejtsik György) és
Horányi Kata zongora (tanára:
Richter Annamária) trió.
II. díjas lett Pap Sarolta zongora szakos tanuló (tanára:
Völgyesi Zsuzsanna).
III. díjat nyert Szentendrérõl
a Szamos Annamária fuvola
(tanára: Kovács Zsuzsa) és Fülöp Bence, Sergõ Márton valamint Ács Tamás ütõhangszeresek (tanáruk: Bártfai Zoltán)
alkotta quartett.
Ökrös Csaba, a zeneiskola népihegedû-tanára különdíjat kapott a versenyre komponált
alkotásáért.

MOLDVAI TÁNCHÁZ

SZENTENDRE
ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEI

ÚTON

A DRÁVA FESTÕJE

Március 7. és 9. között tartották a VI. Országos Továbbképzõs Zeneiskolai Versenyt a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolában. Nagy örömünkre szolgál, hogy a két és fél napos
megmérettetésen városunk
diákjai és felkészítõ tanáraik
is szép sikerrel szerepeltek.
A verseny végeredményeként
három szentendrei díj született a Vujicsics Tihamér Zeneiskola diákjainak és tanárainak köszönhetõen.

sorozat népszerûségét. Jó
pályakezdés egy ifjú mûvész
számára, ha induló éveiben
lehetõsége adódik Szentendrén, a mûvészetek városában
bemutatkozni.

alkalmából hangverseny lesz.
Mûsor: J. Ch. Bach: C-dúr fagottverseny; J. S. Bach: Ich
folge dir (ária); D-dúr brandenburgi verseny; 51-es kantáta. Közremûködnek: Bokor
György (fagott), Béres Judit
(szoprán), Kovács Zsuzsanna
és Kádár Krisztina (fuvola);
Papp Dániel (hegedû), valamint a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárai.

KIÁLLÍTÁS
AZ ANONYMUSBAN
Március 16-án, vasárnap 17
órakor nyílik Fekete Viktorné
festõmûvész, Mayer Lajosné

HELYÕRSÉGI KLUB
Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Jegyárak:
Gyermek: 500 Ft (2 éves kor
Március
29. szombat
alatt
díjtalan)
15 óra 900 Ft
Felnõtt:
Családi: 1800 Ft
A DUNA
VIZE tea.
AÁRAD
büfében
zsíros kenyér,
magyarnóta
délután
További
idõpontok:
április 18., május 30., június
Jegyek elõvételben
27.
kaphatók a Helyõrségi
Klubban, vagy
rendelhetõk:
26/312-822, 505-042
Belépõ: 600-700-800 Ft

A VIFA Visegrádi Faipari Kft.
szakképzett munkatársakat keres,
igényes kivitelû beltéri ajtók
gyártásához, az alábbi
munkakörökbe:
• Bér- és munkaügyi elõadó
• Asztalos (bútor- és épületasztalos)
• Bútoripari felületkezelõ vagy
autófényezõ
• Gyártás elõkészítõ ( mûszaki rajzok és dokumentációk készítése)
Jelentkezni az alábbi címen lehet:

VIFA Visegrádi Faipari Kft.,
2025 Visegrád, Bányatelep
Tel.: 26/398-144;
E-mail: recepcio@vifa.hu
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EGÉSZSÉG

Szecessziós pianínó eladó. Tel. (26)
380-005.

Rádzsa jóga Szentendrén (a piacnál).
Figyelem, szemlélõdés, ászánák, ellazulás, meditáció. Kedden és pénteken 5-fél hétig, szerdán fél 9-tízig.
Tel. 06-30-512-0051 Bedõ Krisztina.

Könyveladás! Ha már nem fér el a
könyveitõl, eladhatja õket saját maga
a www.eladomakonyvem.hu weblapon. Ha nem akar vele bíbelõdni, átveszem õket bizományba, vagy megvásárolom készpénzért. Tel. (26) 314677, kisvador@gmail.com.
Eladó 4 kishûtõ, 1 fagyasztó (300 literes), 1 pénztárgép, 1 napernyõ, 4
apácarács. Tel. 06-20-255-3264.
Költözködés miatt sürgõsen, áron alul
eladó egy akasztós, 3 ajtós koloniál
szekrény, 2 rekamié, egy dohányzó
asztal, 2 fotel, 2 puff külön-külön is
eladó. Tel. (26) 301-408.
Kövek árusítása és kivitelezése! Tér
és-falburkoló kövek, antik kövek, régi
nagy és kisméretû téglák árusítása
Tahitótfaluban a volt TSZ telepén. Tel.
06-20-986-0504, 06-20-804-5448.
4 részes szekrénysor, 2 rész tükrös,
mindegyikhez 3 fiókos, világoskék,
egyedi arany díszítés 50 ezer Ft-ért
eladó Szentendrén. Tel. (26) 314-232.

