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Tisztelt Lakosok!

Szarka Tamás

Kun Csaba

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Képviselõ-testület 103/2008.
(III.11.) Kt. sz. határozatával
a Kanonok utca és a BajcsyZsilinszky utca forgalmi irányának megváltoztatásáról
szóló döntésének végrehajtását felfüggesztette arra az
idõre, amíg el nem készül a
Bajcsy-Zsilinszky utca és a 11es út lámpás csomópontjának
kialakítása és ezáltal lehetõvé
nem válik a Bajcsy-Zsilinszky
utca felõl a 11-es útra történõ
kikanyarodás. A felfüggesztés
kezdete április 1-je.
Mindez azt jelenti, hogy a fent
említett utcákban az eredeti,
a 2008. február 1-jei változást
megelõzõ forgalmi rend

visszaáll, vagyis 2008. április
1. napjától a Bajcsy-Zsilinszky
utca felõl a Kanonok utca
irányába, a Kanonok utca felõl
pedig a Bükkös part irányába
lehet közlekedni, illetve a
Bükköspart felõl ettõl a naptól a Kanonok utcába nem
lehet bekanyarodni.
A változtatás indoka, hogy a
közlekedési ügyekkel megbízott szakmai fórum javaslatára
elfogadott új forgalmi rend
eredményeként a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tiszteletes utca
és Bükköspart csomópontjában a 11-es útra történõ
kikanyarodás lehetõségének
hiányában
indokolatlanul
nagy forgalom keletkezett a
reggeli órákban, ami a sok
gyalogos miatt a baleset-

veszélyt is növelte. Ezért
határozott úgy a képviselõtestület, hogy a korábbi döntést felülvizsgálja, és mindaddig, amíg elkészül a BajcsyZsilinszky utca és a 11-es út –
már tervezés alatt álló, a 11es útra történõ kanyarodást
biztosító – lámpás csomópontja, a korábbi forgalmi rendet visszaállítja.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a forgalmi rend a fentieken kívül nem változik!
Kérjük Önöket, hogy a BajcsyZsilinszky utcán és a Kanonok
utcán fordítsanak fokozott
figyelmet a közlekedési táblákra és a közlekedésre.

Eperjes Károly

Pataki Zita

Bárdos Bence

A Szentendrei Tavaszi Napok vendége lesz a Ghymes együttes a Szarka testvérek vezetésével, március 25-én, kedden 19 órától a PMK színháztermében. Szentendre alpolgármestere,
Kun Csaba az új költségvetésrõl számol be lapunk 5. oldalán. Ady, Babits, József Attila,
Pilinszky, Szabó Lõrinc istenes verseit mondta el Eperjes Károly színmûvész március 16-án
a Városháza dísztermében (13. oldal). A városi ünnep mûsorvezetõje Pataki Zita volt (7.
oldal). Bárdos Bence, a Templomdombi iskola diákja kiemelt díjat kapott a Drogmentes
Magyarországért Költészeti Versenyen (6. oldal).

ZÖLDPONT

Környezetvédelmi
összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

dr. Dietz Ferenc
polgármester

arcok
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely:
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

FELHÍVÁS
javaslattételre
Szentendre Város
Pedagógiai Díja
adományozásához
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 oktatónevelõ 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
Képviselõ-testülete
arról,
hogy a 2008. évi Pedagógiai
díjat melyik pedagógus veheti
át az ünnepségen.
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk
mellett mûködõ bizottságok
tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek,
intézmények,
d) legalább 10 szentendrei
állandó lakhellyel rendelkezõ
polgár.
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
10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálati irodáján átvehetõ, vagy
a honlapról letölthetõ adatlapon.
A javaslatokat az adatlap

kitöltése után e-mail-ben is el
lehet küldeni a fent megadott
határidõre: nyolczas@ph.szentendre.hu.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
csak méltatással ellátott javaslatot fogadunk el!
További felvilágosítást kérhetnek: Nyolczas Csabánétól
a polgármesteri hivatal jegyzõi titkárságán a 26/503365 telefonszámon.
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fogó ügyvédet biztosítani,
ugyancsak a fenti feltételeknek megfelelõen.
Pest Megyei Igazságügyi
Hivatal Jogi Segítségnyújtó
Szolgálata
1116 Budapest,
Hauszmann A. u. 1-3.
Tel.: 06-1/450-2592

Pályázati felhívás
Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat
Szentendrén
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei
Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata a polgármesteri hivatalban minden
hónap 2. csütörtökén: március
13-án, április 10-én, május 15én, június 12-én, július 10-én,
augusztus 14-én, szeptember
11-én, október 9-én, november 13-án és december 11-én
10-13 óráig ingyenes ügyfélfogadást tart.
A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat egyszerû megítélésû
ügyekben térítésmentes jogi
tanácsot ad, bonyolultabb
esetekben pedig határozatot
hoz, amellyel ügyvéd igénybevételére van lehetõség, aki
beadványt, okiratot, szükséges esetben keresetlevelet
készít, valamint részletes jogi
tanácsot ad.
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy akik szociálisan rászorultak, s a közös háztartásban,
amelyben élnek, az 1 fõre jutó
nettó jövedelem nem éri el a
nyugdíjminimumot (28 500
Ft), azoknak nem kell fizetni a
választott ügyvédnek, ha ez
az összeg a minimálbér (73
616 Ft) és a nyugdíjminimum
(28 500 Ft) közé esik, az
ügyvéd munkadíját (3450 Ft
óránként +áfa, amennyiben a
jogi segítõ áfaalany) az állam
megelõlegezi, ezt az összeget
azonban 1 éven belül kell csak
visszafizetni.
A szolgálat január 1-jétõl a
rászorult ügyfelek számára
peres ügyeikben is tud párt-

Szentendre Város
Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé a tulajdonában lévõ Pap-szigeti
strandfürdõ, valamint
a hozzá csatlakozó parkoló,
határozott idejû (2008.
június 1-jétõl 2009. május
31-ig történõ), 1 éves
üzemeltetetésre.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján
vehetõ át.
Az ajánlat benyújtásának
határideje: április 4.
(péntek) 12 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.

Anyakönyvi hírek
Városunkban 11 kisfiú és 15
kislányszületett februárban.
A házasságkötések száma 4.
Elhunytak
Reszner Ádámné (94 év)
január 22.
Cieleszkyné Gál Ilona (59 év)
január 23.
Sátor Miklós (72 év)
február 11.
Dr. Bernáth Tibor (73 év)
február 10.
Papp Julianna (81 év)
február 12.
Dr. Fábián Nagy Kálmánné
(88 év) február 14.
Bulyáki János (78 év)
február 15.
Jadanics Károly (68 év)
február 17.
Dr. Bakó Edéné (69 év)
február 18.
Szautner István (79 év)
február 21.
Kenéz Ferenc (70 év)
február 27.

Aprópénzzel
az életért
Békejel Szentendre
március 29. 18.00
Fõ tér
A béke erõ.
Erõ, mely új világot teremt.
Helyfoglalás:
70/ 3239-337
www.humendre.hu

A Szentendrei Szakorvosi
Rendelõ portáján elhelyezett egy- és kétforintosokat gyûjtõ persely tartalmából az Ön biztonságát is szolgáló, szívmegállás esetén életmentõ defibrillátort szeretnénk vásárolni. Ezért ezúton kérjük, hogy lejárt
aprópénzeit ne a bankba
vigye!
Köszönettel:
dr. Pázmány Annamária
intézményvezetõ

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
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Parkolás
Tisztelt Lakosság!
A február 26-i rendkívüli
testületi ülésen döntés született arról, hogy a város lakói
számára ingyenes parkolás
biztosított a rendeletben megjelölt parkolóhelyeken. Ennek
érvényesítése érdekében parkoló matrica igényelhetõ
a polgármesteri hivatal adócsoportjánál.
Bár a testületi ülést követõen a
matricák megrendelése haladéktalanul megtörtént, a nyomda
hibájából a matricák nem
készültek el március 17-ig.
Az átmeneti állapot megoldásaként hologrammal ellátott ideiglenes parkolási kártyák igényelhetõk Szentendre
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Adócsoportjánál.
Az ideiglenes kártyák érvényességi ideje 2008. május 31. és a kártyának a
szélvédõ mögé történõ kihelyezésével Szentendre területén a III. övezeten kívüli
parkolókban térítésmentesen tudnak parkolni.
A kártya átvételekor mindenkit kérünk, nyilatkozzon arról,
hogy a késõbb elkészülõ végleges matricát személyesen
kívánja átvenni a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, vagy rendelkezhet arról,
hogy postai úton tértivevényes levélben küldje ki részére
az adócsoport.
Az átmeneti idõszak esetleges
kellemetlenségéért elnézésüket kérjük!
Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal

Pályázati
felhívás
A lakosság és az önkormányzat
együttmûködésében megvalósuló út-, járda-, valamint közmûépítésekhez az
önkormányzati költséghányad elnyerése érdekében
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a szentendrei lakosság számára.
A pályázatoknak, támogatási
kérelmeknek legalább tartalmazniuk kell: a mûszaki tartalomnak, a mennyiségnek
egyértelmû meghatározását,
elõzetes árajánlatot vagy költségbecslést, a lakók építõkö-

zösségi szerzõdését vagy szándéknyilatkozatait. A szerzõdésbõl vagy a nyilatkozatokból egyértelmûen kell kiderülni, hogy pontosan hányan, név
szerint kik, és tagonként mekkora összeggel vesznek részt
az együttmûködésben, és kit
bíztak meg a képviseletükkel,
és mindezeket aláírásaik hitelesítik. A szükséges mûszaki
tervek költségei a teljes bekerülési összegbe beszámíthatóak. Közmûépítések mûszaki terveit a pályázó(k)nak
kell megelõlegezni. Az önkormányzat elõlegezi meg a támogatási összeg terhére az út-,
és járdaépítési tervek költségeit, amennyiben azok tervek és engedélyek nélkül nem
megvalósíthatóak. A pályázatokhoz lehetõség szerint kérünk csatolni: tervet, elõzetes
tervet vagy vázrajzot.
A támogatás mértéke a teljes
és bruttó bekerülési összeg
maximum 50%-a. A lakossági
költséghányad minimális mértékét (50%) minden építõközösségnek összességében
vállalni kell konkrét pénzbefizetéssel, mely történhet
tagonként külön-külön, vagy
egyösszegben. Az 50%-nál
kevesebb hányadot vállaló
közösségek az elbírálásból
kiesnek, az ennél nagyobb
mértékû lakossági költségvállalást pedig az elbírálásnál
figyelembe veszik.
A beruházások felelõs lebonyolítója a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája lesz, mely a lakosságtól
átvett pénzeszközökbõl, valamint a megítélt támogatásból valósítja meg az adott utat,
járdát vagy közmûvet. Az
irodát nem kötik a becsatolt
elõzetes ajánlatok. Egyrészt
azokat felülvizsgálhatja, másrészt aktuális ajánlatokat fog
kérni vállalkozóktól, várhatóan közbeszerzési eljárás
keretében. Az elkészült víz -,
és szennyvízvezetéket, az
utat, járdát az önkormányzat
tulajdonába aktiválja. Az elõbbieket az átadás-átvétel során
egyúttal átadja üzemeltetésre
a DMRV-nek.
A pályázatok beadási határideje: május 23. (péntek)
12 óra, polgármesteri hivatal
központi iktató.
A pályázattal kapcsolatban további információkkal Virágh
János városüzemeltetési referens szolgál a 26/503-308-as
telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási idõben.

XXII. ÉVFOLYAM • 11. SZÁM • 2008. MÁRCIUS 21.

Árpád napi
ünnepség
Szentendrén
Március 31-én,
ÁRPÁD NAPJÁN
a képviselõ-testület
március 13-i döntése
alapján
hagyományteremtõ
szándékkal
városi ünnepség lesz.
A 2007. november 18-án,
Árpád vezér halálának
1100. évfordulója
tiszteletére felavatott
kopjafánál
(Árpád utca végén)
18 órakor kezdõdik
a megemlékezés,
melyre mindenkit
szeretettel várnak
a szervezõk.

Elvégezték a polgármesteri hivatal környékének
akadálymentesítését is: átrakták és felújították
a fõbejárat elõtti járdát és a belsõ udvar egy részét,

Útfelújítások a belvárosban
Vis major pályázati alapból útfelújítási munkákat végeznek
városunkban több helyen is, nagyrészt a belvárosban és a 2006.
évi árvíz által érintett utcákban: Halász, Kertész, Fürdõ,
Dereglye, Horgony, Árboc és Vidra utcák (6000 nm földút);
Bogdányi, Lázár cár tér, Dézsma tér, Dézsma, Dunaár utcák;
összesen (3999 nm kockakõ burkolatú út); Ady E., Paprikabíró,
Kossuth L., Pannónia, Bolgár, Jókai, Orbán tér, Rév, Papszigeti,
Sziget, Dunakanyar sétány, Derecske és Sellõ utcák (összesen
10 000 nm aszfaltburkolatú út). A munkálatok várható befejezése április 20., az okozott kellemetlenségekért ezúton is a
lakók elnézését kéri a város vezetése.

Dõl a víz
Még akár két hétig is eltarthat,
mire megjavítják a Kõzúzó
utcai sporttelep mellett március 11-én eltörött víznyomócsövet. A vízmûvek illetékesének tájékoztatása szerint
a vezeték sérülését csak egy
Hollandiából beszerezhetõ
idommal tudnák megjavítani,
amelynek beszerzése összesen
három hétig is eltarthat. Addig
viszont nem lehet elzárni a
vezetéket, mivel ez biztosítja
a Pannónia-telep vízellátását
is. A feltörõ víz már alámosta
a sportpályát, és a közeli
ingatlanokat is veszélyeztetheti. A gödör, amiben a csõ
fekszik, már több mint három
méter mély.

A polgármester

naplója
március 25.
09.00
09.30
11.00
13.00

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.

