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Célegyenesben
a pályázatok
Lapzártakor érkezett a hír, hogy Szentendre város Pannóniatelep csapadékvíz elvezetésének kiépítésére irányuló pályázata
forrásátcsoportosítást követõen pozitív elbírálásban részesült,
így 443 millió forint pályázati támogatással és 10 százalékos
önrésszel valósulhat meg a fejlesztés.
Ugyancsak lapzártakor tudtuk meg, hogy Szentendre árvízvédelmi védmû megerõsítése és átalakítása címû pályázat elsõ fordulóban az elõkészítés költségeire 34 millió forint támogatásban részesült. Ez volt az elõfeltétele annak, hogy az önkormányzat a teljes kivitelezésre pályázatot nyújthasson be a 2.
fordulóba 100 százalékos támogatás igénylése céljából.

változatlan
áron

A fejlesztés további részleteirõl a következõ számban Bornemisza Miklós
ügyvezetõ igazgató, Dicsõ Zoltán képviselõ, valamint Puhl Antal építész
nyilatkozik.

mellékletünk:
sólyi oklevél

Összeállításunk az 5. oldalon

Horváth Gyõzõ

Kerekes Sándor

Lukács Tibor

Horváth Gyõzõvel, a Szociális, Egészségügyi és Sportbizottság elnökével folytatjuk
Képviselõk félidõben címû sorozatunkat (4. oldal). Kerekes Sándor ny. ezredes mondott
imát a doni hõsõk tiszteletére rendezett megemlékezésen (3. oldal). A Városháza
Galériában február 10-én nyílik meg Lukács Tibor festõmûvész Szentendre címû tárlata
(13. oldal). E héttõl indul lapunkban Török Katalin Érdekességek az ezeréves Szentendre
múltjából címû sorozata (7. oldal). A szentendrei gyepmesteri telep vezetõjével, Tolnai
Józseffel beszélgettünk (10. oldal).

HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk
lapunk 6-9. oldalán
olvasható
Várostörténeti
sorozatunk elsõ része
a 7. oldalon

!
16
oldal

Török Katalin

Szentendre
1000 éves

Tolnai József

arcok

2 önkormányzat
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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
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825
Szombat-vasárnap
Február 7-8.
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
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
06 30 594443

Pályázati felhívás
– Fõzzön játszóteret!
Egy ismert élelmiszerízesítõ cég pályázatot hirdetett új játszóterek kialakítására. 2009-ben hat játszótér sorsolás útján
épül fel az ország különbözõ pontjain, a 7. játszóteret a legtöbb
pályázatot beküldõ település nyeri, a 8. játszótér azon a
településen épülhet fel, ahonnan a lakosság számához viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik. A játék január 15-tõl
augusztus 15-ig tart. A csak Pest megyére vonatkozó sorsolásra várt vonalkódok beküldési határideje: április 15.
Ezt követi még augusztus 25-én az egy egész országra vonatkozó
sorsolás.
További információ: 26/503-398,
simon.annamaria@ph.szentendre.hu
Sikeres és eredményes pályázást kívánunk!
Polgármesteri Hivatal

Szentendre Város
Önkormányzata
„Versenytárgyalást“
hirdet önkormányzati
tulajdonú ingatlanok
határozatlan idejû
bérbeadására
1. Bükköspart 34. (a 11-es
fõút mellett a piactérnél) – a
volt Gemirex iroda, 27 m2.
Induló ár: 1500 Ft/ m2/ hó.
(a licittárgyalás idõpontja:
február 10. 14.30, I. emeleti
tárgyaló)
2. Bükköspart 34. – a volt
baromfibolt, 34 m2.
Induló ár: 1300 Ft/ m2/ hó.
(a licittárgyalás idõpontja:
február 10. 15.00, I. emeleti
tárgyaló)
A versenytárgyalásra való
jelentkezés helye és
határideje (írásban: névvel,
címmel, elérhetõséggel,
tevékenységi kör és megajánlott összeg megjelölésével): Szentendre Város
Polgármesteri Hivatala,
2000 Szentendre, Városház
tér 3., I. emelet, iktató.
Benyújtási határidõ:
február 10., 14 óra
Érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámokon: (26) 503377, 503-364