ÁLLÁS
Keresünk részmunkaidõben szentendrei üzletünkbe heti 2 napra eladót.
Igény szerint több munkaidõ is lehetséges Budapesten a Nyugati pályaudvarnál lévõ üzletünkbe. Tel. 06-30365-7512.
Gyakorlattal rendelkezõ pultos-felszolgálót felveszek Tahiba (Tahi Grillbe), kocsival való járás megoldott
legyen. Tel. 06-20-536-7149.
Ékszerboltba eladót keresünk. Tel. 0630-949-9169, 17 óra után.
Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott szakácsot és felszolgálót keresünk
állandó munkára, azonnali kezdéssel.
Tel. 06-20-960-7833.
Szentendrei asztalosmûhelybe asztalost és fényezõt keresünk. Tel. 0630-914-0739 R-FA.
Szentendrei kávézóba gyakorlattal
rendelkezõ pultos-felszolgálót keresünk azonnali belépéssel. Tel. 06-20215-1047.

Már most készüljön a nyárra! Alakformáló cellulit masszázs és komplett
alakformáló programok! Tel. 06-30464-3223.
Alakformáló pilates torna és kismamatorna. Tel. 06-30-464-3223.
Talpmasszázs az otthonában. Tel. 0630-304-4919.

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30290-6742.
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.
Kiadó Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen (angol házak)
egy 60 nm-es lakás hosszútávra.
Ár: 60 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 0630-590-4166.
2 szobás, bútorozatlan albérlet kiadó
vagy eladó. Tel. 06-30-943-6981.
Egyedülálló nõ részére szoba kiadó.
Tel. (26) 303-212.
Kiadó Szentendrén, a Károly utcában
50 nm-es, erkélyes, I. emeleti lakás
hosszú távra. Ár: 50 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-30-321-5965.
Áprilistól kiadó 44 nm-es, igényesen
felszerelt lakás egyedi mérõórákkal a
Püspökmajor-lakótelepen 80 ezer Ftért. Tel. 06-20-368-8467.

Szentendrén, a Pap-szigetnél 1,5 szobás, gázfûtéses, bútorozott lakás kiadó. Tel. 06-20-934-5539.
Szentendrén hosszú távra kiadó 1 fõ
részére (férfi) 20 nm-es szoba+fürdõszoba (konyha nincs). Ár: rezsivel 45
ezer Ft. Tel. 06-30-540-3516.
A Püspökmajorban 70 nm-es, 2 +
2 félszobás, földszinti lakás április
1-jétõl hosszú távra kiadó. Tel. 0620-954-6733.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén, a fõútvonal mellett 100
nöl telken 80 nm lakóterû családi ház
(garázs, kazánház, kamra, tûzelõtároló) sürgõsen eladó. Tel. 06-70244-5700.

ÁLLÁST KERES

Szentendrén, a Pap-szigetnél földszinti, gázfûtéses lakás 11,5 millió Ftért eladó. Tel. 06-20-934-5539.

Kereskedelmi képesítéssel és gyakorlattal, ukrán és orosz nyelvtudással,
jogosítvánnyal, rugalmas hozzáállással munkát keresek. Lindner Ljudmila
06-30-430-4060.

Szentendrén Dózsa Gy. úton 43 nm 1,5
szobás felújítandó földszinti lakás
eladó. Irányár: 10,9 millió Ft, és 68
nm 2,5 szobás jó állapotú, I. emeleti
lakás 25 nm kertrésszel és garázzsal
eladó. Irányár: 16,9millió Ft. Tel. (26)
301-952.

Pismányban 3 szobás, nappalis
modern lakóház, szép panorámával 150 ezer Ft-ért kiadó. Tel. 0630-299-0376.

Az angol házakban 3. emeleti lakás
eladó. Tel. 06-30-966-8497.

Építkezõk! Felelõs mûszaki vezetõ
munkát vállal. Tel/fax. 06-1-2853337, 06-70-507-1328.

30 nm-es dupla garázs, 60 nm-es,
2001-ben felújított lakás eladó Szentendrén, a Kondor Béla u. 24. szám alatti társasházban. Tel. 06-20-570-4132
az esti órákban.

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

Eladó a Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, erkélyes
lakás eladó. Ár. 11,9 millió Ft. Tel. 0670-383-5002, 06-70-383-5003.

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

nA Püspökmajor-lakótelepen 68
nm-es, 2,5 szobás földszinti lakás
38 nm-es duplagarázzsal eladó.
Tel. 06-20-954-6733.

Eladó Szentendrén, 52,3 nm-es, földszintes, 4 éves, kertkapcsolatos, lakás
7,5 nm terasszal, egyedi burkolatokkal, berendezés nélkül. Ár: 17,5 millió
Ft. Tel. 06-70-382-0822.

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

Szentendrei társasüdülõben 28 nm-es,
emeleti, téliesített garzon eladó. Tel.
06-70-624-9533.