14.00

Alpolgármesteri beszámoló
Vezetõi értekezlet
DPÖTK irodavezetõjével
megbeszélés
VSz ZRt. vezérigazgatójával
megbeszélés
Szentendrei Új Kulturális
Központ mb. ügyvezetõjével megbeszélés

március 26.
09.00
10.00
13.30
14.30

17.00

A volt szovjet laktanya
ügyében megbeszélés
Vállalkozóval turisztikai
megbeszélés
Pilisvörösvár polgármesterével megbeszélés
Szentendrei Uszoda és
Szabadidõközpont
témában vállalkozóval
megbeszélés
Lakossági fórum

március 27.
13.00
18.00

Polgármesteri fogadónap
Rotary Club ülése

március 28.
09.00

Füredi polgármesterrel
megbeszélés

4 iskola
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Egy kisiskola megsegítésére
Hazánkban a kisiskolák mûködését a költségvetési támogatások csökkentése szinte ellehetetleníti, több száz éves tradícióval rendelkezõ kiválóan mûködõ általános iskolák kénytelenek
bezárni kapuikat finanszírozási gondok miatt.
Szomor 1100 lélekszámú kis falu Zsámbéktól 8 km-re, 114 iskolás
gyermekkel, 150 éve mûködõ általános iskolával. Veszélyben
van a fennmaradásuk, veszélyben van a falu élete. Ezt nem
nézhetjük közömbösen, lehetõségeinkkel, eszközeinkkel
segíteni szeretnénk.
Olaszországból érkezett elsõként a segítség: De Negri De San
Pietro Katalin, Trentoban élõ magyar származású porcelánmûvész felajánlotta munkáinak egy szép gyûjteményét az iskola támogatására. Az értékesítés – melyre neves személyiségeket
is meghívnánk – árverés és tombola formájában, mûsor
keretében történne május végén vagy június elején. Az esemény
védnökségét dr. Dietz Ferenc polgármester vállalta, a szentendrei mûvészek közül Szakács Imre támogatásáról biztosított.
A nemes célú ügyhöz dr. Kiss László és felesége, Gizike is csatlakozott.
Szépmûvészeti, képzõmûvészeti tárgyakat vagy pénzt a polgármesteri hivatal titkárságán telefonon (26/503-347) vagy
a szervezõnél lehet felajánlani. A következõ hetekben folyamatosan közzétesszük a támogatók, szponzorok nevét.
Minden felajánlást köszönünk!
Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér
szervezõ
06-20-514-3977

WALDORF KÖZÉPISKOLA
PILISSZENTLÁSZLÓN
A Pilisszentlászlói Waldorf Iskola meglévõ nyolc évfolyama mellett 2008. szeptemberében gimnáziumi osztály indítását tervezi.
Az elsõ évben nyelvi elõkészítõ 0. évfolyam indul emelt óraszámú
angol nyelvi és informatikai képzéssel. Ezt követõen 4 év gimnáziumi oktatás következik a minisztérium által jóváhagyott Waldorf
kerettanterv szerint, amely állami érettségi vizsgával zárul.
Célunk a gyermekek érzelmi és intellektuális fejlõdésének kiegyensúlyozott segítése a közismereti tantárgyak és a mûvészeti (pl.
festés, dráma, zene), kézmûves (pl. agyagozás, fafaragás, kerámia)
foglalkozások segítségével.
Elsõsorban olyan családok jelentkezését várjuk, akik ismerik és
elfogadják a Waldorf pedagógia célkitûzéseit.
Bõvebb információ:
Kékvölgy Waldorf Iskola
Hajdu Noémi
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.
iskolaképviselõ
e-mail: iskola@kekvolgy.sulinet.hu
30/4888-321

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:
április 4-én
délelõtt 10 óra
A felvételi
helyszíne:
2000 Szentendre,
Szabadkai utca 9.
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2000 SZENTENDRE,
Kossuth Lajos u. 6-8.
www.nskeret.hu
info@nskeret.hu
Telefon: 26/301 363

MÛHELYMUNKÁK
A MÛVÉSZBOLTBAN
Március 22-én, szombaton délelõtt 10 órától tartjuk ötödik
workshop-unkat a Mûvészboltban. Mostani témánk az agyag.
A foglalkozás célja, hogy ezt a természetes anyagot újra felfedeztessük önökkel. Az eddigi foglalkozásokhoz hasonlóan most sem
szükségeltetik elõzetes tudás, és a
korongozót sem kell elhozni otthonról. A már bevált tematikát követve a mûhelymunka tudásgyarapító pár perce után következik a
fantáziát felszabadító, a kreativitást kibontakoztató, természeti
élményeket elõhívó agyagozás.
A foglalkozást Farkas Vera képzõmûvész-terapeuta, rajztanár kolléganõnk vezeti, a részvételi díj
950 Ft.
A további tudnivalókat, az elõzõ
mûhelymunkák képeit megnézhetik
a www.nskeret.hu oldalon.
Kérjük, telefonon, személyesen
vagy e-mail-ben jelentkezzenek,
hogy tudjuk, hányan leszünk.

Fáklyás Békejel
Szentendrén
A Humanista Mozgalom ötödször rendezi meg Békejel
nevû demonstrációját Magyarországon. Idén Szentendrén is gyújtunk fáklyát a békéért: a nemzetközi, a
társadalmi és a személyes megbékélésért.
Rendezvényünkkel azt az üzenetet szeretnénk eljuttatni az emberekhez, hogy: a Béke Erõ. Erõ, mely új világot
teremt. Szeretnénk, ha minél többen megéreznék magukban a béke erejét, hogy képesek legyenek változni és
változtatni. Képesek legyenek újra hinni önmagukban
és másokban, hinni, hogy a történelem számtalan kudarca után lehet még jobb. Ez a békejel szimbolizálja, hogy
az összefogásból milyen gyönyörû dolgok születhetnek.
Szeretnénk, ha az emberek megéreznék, minden fáklya
számít: az is, amit a kezünkben tartunk, és az a tûz,
amely a szívünk mélyén lángol, eltiporhatatlanul – bármilyen embertelen legyen a mai kor valósága.
Éljük át együtt ezt a különleges élményt, álljunk ki
együtt egy békés jövõért, tegyük le az alapjait egy új
civilizációnak.
Békejel Szentendre, Fõ tér március 29. 18.00
A Béke Erõ. Erõ, mely új világot teremt.
Érdeklõdni és helyet foglalni a 70/323-9337-es telefonszámon, és a www.humendre.hu weboldalon lehet.
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Mûködési hiány nélkül
Csökkenõ állami támogatás, kötvény, növekvõ helyi adóbevételek és százmilliós beruházások – a 2008-as költségvetésrõl és a benne foglalt fejlesztésekrõl kérdeztük Kun Csaba alpolgármestert.
– Globálisan hogy festenek a
2008-as év pénzügyei? Fellélegzés vagy nadrágszíj?
– A város idei költségvetésének
fõösszege tavalyhoz képest jelentõsen, 8 milliárd 352 millió
forintra növekedett, ebben
benne foglaltatik a 3,5 milliárd
forint értékben kibocsátott kötvény is. A költségvetés mûködése egyensúlyban van, azaz
mûködési hiány nem terheli a
város kasszáját. Az állami támogatások csökkenése azonban
megnehezíti a helyzetünket,
sajnos a normatív állami hozzájárulás 5,3%-kal csökkent.
A 2006-ra bevallott személyi
jövedelemadóból 8% közvetlenül, 32% pedig közvetve
a költségvetési törvényben
meghatározott módon illeti
meg a várost. A közvetlen támogatás 2007-ben 521 millió
forint volt, idén várhatóan 565
millió lesz. A normatív állami
hozzájárulás azonban 1,03 milliárdról 975 millióra csökkent.
A gondolatmenetbõl az következne, hogy a várost közvetetten megilletõ résznek is ugyanolyan, 8,4%-os arányban kellene növekednie, mint a közvetlen résznek, ehhez képest
több mint 5%-kal csökkent. Ez
azt veti fel, hogy az állandó
lakhely szerinti adózók SZJAnak 40%-a végeredményben
nem jut el a városhoz. Hiába
kértük az APEH-tõl és a kincstártól az erre vonatkozó számításokat, azt a mai napig nem
kaptuk meg.
– Szigorodott az adócsoport
munkája, a kereskedõk sem
örültek a közterület-használati díjak emelkedésének. Van
látszata ezeknek a népszerûtlen intézkedéseknek?
– A helyi adóknál 12%-os növekedést, azaz 778-ról 873 millióra emelkedõ bevételt várunk.
Az adóhatóságnál külön személyek foglalkoznak a felderítéssel és az adóbefizetések ellenõrzésével. Különösen a gépjármûvek után fizetendõ teljesítményadó fontos, mert ennek 100%-a a városnál marad.
Ezért is kötöttük össze ezt az
adónemet a parkolási rendelettel: aki itt használja a saját
autóját, váljon érdekeltté abban, hogy Szentendrére jelentse be a gépjármûvet, cserébe
ingyenes parkolást kap.
Nagymértékben, 24%-kal növekedtek a bérleti díjakból és
közterület-használatból származó bevételeink. Ugyanakkor
a mûködési bevételeink csökkentek, aminek két fõ oka van.
Egyrészt megszûnt a kulturális

intézményünk, így annak korábbi bevételei immár a Kulturális Kht. költségvetésében
jelennek meg, másrészt a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat átkerült kistérségi
üzemeltetésbe.
– Milyen kiadásokkal kellett
számolni az önkormányzat
háza táján?
– Az önkormányzat és intézményeinek teljes létszáma
711 fõ, ez tavalyhoz képest 23
fõvel kevesebb, személyi juttatásukat idén 1792 millióra
tervezzük. (Az országos 5%-os
személyijuttatás-növekedések
helyi szinten csak 0,3%-ban
jelennek meg.) A növekedés az
elõzõ évhez képest a polgármesteri hivatalnál a legalacsonyabb (1,9%). Ami az önkormányzat által fizetett támogatásokat illeti: a Polgárõrség
800 ezer, a Szentendre és Vidéke 4,8 millió, a Gondolat
Városi Televízió és a P'Art Mozi
egyaránt 1-1 millió forintot
kap, továbbá 600 ezer forintot
ad a város a Szentendre sajtótörténetét feldolgozó, készülõfélben lévõ kiadványra. Növekedett a kistérségi társulásnak
fizetett fejkvóta: tavaly lakosonként 500 forintot, idén már
1000 forintot fizet a város,
vagyis 12-rõl 25 millióra nõ a
tagdíj. A helyi buszközlekedés
támogatása márciustól kezdve
havi 4,5 millió forintba kerül az
önkormányzatnak, ami idén 40
millió forint kiadást jelent. Az
ellátottakra szánt elõirányzat
(szociális kiadások) 5%-kal
csökkent 100,8 millió forintra,
de a tavalyi tényleges összeghez képest (91 millió forint)
növekedésre számíthatunk. A
Pest Megyei Múzeumokat évi 1
millió forinttal támogatjuk,
ezzel váltjuk meg a szentendrei
gyerekek belépõjegyét, valamint elindítottuk Szentendre
Monográfiájának készítését.
Újdonság, hogy a város 2,5 millió forint értékben támogatja
az elsõ osztályos tanulók tankönyvvásárlását, a szintén új
babakelengye-programra 3 milliót költünk. Egymillió forintot
adományozott a város a most
épülõ beregszászi II. Rákóczi
Ferenc Fõiskola számára, a határainkon túli magyar oktatás
támogatására szervezett önkormányzati összefogás keretében, ahol egyébként Szentendrérõl nevezik el az egyik képzõmûvészeti termet. A közmûvelõdési és egyéb pályázatokra
2,6 millió forintot különítettünk el. A Kulturális Kht. költségvetési támogatása 88 millió

forint, amelyet kiegészít az a
15 millió, amelyet a cég az
adósságrendezésre
kapott.
Sportrendezvényekre a tavalyi
3 millióhoz képest 4 millió jut,
11,2 millióval támogatja a költségvetés a sportegyesületeket
és a sportcélú alapítványokat.
A sportbázisokat igénybe vevõ
egyesületek összesen további
több mint 4,4 millió forint
támogatást kapnak bérleti díj
kedvezményben.
– Sokan találgatják, vajon
mire megy majd el a felfoghatatlanul nagy, 3,5 milliárd
forint összegû kötvény. Rántsuk le végre a leplet!
– Bár mûködési hiányunk nincs,
a költségvetés felhalmozási
oldalán azonban van hiány. A
képviselõ-testület döntése szerint ezt a hiányt hivatott fedezni a kötvénybõl származó
pénz egy része, pontosan 399
millió forint. Jelenleg a kötvény
teljes összege a Raiffeisen
Bankban fekszik lekötve, és
amíg fel nem használjuk, a bank
szakértõi folyamatosan úgy
kezelik, hogy a lekötött pénz a
kötvény kamatát fedezze.
A kötvénybõl 150 millió forintot költünk majd a fûtõmû
primer rendszerének felújítására. Úgy gondolom, ez az
egyetlen igazán megtérülõ
beruházás, hiszen egyik oldalon
természetesen ki kell termelni
a beruházás költségeit, de a
másik oldalon a hõveszteség
csökkenése és a megbízhatóbb
mûködés miatt várhatóan a
lakosok kevesebbet fizetnek
majd a fûtésért. A 150 milliós
önkormányzati befektetést
több pályázati lehetõség is
kiegészíti: a KEOP fûtéskorszerûsítési pályázata, illetve reményeink szerint egy uniós
pályázat, a CONCERTO. Az árvízvédelmi töltés rekonstrukciójára 19 milliót szánunk, a közoktatás fejlesztésére 5 milliót,
mûszaki ellenõri feladatokra
pedig 5,7 milliót. A közvilágítási hálózatra tízmillió forint
jut, szennyvíz- és csapadékvízelvezetés tervezésére 85 millió
forintot szánunk, hiszen pályázatokon indulni csak kész
mûszaki tervek birtokában
lehet.
– Térjünk rá a városban sétálókat leginkább érintõ témára: a beruházásokra és
felújításokra!
– Ezt a két témakört a költségvetés kiemelt tételeként kezeltük.
A kiadási oldalon kis híján 100
millió forintot terveztünk be
utak, hidak és járdák felújítására, 66,8 millió forintot