Szentendre Város
Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé
a Szentendre, 4441 hrsz.
ingatlan területén,

természetben a Sziget u.
végénél, a Pap-szigeti
Duna-ág mellett fekvõ
ingatlanon álló volt
cserkészház és annak kb.
1200 m2 területének
sport-rekreációs célú
hasznosítására.
A pályázat célja az ingatlan
hasznosítási koncepciójának
szakmai megalapozása,
a kiírói igények elõzetes
tisztázása, a beruházási
program elõkészítése:
• javaslattétel a funkcióra
• megvalósíthatósági
tanulmány
• javasolt pénzügyi,
mûszaki ütemezés
• a kiírandó megvalósítási
pályázat paramétereire
javaslattétel
A benyújtandó munkarész
tartalma különösen:
• a sporttevékenység(ek),
illetve rekreációs
tevékenység megjelölése
• az ehhez szükséges építmények, épületek méreteinek
a megértéshez szükséges
mértékû, szöveges és rajzos
bemutatása
• a beruházás becsült
értéke
• annak bemutatása, hogy
a tervezett sport és rekreációs cél tömegigényt elégít ki
(KSH, egyéb adatok, helyi
közvéleménykutatás)
• a tervezett hasznosítás
idõintervalluma (ha nem
határozatlan)
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Díszoklevelek adományozása
Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola arany, gyémánt, vas,
rubin díszoklevelet adományoz azoknak a pedagógusoknak,
akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték meg diplomájukat.
A díszoklevél adományozásának elindításához szükséges kérelmet a nyugdíjas pedagógus szakmai önéletrajzával, az utolsó
munkahelyének támogató javaslatával, a szakképesítést
tanúsító oklevelének másolatával Szentendre Város Polgármesteri Hivatal iktatójában kell leadni március 16-ig.
Amennyiben a kérelmezõ pedagógus az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskolától már részesült jubileumi oklevélben, akkor annak
fénymásolatát mellékelni szíveskedjék kérelme mellé.
Kérjük a pontos címet és telefonszámot is közölni!
Érdeklõdni a 26/503-332-es telefonon vagy az ügyfélfogadási
napokon személyesen Schinkovits Lajosné oktatási referensnél
lehet.

A kiíró a pályázatokat nem
rangsorolja, azoknak a
pályázatát várja, akik a koncesszióban történõ megvalósításra is alkalmasnak
tartják magukat.
A pályázatok benyújtásának
határideje március 3., 10 óra.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át.
A pályázatokat a hivatal
iktatójába (Városház tér 3.,
I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: (26)
503-364, 503-377, 503-313.

Szentendre Város
Önkormányzata
pályázati felhívást tesz
közzé a Szentendre
2453/A/4 hrsz-ú, Szent
István u. 2. sz. alatti, 110
m2 hasznos alapterületû
önkormányzati tulajdonú
ingatlan bérbevételére.
A pályázatok benyújtásának
határideje február 17.,
14 óra.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át. A
pályázatokat a hivatal
iktatójába (Városház tér 3.,
I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: (26)
503-364, 503-377

AKKREDITÁLT PROGRAMOKKAL
Február 16-án induló tanfolyamainkon
GYORS, HATÉKONY NYELVOKTATÁS
ÉS VIZSGÁZTATÁS EGY HELYEN.
Kiscsoportos, beszédcentrikus tanfolyamok
anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok,
igény szerint korrepetálás.
Rugalmas órabeosztás.
Általános és szakmai fordítás.

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös part felõl)
Telefon: 06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

SZYNERGIA
természetgyógyászat
• Biorezonancia állapotfelmérés
• Akupresszúrás masszázsok
• Bachvirág-terápia
• Fülakupunktúra
• Fitoterápia
• Reflexológia-talpmasszázs
• Tanácsadás daganatos
betegségekben
Wahr Nóra
Szentendre, Attila u. 4.
06-20-564-6375
szynergia@gmail.com
www.szynergia.hu