Áron alul Tahitótfaluban sürgõsen
eladó egy tornácos családi ház. Tel.
06-20-483-1868.

nSzentendre óvárosában családi
ház eladó. Tel. 06-20-450-1652.

Szentendrén, Izbégen kétlakásos családi ház (külön bejárattal) 900 nm-es
telken eladó. Alapterülete 2 x 112 nm,
hõszigetelve, újjáépítve 2003-ban.
Panorámás, teljes közmû, rendezett
telek. Ár: 62 millió Ft. Tel. (26) 318219.

Tahiban a fõúttól 600 méterre, 1,2
hektáron (12 ezer nm) telek, villany, víz, gáz bekötési lehetõséggel, panorámával 25 millió Ftért eladó. Ritka lehetõség! Tel. 0630-299-0376.
Eladó telkek 4 milliótól 40 millióig, és
bérlemények kiadók 40 ezertõl 250
ezer Ft-ig. Tel. 06-30-299-0376.

Eladó építési telek a Pap-szigettel
szemben. Irányár: 14,9 millió Ft. Tel.
06-70-454-03621.

Nem szezonális üzletbe keresek
németül és angolul beszélõ felszolgálót, konyhai kisegítõt és szakácsot.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!
Tel. 06-70-555-0324.

Könyvelõirodában keresek munkát fõ
vagy részmunkaidõben, 11 éves közhivatali kapcsolódó ismeretekkel. Tel.
06-20-399-6725.

Szentendrén a fõúttól 150-200
méterre, jó helyen, egy komfortos, szép kis kõház (30 nm+terasz)
150 nöl fenyõfás kerttel telekáron,
olcsón, 12 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Szoba kiadó diáknak, lánynak, párnak. Rögzítõ: (26) 300-419.

Kis házat bérelnék Leányfalun vagy
környékén. Tel. 06-20-481-9961.
keretbe

Igényesen felújított vendéglõbe 2535 év közötti pultos lányokat keresek.
Tel. 06-20-962-4940, 06-20-2233098.

Kétgenerációs belvárosi családi
ház eladó, elcserélhetõ. Tel. (26)
314-199.

Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdohányzó, gyermektelen párnak, esetleg nõnek kiadó. Tel. 06-70-389-2139,
06-70-367-2645.

Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-2188854.

Szentendrei munkahelyre szakképzett
felszolgálót keresek. Tel. (26) 310498.

Leányfalun eladó egy két generációs, ötszobás kõház, garázzsal,
szuper panorámával a Dunára is.
Ikerház, de külön helyrajzi számon és saját 180 nöl-es telken van
mind a kettõ, egymástól függetlenül. Ára: 20 millió Ft. Tel. 0630-299-0376.

Eladó újszerû családi ház Dunabogdányban, szép kilátással (nappali+4
szoba). Ár: 33 millió Ft. 06-70-4540321.

Szentendrén, Pismányban családi
ház (3 szoba, nappali, 2 fürdõszoba, garázs), rendezett kerttel
hosszú távra is kiadó. Tel. (26)
328-413, 06-20-375-1596.

Gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk Szentendre központjában.
Fizetés megegyezés szerint. Tel. 0620-980-9274.

Leányfalu vége felé jól megközelíthetõ
csendes mellékutcában 187 nöl sík
telken, 100 nm lakóterû 3 szobás régi
építésû, bontandó lakóház. Víz, villany a házban, gáz a telken. Irányár:
16, 9 millió Ft. Tel. (26) 301-952.

Dunabogdányban 720 nöl telek eladó.
Tel. (26) 380-005.

A skanzen éttermeibe szakácsot, konyhalányt és mosogatót állandó munkára
felveszünk. Keresünk továbbá alkalmi
felszolgálókat, fõleg hétvégekre. Tel.
06-30-618-6230.

Gyakorlott könyvelõt keresek, esetleg
irodavezetõnek is. Tel. 06-30-5438950.

Leányfalu központjában egyszintes,
100 nm-es, 3 szobás lakóház, plusz
egy 40 nm-es lakóház, 280 nöl fenyõfás, szép udvarral, korrekt áron 30
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es,
2 szobás, bútorozatlan lakás hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-233-5531.

Szentendrén 45 nm-es új lakás alacsony rezsivel bérbeadó. Ár: 59 ezer
Ft+rezsi/hó. Tel. 06-30-268-0204.