pedig napi városüzemeltetési
és dologi kiadásokra, továbbá
117 millió forint áll rendelkezésünkre a beruházások között. E három tétel összesen
283 millió forintot ad ki, ami
35%-kal magasabb összeg,
mint a 2007. évi volt. Az említett felújítási és beruházási
projekteket természetesen kiegészítik a lakossági önerõbõl
származó források és pályázati
pénzeszközök is. Érdemes kiemelni a VSZ Rt keretében létrehozandó gyorsreagálású városüzemeltetési csoport felállítását, melyet régóta szorgalmaztunk dr. Dragon Pál és Tolonics Gyula képviselõkkel együtt.
Két önkormányzati ingatlan
felújítását tervezzük: a Bercsényi utca 4. szám alatti volt nyilvános illemhely épületét a
Holcim Építõipari Zrt. által kiírt
pályázat segítségével önkormányzati bérlakássá alakítjuk,
a Barackos u. 1. alatti ingatlanban pedig a pismányi körzeti
megbízott lakása lesz. Folyik
eközben a Bercsényi utca 2. szám
alatti ingatlan felújítása is.
– Látványosan csökkent a
beruházások összege. Mi ennek az oka, és mire számíthatunk?
– Az 542 millió forintnyi beruházás valóban kisebb, mint
tavaly, ugyanis 2007-ben még
benne volt a pismányi csatornázásra szánt pénz is, ez a projekt azonban már befejezõdött.
A 2008-as beruházási összegben benne foglaltatik a polgármesteri hivatal akadálymentesítése, az Okmányiroda ügyfélbarát rendszerének és a belvárosi térfigyelõ rendszernek
kialakítása, valamint különbözõ közoktatási fejlesztések.
Idén összesen hat játszótér újul
meg: az Ábrányi-villa alatti, a
Szegedi utcai és a Széchenyi
téri összesen 20 millió forintból éled újra, a Pannónia-telepi
MATÁV játszóteret az Ericsson
Magyarország újítja fel saját
költségén, Pismányban részben
lakossági önerõbõl épül fel egy
új játszótér, valamint remélhetõleg a Máltai Szeretetszolgálat pályázata is segít egy
„gyermekkert” létrehozásában.
Felülvizsgáljuk továbbá az óvodák elavult játszóeszközeit
melyek cseréjét két elavult és
kihasználatlan játszótér felszámolásából fedezzük: megszûnik
a Katona József utcai és a Sztaravoda út elején lévõ régóta
nem használt játszótér.
– Hogyan állnak az adósságaink? „Van még hitele” a
városnak?

– Az önkormányzat hitelállománya decemberben 1,286 milliárd forint volt, 360 millió
forint a hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettség, további 27 millió pedig kezességvállalásból adódik. Ezzel szemben a mûködési költségvetési
tartalék 91 millió forint, a kötvénybõl származó, ún. felhalmozási tartalék pedig 3,5 milliárd, amelyet a Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiában
foglalt tervek megvalósítására
szeretnénk költeni.
– Az ellenzék nem szavazta
meg a 2008-as költségvetési
rendeletet, egyebek mellett
arra hivatkozva, hogy nincs
elegendõ megtérülõ beruházás, és átgondolatlannak érzik, ahogyan a kötvénybõl
származó pénzt kezelik a tervezõk. Nem akadályozza a testületi munkát és a költségvetés végrehajtását ez az
ellentét, ez a véleménykülönbség?
– A fûtõmû említett felújításán
kívül a bevételt hozó beruházásokat többnyire nem az önkormányzat, hanem magáncégek
fogják végrehajtani, ezek folytán a városnak elsõsorban iparûzési adóból származó bevétele
lesz. A koncepciónkban szerepel még, hogy a belvárosi szociális bérlakások üzemeltetése
helyett ingatlan-bérbeadással
kellene bevételt szerezni, ehhez azonban a mostani bérlakások helyett újakat kellene építeni, hogy kiváltsák a belvárosiakat, amihez viszont százmillió
forintokra lenne szükség. A különbözõ pályázatokból származó fejlesztési források kihasználása különösen fontos
lesz az elkövetkezendõ idõszakban, így az integrált városfejlesztési stratégiára, belváros
rehabilitációjára, az árvízvédelmi töltésre, a csatornázásra
vagy a járóbeteg ellátás fejlesztésére vonatkozó források megszerzése és a szükséges önrész
biztosítása elsõdleges feladatunk, a Pro Szentendre Kft.-t is
elsõsorban ezért hoztuk létre.
A költségvetést általában a kormányzó oldalnak kell megszavaznia, és korántsem szokatlan
jelenség, hogy az ellenzék nem
ért egyet a költségvetésben
foglaltakkal, ennek ellenére
Magyar Judit, a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnöke szerint a
költségvetési koncepció kiemelkedõen jó, a testületi ülésen pedig Szegõ András is dícsérte a költségvetést. Jó lett
volna, ha az egy nem és négy
tartózkodás helyett egységesen
igennel szavazzuk meg a rendeletet, mert az kifejezte volna,
hogy minden egyes képviselõ
szerint jó irányba halad a város,
de a költségvetés végrehajtása
szempontjából ennek a nézeteltérésnek nincs jelentõsége.
- bt -
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Rongálás a zsidó temetõben
Március 13-án éjjel ismeretlen
elkövetõk leverték és elvitték
a szentendrei zsidó temetõ
kapujáról a Dávid-csillagot.
A Jávor Piroska festõmûvész
terve alapján, Kovács Endre
lakatos-mûhelyében kivite-

lezett csillagot rövid idõn belül harmadszor rongálták meg,
legutóbb tavaly tavasszal.
Kertész Péter, a temetõ gondnoka feljelentést tett az
ügyészségen, és gondoskodik
a Dávid-csillag visszahelyezésérõl is.
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VÍZ VILÁGNAPJA
A BÜKKÖS-PATAK PARTJÁN
Szeretettel várunk mindenkit
április 5-én, szombaton reggel 9 órától
Bükkös-parti rendezvényünkön!
Esõnap: április 6., vasárnap
Program:
9 órától szemétszedés, takarítás, kerítésfestés
Találkozás: 9 órakor a Mókus hídnál
Kérjük, hogy a patakparton élõk legalább
házuk elõtti partszakasz, terület
takarításában vegyenek részt az akcióban!
Eszközökrõl, zsákokról, konténerekrõl gondoskodunk.
11 órától a Bükkös-parti játszótéren eszem,
iszom.

KÖZGYÛLÉSI MEGHÍVÓ – Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör
Tisztelt Egyesületi tag!
Ezúton hívom meg az egyesület soron következõ közgyûlésére március 26-án,
szerdán 17 órára a Barcsay Jenõ Általános Iskolába (Kálvária út 18.) A közgyûlés
akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a
közgyûlés tagjai a meghirdetett idõpontban nem jönnek össze határozatképes
számban, úgy a megismételt közgyûlés idõpontja március 26-án 17.20 óra a
fenti helyszínen. A megismételt közgyûlés az eredeti napirenden szereplõ ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Napirend: 1. Alapszabály módosítása, tisztújítás, új tagok felvétele 2. Egyebek
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Tisztelettel
Horváth Gyõzõ

Mesesarok Szigethy Ildikó, óvónõvel
Az én patakpartom
rajzverseny eredményhirdetése, zsûri
elnöke: Páljános Ervin képzõmûvész, tanár
Zene: Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárai,
növendékei
12 órától a BÜKK-ÖS-VÉNY 1 éves születésnapja alkalmából tanösvény vezetés
a Deim-malomtól az izbégi hídig Dukay Igor
vezetésével.
Az esemény védnöke: dr. Dietz Ferenc
polgármester
A rajzpályázat legjobb alkotásaiból kiállítást
szervezünk a PMK elõterében május 13-tól.
Szeretettel várunk mindenkit!
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület –
Zakar Ágnes elnök
Érdeklõdni lehet a 06-20-967-6820-as
telefonszámon

Helyreigazítás
Múlt heti lapszámunkban a Pozitív gondolkodás címû cikk – mely a Tegez utcaiak takarítási akciójáról szólt – utolsó soraiban elírás
történt. A befejezés helyesen:
„Aminek hírértéke is van: 5 felnõtt gyerek és
11 felnõtt
3 óra alatt
a Tegez utca teljes szakaszán, kb. 1000 m
2 konténer hulladékot szedett össze.”
A hibáért elnézést kérünk a cikk szerzõjétõl,
London Katalintól és az olvasóktól is.
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Március 15-re emlékeztünk

Dr. Dietz Ferenc

Dr. Kedves Gyula

Pataki Zita

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szép számú közönség elõtt megrendezett
városi ünnepségen dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõje után dr. Kedves Gyula alezredes mondott beszédet, felléptek a Barcsay Jenõ Általános Iskola diákjai. A mûsort Pataki Zita vezette.
A helyi tûzoltóság történelmi zászlókkal és katonazenekarral rendezett díszfelvonulást, koszorút
helyeztek el Petzelt József honvédtábornok sírjánál és Vasvári Pál szobránál.

Köztársasági elnöki zászlószalagot
kapott Szentendre

Zászlószalagot adományozott
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának március 10-én. Az átadási ünnepségen részt vett
Wapplerné dr. Balogh Ágnes, a
Honvédelmi Minisztérium jogi
szakállamtitkára, Mikita János
mérnök altábornagy, a HM
Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese, Palásti Ferenc dandártábornok, a Köztársasági Elnöki Hivatal katonai fõosztályvezetõje, dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere, és

a Honvédelmi Minisztérium,
valamint háttérintézményeinek és a Magyar Honvédség
csapatainak képviselõi. Az
esemény tiszteletére felsorakozott a Kiképzõ Bázis és a
Kinizsi Pál Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskola teljes személyi állománya.
Az ünnepi sorakozón a köztársasági elnök határozatának
ismertetése után Palásti dandártábornok kötötte fel a zászlószalagot. Ezt követõen a szakállamtitkár mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta
az intézmény jelentõségét és
a képzések terén elért eredményeit. Megjegyezte továbbá, hogy a köztársasági elnöki zászlószalag jelképezi azt a
társadalmi és szakmai elismerést, amely joggal megilleti
a kiképzõ bázist és jogelõd
szervezeteit az elmúlt évek
során végzett kiemelkedõ

munkájáért. Dr. Isaszegi János
mk. vezérõrnagy, a KKB parancsnoka válaszbeszédében
méltatta a katonák teljesítményét, valamint köszönetet
mondott az elismerésért.
A rendezvény keretében március 15-e alkalmából kiemelkedõ munkájáért elismerésben
részesült Szilágyi György ezredes, Feketéné Lámor Csilla
zászlós, Schauer István zászlós
és Kõhalmi János alezredes. A
kitüntetéseket Mikita altábornagy és az államtitkár asszony
adta át. A rendezvény zárásaként a felsorakozott állomány
díszmenettel tisztelgett az
elöljárók elõtt, majd a csapatzászló távozása után ünnepi
ebéd várta a katonákat, amelyen a meghívottak és a Szentendrei Nyugdíjas Klub jelenlévõ tagjai is részt vettek.
T.

Média-díj Bokor Tamásnak
Múlt héten pénteken az Országos
Rendõr-Fõkapitányság Teve utcai
székházában tartották a Szabad
Sajtó Napja alkalmából rendezett
ünnepséget, ahol dr. Bencze József
országos rendõr-fõkapitány átadta
a sajtó munkatársainak a Kék Toll
elismerést.
A díjban országosan 26 újságíró
részesült, és további három díjazottja volt a Tóth Gábor budapesti
rendõr-fõkapitány vezette rendõrségi intézménynek is. A fõdíjat Olajos Gergõ, az MTV riportere
kapta, és több más országos rádióból, tévébõl és újságból is
kaptak díjakat a médiamunkások.
A települési lapok közül viszont az egész országban egyedül
lapunkat tüntették ki azzal, hogy „megtollasították” egyik
munkatársát, a kistérségi rovat szerkesztõjét, Bokor Tamást.
A díjazottakat a médiumokban megjelent anyagok mennyisége, pontossága és hitelessége alapján választották ki. Az
átadáskor az hangzott el, hogy „Bokor Tamás, Szentendre és
Vidéke”, vagyis az elismerés, a köszönet a lapnak is szól.
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„Az egyén erõfeszítéseinek legértékesebb eredménye nem az,
amit kap, hanem amivé válik a tevékenysége által.” (John Ruskin)

2008 madara a kanalasgém
K

rancsosabbra vált, a csõr kanálszerûen kiszélesedõ vége
és csupasz torkuk is sárgás,
narancssárgás színekben játszik, továbbá nászidõszakban
a tarkóról is hosszú bóbita
nyúlik hátra. A kanalasgémek
rendszertanilag az íbiszfélékhez tartoznak, nevüket ka-

Kanalasgémek
(Platalea leucorodia)
Ez részben így is van, a másik
pedig az, hogy meg kell lassan értenünk, hogy az élõlények sokfélesége, önmagában való értéke, hogy a természet megajándékoz minket
ilyen gyönyörûségekkel, tiszteletet, örömet, értéket kell
hogy jelentsen számunkra, s
mint ilyen, csak a létéért védelmet, szeretetet érdemel.
Azaz, nem csak a közvetlenül
pénzben kifejezhetõ az érték,
hanem maga az élet a sokszínû
változatos
valóságában!
Költözõ madarunk hozzánk
márciustól érkezik, és szeptemberben vonul el a Földközitenger vidéki, Kisázsiai, Földközi-tengeri területekre, ahol
szintén költ. Európában még
Spanyolországban vannak nagyobb telepei. Fészkelõ és
táplálkozó területe jellemzõen
az alföldi sekély, kevés növényzettel, foltos nádasokkal
borított édes, félsós (szikes),
iszapos aljú tavak, vizek.
Legjelentõsebb kolóniái a Hortobágyon, a Kis-Balatonban,
a Velencei-tónál, a Kiskunságban vannak.
A kanalasgémek fehér tollazatú madarak, de nászruhában
begyükön a tollak színe na-

nálszerûen kiszélesedõ csõrükrõl kapták.
Fészküket gallyakból, nádból
építik. Általában 3 hófehér
tojást tojnak, lerakásuk között
1-2 nap telik el, de a kotlás már
rögtön az elsõ tojás megjelenésével elkezdõdik, ebbõl
adódóan a fiókák között jelentõs méretbeli különbségek lehetnek. Mindkét öreg részt vesz
a kotlásban és a fiókák nevelésében. Amikor a fiókák 3-4 hetesek, a fészkekbõl szétmászkálnak. A gémteleprõl kb. 7-8
hetes korukban repülnek ki.
Táplálékuk piócákból, puhatestûekbõl, halakból, kétéltûekbõl tevõdik össze. Tavasszal
még elsõsorban a szikes vizeken táplálkoznak, de azok
nyár eleji kiszáradásával átszoknak a halastavakra.
Magyarország európai viszonylatban „kanalasgém-nagyhatalomnak” számít 1100-1300
páros fészkelõ-állományával.
Európai és így hazai állományuk folyamatos növekedést
mutatott az elmúlt években.
Jogilag a kanalasgémek fokozottan védettek, természetvédelmi értékük 500 000 Ft.
A halastavak madárbarát kezelése (nádasok égetésének
mellõzése, fészkelésre alkal-