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Emõke, Miser István, Széles Nóra • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig.Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN
0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Emlékezés a doni csatára
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Meghívó városmarketing fórumra
Ezúton hívunk mindenkit
február 17-én, kedden 17 órakor
tartandó Városmarketing fórumra, amelynek keretében
a Szentendrei Kulturális, Közmûvelõdési
és Városmarketing Kht. által kiválasztott
Shortcut Communications Kft.
mutatja be Szentendre Város
városmarketing koncepcióját, terveit

fotók • Bardócz Ádám

Várjuk mindazokat, akik szívesen megismernék a célokat
és terveket, és ötleteikkel, javaslataikkal és észrevételeivel
hozzájárulnának munkánk még sikeresebbé tételéhez
A rendezvényre elõzetes regisztráció szükséges,
ezért részvételi szándékát kérjük, szíveskedjék írásban
(kammerer@ph.szentendre.hu) vagy telefonon
(26/503-371 vagy 503-347) jelezni.
Múlt hét szombaton emlékeztek meg városunkban a Don-kanyarban 1942-43 telén hõsi halált halt, eltûnt, megsebesült
katonákról. A Magyar Tartalékosok Szövetsége idén már
kilencedik alkalommal szervezett Esztergom és Szentendre
között emléktúrát katonák és katonai hagyományõrzõk
részvételével. A II. világháborús emlékmûhöz érkezõ menetet
dr. Dietz Ferenc polgármester fogadta, majd beszédét követõen
az emléktúra résztvevõi korhû öltözékben, imával és sortûzzel
emlékeztek meg a 66 évvel ezelõtti csatáról. A magyar, német,
olasz és román hagyományõrzõk származástól függetlenül, egy
emberként tisztelegtek katonatársaik emléke elõtt.
B. Á.

Reggeli ütközés

Polgármesteri Hivatal

Testületi ülés
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
február 12-én, csütörtökön 15 órai kezdettel tart ülést
a Városháza dísztermében.
A naprendi pontokból: a Szentendrei Kulturális, Közmûvelõdési
és Városmarketing Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadása; az
emelt szintû járóbeteg szakellátó központ kialakítására
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása; a város forgalmi
és parkolási rendjérõl és a parkolási díjakról szóló rendelet
módosítása; a Baptista Gyülekezet és a Waldorf Alapítvány óvodaépítési tervei; az önkormányzati intézmények felvételi
szabályainak és körzethatárainak felülvizsgálata; energia beszerzés és energetikai korszerûsítés; a Bajcsy-Zsilinszky úti
konyha felújítása; az önkormányzat tulajdonában lévõ üres bérlakások hasznosítása; a városi kitüntetõ díjak alapításáról és
adományozásának rendjérõl szóló rendelet módosítása a Szentendre Város Civil Szervezete díj adományozása kapcsán; a
Barcsay Jenõ Általános Iskola intézményvezetõi pályázat
kiírása; a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány, a Szentendre
Új Mûvésztelep bérlõi, valamint az önkormányzat között létesítendõ háromoldalú együttmûködés; egyeztetések a Vujcsics
Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény további, változatlan színvonalon való mûködtetése ügyében; a városi uszoda szentendrei diákok számára való kedvezményes használata;
beszámoló a bizottságok és munkacsoportok tavalyi munkájáról;
tárgyalás az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl.

fotó • Miser István

Véradás

Január 29-én reggel fél 7 körül
két személygépkocsi ütközött
a Szentlászlói út és Dunakanyar körút keresztezõdésében. Két könnyebb személyi
sérülés történt, az anyagi kár
jelentõs. A helyszínelés és a
mûszaki-mentés idejére fél-

pályás útlezárás volt. A mûszaki mentést a Szentendrei
Hivatásos Tûzoltóság egységei végezték.
Weszelits András
helyettes-szóvivõ
Szentendrei Hivatásos
Tûzoltóság

A Magyar Vöröskereszt véradást
szervez a Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u. 7.) február
11-én, szerdán 10-tõl 18 óráig.
Kérjük Önöket, vegyenek részt
véradó napunkon, hogy minden
rászoruló számára biztosítva
legyen a pótolhatatlan, életet
mentõ vér.
A véradásra, kérjük, feltétlenül
hozzák magukkal személyi igazolványukat és TAJ-kártyájukat.
Önzetlen segítségüket minden
rászoruló nevében köszönjük!
Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete

A polgármester

naplója
Február 6. (péntek)
10.00 Egyeztetés befektetési
lehetõségekrõl

Február 9. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetõjével egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés

Február 10. (kedd)
10.00 Szebeton Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
11.00 Gondolat Tv-vel interjú a testületi ülésrõl
15.00 Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub éves közgyûlése
16.00 Tömböl László új vezérkari fõnök fogadása
17.00 Lukács Tibor kiállításának megnyitója a Városháza
Galérián

Február 11. (szerda)
10.00 Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatójával megbeszélés
17.00 Testületi
anyagok
egyeztetése képviselõkkel

Február 12. (csütörtök)
15.00 Testületi ülés
17.00 Dr. Sajtos Sándor
polgármesteri beiktatása