Leányfalu legszebb részén, õsfás
villasoron, templom mellett, központ közeli helyen, szép tervezésû,
de bontásra szoruló 70 nm-es ház
200 nöl kerttel, telekáron 26 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Tahitótfaluban 550 nöl panorámás, üdülõövezeti telek 2,5 millió Ft-ért eladó. Jó hely kis befektetés! 5% beépíthetõség. Tel. 0630-299-0376.
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Eladó nagy telek a Bükkös-patak
partján. Kuriózum! Tel. 06-70-4540321.
Eladó építési telek Pismányban örökpanorámával. Ár: 16,9 millió Ft. Tel.
06-70-454-0321.
Eladó családi ház a Kálvária tér
közelében. Ár: 59,99 millió Ft. Tel. 0670-454-0321.
Szentendre óvárosában 60 nm-es
házrész eladó. Irányár: 10,9 millió Ft.
Tel. 06-20-958-8701.
Augusztus végi költözéssel, Bükkösparthoz közeli 135 nm-es igényesen
felújított, sorházi lakás garázzsal
eladó. Irányár: 34,5 millió Ft. Tel. 0670-336-5530.
Pismányban panorámás, 242 nöl-es,
enyhén lejtõs telek eladó. Irányár: 11
millió Ft. Tel. 06-20-958-8701.
Leányfalu és Tahi határában enyhe leejtésû, panorámás, összközmûves 300
nöl-es telek eladó. Irányár: 9,8 millió
Ft. Tel. 06-20-958-8701.
Tahiban háromszintes, fürdõmedencés
sorház eladó. Tel. 06-20-412-6367.
Szentendrén, a belvároshoz közel 153
nöl-es telken, két szinten összesen
180 nm-es, két generációnak és vállalkozásnak is alkalmas ház tulajdonostól eladó. Irányár: 37 millió Ft.
Tel. 06-30-286-3760.
Szentendrén családi házban felújított
80 nm-es tetõtéri lakás kertrésszel
16,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30268-0204.
Szentendrén felújított házban 38 nmes, 2 szobás lakás 7,9 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-268-0204.
Szentendrén 25 nm-es, téliesített,
összközmûves, könnyû szerkezetes ház
3,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2680204.

Bükkös-pataknál 165 nöl-es telekrész, építési tervekkel eladó.
Kivitelezés lehetséges. Ár: 20 millió Ft. Tel. 06-20-323-6233.

Kiskópé Gyermekfelügyelet – jöhetsz
egész napra, de 1-2 órára is. Tel. (26)
310-365, 06-70-944-5801.
Édesvízi akváriumok telepítése és karbantartása egyedi és elõre gyártott
akváriumok, saját tenyésztésû és
importált diszkoszhalak folyamatosan
kaphatók. Tel. 06-30-441-8825, email: tortahaz@citromail.hu
Takarítást, gyermekfelügyeletet vállalok a nap bármely idõszakában. Tel.
06-20-206-7081.
Automata öntözõrendszerek tervezése, telepítése a legmegbízhatóbb,
legmodernebb megoldásokkal. Szolgáltatásaink: helyszíni felmérés, ingyenes ajánlat-készítés, tanácsadás,
karbantartás, garancia a megépített
rendszerre. Tel. 06-70-941-3401.

Takarítást, vasalást vállalok. Tel. 0620-265-7138.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-9072.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.

Leányfalun 3 szintes, 228 nm-es luxusház eladó. Tel. 06-20-951-9549.

Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26)
312-340.

Esztergomban, a Petõfi úton eladó egy
3 szobás, 100 nm-es ház, gépkocsi
bejárattal, pincével, garázzsal. Irányár: 19,5 millió Ft. Tel. 06-20-203-1179.

Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel.
(26) 312-340.

OKTATÁS

Szentendrén 40 nm-es helyiség
bérbeadó kereskedelmi vagy egyéb
tevékenységre. Tel. 06-30-9625719.

ÜZLET

Matematika korrepetálást vállal mérnök-tanár eredménycentrikus módszerrel, nagy gyakorlattal. Tel. 06-30330-0554.
ECDL vizsgára felkészítés. Tel. 06-30330-0554.

Szentendrén, a Kõzúzó utcában 30 nmes iroda teljes infrastruktúrával bérbeadó. Ár: 59 ezer Ft+rezsi/hó. Tel.
06-30-268-0204.

Asztrológia! 12 alkalomból álló
asztrológiai alaptanfolyam indul
Szentendrén március 21-én, este
fél nyolckor a tavaszi napéjegyenlõség alkalmával. Tel. 06-30-5120051 Bedõ Krisztina.

Szentendre belvárosában 20-30 nmes üzlethelyiséget vásárolnék. Tel. 0620-951-9549.

Rajz és -festõiskola Szentendrén. Tel.
06-30-389-2250 Laár Balázs.

Április 1-jétõl a Bogdányi utcában 25
nm-es üzlethelyiség kiadó üzletnek,
irodának, raktárnak, mûhelynek.
Irányár: 50 ezer Ft+rezsi/hó. Tel. 0670-386-5821.

Angol nyelvtanfolyamok minden szinten, magánórák, hétfõtõl szombatig,
délelõtt, délután a szentendrei HÉVvégállomás mellett és Pomázon. Tel.
06-70-527-3879.