árciusban még mindig
a vetés körül forog a
világ a kertekben. Fontosnak tartom megjegyezni,
és figyelmeztetni mindenkit
arra, hogy ellenõrizze a vetõmagvak vetésének lejárati idejét. Ugyanis az elõzõ évrõl
megmaradt magvak, fõleg a
már megbontott zacskók esetében, nagymértékben veszítenek csírázóképességükbõl.
A petrezselyem, a pasztinák,
feketegyökér, fûszernövények
rebarbara, hagymafélék például kimondottan azon növények közé tartoznak, amelyek hamar elveszítik a csírázóképességüket. Viszont a
tökfélék, a dinnye, az uborka
viszonylag sokáig megtartja.
Segíthetjük a tavalyi borsó,
bab, csemegekukorica magjainak idei, eredményesebb csírázását azzal, hogy a vetõmagot csíráztatjuk lapos edényben, vizes itatópapíron, szobahõmérsékleten. Így a csírázási idõ is csökken, és a növények is erõsebbek lesznek.
A dísznövények közül közvetlenül a földbe vethetjük most
márciusban a búzavirágot,
díszpipacsot és az egynyári
szarkalábat. Fontos tavaszi
munka a rózsák téli földtakarását eltávolítani. A futórózsákat csak abban az eset-

M

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó
tel.: 30/319-9634 • e-mail: ujsag@szevi.hu

érdezhetnénk,
hogy
vajon miért választotta
az MME (Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület) éppen ezt, az országban nem mindenütt látható íbiszfélét az év madarának? Én a legszívesebben azt
válaszolnám rá, mert szép!

Neked is van kerted?

mas nádas meghagyása, madarak számára sekély vizû,
apró halakban gazdag tóegység fenntartása stb.) is segíthet abban, hogy mind a
fészkelés, mind a kóborlás
alatt megfelelõ élõhelyet
nyújtsunk a kanalasgémek
számára.
Aki megteheti, kiránduljon
azon nemzeti parkjainkba, ahol
találkozhat és gyönyörködhet
e meseszép madarunkban. Aki
csak könyvekbõl, filmekbõl
ismerkedhet vele, az is hirdesse, hogy milyen szép a mi kis
hazánk és mennyi csodálatos
természeti értékkel bírunk, s
már ezért is érdemes és jó itt
élni a Kárpát-medencében.
Az anyagot az MME Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
honlapjának felhasználásával állítottam össze.

Szentendrey Géza

ben kell megmetszeni, ha az
ág útban van vagy elszáradt.
Ugyanis nem virágoznak a

Boglárkacserje
(Kerria japonica
Pleniflora)
visszavágás évében. A díszcserjék esetében arra hívom
fel a figyelmet, hogy ha a cserje kora tavasszal virágzik, vagy
a virágok a hajtások oldalán
jönnek, akkor csak a virágzás
után lehet metszeni ezeket a
bokrokat. Ilyenek pl. a rózsalonc (Weigela sp.), a boglárkacserje (Kerria sp.), az aranyvesszõ (Forsythia sp.), a
gyöngyvirágcserje (Deutzia
sp.), a díszmandula (Prunus
tenella) vagy a tamariska
(Tamarix tetrandra).
Dunai Julianna
okl. kertészmérnök
e-mail: duju@dunakanyar.net

ZÖLD ÜNNEPEK
MÁRCIUSBAN
1. A nukleáris fegyverek

Olvasói levél
ENYÉM, TIED, KIÉ?
Szeretem a tavaszt – másképpen süt a nap és másképp fúj a
szél és a madarak csicsergése is vidámabb. Igaz, hogy még
minden csupasz, de érezni lehet, ahogy a természet ismét
megújul.
Ilyenkor, amikor még nem zöldült ki a táj, minden jobban
látható, hisz nem takarják el a bokrok, lombok a SZEMETET,
és bizony ebbõl bõven lehet látni a Cseresznyés és a Barackos
úton is. Kisebb utcákban valószínûleg a lakók felszedik a
saját házuk elõtt – ahogy én is –, rendben tartják, szépítgetik. Hisz az utcánkban, ahol lakunk, „miénk” a szemét. De
a lomtalanítás után az utcasarkon maradó hulladék kié?
Ha egy lakó kiteszi hétvégén zacskóban a szemetet, hogy
elvigye a kukás, és azt a kutyák szétszedik: „kié a szemét”?
Persze ki se kellene tenni a zacskót a kutyáknak, de ha már
megtörtént, szedjük össze, mert hiába várunk másra. A mi
környezetünk, a „mi hegyünk”, itt élünk és közlekedünk nap
mint nap. Nekem nem elég az, hogy a kapumon belül minden
tiszta és rendezett. Örülnék, ha a hazafelé vezetõ út is jó
érzéssel töltene el. Ne csak külföldön gyönyörködjünk a tiszta kisvárosokban, hanem becsüljük meg saját településünket
és a Pilist.
Ez nem anyagi kérdés, hajoljunk le, és legalább a szûkebb
környezetünkben szedjük fel a szemetet! Mindegy, kié!
Rechnitzer Éva

elleni harc nemzetközi
napja
3. A békéért küzdõ írók
világnapja
1984 júniusában
a Nemzetközi Pen-Club
hirdette meg.
22. Víz világnapja.
Az 1992. évi dublini
környezetvédelmi
világkonferencia
javaslatára.
23. Meteorológiai világnap.
Az 1873-ban alapított
Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként 1950. március
22-én Genfben megalakult a Meteorológiai
Világszervezet (WMO).
A szervezet 1951-ben
kezdte meg mûködését,
majd 1961. március 23án újjáalakult.
24. Tuberkulózis világnap.
Koch Róbert 1882. márc.
24-én ismertette a tbc
kórokozója, a Kochbacillus felfedezését.
A WHO 1996-ban nyilvánította világnappá.
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Mindennapi
zöld tanácsok
E rovatunkban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy minden egyes
döntésünkkel és minden
tevékenységünkkel, valamilyen módon hatunk a
környezetünkre. Azzal,
hogy mit vásárolunk, hogyan világítunk, fûtünk,
hogyan gazdálkodunk vízkészletünkkel, vagy éppen
hogyan
közlekedünk,
ugyanúgy árthatunk a környezetünknek, vagy kímélhetjük azt.
ÖTLETEK
KÖRNYEZETTUDATOS
VÁSÁRLÁSHOZ
Ki ne járt volna már úgy, hogy
megvett egy megkívánt terméket, és miután otthon kicsomagolta, rádöbbent, hogy
maga a termék csak a fele az
eredetinek, a kuka pedig pillanatok alatt megtelt a csomagolóanyaggal. Belegondoltunk-e, hogy még annak a haszontalan terméknek, vagy a
csomagolóanyagnak az elõállítása is nyersanyagba és energiába került, nem is beszélve
a hulladék elszállításáról és
kezelésérõl, és mindez elkerülhetõ lett volna egy kis körültekintéssel?
Napjainkban már több civil
szervezet és kiadvány is foglalkozik azzal, hogy mire érdemes odafigyelni vásárláskor
– legyen szó karácsonyról vagy
egy átlagos hétköznapi bevásárlásról. Vásárolni mindenképp kell, csak nem mindegy hogyan, mit és mennyit.
A vásárlással kapcsolatos legnagyobb probléma manapság
a túlfogyasztás, emellett szakértõk szerint komoly gondot
jelent a nem minõségi fogyasztás is. A hazai vásárlók
elsõsorban árorientáltak, és
csak ezután veszik számításba
a termék minõségét és
egészséges mivoltát. Ezen túlmenõen pedig még kevesebben figyelnek oda a termék
okozta környezeti kockázatokra, valamint arra, hogy a
gyártók mennyire érvényesítik
az emberi jogokat a termék
elõállítása során. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül,
néhány ötletet szeretnénk adni
ahhoz, hogyan csökkenthetõk
némi odafigyeléssel a környezeti és egészségügyi károk
e hétköznapi rutin során.
Mielõtt leemeljük a polcról
a terméket, érdemes elgondol-

kodni, hogy tényleg szükségünk van rá, vagy csak
megint jól dolgoztak a marketingesek. Tanuljuk meg a
reklámok nyelvét, biztos, hogy
az adott cég tényleg azért
kínálja a termékét, hogy mi
boldogok, egészségesek, csillogó hajúak és ránctalanok
legyünk, vagy „csak egyszerûen” el akarja adni.
Mûszaki cikkeknél ne legyen
utolsó szempont a termék
tartóssága, hiszen az elektronikai hulladék veszélyes hulladéknak minõsül. Vásárláskor
vigyük vissza a régi, otthon
elfekvõ, már nem használt
készüléket, ugyanis ma már a
mûszaki cikket árusító boltok
kötelesek visszavenni az újonnan vásárolt terméknek megfelelõ régi berendezésünket,
és gondoskodnak a hulladék
szakszerû kezelésérõl.
Nem mindegy, hogy mit eszünk,
vagy milyen összetevõkbõl áll
az a tisztítószer vagy mûanyag
termék, amelyet megveszünk.
Vásárlásnál talán az egészségügyi szempontok figyelembevétele a legnehezebb,
hiszen ember legyen a talpán,
aki kiigazodik az összetevõk
között. Ebben segítségünkre
lehetnek azok a kiadványok,
amelyek az adalékanyagok és
egyéb veszélyes, gyakori
összetevõk világába nyújtanak betekintést.
Kéri Ildikó
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Megújul a REC
A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi
Központ (REC) szentendrei
központjában található konferenciaközpont felújítási
munkálatai megkezdõdtek. A
munkák során olyan úttörõ
technikai megoldások biztosítják majd a központ energiaellátását és felhasználását,
melyek összességében a zéró
széndioxid kibocsátást, azaz
a fosszilis energiák felhasználásának nullára csökkentését célozzák meg.
A rekonstrukció során – a régi
épület tartószerkezeteit megõrizve – új héjazat és megerõsített hõszigetelés szolgálja majd az energiahatékonyság maximalizálását. Az épület hûtését és fûtését 12 szondán keresztül geotermikus
energia biztosítja majd. Az
elektromos energiát részben
fix napelemek szolgáltatják.
Aktív idõszakokban az épület
a külsõ elektromos hálózatból
is felvesz energiát, de az ezen
idõszakokon kívül a napelemekkel megtermelt többletenergia a hálózatba visszakerül
– tehát ilyenkor mini erõmûként mûködik az épület.
Az épület belsõ világítása, a
nyílászáró rendszerek kialakítása is az energiatakarékosság jegyében kerül átalakításra. A korábbi vakító
ablakfelületek helyett új, ügynevezett világító polcok készülnek, melyek a külsõ fényt
nem az ablakokon keresztül,
hanem a plafonra vetítve juttatja be az épületbe.
Az épületkoncepció tervei
Olaszországban készültek az
Architetture Sostenibili csapata által, a kiviteli terveket a
hazai Kima Studió készítette.

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Szentendre, Római sánc köz 2/B
DR. SZOLNOKI JÁNOS
26/317-532, 30/937-0863
Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00
www.hegyvidekiklin.uw.hu

DR. SCHUMICZKY GÁBOR
26/314-287, 30/415-9060
Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30
Szo.: 10.00-12.00
SZOLGÁLTATÁSAINK
• Kedvenc és haszonállatok
teljeskörû ellátása
• Éjszakai és hétvégi ügyelet
• Kiszállások, állatszállítás
• Mûtétek, csontsebészet
• Kórházi ellátás, panzió
• Mûszeres vizsgálatok –
Rtg, UH, EKG, endoszkóp

Éjszakai, hétvégi ügyelet:
30/66-26-849

Vasúti villasor 6.
Nyitva: H-P: 7-18ig, Sz: 7-14-ig

Papsajt mályva

Az „alapkõletételre” még
2005-ben, a REC alapításának
15. évfordulóján került sor. Az
elmúlt két évben a tervezés,
az engedélyeztetés, valamint
a források összegyûjtése történt meg.
A beruházás fõ támogatója
Olaszország Környezetvédelmi
Minisztériuma. A technológiai
beszállítók is komoly kedvezményeket biztosítottak az
épület
megvalósításához:
Krüll-Ung Kft. – árnyékolástechnika, Oktoklima Kft. –
hõpumpák, Philips Lightning
– világítás, Rheinzink – épület-burkolás, Sanyo Hungary
Kft. – napelemek, Sauter Automatika Kft. – épületautomatika. További támogatás várható a Norvég Alap részérõl is.
A beruházás értéke meghaladja a 2 millió eurót, tervezett
befejezése 2008 májusa.
A megújuló konferenciaközpont lehetõséget teremt, hogy
a REC saját példáján keresztül
demonstrálja az általa közvetített elveket. Mivel a REC –
mint nemzetközi szervezet –
évente 40-50 nemzetközi konferenciát szervezet eddig is a
régi épületben, így várható,
hogy az épület irányt mutat a
hazai és nemzetközi szakemberek számára egyaránt. Az új
konferenciaközpont és az azt
körülvevõ arborétum természetesen a régió lakosságát is
szolgálni fogja különbözõ
szervezett programokon keresztül. A projekt közvetlenül
nem lesz jövedelemtermelõ,
azonban a korszerûsítéssel
elért megtakarítások, mint
bevételek hozzájárulnak a projekt eredményességéhez.
B. Zs.