A szentendrei Emberélet Alapítvány
önkéntes segítõk jelentkezését várja
Szentendrérõl és a környékbeli településekrõl
Az Alapítvány célja:
• A kistérségben élõ daganatos betegek szociális hálójának megszervezése.
• Daganatos betegeknek történõ, segítõ közremûködés a kezelések
folyamatában, a beteg és a családtagok részére.
Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik vállalják az Alapítvány által
finanszírozott képzéseket és lakóhelyükön szívesen segítenek a betegeknek.
Érdeklõdni lehet: 06-20-515-09-57, 06-20-99-57-167

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY Szentendre, Kör u. 6. emberelet@gmail.com
Az Emberélet Alapítvány az Ökotárs , az Autonómia Alapítvány és a Norvég Civil
Alap támogatásával tudja megvalósítani pályázati programját. Köszönet érte.
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Képviselõk félidõben

Ikertestvérek: sport és egészségügy
A képviselõ-testület tagjaival készített sorozatunk következõ részében Horváth Gyõzõt, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnökét
szólaltattuk meg.

Horváth Gyõzõ
– Már több mint két éve vezeti
a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottságot. A névben
foglalt három terület egyenként is nagy kihívást ad.
Melyik területen élte meg
eddig a legnagyobb eredményeket?
– Képviselõi és bizottsági elnöki mûködésem talán legnagyobb sikere az elmúlt két
évben a városi sportélet területén tapasztalható, ahol
állandó kollégám volt Hajdu
Gábor képviselõtársam, a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság tagja. Mint emlékezetes, 2007 februárjában
elfogadta a képviselõ-testület
a sportkoncepciót, majd júniusban következett a sportrendelet, amely a városban az
elsõ sportról rendelkezõ jogi
dokumentumként végre tiszta
viszonyokat igyekezett teremteni a sportfinanszírozásban.
Ennek legnagyobb jelentõségû intézkedése az volt, hogy
az önkormányzat 2008-tól
kezdõdõen a mûködési költségvetésének évente összességében 0,5%-át fordítja a
rendeletben
szabályozott
sportfeladatok
ellátására.
A körülbelül tizenöt millió
forintot jelentõ összeg 20%-a
a diáksport, 10%-a a szabadidõs sportok, 20%-a a versenysportok, 50%-a pedig a
Szentendre Városi Sport Egyesület támogatására hasznosul.
Ez utóbbi 2008 májusában jött
létre, kiemelt szakosztályai:
labdarúgás, kézilabda, küzdõsportok. Feladata a városi
sportmarketing stratégia kidolgozása.
– A város korábban tervezte,
hogy neves sportszakem-

berek meghívásával növeli a
lobbierõt. Sikerült ez?
– Nem lenne teljes a sporttal
foglalkozó szervezetek köre,
ha a sportrendeletben nem
hoztuk volna létre a Sport
Tanácsadó Testületet azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy
megnyerjük magunknak azokat az olimpiai bajnokokat és
sportszakembereket, akik nélkülözhetetlen tapasztalatuk
és összeköttetéseik révén
segíthetik a város sportéletét.
A szervezet tagjai között tudhatjuk dr. Kõrösi Tibor sportjogászt, Mészáros Erika kajakkenuzó olimpiai bajnokunkat,
Tóth Attilát, a Piramis SE elnökét, Tóth Lajost, a Szentendrei Kézilabda Klub elnökét,
Tusák Józsefet, a Szentendrei
Sakk Klub elnökét, Víg Zoltán
testnevelõ tanárt, a Vasgyúró
DSE és a Turul Lovas Íjász SE
elnökét, Vörös Lászlót, a Magyar Hegymászók Szövetségének tagját, valamint Sinkovics Gábor sportújságírót, a
Nemzeti Sport címû lap munkatársát. A Szentendre Városi
Sport Egyesület elnökségi
tagja még Kósz Zoltán olimpiai
bajnok vízilabdázó.
– Szintén a sportrendeletben
alapították meg a „Jó tanuló, jó sportoló“ kitüntetõ
címet. Mit kell errõl tudni?
– Ezt a kitüntetést a Szentendrén tanuló, de bárhol eredményesen sportoló általános
és középiskolás diákok kaphatják az oktatási intézmények igazgatóinak javaslata
alapján. Idén elõször ítélte
oda e díjakat a beérkezett
javaslatok alapján az önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a
Sport és Ifjúsági Munkacsoport megerõsítõ javaslatai
szerint. Az okleveleket dr.
Dietz Ferenc polgármester úr
adta át a szeptember 20-án
megrendezett Sport Expo megnyitóján.
– Hogyan tervezik intelligensen kihasználni a városi
sportvagyont?
– Hosszú elõkészítõ munka
után szeptemberben végre
megszületett a Szentendrei
Sportcélú Kft., amely a Szentendre Sportegyesület szakosztályait mûködteti, vala-