SPORT
Hastánc, arabian fitness, kedden,
csütörtökön és vasárnap. Tel. (26)
317-792, visszahívjuk!

Szentendrén 8 szobás panzió hosszú
távra kiadó. Tel. (26) 314-274.

Kiadó üzlethelyiség Szentendre belvárosában. Tel. (26) 380-005.
Befektetés, hitel, biztosítás, gazdasági, jogi szolgáltatás. Tel. (26)
300-419, 06-30-949-6456.
Bõrgyógyászat, pedikûr, manikûr,
mûköröm otthonában is. Tel. 0630-949-6456.

SZOLGÁLTATÁS
Szentendrei könyvelõiroda vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körû könyvelését, bérszámfejtést, beszámolók elkészítését,
elektronikus bevallás (adatrögzítést is vállalunk). Tel. (26) 400450, e-mail: konyveles@pagekft.hu
Felelõs mûszaki vezetést vállal nyugdíjas építészmérnök. Tel. 06-30-9344992.
Kutyakozmetika Szentendrén. Tel. 0630-542-9920.

Új helyen
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a BER-IL Ingatlaniroda
márciustól a Vasúti villasor 1.
I. emelet címre költözött.
A telefonszám változatlan
(26) 301-952, 20/326-3645.
www.berilingatlan.hu és
berilingatlan@t-online.hu

programok 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Március 14. péntek 18 óra
BEM ÉS PETÕFI
Dr. Szép Tibor elõadása

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyár: 700 Ft
Március 14. péntek
16.30 BEETHOVEN ÁRNYÉKÁBANszínes feliratos amerikai-német
film, 2006 (12)
rendezõ: Agnieszka Holland
18.30 VÁGY ÉS VEZEKLÉS - színes
feliratos angol film, 2007 (12)
rendezõ: Joe Wright
20.45 ARANYKAPU - színes feliratos francia-olasz filmdráma, 2006
(12) rendezõ: Emanuele Crialese
Kisterem:
18.00 Az Inari vándorai - Lappföld
- magyar természetfilm
Március 15. szombat
14.00 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai film, 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
15.45 VÁGY ÉS VEZEKLÉS - színes
feliratos angol film, 2007 (12)
rendezõ: Joe Wright
18.00 SZÍNES FÁTYOL - színes feliratos amerikai-kínai film, 2006 (12)
rendezõ: John Curran
20.15 VÁGY ÉS VEZEKLÉS
Március 16. vasárnap
14.00 LUDAS MATYI - színes magyar rajzfilm, 2007 rendezõ: Dargay
Attila
15.30 HÉTKÖZNAPI
MENNYORSZÁG - színes feliratos
svéd film, 2004 (12) rendezõ:
Khémir Nacer
18.00 VÁGY ÉS VEZEKLÉS - színes
feliratos angol film, 2007 (12)
rendezõ: Joe Wright

20.15 BRAZIL RITMUS - színes
feliratos brazil-finn-svájci film,
2005 rendezõ: Mika Kaurismaki

Március 14 - 29.
Mûsoron A. Vivaldi, Ph. E. Bach,
Elgar, Ádám Jenõ mûvei
Vezényel: Fenyõ Gábor és Bokorné
Forró Ágnes, Wolfné Kovács Zsuzsa
Belépõjegy: 600 Ft
Március 16. vasárnap, 19.30 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
„AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK
A VALÓDIT“ – EPERJES KÁROLY
ÖNÁLLÓ ESTJE
Zenés, rendhagyó irodalmi est
a XX. század istenkeresõ költõitõl
(Ady, Babits, József Attila, Pilinszky)
Közremûködik: Négyessy Katalin
(gordonka). Csak 12 éven felülieknek!
Belépõjegy: 1500 Ft

Március 18. kedd
- „Túlsó P'Art”
18.15 SZENT SZÍV - színes feliratos
olasz filmdráma, 2005 (16)
rendezõ: Ferzan Özpetek
20.15 A HETEDIK SZOBA - színes
magyar-lengyel-olasz film, 1995
(12) rendezõ: Mészáros Márta

PMK SZÍNHÁZTEREM
Pátriárka u. 7.
Belépõdíj: 500 Ft
Március 14. péntek, 18 óra
AMERIKAI GENGSZTER
Feliratos amerikai krimi, rendezte:
Ridley Scott
Március 21. péntek, 18 óra
ALIENS VS. PREDATOR
A halál a ragadozó ellen 2.
Amerikai akciófilm, rendezte. Colin
és Greg Strause

Március 28. péntek, 18 óra
CASTING MINDEN
Magyar zenés film, rendezte: Tímár
Péter