Emberélet Alapítvány
és Florance Nõvérszolgálat
a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata

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!

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 .
e-mail: emberelet@gmail.com

Tel.: 06-20-995-7167

(Malva negleta)
Más néven: madárpogácsa, pencseke, istenke
cipója, apró mályva
Neve a görög malakos = lágy,
puha szóból ered. Házak
körül, megmûvelt földeken,
parlagokon, utak mentén,
mindenütt megtalálható.
Lehet egyéves, de lehet
évelõ is.
Gyökere elsõ évben vékonyka, kevés elágazással, de
késõbb akár kisujjnyi vastagságú is lehet. A gyökérbõl sugárszerûen szétterülõ
szár hajt ki, melybõl gyenge
felálló végû hajtások emelkednek ki. A szár hengeres.
Levele „kerek” vesealakú, 5-

7 karéjú, hegyesen csipkés
szélû. Virágzata a levelek
hónaljába nõ, rózsaszínû,
vagy fehéres, sötétebb erezettel. Termése a kerek,
középen kissé benyomódott
„papsajt”. Régen kedvelt
gyermekcsemege volt.
Virágzik júniustól októberig. Gyûjtendõ a növény
levele, levélnyél nélkül.
Egyszerûen lecsipentjük.
Csak az egészséges szép zöld
leveleket gyûjtsük, mivel
gyakran
„rozsdásodik”,
gombásodik a mályvafélék
levele. Szárítását jó meleg,
szellõs helyen végezhetjük.
A levél forrázatát a népgyógyászat daganatok borogatására használja. Remek
toroköblögetõ torokgyulladásnál, foghús- és szájüregi daganatoknál. Forrázata
belsõleg köhögés elleni szer.
Bélhurutnál bevonószerként
alkalmazhatjuk. Nyálkaoldó
teák ismert alkatrésze.
Hasonló célra használhatjuk
az erdei mályvát is, melynek
levelei hasonlóak a papsajt
mályváéhoz, de a növény
szára felegyenesedõ, virágai
nagyobbak.
(Az illusztráció Pistyur Gabriella selyemfestménye.)

Pistyur Imre

10 életmód
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

A tömény a jobb!
Az interneten találtam rá a
www.termeszeteskozmetikumok.hu
oldalra. Mint kiderült, a B's Natural
készítményeket egy kisoroszi cég, a
Duotone Kft. forgalmazza, és a szakmai körökben már régóta ismert
szentendrei Dr. Pál Laboratórium
készíti.
Az oldalon sokféle információ található, ezért elõször el is bizonytalanodtam, de aztán rájöttem, megéri mindet végigolvasni.
Kiderült, hogy nemcsak gyógynövényekbõl lehet kozmetikumokat készíteni, hanem olyanok növényekbõl is, amelyekre
nem is gondolunk: málnából, sárgabarackból, bodzából, fahéjból. Olvashatunk az egyes kiszerelési formák sajátosságairól
(például, hogy a zselékben a gyógynövény hatóanyag-tartalma
eléri a 99%-ot), bõrünk életkor szerinti jellemzõirõl. A készítmények összetevõi is fel vannak tüntetve az allergiások
érdekében. Egy ûrlap segítségével egyedi problémánkat
megírhatjuk egy kozmetikus szakértõnek, aki személyre szabott
kezelési tervet ad. Persze rájöttem, azért nem minden probléma egyedi, hiszen a Tippek, ötletek menüpontban már sok olyan
esetleírást olvashatunk, amelyek közül valamelyik talán éppen
ránk is illik!
Érdekes újdonság számomra, hogy a készítményeket a megrendelés után frissen készítik el, ezért vásárolni csak a weboldalon
keresztül lehet.
A végére hagytam a legérdekesebbet! Ha ajándékba adunk egy
B's Natural terméket, kérhetünk rá egyedi címkét is, így igazán
személyre szabott meglepetéssel kedveskedhetünk szeretteinknek. Ne feledje: a fokhagyma nemcsak pirítósra jó!
(x)

A böjt csodákra képes!
A több mint 13 éve mûködik Visegrádon a Vitalizáló Vendégház,
ahol 10 napos Bachinger léböjt, Mayr, valamint Schroth
kúrákon vehetünk részt.
A tisztítókúrák ajánlottak a szervezet salaktalanítására, anyagcserezavarokból fakadó betegségeknél, szív-és érrendszeri
rendellenességeknél, különbözõ bõrpanaszoknál.
A kúrák alatt elért súlyvesztés tartós, mivel egy életmódváltással párosul. Itt megtisztul a test, a lélek, és megszabadulunk felesleges kilóinktól is – újra fittnek, életerõsnek
érezve magunkat!
Napi (személyre szabott) testedzés, aqua fitnesz, hegyi
túrák, nordic walking, valamint infra- és finn szauna,
testkezelés, masszázs társul az egészséges életmód jegyében
töltött napokhoz. A Vitalizáló Vendégház szeretettel várja
Önt is kúráira!
(x)

Bejelentkezés:
Arádi Antónia cégvezetõ, 06-20-928-0514
www.bojtoles.hu, e-mail: info@bio-tex.hu,
2025 Visegrád, Pf. 40.
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Értesítés
ebtulajdonosoknak
Tisztelt Ebtulajdonos!
A Földmûvelésügyi Minisztérium rendelete
alapján minden 3 hónaposnál idõsebb ebet
veszettség elleni védõoltásban kell részesíteni.
A védõoltás kötelezõ, elmulasztása az eb
elkobzását, valamint köz- és állategészségügyi
veszélyeztetés miatt szabálysértési eljárást von
maga után. (A macskák vesztesség elleni védõoltása nem kötelezõ, de a fertõzések megelõzése érdekében minden macskatartónak
ajánlott.)

Szentendre területén a szervezett, kötelezõ
veszettség elleni védõoltásra az alábbi helyszíneken és idõpontokban szíveskedjen megjelenni kutyájával:
1. Barackos úti buszforduló
március 29. szombat 13-14 óra
2. Cseresznyésút 165. (volt Faczuna-ház)
március 29. szombat 14.15-15.15 óra
3. Daru piac április 5. szombat 13-15 óra
4. Sztaravodai út, temetõ parkolója
április 5. szombat 15.15-16.15 óra
5. Állatorvosi rendelõ, Bükköspart 34.
április 12. szombat 12-14 óra
6. Faház vendéglõ parkoló, Barackvirág-Ady utca
sarok április 12. szombat 14.15-15.15 óra
7. László-telep, Kálvária-Damjanich sarok
április 19. szombat 13-15 óra
8. Pannónia-telep, Stromfeld – Móricz u. sarok
április 26. szombat 13-15 óra
9. Izbég, Szentlászlói út 124., Pásztorház
május 3. szombat 13-15 óra
10. Állatorvosi rendelõ, Bükköspart 34.
május 10. szombat 9-12 óra
A veszettség elleni oltás költsége – 2700 Ft –
az oltás helyén fizetendõ. Az oltáskor számozott bilétát kap a tulajdonos, amely az eb
azonosítására szolgálhat.
2003-tól kötelezõ az ebek féregtelenítése a
védõoltás beadásakor, ezért kérjük, hozzon
magával 10 kg-onként 200 Ft-ot féreghajtó
tablettára. A helyszíneken kombinált védõoltás
beadására is van mód, külön térítés ellenében.
Amennyiben az ebe már nincs a tulajdonában,
vagy új kutya került Önhöz, ezt a városi állatorvosi rendelõben szíveskedjen bejelenteni.
Ugyanitt kell bejelentenie igényét a háznál
történõ eboltásra is.
Felhívjuk figyelmét, hogy megváltoztak a kutyák külföldre történõ szállításának szabályai.
Az állatútlevél kiállítását, mikrochip beültetését készséggel elvégezzük a városi állatorvosi rendelõben.
Városi állatorvosi rendelõ, Bükköspart 34.
Telefon: 26/311-975, 06-30/954-3192
Dr. Molnár Ildikó jegyzõ
Dr. Kovács Zoltán állatorvos

EBOLTÁSOKRA A KÖVETKEZÕ HELYSZÍNEKEN
IS LEHETÕSÉG VAN:
Dr. Schumiczky Gábor
Pap-szigeti bejáró
március 29. szombat 13-14 óra
Egres - Óvíz u. sarok
április 5. szombat 13-14 óra
Kõzúzó – Vasúti villasor sarok
április 12. szombat 13-14 óra
Rózsa utca (Surányi cukrászda mögött)
április 26. szombat 13-14 óra
Templom u. - Vasvári P. u. sarok
május 3. szombat 13-14 óra
Dr. Szolnoki János
Római sánc 2/B rendelõ: március 29., április
12. és 19. szombat 9-12 óra
Barackos út 135. rendelõ: március 29., április
12. és 19. szombat 12.30-13.30 óra
Dr. Makay László
Pismány ABC parkoló
március 29. szombat 14-16 óra
Sztaravodai út 42. rendelõ
április 5. szombat 15-16 óra
Füzespark - Nyár u. parkoló
április 12. szombat 15-16 óra
Sztaravodai úti temetõ parkolója
április 26. szombat 15-16 óra

Állatkórház Szentendrén
Immár 1 éves Szentendre központjában (Római
sánc u. 2/b) a két „régi motoros”, – dr. Szolnoki
János és dr. Schumicky Gábor – és fiatal kollégáik által létrehozott állatkórház, „Állatorvosi Rendelõintézet”, amely az elmúlt évben is
nagyon sokat fejlõdött.
Alapszolgáltatásaik
– 12 órás nyitvatartás, éjjel-nappali ügyelet (3066-26-849), kórházi bentlakás, házi állatorvosi
szolgálat – kiszállások nagyban bõvültek.
Szemészeti, ortopédiai, belgyógyászati szakrendelés, saját laboratórium, onkológia, bõrgyógyászat-allergológia szakvizsgálatok, Rtg,
UH (hasi és szív ), endoszkópos és EKG vizsgálatokon kívül egyre nagyobb teret nyernek
az állatorvoslásban ritkábban alkalmazott fizioterápiás eljárások – masszázs, soft-lézer,
mágnesterápia, terápiás ultrahang, és az alternatív gyógyászati formák – homeopátia, reiki is.
Speciális szûrõvizsgálatok, mint a diszpláziaszûrés (csípõ,könyök,váll), patella-szûrés szintén helyben elvégezhetõ.
Állatgyógyszertárukban minden gyógyszer, és
gyógyhatású kiegészítõ, és a gyógyulást nagyban segítõ gyógytápok széles köre kapható,
beszerezhetõ.
A tavaszi hónapokban akciós veszettségoltás,
és ivartalanítási akciók teszik még több ember
számára elérhetõvé a teljeskörû szolgáltatásokat.
Új lehetõség az ún. „Hûség kártya” váltása,
amelynek tulajdonosa minden alkalommal
jelentõs kedvezményt kap az árból.
A részletekrõl érdeklõdjön személyesen
vagy telefonon a 26/317-532 és 30/9370863, vagy a 314-284, és a 30/415-90-60
számokon.
(x)

hirdetés 11
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Életerõ Ház

2000 Szentendre,
Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel./Fax: 26/317-965, 26/317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu

Idegenforgalmi munkatársat keresünk a szentendrei TOURINFORM irodába április elsejétõl. Feltétel: angol nyelvismeret
és egy másik európai nyelv ismerete (elsõsorban német). Számítógépes gyakorlat szükséges. Szentendrei helyismeret elõny.

keknek, tanfolyamok (angyalmeditáció, agykontroll, fõzõ
stb.), elõadások, klubfoglalkozások. Újdonság a jade köves masszázságy. Folyamatosan indulnak önismereti csoportok, valamint családállítási
tanfolyamok. A programok
koordinátora Piszkátor Ildikó.
Április 5-én indul a 100 órás
Fehér Szarvas Iskola Vadnai
Gabriella vezetésével.
Az Életerõ Ház hétköznap 8
órától este 19.30 óráig, szombat 9–17 óráig, vasárnap 9–15

óráig várja az érdeklõdõket.
Bejelentkezés: 30-697-3817,
30-748-4238, 20-375-6864,
(26) 390-193, 390-424.