mint a régi és új sportlétesítmények gazdaságos mûködtetéséért felel. Ebbe a cégbe
apportálta az önkormányzat a
Kõzúzó utcai és az izbégi
sportpályát, illetve még az
õsszel pályázat útján ügyvezetõvé választotta a képviselõ-testület dr. Szieben Lászlót. Az õ feladata lesz, hogy
hosszú távú üzleti tervet dolgozzon ki, és kapcsolatai révén
minél több szponzort találjon
a városi sportegyesület mûködtetéséhez. Ez a tevékenység hosszú évtizedekre meghatározhatja a szentendrei
sportfinanszírozást.
– Tudhatunk némi konkrétumot is a tervekrõl?
– A Kõzúzó utcai sportpálya
telkére megálmodott sportcsarnok és kiszolgáló egység a
város új fénypontja lehet, de
errõl egyelõre csak a tervezõasztalon léteznek konkrétumok, a részletekrõl korai
lenne még bármit mondani. A
püspökmajori Uszoda és Szabadidõ Központ építése azonban hamarosan befejezõdik, a
dolgok jelenlegi állása szerint
tavasszal már látogatható lesz.
– S addig mi vár a helyi
sportolni vágyó diákokra?
– A pekingi olimpián tanúsított gyenge szereplés miatt
sokakban felmerült országszerte, hogy fejleszteni kellene a magyar sportéletet.
Kevésnek tartom az iskolai
rendszerben az átlagosan heti
két és fél tornaórát. Nagy
Dezsõ az izbégi és Víg Zoltán
a Barcsay iskola testneveléstanára arra törekednek a különbözõ versenyek rendezésével, hogy felkeltsék az
egészséges versenyszellemet
a diákokban. Ezeken kívül is
rengeteg sportverseny van
városszerte, gondoljunk például a Magyar Elektron Futásra, az Ovi-olimpiára, vagy
a Kisiskolás Sportnapra, amelyeket Tóth Attila és Mák Ildikó,
a Piramis SE vezetõi rendeznek, a városi röp- és kosárlabda-bajnokságokra, az utcai
kosárlabda bajnokságra, a
kispályás teremfocira, Jakab
Péter éjszakai asztaliteniszrendezvényeire, a családi vízi
sportnapra, a VIBA Liga szentendrei fordulójára, az Izbégi

Általános Iskola által rendezett Kihívás napjára, vagy a
nyári focibajnokságra, és még
számos más sporteseményre.
Minden diáksport-egyesület
rendez sportversenyeket, illetve részt vesz különbözõ
versenyeken, diákolimpián. A
sok rendezvény koordinálásában nélkülözhetetlen segítséget nyújt Dala-Nagy Katalin önkormányzati sportreferens. Sok veszélyeztetett
gyereket sikerül ezekkel a
rendezvényekkel jó irányba
terelni.
– A sport után annak ikertestvérét, az egészségügyet
se hagyjuk ki! Mit remélhetnek a rászorulók 2009-tõl a
betegellátásban és a segélyezésben?
– Annak ellenére, hogy Szentendre szerepel a tíz legnagyobb személyijövedelemadófizetõ város listáján, nagyon
sok pénzt fizet ki a szociális
juttatásokra. Ez azt jelenti,
hogy igen nagyok a vagyoni
különbségek a városban lakók
között, és a sok szegénységben élõ városlakó nagy feladat elé állítja a szociális
bizottságot. Bõvült a lakótelepi bölcsõde, a létszám a
korábbi 80-ról 100-ra emelkedett, további tízfõs idõszakos gyermekfelügyelet és tízfõs játszóház indult be
ugyanitt. A jogosulatlan
igénylõk kiszûrése érdekében
átvizsgáltuk a szociális rendeletet, a hajléktalanok éjjeli
menedékhelyének férõhelyszámát minden téli idõszakban bõvítjük. Kiadtuk a Szociális Kalauzt, amely tájékoztat a hatályos szabályokról és
lehetõségekrõl, valamint a
szociális ellátások igénylésének mikéntjérõl. A Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat
a rászoruló tanulók, hallgatók
megsegítése céljából mûködik. Nyaranta a szociálisan
leginkább rászoruló gyermekek napi egyszeri meleg étkezését támogatjuk, 2007-ben
50, tavaly 54 gyermek részesült ilyen segítségben. Az
önkormányzat a fogyatékosok
nappali ellátását az Irsai
Mentálhigiénés Ápolási Központ Kht.-val kötött ellátási
szerzõdés alapján Csobánkán