Népdalverseny
– ötödször
Ötödik alkalommal rendezték meg
az Izbégi Általános Iskola pedagógusai a minden évben egyre színvonalasabb városi népdalversenyt
március 7-én, pénteken délelõtt.
A Szentendrén tanuló 6-14 éves
diákok megmérettetésén népdal,
népzene, néptánc és mese teremt
kapcsolatot a résztvevõk között,
akik egyénileg, párban vagy csoportosan mutathatják be énektudásukat.
Szvorák Kati Liszt- és Kodály-díjas
népdalénekes gyönyörû éneke, a
Szentendre Néptáncegyüttes felnõtt csoportjának tánca, valamint
Szigethi Ildikó óvónõ, a Filibili
Népdalkör tagjának népmeséi

Szentendrei Tavaszi Napok 2008

Március 17. hétfõ
- „Magyar P'Art”
18.15 MADÁRSZABADÍTÓ, FELHÕ,
SZÉL - színes feliratos magyar-orosz
film, 2005
rendezõ: Szaladják István
20.15 KALANDOROK - színes magyar vígjáték, 2007 (12) rendezõ:
Paczolay Béla

Március 19. szerda
- „Keleti P'Art”
18.15 HIMALÁJA - AZ ÉLET SÓJAszínes feliratos francia-angol-nepáli
film, 1999 (12) rendezõ: Eric Valli
20.15 VIRÁGOK VÖLGYE - színes
feliratos indiai-francia-japán film,
2006 (16) rendezõ: Nalin Pan
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Március 14. péntek, 17.30 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
A VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA TANÁRAINAK
ÜNNEPI HANGVERSENYE
Közremûködnek: a Ferences
Gimnázium diákjai
Március 14 - április 13.
MÛVÉSZETMALOM
BUDAPEST ART EXPO FRISS – FIATAL
KÉPZÕMÛVÉSZEK V. NEMZETKÖZI
BIENNÁLÉJA
Megnyitó:
március 14. péntek, 18 óra
A Budapest Art Expo Alapítvány idén
ötödször rendezi meg a a fiatal
képzõmûvészek nemzetközi biennáléját a MûvészetMalomban.
Március 15. szombat, 19.30 óra
PÉTER-PÁL TEMPLOM
BOGÁNYI TIBOR ÉS ZÁSZKALICZKY
ÁGNES LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE
Mûsoron J.S.Bach, René Guillou és
Joseph Rheinberger mûvei
Belépõjegy: 1500 Ft
Március 16. vasárnap, 18 óra
REFORMÁTUS TEMPLOM
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
Közremûködik: a Szentendrei
Kamarazenekar és a Musica Beata
kórus, Magyarkuti Nóra - szoprán,
Kántor Enikõ - fuvola

Együttes vezetõjének és a Budakalászi Zeneiskola igazgatójának) nagy fejtörést okozott, hogyan rangsorolják a több tucatnyi
résztvevõ teljesítményét. Eredics
Gábor az eredményhirdetés elõtt
a fellépõket értékelve kijelentette: az itt hallott elõadások kilencven százaléka megállná a helyét
egy országos népdalversenyen is.

Március 22. szombat, 10 óra
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés és díszítés többféle
technikával
Március 25. kedd, 19 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
GHYMES KONCERT
Belépõjegy: 2000 Ft
Március 28. péntek, 10 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
BAJUSZ - PÁZMÁN LOVAG
A Maszk Bábszínház elõadása
Belépõjegy: 500 Ft
Március 28. péntek, 20 óra
DMH BARLANG
BALKAN FANATIC KONCERT
Tagok: Tzortzoglou Jorgosz,
Lepés Gábor (Lepe), Pásztor Anna
(Mc Jammin) és Rise FM.
Belépõjegy: 600 Ft
Március 29. szombat, 16 óra
PMK SZÍNHÁZTERME
TAVASZKÖSZÖNTÕ NÉPTÁNCGÁLA
I. rész: „SZÍVÜNK VÍGSÁGGAL...” –
Táncok, játékok, mulatság
Kalotaszegrõl – A SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES MÛSORA
Mûvészeti vezetõk: Kocsis Enikõ
és Fitos Dezsõ
Zene: Szalonna és barátai
II. rész „SZÍVE JÁRÁSÁT HALLOD
AZ IDÕNEK” – ZURGÓ EGYÜTTES Az

Labus Lili (Izbégi Ált. Isk. –
Császár Csilla) arany,
Szabó Bence 6. o. (Református
Gimn. – Székely Gábor és Kassai
Rita) ezüst,
Sárközi Mária Stella 7. o.
(Ferences Gimn. – Szvorák Kati és
Tardy Gergely) ezüst.