Havi egészségrecept
A természet ajándéka a medvehagyma! Magas C-vitamin
és tisztítóhatása miatt jól
kiegészíti tavaszi étkezésünket. Szendvicsekhez, krumplihoz, nyers salátákra használjuk, de készülhet belõle leves
és zöldségfasírt is.
(x)

KATI PEDIKÛR

3 percre a Kaiser's-tõl, a szentendrei Rózsakertben
• pedikûr, manikûr
• Thai talpmasszázs 30' – lábmasszázzsal 60'
A hirdetés felmutatója 20% kedvezményben részesül.
Állandó névnapi 10%-os kedvezmény!
Idõpont kérés: 2 0 / 5 1 4 - 3 3 2 3

20% 20% 20%

2006. október 1-jén nyitotta
meg kapuit Dunabogdányban
(Kossuth L. u. 110.) az Életerõ
Ház, melynek vezetõje Vadnai
Gabriella. Nem kevesebbre vállalkozott szakemberei segítségével, mint a szépség és
egészség, azaz a harmónia
megteremtésére életünkben.
Van itt sorselemzés tarot kártyával, életvezetési tanácsadás asztrológiával, különféle
masszázsok, belgyógyászat,
állapotfelmérés dr. Voll diagnosztizáló készülékkel, gerinckezelés, fogyasztó-alakformáló kezelések, biokozmetika, kézmûves foglalkozások felnõtteknek, gyere-
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Egy nagy mûvész méltó társa volt
Kilencvennégy éves korában elhunyt Boromisza Tiborné, Császár Ilona
sikert már bõséggel maga mögött tudó, de sok
hányattatást is elszenvedõ, ám lankadatlan erõvel
és hittel mindig talpra álló és
újrakezdõ Boromisza Tibor festõmûvész ötvenhét éves korában ismerte meg Gödöllõn egy
mûvésztársaságban az akkor
huszonhárom éves Császár
Ilonát. Megismerkedésüket
hamarosan eljegyzés, s még
ugyanabban az évben, 1937
novemberében házasságkötés
követte.
Császár Ilonát barátai hívása
vitte Gödöllõre, az ott élõ
mûvészek összejöveteleire. Õ
maga a mûvészvilágtól távol
esõ területen, a koronaügyészségen tisztviselõként kereste
kenyerét. Tisztviselõ volt
édesapja is, Császár Ervin,
akinek egyetlen gyermekeként
1914. június 20-án született
Nagybereznán, a késõbb Ukrajnához került észak-kelet
magyarországi kisvárosban.
Trianon után õk is a menekülõk
népes táborához kényszerültek, s lakhatás hiányában éltek
egy évig – sok sorstársukhoz
hasonlóan – vagonokban.
A menekülés megrázó élményei után a biztonságot jelentette az az egy év, amit a
Vöröskereszt révén Hollandiában töltött el, s nem is akármilyen családnál: a jószerencse a holland királynõ egyik

A

Boromisza Tibor
feleségével, Császár Ilonával.
Budapest, 1939.

testõrénél helyezte el a magyar kislányt.
Az iskolás évek helyszíne már
Budapest, itt lett diák-szólistája az elsõ Kodály-kórusnak. Meglehetõsen fiatalon,
már tizenhat éves korában fel
kellett cserélnie tanulmányait
a pénzkeresõ felnõtt életre.
Közös életük Boromisza Tiborral a festõ budapesti, Széher úti mûtermes lakásában
kezdõdött, s innen költöztek
át a Sas-hegyre, ahol Boromiszát élete egyik legnagyobb
sorscsapása érte: 1945-ben a
németek bosszúból, mert nem
volt hajlandó velük együttmûködni, felgyújtották mûtermét. Száznyolcvan, többségükben nagyméretû olajképe
lett a tûz martaléka. A robosztus testalkatú, acélos akaratú,

Bárdos Bence nyert
a költészeti versenyen
A Drogmentes Magyarországért Költészeti
Verseny ünnepélyes díjátadása március 13-án
volt a SYMA rendezvénycsarnokban, Budapesten. A zsûri tagjai közül Karafiáth Orsolya
költõ, Beleznay Endre színész, Székhelyi József
színész-rendezõ-költõ, Gecsei Kunfalvy Ákos
költõ, Nagybandó András elõadómûvész nagy
elismeréssel beszéltek a 281 iskolából beérkezett 770 pályamûrõl. Az ország csaknem130
településérõl érkeztek versek. A népes mezõnyben Bárdos Bence a Templomdombi Általános
Iskola 8. osztályos tanulója korosztályában
kiemelt díjat kapott. Versének címe: Az elsõ.
Az ünnepi mûsor után Soós Zoltán ügyvezetõ,
az Együtt Egy Drogmenetes Magyarországért
mozgalom tagja állófogadásra invitálta a szép
számmal megjelent egybegyûlteket.
A 150 legjobb vers olvasható lesz a www.drogmentes.hu honlapon.
Álljon itt egy részlet Karafiáth Orsolya értékelésébõl: „Aki verset ír, gondolkozik, és gondolatait szép, érthetõ, egyedi formában, ahogyan

az élet megpróbáltatásaival
mindig bátran szembenézõ
mûvész a látványtól, a megrázkódtatástól ájultan esett
össze. Felesége lélekjelenlétének volt köszönhetõ csupán,
hogy néhány képet sikerült
kimenteni. Budapest romokban hevert, s mivel lakás nélkül
maradtak õk is, leköltöztek
Keszthelyre. Innen jöttek fel
1953-ban Szentendrére öt
közös gyermekükkel, akik
közül a legidõsebb tizenöt, a
legkisebb ötéves volt. Császár
Ilona közös életükre visszaemlékezve így idézte fel ezeket
az emberpróbáló éveket:
„Tibor 1952-ben agyvérzést
kapott, így még akkor sem volt
egészséges, amikor Szentendrére jöttünk az öt gyermekkel.
Szó sem lehetett a mi helyzetünkben társadalmi életrõl.
Meghúztuk magunkat ebben
a két szoba, konyhás lakásban,
a félig romos, zsúfolt, rendetlen
házban… Próbáltunk talpra
állni… Rokon, ismerõs, mind
szétszaladt, látva az anyagi
elégtelenséget. Mi pedig nem
mentünk senki után. Bezárkóztunk a szegénységünkbe. –
Hõsi munka, hõsi tûrés – ez volt
Tibor jelmondata, mindhalálig.
Ezt értették félre a rosszhiszemûek… A felesége voltam. Küzdelmes életének utolsó idejében, huszonhárom évig.
Csak azt mondhatom: egyenes,

csak õ tudja, úgy
szeretné a többiek
elé tárni. Aki verset
ír, nem kérdezi, ez
szükséges-e. Ezért
tartom a drogok elleni harc fõ fegyverének a mûvészetet.
Amint e beküldött
alkotásokból kiderül,
így vannak ezzel a fiatalok is. A legérdekesebb
gondolatokat az 5-6. osztályosok írásaiban találtam, megdöbbentett, hogy ezek az emberek,
akik még szinte gyerekek, hogyan tudnak ilyen
tisztán, ennyire világosan fogalmazni, ennyire
a dolgok mélyére látni. Érzékenyen és sokszor
humorral járták körül az általuk még aligha
ismert „drogpokol” témáját.
Az idõsebb két korosztálynál a formák remek
használata, a történelmi, kultúrtörténeti utalások sokasága, a dalforma remek alkalmazása
okozott örömet. Minden egyes versenyzõ tiszteletben tartotta a témát, ugyanakkor megdöbbentõen egyedi verziók születtek.”
Szeretettel gratulálunk Bencének ehhez a szép
sikerhez!
Deli Gabriella

becsületes, tiszta és jó volt,
külsõ megjelenésében épp úgy,
mint lelkében…”
E néhány sor is jól érzékelteti
Császár Ilona megingás nélküli
hûségét, a zokszó nélküli kiállást a mûvész és a férj mellett.
Gyerekeik is azt õrizték meg
emlékezetükben, hogy szüleik
nagy békében, örök szerelemben élték le közös életüket.
•
Császár Ilona életének nagyobbik felét – ötvenöt évet –
Szentendréhez kötötte a sorsa. Lakásuk Duna-korzóra nézõ
részében, 1964-ben nyílt meg
a Boromisza-emlékszoba. Itt
fogadta, kalauzolta évtizedeken keresztül lankadatlan
lelkesedéssel a véletlenül betévedõ, vagy tudatos szándékkal oda érkezõ látogatót

Boromisza Tiborné
Szentendrén az emlékszoba
elõtt 2005-ben

egy törékeny, légies alkatú
asszony, Boromisza Tibor özvegye.
Amikor megismertem õt, már
betöltötte nyolcvanadik életévét, s talán ezért is tûnt fel,
ezért is ragadott annyira magával káprázatos szellemi frissessége, a nála jóval fiatalabbakat is próbára tevõ emlékezete. De mindezt felülmúlta
az a csillogó fény a szemében
és különös mosoly az arcán,
ami azonnal megjelent, ha a
férjérõl és a festészetérõl kezdett mesélni. Az „idõs nénibõl” egy csapásra „rajongó
asszony” lett, akit eltöltött a
büszkeség, aki otthonos magabiztossággal és bizalmas
bennfentességgel mozgott
kettejük közös világában.
Császár Ilona valóra váltotta
a sokat megélt festõ 1937ben, házasságkötésük évében
egy levélben leírt reményeit
„…bízom benned, hogy erõs
leszel és kitartó, és nem csak
egy azok közül, akik végiggázoltak lelkemen…” Egy
Boromisza Tiborról szóló írás
szerzõje túlzás nélkül írhatta
le, hogy a festõt korábbi élete
minden megpróbáltatásáért
bõséggel kárpótolta harmadik
felesége.
Török Katalin

Boromisza Tibornét szûk családi körben, férjével közös sírban
helyezték örök nyugalomra
Szentendrén, a szamárhegyi
katolikus temetõben március
18-án.

Rajzpályázat
A Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület rajzpályázatot hirdet
szentendrei gyerekek számára 714 éves korig a Víz világnapja
alkalmából. Az én patakpartom
címmel várjuk csoportok, egyének A/3-as, A/4-es rajzlapokra
színes technikával készített,
a Bükkös-patakról szóló alkotásait. A rajzverseny eredményhirdetése április 5-én lesz,
a patakparton a Víz világnapi
rendezvényünkön. A zsûri tagjai
a Szentendrei Mûvészeti Iskola
tanárai, elnöke Páljános Ervin.
BEADÁSI HATÁRIDÕ:
március 31., hétfõ.
A legjobb munkákból kiállítást
szervezünk a Pest Megyei Könyvtárban május 13-tól.
Támogatók: Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal, Mészáros János vállalkozó, Surányi cukrászda,
Pest Megyei Könyvtár, Szentendre és Vidéke hetilap, Ries Zoltán, Bravos
kávépörkölõ.
A munkákat Az én patakpartom rajzpályázat címmel várjuk a Bükkös
Egyesület, Szentendre, Bükköspart 63. címre. Érdeklõdni lehet: Zakar
Ágnes, 06-20-967-6820.
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„Az igazat mondd, ne csak a valódit”

VÁROSTUDÁS
SZABADEGYETEM
A Várostudás Szabadegyetem tavaszi szemeszterének következõ
programja március 27-én csütörtökön, 18 órakor kezdõdik a P’Art
Moziban (Duna-korzó 18) Ady
Endre és a képzõmûvészet címmel. Elõadó: dr. Losonci Miklós
mûvészettörténész.

József Attila Thomas Mann üdvözlése címû versének e sorát választotta elõadóestje
címéül Eperjes Károly, Jászai Mari- és Kossuth-díjas színmûvész, aki március 16-án
a Városháza dísztermében lépett fel. Mûsorát Négyessy Katalin gordonkajátéka
kísérte.
– 20. századi magyar költõk
istenkeresõ verseibõl válogat
ezen a rendhagyó irodalmi
esten. Miért csak tizenkét
éven felülieknek ajánlja elõadóestjét?
– Mert ezek nagyon felnõtt versek. Az Istenhez fûzõdõ kapcsolatról, vívódásról, kétkedésrõl szólnak. Felnõtt férfiak isten-élményeirõl,
amelyek
annyira mások, mint a gyerekeké. Nem is szabadna ezeket
általános iskolában tanítani.
– Ady Endre, Babits Mihály,
József Attila, Pilinszky János, Szabó Lõrinc ennek a
rendhagyó irodalmi estnek a
szerzõi. Melyikük verseit szereti a legjobban?
– Ady a kedvencem, bár az õ
viszonya Istenhez igencsak
hullámzó, hiszen vannak istentagadó versei, de mindig
megtér. Rajongok József Attiláért is, õ végig párbeszédben
van Istennel.A legizgalmasabb, a legnagyobb számomra
azonban Babits Mihály. Õt tíztizenöt éve kezdem értegetni,
olyan magasságokban létezik.
Babits Eucharistia címû versével fejezem be mindig az
estet. Ennél tökéletesebbet
nem ismerek.

– Sikeres, színpadon és filmben sokat foglalkoztatott
színész. Miért érezte szükségét, hogy egyedül, díszlet,
jelmez nélkül álljon ki közönsége elé, s istenkeresõ verseket mondjon?
– Mert hiszek a vers hatásában.
A fõiskolán úgy tanultam valaha, hogy minden vers egy
sûrített dráma. Szerintem nem
szavalni, hanem elmondani
kell õket, s ezzel közelebb
vinni az emberekhez. Az én
estem nemcsak versekbõl áll,
hanem azokból a gondolatokból, asszociációkból is, amelyeket belõlem kiváltanak.
Minden elõadás más és más,
hiszen közben változtatok.
A mûvek többsége azonban
ugyanaz.
– A fogyasztást istenítõ világunkban hitrõl, morálról beszélni maga a kihívás. Kikhez
akart szólni ezzel a bibliai
szellemiségû esttel?
– Mindazokhoz, akiknek e
nagy költõk sorai segítséget
nyújtanak az Istenhez vezetõ
úton. Az isten-törvényû ember számára rendkívül fontosak ezek a gondolatok.
Az emberek ki vannak éhezve
az igaz szóra.

– Mióta foglalkozik versmondással?
– Több mint egy évtizede gyûjtöm-tanulom ezeket a verseket. Ahhoz azonban, hogy
elmondjam õket, meg kellett
érnem. Tizennégy éve egy
barátomnak, a pécsi Bazilika
karnagyának a kapacitálására
álltam kötélnek, s csináltam
meg elsõ zenés elõadói estemet. A legnagyobb meglepetésemre zsúfolásig megtelt
nézõtér elõtt. Nem jellemzõ,
hogy egy irodalmi esten ennyien legyenek. Úgy tûnik, hiánypótló program ez. Azóta közel
négyszázszor adtam elõ, s
mindig telt ház elõtt.
– Mennyi ideig érlel magában
egy verset?
– Általában négy-öt évig hordozom magamban, amíg el
tudom mondani. Babits Eucharistia-jára azonban több mint
tíz évig vártam.
– Zenés istenkeresõ elõadóestként hirdeti a programfüzet ezt a kétórás mûsort.
Hogyan építette fel?
– Három, egymást kiegészítõ
részbõl áll. A szabad akaratot,
a megtérést és a lét értelmét
kutatom Ady, Babits, József
Attila, Pilinszky, Szabó Lõrinc

TAVASZI HANGVERSENY

Eperjes Károly
versei nyomán. Véleményem
szerint a magyar költészet a
világirodalom legerõsebb költészete. A világ azért nem tud
róla érdemei szerint, mert lehetetlen lefordítani bármilyen
nyelvre. A magyar a leggazdagabb nyelvek közé tartozik.
A mi nyelvünkben van például
a legtöbb szó a mozgásra, a
helyváltoztatásra – harminchat, amíg az olaszban csak
huszonnyolc.
– Mennyire tartja sajátosan
magyarnak ezeket a költeményeket?
– Egyetemes jelentéssel bírnak – a 20. század üzenetei
a 21. századnak. Amit hirdetnek, az ma is aktuális: van
Teremtõ, és van hozzá visszaút. Az ember akkor szabad,
amikor az Istennel harmóniában van. Hitem szerint az ember életében a legfontosabb
az Isten.
Rappai Zsuzsa

A Ferences Öregdiák Egyesület
tavaszi hangversenye március 29én, szombaton 18 órakor lesz a
Ferences Gimnázium dísztermében. Közremûködik: Stoltz Dénes
zongora, Viola Barbara fuvola,
Papp Dániel hegedû, Oláh Aino
zongora, a Rádiózenekar Nagybõgõ
Quartettje (Bíró Zoltán, Lajcsik
Dániel, Schunk László, Tóth-Kiss
Péter) és a gimnázium vegyeskara,
vezényel: Tardy Gergely. A szünet
után a Kecskés együttes mûsort
ad elõ Mátyás királyról. Az est
mûsorvezetõje Czigány György.
A belépés díjtalan, az önkéntes
adományokat teljes egészében a
gimnázium céljaira fordítják. Mindenkit szeretettel várnak!