biztosítja. Az állami normatívák jobb kihasználása érdekében a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat mûködtetését átvette a DunakanyarPilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása. Folyamatban van velük egy olyan
együttmûködés kialakítása is,
amelynek révén a Gondozási
Központ által nyújtott ellátások közül a házi segítségnyújtást és az idõsek nappali
ellátását más kistérségi települések is igénybe vehetnék,
ezáltal a kistérségi többletnormatívák lehívására is
lehetõség nyílna. 2007-ben
döntés született a fogorvosok
Duna-korzó 18. szám alatti
elhelyezésérõl. Az új rendelõk
kialakítását õk finanszírozzák,
az építési engedély jogerõre
emelkedett, a közbeszerzési
eljárás lefolytatása után
megindulhatnak az építkezések. A szakorvosi ellátásban
korszerû betegtájékoztató
monitorok kerültek a folyosókra, szponzori pénzeket sikerült megszerezni, és a
megyei önkormányzattól 30
órányi mammográfiai óraszámot sikerült átvenni.
– Kik mûködnek közre a bizottsági munkában?
– Nélkülözhetetlen segítsége
miatt köszönet illeti a bizottságunk mellett mûködõ
Családvédelmi Munkacsoport
tagjait és vezetõjét, dr. Morlin
Esztert. Kovács Miklósné Marika, az ÉRTED Hajléktalan
Szálló nélkül biztosan nem
mûködne a helyi hajléktalanellátás. Kecskésné Sipos Andrea, a Szentendrei Gondozási
Központ vezetõje szintén
magas szinten mûveli a szakmáját, ahogyan dr. Gerendás
Gábornak, a Népjóléti Iroda
vezetõjének és dr. Pázmány
Annamáriának, a Szentendrei
Szakorvosi Rendelõintézet
igazgató-fõorvosának is köszönettel tartozom. A fõorvosnõ és a Pro Szentendre Kft.
kitûnõ munkáját egyaránt dicséri, hogy a szakorvosi rendelõ megújítására 700 millió
forintot nyert a város, ez
remélhetõleg jobbá teszi majd
a helyi betegellátás körülményeit.
Bokor Tamás
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Sikeres évkezdet:
célegyenesben Szentendre pályázatai
Százmilliókat nyerünk városfejlesztésre
Ne lepõdjön meg senki, ha idén gombamód szaporodnak majd az Új
Magyarország Fejlesztési Terv tájékoztató táblái Szentendrén.
Örömteli, hogy a város fejlõdésnek indult. 2009. a beruházások éve
lesz. Ez most már biztos.
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Pályázati mérleg: 2006. június – 2009. január
Megnyert pályázatok száma összesen: 50 db
Elnyert pályázati támogatás összesen: 1,6 milliárd Ft
Elbírálás alatt lévõ támogatás összesen: 2,5 milliárd Ft
Egy lakosra jutó fejlesztés: 66 080 Ft

Egy fõre jutó fejlesztések alakulása (2006.06 - 2009.01)

20000
10000
0
2006.