A népdalverseny eredményei
Középen Sergõ Sára –
kiemelt aranyfokozat
után megkezdõdött a fellépések
sorozata. A zsûri tagjainak (a tavaly Szentendre Város Pedagógiai
Díjával kitüntetett nyugalmazott
zenetanárnõnek, Monoki Lászlóné
Rózsa néninek, Forrai Judit zongoratanárnõnek, valamint Eredics
Gábor népzenésznek, a Vujicsics

Szólóének:
Sergõ Sára 6. o. (Szent András
Ált. Isk., felkészítõ tanár: Császár
Csilla) kiemelt arany, Arany
Fülemüle-díj,
Dulai Dóra 5. o. (Református
Gimn. – Szvorák Kati és Székely
Gábor) arany,
Tamási Vanda 8. o. (Ferences
Gimn. – Szvorák Kati és Tardy
Gergely) arany,

Aranyfokozatú énekkettõs

1993-ban alakult Zurgó Együttes
moldvai csángó népzenét játszik
Mûvészeti vezetõk: Demeter László és
Nagy Bercel
Belépõjegy: 800 Ft
Március 29. szombat, 19.30 óra
PÉTER-PÁL TEMPLOM
FASSANG LÁSZLÓ (ORGONA) ÉS
SZOKOLAY DONGÓ BALÁZS (DUDA,
FURULYA, SZAXOFON) ESTJE
Mûsoron Bach, Antonio de Cabezón,
Fassang László és Szokolay Dongó
Balázs mûvei
Belépõjegy: 1500 Ft
A hangverseny támogatója: OTP, MOL
Helyszínek:
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 1-3.
PMK SZÍNHÁZTERME
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
DMH BARLANG
Dunaparti Mûvelõdési Ház,
Duna-korzó 11/A
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
REFORMÁTUS TEMPLOM
Rákóczi Ferenc u. 14.
PÉTER-PÁL TEMPLOM
Péter-Pál u.
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas Béla u. 6.
Jegyek elõvételben kaphatók:
Tourinform SZENTENDRE
Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel.: 26/317-965, 317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu
Nyitva: március 15-ig:
hétköznapokon 9.30-16.30-ig,
szombat-vasárnap: 10-14-ig
március 16-tól:
hétköznapokon: 10-17-ig,
szombat-vasárnap: 10-16 óráig.
Pest Megyei Könyvtár portája:
hétfõ-péntek: 14-19 óráig
Az elõadások elõtt 1 órával
a helyszíneken lehet jegyet váltani.
Információ:
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing Kht.
Tel.: 26/312-657;
www.szentendreprogram.hu
A programsorozat támogatója:
Budapesti Tavaszi Fesztivál

Csoportos ének:
Gilicemadár népdalcsoport
(Szent András Ált. Isk. –
Kalmanovitsné Dévai Anikó)
kiemelt arany, Arany
Fülemüle-díj,
Napraforgó népdalkör (Izbégi
Ált. Isk. – Császár Csilla)
kiemelt arany,
Izbégi legények (Izbégi Ált. Isk.
- Fûné Páljános Tünde) kiemelt
arany,
Énekkettõs (Szent András Ált.
Isk. – Kalmanovitsné Dévai
Anikó) arany,
Fiú népdalkör (Református Gimn.
– Székely Gábor) ezüst,
Aranyesõ (Barcsay Jenõ Ált. Isk.
– Pintér Krisztina, Bagdán Valéria
és Csirke Endréné) bronz
Pedagógiai díj:
Szvorák Kati
Bokor
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Lovaglás – öröm a szabadban

A Barcsay Jenõ Általános Iskolában már négy éve van lehetõsége
a harmadik és negyedik osztályos
gyerekeknek arra, hogy megismerkedjenek a lovaglás fortélyaival városunk Lovászíjász Egyesületénél.
Tanítványaink nemcsak lovagolhatnak, hanem más, a lóval kapcsolatos tevékenységeket is megismerik, gyakorolják. A lovaglást
megelõzõ lóápolást – szõrzet- és
patatisztítást –, a gyerekek többkevesebb örömmel, de elvégzik.
Tudják, minél elõbb készen vannak, annál hamarább ülhetnek
a ló hátára, ahol kitágul elõttük a
világ.
A 2007/2008-as tanév elsõ félévében 42 gyereknek volt lehetõsége, hogy a Szentendrei Hagyományõrzõ Sportegyesületnél
hetente egy-egy alkalommal 2 órahosszat töltsenek. Minden foglalkozás beszélgetéssel kezdõdött
a jurtában. Kelemen Zsolt kitartóan
és türelemmel oktatta a gyerekeket. A lovaglást Jámbor Gabriella
és Kelemen Zsolt irányításával
iskoláskorú kamaszok segítették.
A barcsaysok gondolkodás nélkül
elfogadták a tõlük néhány évvel
idõsebb diákok utasítását.
A gyerekek megtanulták, hogy a
ló akkor lesz igazán partner, ha
érzi a vele való törõdést, a szeretetet. Ezek az élmények önbizalmat, sikerélményt adnak.
Nem számított, hogy sár van; fúj a
szél; a novemberi és decemberi
mínusz fokok: a tanulók várták
ezeket a foglalkozásokat. Az utolsó délutánon írásban, egy teszt
kitöltésével számot adtak az itt
szerzett tudásukról.
Tanítványaink nevében köszönjük
ezt az élményt.
Fülöp Zsolt képviselõ úrnak köszönjük, hogy figyelemmel kísérte és
támogatta ezen foglalkozások
létrejöttét.