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

SZENTENDRE ÉS
TÖRTÉNELMI EMLÉKEI
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.

Szentendrei Tavaszi Napok 2008
Március 14 - 29.
Március 14 - április 13.
MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
BUDAPEST ART EXPO FRISS – FIATAL
KÉPZÕMÛVÉSZEK V. NEMZETKÖZI
BIENNÁLÉJA
Nyitva: április 13-ig
Március 22. szombat, 10 óra
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas Béla u. 6.
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés és díszítés többféle
technikával
Március 25. kedd, 19 óra
PMK SZÍNHÁZTERME, Pátriárka u. 7.
GHYMES KONCERT
Belépõjegy: 2000 Ft

Március 28. péntek, 10 óra
PMK SZÍNHÁZTERME, Pátriárka u. 7.
BAJUSZ - PÁZMÁN LOVAG
A Maszk Bábszínház elõadása
Belépõjegy: 500 Ft
Március 28. péntek, 20 óra
DMH BARLANG, Duna-korzó 11/A
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, Pátriárka u. 7.
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” – A ZURGÓ EGYÜTTES
MÛSORA
Az 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, Péter-Pál u.
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
Jegyek elõvételben kaphatók:
Tourinform SZENTENDRE
Dumtsa Jenõ u. 22.
Tel.: 26/317-965, 317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu
Pest Megyei Könyvtár portája:
hétfõ-péntek: 14-19 óráig
Az elõadások elõtt 1 órával a
helyszíneken
Információ: Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing
Kht. Tel.: 26/312-657;
www.szentendreprogram.hu

A Balkan Fanatik a Barlangban
A hat éve alakult Balkan Fanatik együttes (alkalmanként meghívott elõadókkal kibõvülve) valójában két fantasztikus-fanatikus zenész duója, akik a Kárpát-medence és környéke népzenéinek és a legújabb irányzatok hip-hop és elektronikus alapjainak dinamikus elegyét alkották meg dalaikban. A Szentendrén élõ zenész-képzõmûvész Yorgosz Tzortzoglou korábban a
szintén népzenei alapokból építkezõ Barbaro, valamint a
Gépfolklór frontembere volt. A Balkan Fanatikban Lepés Gáborral
mixelik az elektronikus zenét népzenei elemekkel. A keleti,
balkáni zene az erõs ritmusalapon különleges erõvel szól, a két
„városi népzenész“ bemutatkozó albumával azonnal két rangos
díjat is szerzett (legjobb World Music lemez, Kulturális
Minisztérium Bezerédj-díja). Zenéjük a MIX és Nyócker címû
filmekben is feltûnt. Március 28-án, pénteken 20 órától találkozhatunk velük a DMH Barlangjában (Duna-korzó 11/A).

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL

KIADÓ LAKÁS

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

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen jó elrendezésû, parkra
nézõ, erkélyes lakás hosszú távra
kiadó (beépített konyha és elõszoba szekrény). Tel. 06-20-4541275.

Expression XL14 típusú, 24 csöves
szolárium kitûnõ állapotban 150 ezer
Ft-ért eladó. Tel. 06-20-920-5430.
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.
Eladó 2004-es Land Rover Freelander
1,8i, futott 28 000 km-t. Tel. 06-30900-7400.

Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30290-6742.
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.

ÁLLÁS
Ingatlanportál szentendrei irodája
számítógépes ismeretekkel, gépkocsival rendelkezõ ingatlanértékesítõt
keres. Fényképes szakmai önéletrajzokat a szentendre@ingatlanportal
.com címre kérjük. Tel. 06-20-4742000.
Fegyveres vagyonõr hölgyek, urak jelentkezését várjuk szentendrei munkahelyre. Tel. 06-30-688-9575.
Szentendrei mûhelyembe gyakorlott
varrónõt keresek. Tel. 06-30-9668497.
Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott szakácsot és felszolgálót keresünk
állandó munkára, azonnali kezdéssel.
Tel. 06-20-960-7833.
Szentendrei kávézóba gyakorlattal
rendelkezõ pultos-felszolgálót keresünk azonnali belépéssel. Tel. 06-20215-1047.
Szentendrei kft. könyvelésben jártas
precíz, hatékony munkaerõt keres.
Részmunkaidõ lehetséges. Tel. 06-30454-4431.
Gyakorlott könyvelõt keresek, esetleg
irodavezetõnek is. Tel. 06-30-5438950.
Gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk Szentendre központjában.
Fizetés megegyezés szerint. Tel. 0620-980-9274.
Szentendrei munkahelyre szakképzett
felszolgálót keresek. Tel. (26) 310498.
Igényesen felújított vendéglõbe 2535 év közötti pultos lányokat keresek.
Tel. 06-20-962-4940, 06-20-2233098.

EGÉSZSÉG
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.
Leszoktatjuk a dohányzástól 26 perc
alatt, egyszeri alkalommal biorezonanciás csúcsterápiával, 7000 Ft-ért
bejelentkezéssel a Békásmegyeri, a
Vörösvári úti és az Újpesti, a 13.
kerületi Gömb u. 48. szám alatti SZTK
Rendelõkben. Bejelentkezés: 06-70271-9867.

Szentendrén új lakás kiadó. Amerikai
konyhás, nappalis, gépiesített, HÉV
közeli, udvarban gépkocsi-beálló. Tel.
(26) 303-271, 06-30-242-8486.
Áprilistól kiadó 44 nm-es, igényesen
felszerelt lakás egyedi mérõórákkal a
Püspökmajor-lakótelepen 80 ezer Ftért. Tel. 06-20-368-8467.
A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es,
2 szobás, bútorozatlan lakás hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-233-5531.
Szoba kiadó diáknak, lánynak, párnak. Rögzítõ: (26) 300-419.
Szentendrén, Pismányban családi
ház (3 szoba, nappali, 2 fürdõszoba, garázs), rendezett kerttel
hosszú távra is kiadó. Tel. (26)
328-413, 06-20-375-1596.
Kis házat bérelnék Leányfalun
vagy környékén. Tel. 06-20-4819961.
50 nm-es lakás kiadó vagy eladó a
Duna-korzón. Tel. 06-30-625-3050.
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.
Leányfalun Duna-parti, 65 nm-es 3
szobás, összkomfortos lakás kerttel,
autó és-személybejárattal kiadó. Tel.
06-70-274-0181.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén, a Pap-szigetnél földszinti, gázfûtéses lakás 11,5 millió Ftért eladó. Tel. 06-20-934-5539.
A Püspökmajor-lakótelepen 63 nm-es,
2 és fél szobás, földszinti lakás, 38
nm-es duplagarázzsal eladó. Tel. 0620-954-6733.
Szentendrén, az angol házakban 3.
emeleti lakás eladó. Tel. 06-30-9668497.

EGYÉB

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

55 éves gyermektelen házaspár eltartási szerzõdést kötne idõs úrral,
vagy hölggyel ott-lakhatással. Tel. 0620-453-5798.

A Püspökmajor-lakótelepen 68 nm-es,
2,5 szobás földszinti lakás 38 nm-es
duplagarázzsal eladó. Tel. 06-20-9546733.

Szentendrei társasüdülõben 28 nm-es,
emeleti, téliesített garzon eladó. Tel.
06-70-624-9533.
Szentendre óvárosában családi
ház eladó. Tel. 06-20-450-1652.
Dunabogdányban 720 nöl telek eladó.
Tel. (26) 380-005.
Eladó újszerû családi ház Dunabogdányban, szép kilátással (nappali+4 szoba). Ár: 33 millió Ft. 06-70454-0321.
Eladó építési telek a Pap-szigettel
szemben. Irányár: 14,9 millió Ft. Tel.
06-70-454-0321.
Szentendrén, a Pismányhegyen 246
nöl-es telek 1+2 félszobás lakóházzal
20 millió Ft-ért eladó. Tel. (06-1) 2004292 este, 06-20-438-8040.
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OKTATÁS
ELTE-n végzett magyartanár vállal
emelt-és középszintû érettségire való
felkészítést próba érettségi feladatokkal és kiértékeléssel, valamint
általános iskolások korrepetálását,
olvasás és helyesírás fejlesztését. Tel.
06-20-513-0798.
Rajztanítás, felvételi
www.paizspeter.com

Számítógép javítás, karbantartás, akár
az Ön otthonában is. Tel. 06-20-8007439.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.
Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26)
312-340.

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

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

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

Komoly emberek társkeresõje a Cronos
Szentendrén is megtalálható. Várja
hívását Anna a (26) 314-700-as telefonszámon vagy a 06-30-557-5346-os
telefonon. Hívható hétvégén is 20 óra
elõtt.

SPORT
Eladó nagy telek a Bükkös-patak
partján. Kuriózum! Tel. 06-70-4540321.

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

Eladó építési telek Pismányban örökpanorámával. Ár: 16,9 millió Ft. Tel.
06-70-454-0321.

SZOLGÁLTATÁS

Eladó családi ház a Kálvária tér
közelében. Ár: 59,99 millió Ft. Tel. 0670-454-0321.

Felelõs mûszaki vezetést vállal nyugdíjas építészmérnök. Tel. 06-30-9344992.

Augusztus végi költözéssel, Bükkösparthoz közeli 135 nm-es igényesen
felújított, sorházi lakás garázzsal
eladó. Irányár: 34,5 millió Ft. Tel. 0670-336-5530.

Kiskópé Gyermekfelügyelet – jöhetsz
egész napra, de 1-2 órára is. Tel. (26)
310-365, 06-70-944-5801.

ÜDÜLÉS
Szlovénia csodái július 18-25-ig, 8 nap
7 éjszaka szállodában, félpanzióval,
gyönyörû kirándulásokkal, tengerparti nyaralással. Ár: 87.200 Ft/fõ. Várom
érdeklõdését Tóth Mihályné (Panni)
06-20-364-0113.

ÜZLET

Tahiban háromszintes, fürdõmedencés
sorház eladó. Tel. 06-20-412-6367.
Szentendrén 25 nm-es, téliesített,
összközmûves, könnyû szerkezetes ház
3,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2680204.
Kétgenerációs belvárosi családi
ház eladó, elcserélhetõ. Tel. (26)
314-199.
Püspökmajor-lakótelepen I. emeleti
felújított 56 nm lakóterû 2 szoba
étkezõs, erkélyes panel lakás parkra
és hegyekre nézõ panorámával. Irányár: 11,8 millió Ft. Tel. (26) 301-952.
Pismányban, Barackos úton buszmegálló közelében 1080 nm telken kétgenerációs 3 szintes 210 nm lakóterû
családi ház, külön bejárattal, gáz és
vegyestüzeléssel, 2 autós garázs +
autóbeállás. Irányár: 38 millió Ft. Tel.
(26) 301-952.
Az angol házakban 3. emeleti lakás
eladó. Tel. 06-30-966-8497.
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.
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.
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.
Áron alul Tahitótfaluban sürgõsen
eladó egy tornácos családi ház. Tel.
06-20-483-1868.
Leányfalun 3 szintes, 228 nm-es luxusház eladó. Tel. 06-20-951-9549.

Édesvízi akváriumok telepítése és karbantartása egyedi és elõre gyártott
akváriumok, saját tenyésztésû és importált diszkoszhalak folyamatosan
kaphatók. Tel. 06-30-441-8825,
e-mail: tortahaz@citrommail.hu
Takarítást, gyermekfelügyeletet vállalok a nap bármely idõszakában. Tel.
06-20-206-7081.
Takarítás, vasalást vállalok Tahitótfalutól Szentendréig. Tel. 06-20-4923186.
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.
Kutyakozmetika Szentendrén. Tel. 0630-542-9920.

Szentendrei pizzéria berendezve bérbeadó. Tel. 06-20-944-1844.
Szentendre belvárosában 20-30 nmes üzlethelyiséget vásárolnék. Tel. 0620-951-9549.
Szentendre óvárosában 16 nm-es üzlethelyiség+25 nm-es pincével eladó.
Tel. (26) 318-672, 06-30-203-9193.
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. 06-30-949-6456.

Építkezõk! Felelõs mûszaki vezetõ
munkát vállal. Tel/fax. 06-1-2853337, 06-70-507-1328.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
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.

Tavaszváró foglalkozások
a Barcsay iskolában
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

Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Takarítást vállalok referenciával. Tel.
06-30-430-4060.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-9072.