A barcsays gyerekek véleményei:
1. „Ez volt a kedvenc különórám.”
(Karajz Villõ 4/b)
2. „Ezen a helyen sokat nevettem,
és itt életem át eddigi életem
legszebb pillanatait.” (Király
Alexandra 4/b)
3. „A lovaglás fantasztikus dolog,
mert a lovak imádnivalók… és persze ott van még Sanika, õ szerintem a legaranyosabb ló.” (Ágoston
Kata 3/a.)
4. „Én a Tárkonyt szerettem a legjobban, mert fekete volt, és a feketét
nagyon szeretem. Sörénye a napfényben csillogott. Máté volt a kedvenc
tanítóm, mert mindent részletesen
elmondott.” (Brönner Laura 3/b)
5. „Én az Annát szerettem a legjobban. Õ tanított meg engem lovagolni.” (Vasvári Lili 4/b)
6. „Zsolt tanított arra, hogy a lovon
hátra kell dõlni, és nem szabad felhúzni a lábunkat. Az volt a legjobb,
hogy a Sanin lovagolhattam”
(Horkai Nikoletta 4/a)
7. „Azért jártam lovagolni, mert
egyszerûen imádom a lovakat.
Amikor Sanin elõször ügettem, Zsolt
azt mondta, profin ügetek.” (Ballon Emese 4/b)
8. „Amikor ügettünk, az király volt.“
(Varga Dániel 3/b)
9. „Amikor elõször ügettünk, kicsit
féltem, de Zsolt biztatott, és elmúlt
a félelmem.” (Orova Kornélia 4/b)
10. „Hiányzik maga a lovaglás.
Annával voltam nagyon szívesen.
Nádor is olyan, mint egy plüssmaci.” (Schäffer Klaudia 4.c)
11. „Kedvencem Sani, vele pillanatok
alatt lehet ügetni!” (Kádár Máté 4/c)
12. „Barniba sokan szerelmesek lettek, és köztük vagyok én is!”
(Kerese Glória 4/a)
13. „A legjobb móka a szõrtisztítás
volt. Amit utáltam, az a patakaparás.” (Mátrai Dorottya 4/c)
14. „Nagyon hiányoznak a lovak,
ezért folytatni szeretném a lovaglást!” (Oláh Bianka 4/b)
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Kézilabda

Kerékpártúra

Sikeres hétvégét tudhat maga mögött férfi
kézilabdacsapatunk. A hétvégén Keszthely
csapatát látogattuk meg, ahol magabiztos, meggyõzõ játékkal nyertek a fiúk. A
mérkõzés már az elsõ félidõben eldõlt,
hiszen sikerült hat góllal elhúzniuk, és ezt
a mérkõzés végéig tartani is tudták.
Eredmény: Georgikon Keszthely – Szentendre KC 21-28 (8-14), legjobb góllövõk: Perényi 7, Soproni 7, Hajdú 5, Duzsi 3, Pál 2.
Ifi csapatunk is simán vette az akadályt,
idegenben 29-13-as gyõzelmet aratott.
Férfi csapatunk március 15-én, szombaton, 18 órai kezdettel Szigetvár csapatát
fogadja a budakalászi sportcsarnokban.
Ifi csapatunk óriási kihívás elõtt áll, hiszen
március 19-én, szerdán, 19 órai kezdettel
a Mezõkövesd NBI-es csapatát fogadja a
Kerék Csarnokban, a Flórián térnél. A tét
az országos Ifi Kupa keretében a legjobb
négybe kerülés.
Tóth Lajos

Március 15-én szombaton kerékpáros
túra indul a Napórásház szervezésében a
Pilisbe és a Visegrádi-hegységbe.
Túravezetõ: Devescovi Balázs
totnes@freemail.hu; 30/588-3363
Útvonal: Szentendre - Dömörkapu Sikárosi-rétek (Szilágyi Bernát-forrás) Pilisszentlászló - Hegytetõ - Pap-rét Sztaravoda - Szentendre
Távolság: kb. 25 km, aszfaltúton (a forráshoz csak száraz terep esetén
megyünk)
Találkozás: a Napórásháznál (Halász u.
1.) 8.45-kor, vagy a dömörkapui
parkolóban 9.30-kor.
Érkezés: erõnléttõl függõen 12-13 óra
körül.
Díj: 300 Ft/fõ.
Kerékpárok elõzetes egyeztetés alapján
1000 forint/alkalom tarifával korlátozott
számban kölcsönözhetõk.

Szentendre, Fõ tér 14. Tel.: 26/501 270
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