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
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KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Március 28. péntek, 18 óra
A SZENT KORONA GAZDASÁGA
Vass Csaba elõadása
DUNAPARTI MÛVELÕDÉSI HÁZ
Duna-korzó 11/A
Március 26. szerda, 19 óra
ELÕADÁS AZ ÕSSEJT-KUTATÁSRÓL
Az õssejt-kutatás egyik legfontosabb
kérdése a felnõtt õssejtek többszörözése. Betegségre, balesetre,
öregedésre választ kaphat az elõadáson

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 500 Ft, kisterem: 300 Ft
Március 21. péntek
16.00 VÁGY ÉS VEZEKLÉS - színes
feliratos angol film, 2007 (12)
rendezõ: Joe Wright
18.30 TRANSYLVANIA - színes feliratos francia filmdráma, 2006 (16)
rendezõ: Tony Gatlif
20.15 MICHAEL CLAYTON - színes
feliratos amerikai film, 2007 (16)
rendezõ: Tony Gilroy
Kisterem:
18.00 A KRÓNIKA ALKOTÓKÖZÖSSÉG
MÛVÉSZETTÖRTÉNETI RÖVIDFILMJEI
GENEZIS rendezõ Lugossy István
ÜVEGVILÁGOM rendezõ Lakatos
Iván
TÖRT FÉNYEK ÓLOMKERETBEN
rendezõ Kormos Ildikó
19.30 CAKÓ FERENC ANIMÁCIÓS
FILMJEI
Március 22. szombat
15.00 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai film, 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
16.45 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
2007
rendezõ: Ternovszky Béla
18.30 TRANSYLVANIA - színes
feliratos francia filmdráma, 2006
(16) rendezõ: Tony Gatlif
20.15 MICHAEL CLAYTON - színes
feliratos amerikai film, 2007 (16)
rendezõ: Tony Gilroy
Kisterem:
17.00 AZ INFORG STÚDIÓ
DOKUMENTUMFILMJEI
MERZUGA - A SZAHARA KÜSZÖBÉN
rendezõ Mehmet Mestci
COLORES rendezõ Szigeti Csilla
MOSZNY rendezõ Lakatos Róbert
19.00 RÉV LÍVIA ZONGORISTA rendezõ Mácsai János, Pálos György
Március 23. vasárnap
15.00 MÉZENGÚZ - színes magyarul
beszélõ amerikai film, 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
16.45 BAB' AZIZ - színes feliratos
magyar-német-francia-iráni film,
2005 rendezõ: Khémir Nacer
18.30 TAVASZ, NYÁR, ÕSZ,
TÉL…ÉS TAVASZ - színes feliratos

dél-koreai filmdráma, 2003 (16)
rendezõ: Kim Ki-Duk
20.15
MICHAEL
CLAYTON színes feliratos amerikai
film, 2007
(16)
rendezõ: Tony
Gilroy
Kisterem:
17.00 AZ INFORG STÚDIÓ
DOKUMENTUMFILMJEI
PANORÁMA BUDAPEST rendezõ
Vécsei Márton
SPÍLEREK AVAGY CASINO TRANSSYLVANIAE rendezõ Lakatos Róbert
19.00 INAS A SZALONBAN
(Munkácsy Mihály élete és
munkássága) rendezõ Lakatos Iván
Március 24. hétfõ
16.30 MÁRIA MAGDOLNA - színes
feliratos olasz-francia-amerikai
filmdráma, 2005 (12)
rendezõ: Abel Ferrara
18.00 HÉTKÖZNAPI
MENNYORSZÁG színes feliratos
svéd film, 2004 (12)
rendezõ: Kay Pollack
20.15 VÁGY ÉS VEZEKLÉS - színes
feliratos angol film, 2007 (12)
rendezõ: Joe Wright
Kisterem:
17.00 A KRÓNIKA ALKOTÓKÖZÖSSÉG
NÉPRAJZI RÖVIDFILMJEI
A KENYÉR rendezõ: Mester József
ÉLÉSKAMRA rendezõ Mester József
19.00 A KRÓNIKA ALKOTÓKÖZÖSSÉG
NÉPRAJZI RÖVIDFILMJEI
SUBA SUBÁVAL rendezõ Magyar
Tamás
GYÖNGYÖK ÉS PITYKÉK rendezõ
Magyar Tamás
A HÉTMÉRFÖLDES… rendezõ
Magyar Tamás

HÚSVÉT A SKANZENBAN
Március 23-24.
A Húsvétot három – FelsõTiszavidék, Kisalföld és Bakony, Balaton-felvidék – tájegységben ünnepeljük. A húsvéti ünnepkör szokásait hagyományõrzõ együttesek elevenítik fel, a húsvéti tojás díszítésének gazdag hagyományait népmûvészek mutatják
be. A Húsvét-kertben a gyerekek húsvéti tojásjátékokat
játszhatnak: tojáskapkodást,
tojásgurítást,
tojásütést.
A Játékudvarban már-már
feledésbe merülõ népi ügyességi és sportjátékokat lehet
kipróbálni. A kétnapos rendezvényre érkezõ családokat
bábjátékkal, népzenei bemutatókkal és táncházzal várjuk.
Kihirdetjük a honlapunkon
meghirdetett locsolóversíró
verseny gyõzteseit, és húsvéthétfõn ismét szépségversenyt rendezünk állattartó tanyánk racka juhai között.
Részletes program:
www.skanzen.hu

Március 25. kedd - „Keleti P'Art”
18.15 IDÕ - színes feliratos délkoreai-japán film, 2006
rendezõ: Kim Ki-Duk
20.15 SZAMSZÁRA - színes feliratos indiai-francia-olasz-német
film, 2001 (16) rendezõ: Nalin Pan
Március 26. szerda - „Magyar P'Art”
18.15 MADÁRSZABADÍTÓ, FELHÕ,
SZÉL - színes feliratos magyar-orosz
film, 2006 (12)
rendezõ: Szaladják István
20.15 ARANYMADÁR (AZ INFORG
STÚDIÓ KISFILMJEI)
ARANYMADÁR rendezõ Szaladják
István
BALLADA rendezõ Iványi Marcell
CSENDES ÉJ rendezõ Politzer Péter
ALEXANDRIAI DOHÁNYBÓL rendezõ Mehmet Mestci

HELYÕRSÉGI KLUB
Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Március 29. szombat 15 óra

ÁRAD A DUNA VIZE
magyarnóta délután
Jegyek elõvételben kaphatók
a Helyõrségi Klubban, vagy rendelhetõk: 26/312-822, 505-042
Belépõ: 600-700-800 Ft

TAVASZI AKCIÓ
Szentendrén
a rendelõintézetben

SZTK vények beváltása
Szemüvegkészítés és javítás
Bifokális és multifokális lencsék
Fényre sötétedõ lencsék
Kontaktlencse utánrendelése
Kontaktlencse ápolószerek
Sportszemüvegek
Tokok, kiegészítõk
Teljes körû garancia
Március 31-ig 10% kedvezmény
a hirdetés bemutatójának
szemüvegkészítés esetén
2000 Szentendre
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig
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Nyúl és tojás
A piros tojást a
húsvéti nyúl hozza, ami voltaképpen eléggé furcsa
dolog.
A nyúl szaporasága a termékenység jelképe. A tojás a különbözõ
mûveltségkörökben sok minden
szimbóluma volt. Egy nagy
gágogó tojta tojásból lett az
egyiptomiak szerint a nap, a
Kalevalában egy tojás alsó
része vált a földdé, felsõ része
az éggé. Az indiai Védákban
aranytojásból jött létre a
teremtõ, belõle pedig Brahmá.
A természethez közelebb álló
korokban a különbözõ, a termékenységet növelõ eljárásokban gyakran van szerepe a
tojásnak. Az ilyen rítusok
eredménye a tojásfestés is. A
pirosra festés mellett a tojásdíszítésnek, tojáshímzésnek
és tojáspatkolásnak számos

módja ismeretes a magyarság
körében is. Különbözõ hiedelmek
élnek
(részben J. Grimm
nyomán) egy germán tavaszistennõrõl, akinek a
nevébõl tévesen a
német „Oster” (=
húsvét) szót is
származtatni próbálják, pedig az
bizonnyal 'hajnalpír' jelentésû. A magyar
„húsvét” összetétel szláv
mintára alkotott tükörszó, már
a XIII. századból is van rá adat.
A magyar népszokásban rendszeres volt a húsvétvasárnapi
s még inkább a húsvéthétfõi
tojáshajtás (= tojásszedés) a
locsolással és a korbácsolással kapcsolatban. A gyerekek
a húsvéti tojásokkal „kókányozás”, „ticselés”, „türkölés”, „csokkantás” néven emlegett játékokkal töltötték
faluszerte az ünnepnapokat.
Büky László
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Összeült a városi sportegyesület
Megtartotta elsõ vezetõségi ülését a Szentendre Városi Sportegyesület. A jelenlévõ tagok úgy
döntöttek, köszöntõ levélben kérik meg az alapító tagoktól az immár bankszámlával rendelkezõ
egyesület részére az alapítói hozzájárulásokat. Megfogalmaztak egy kérést a polgármester felé a
városi önrész kifizetését illetõen, és várják a sportrendeletben és a városi költségvetésben elfogadott önkormányzati támogatást is. Ezzel a mintegy hat-hét millió forintos tõkével már elindulhat a tervezés, illetve a szakosztályok mûködése. Elsõ körben a kézilabda, a foci és a küzdõsport
szakosztályok alakulhatnak meg, mivel mostanáig ezek jelezték részvételi szándékukat az
egyesületben. Az együttmûködés mikéntjérõl beszámolót, pénzügyi, valamint sportkoncepciót
terjeszthetnek a VSE vezetõsége elé. Most már elindulhat a szponzorvadászat, valamint a rendezvénytervezés is.

Szentendre Város Önkormányzata pályázatot írt ki

1. VÁROSI SPORTEGYESÜLETEK ÉS DIÁK SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRA, hogy elõsegítse a
sportegyesületek és diáksport
egyesületek
(elsõsorban
utánpótlás nevelõ) munkáját
és mûködési feltételeit.
Pályázhatnak: a sportról szóló
(2004. évi I.) törvény szerint
alapvetõen sporttevékenység
folytatására szervezõdött és
egyesületi jogról szóló (1989.
évi II.) törvény alapján létrehozott, nyilvántartásba vett
és mûködõ szentendrei sportegyesületek és diáksport szervezetek (sportegyesületek
szakosztályai önállóan nem
pályázhatnak).
Támogatás kérhetõ:
a) Sportegyesületek esetében: sportlétesítmény bérleti
díjára (szentendrei, vagy kistérségi létesítmény bérlésére), sportversenyek rendezési költségeire, sportversenyen való részvétel költségeire (utazás, nevezési díj),
dologi kiadásokra (pl. felszerelés, rezsiköltség).
b) Diáksport
szervezetek
esetén: versenyeken való
részvétel költségeire, felszerelés-, eszközök költségeire,
versenyrendezés költségeire.
Elnyert támogatás felhasználásának idõszaka: 2008. 01.
– 2008. 11. 30.
2. VÁROSI SPORTVERSENY
MEGRENDEZÉSÉRE, elõsegíteni a városi sportversenyek
szervezését, lebonyolítását.

Pályázhatnak: a sportról szóló
(2004. évi I.) törvény szerint
alapvetõen sporttevékenység
folytatására szervezõdött és
egyesületi jogról szóló (1989.
évi II.) törvény alapján létrehozott, nyilvántartásba vett
és mûködõ szentendrei sportegyesületek és diáksport szervezetek (sportegyesületek
szakosztályai önállóan nem
pályázhatnak).
Támogatás kérhetõ:
c) Sportegyesületek esetében: a verseny megrendezésének helyszínéül szolgáló
sportlétesítmény bérleti díjára (szentendrei, vagy kistérségi létesítmény bérlésére), a
sportverseny rendezési költségeire, dologi kiadásokra (pl.
felszerelés, rezsiköltség).
d) Diáksport
szervezetek
esetén: verseny megrendezésének költségeire, a versenyhez szükséges felszerelés-, eszközök költségeire.
Elnyert támogatás felhasználásának idõszaka: 2008. 03.
– 2008. 12. 31.
3. BELFÖLDI TÁBOROZÁS
TÁMOGATÁSÁRA a Szentendrén mûködõ közoktatási intézmények és a náluk mûködõ
diáksport egyesületek belföldi táboroztatási költségei
csökkentésének támogatása
céljából, melyek belföldi (de
nem szentendrei) táborozást
szerveznek diákjaiknak.
4. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁMOGATÁSÁRA:
• a határon túli magyarság
megismerése, számukra mûvészeti elõadások bemutatása
(iskolások által) és a határon
túl élõ diákok magyar nyelv
tanulásának segítése
• a testvérvárosokba láto-

gató, és az onnan ide látogató diákok segítése
• a tanult nyelvet külföldön
gyakorló szentendrei diákok
kiutazásának segítése.
5. KÖZMÛVELÕDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA a
Szentendre város területén
kulturális, közmûvelõdési tevékenységet folytató, továbbá a város hagyományainak
ápolását, értékeinek megmutatását felvállaló intézmények, civil szervezetek, alkotó
közösségek támogatása céljából.

Kézilabda
Férfi NBI/B-s kézilabdacsapatunknak sajnos nem úgy
sikerült a hétvége, ahogyan
szerettük volna. Bár esélyesebbek voltunk az ellenfélnél, de egy végig nagyon jól
játszó, jól motivált Szigetvár
csapatot fogadtunk. Az I.
félidõben még három góllal
vezettünk, de a sok kimaradt
helyzet és a sok kapott gól
már aggodalomra adott
okot. A II. félidõ igazolta
félelmünket: végig fej-fej
mellett haladva az utolsó
négy percet 5:1-re veszítet-

tük el, így a mérkõzést is.
Ezen a napon a védekezésünk
volt nagyon gyenge, 33 gólt
kaptunk.
Eredmény
Szentendre – Szigetvár 2933 (19-16)
Legjobb góllövõk: Hajdú 7,
Perényi 7, Soproni 5.
Az ificsapatunk 41-23-ra
gyõzött.
Legközelebbi hazai mérkõzésünk április 5-én, szombaton lesz a budakalászi sportcsarnokban: az ifik mérkõzése 16 órakor, a felnõtteké
18 órakor kezdõdik. Ellenfél
a feljutásra esélyes Pécs
csapata lesz.

A fenti pályázatok beküldésének határideje: 2008.
április 25. péntek 12.00 óra
6. „JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ” CÍM ELNYERÉSÉÉRT, a
Szentendrén lakó, itt tanuló,
de bárhol sportoló, általános
és középiskolás diákok kimagasló tanulmányi és sportteljesítményének elismerése
céljából.
Pályázhatnak: Szentendrén
mûködõ oktatási intézmények
igazgatói a 2007/2008. tanév
eredményei alapján
A cím viselésének idõszaka:
2008. szeptember 1. – 2009.
szeptember 30.
A pályázat beküldésének
határideje: 2008. június 20.
péntek 12.00 óra
A pályázatok benyújtásának
helye: Polgármesteri Hivatal
Iktatója vagy Ügyfélszolgálati Irodája (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
A pályázati adatlapok letölthetõk és a részletes tudnivalók megtekinthetõk a
www.szentendre.hu oldalon.
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