Bár az elmúlt két és fél esztendõ eredményei sem adnak okot panaszra, a januárban megnyert, európai uniós forrásból származó összeg hatására a 2009-es év
pozitív pályázati mérlege már biztos, hogy legalább két és félszerese lesz a tavalyinak. Ez azonban kifejezetten szerény becslésnek számít, ha figyelembe vesszük
a jelenleg elbírálás alatt álló, több mint 2,5 milliárd forint támogatást tartogató
öt mamutpályázatban rejlõ lehetõségeket.
Ahhoz, hogy uniós pályázaton indulhasson az önkormányzat, nem elég megírnia
a pályázati anyagot, hanem megfelelõ önrésszel is rendelkeznie kell. A pályázatok esetében még további két nagy feladat van: a pályázat anyagának összeállítása a beadási határidõig engedélyes tervekkel, szakhatósági engedélyekkel
együtt, valamint a nyertes pályázat elõírásoknak megfelelõ, EU-s szabványoknak
megfelelõ lebonyolítása.
2006-ban megindult a pályázatok elõkészítése, a rövid idõre tekintettel ekkor a
négy nagyberuházás lebonyolítása mellett kisebb pályázatok beadására koncentráltak a hivatal munkatársai, emellett azonban megkezdõdhetett a most nyertes
és még elbírálás alatt levõ kiemelt projektekkel kapcsolatos egyeztetések, háttérmunka stb. Az óváros rekonstrukciója, a szakorvosi rendelõintézet felújítása
és a gát 10 milliárd forint összértékû kiemelt projekteket a régiós fejlesztési
tanács egyhangúan támogatta, sajnos azonban az ígéretek ellenére elutasításra
kerültek.
2006 júniusa óta a város minden évben megtöbbszörözte a nyertes pályázatokból befolyó összeget, a két és fél éves periódus alatt átlagosan háromszor több
támogatáshoz jutott, mint az elõzõ évben. A növekedés egyértelmûen érezhetõ,
ha a vizsgált idõszak kezdeti- és végpontjának adatait összehasonlítjuk: míg
2006-ban mindössze 37 millió forint fejlesztési hozzájárulás folyt be a
városkasszába, addig 2009 elsõ hónapjában ennek a közel hússzorosa.
Amint ezt a következõ táblázat is mutatja, a város vezetése évrõl évre – 2009
januárjában már lakosonként 66 080 forinttal – több pénzt tud fordítani a
pályázaton nyert összegnek köszönhetõen más területek fejlesztésére.
Pályázati támogatások alakulása (2006.06 - 2009.01)
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2006-ban dr. Dietz Ferenc polgármester megválasztásakor négy nagy, a korábbi
jobboldali többségû képviselõ-testület által támogatott projekt lebonyolítása
kezdõdött meg, és a következõ években az irányító hatóság által jóváhagyott és
teljesítettnek minõsített pismányi csatornázást, a Barcsay iskola és a bölcsõde
felújítását, valamint a kerékpárút és gát szakaszának megépítését sikerült eredményesen véghezvinni. Ezek és a további fejlesztések lakossági felvetéseken
alapulnak, a beruházások során az önkormányzat mindvégig együttmûködött a
lakókkal a felmerülõ problémák megoldásában.

2007.

2008.

2009.

Az önkormányzat által 2007 végén alapított Pro Szentendre Kft. megszületésével új korszak kezdõdött a város pályázat-menedzsmenti gyakorlatában, ugyanis
az ezáltal egy helyre összpontosuló szakértelemnek, tapasztalatnak és finanszírozásnak köszönhetõen Szentendre is megfelelõen felvértezve kapcsolódhatott be a több százmilliós, illetve milliárdos pályázati támogatásokért folytatott
küzdelembe a hivatal pályázati referenseinek hathatós támogatásával. Nem csak
összértékben, de beruházási kategóriák szempontjából is nagy változásokról
lehet beszámolni.
– Szentendre meghatározta azt a 12 vezérprojektet, amelynek megvalósításával a
város fejlesztését el lehet végezni. Testületi döntések alapján dr. Dietz Ferenc polgármester vezetésével a Pro Szentendre Kft. ezt a 12 vezérprojektet igyekszik megvalósítani pályázatok útján. Most a nagyprojekteken van a sor – jellemzi Bornemissza Miklós, a Pro Szentendre Kft. ügyvezetõje a város által folytatott
pályázati stratégiát. Az elmúlt években elkészült fejlesztések hosszú listája is a
beruházási területek sokszínûségérõl tesz tanúbizonyságot.
Pályázati támogatások kategória szerinti megoszlása (2008)
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83%

Eszközbeszerzések, nevelésioktatási fejlesztések

A városlakók komfortérzetét hivatott növeli a panelprogram és a teljesítménymotivációs bértámogatás bevezetése, a szentendrei fiatalokat támogató
intézkedések (például iskolai eszközfejlesztés, játszóterek felújítása), valamint
az eKözigazgatási rendszer kiépítése.
– Alapvetõ feladatunk, hogy Szentendre folyamatosan fejlõdõ, megújuló, prosperáló város legyen. Ehhez azonban a városlakók és idelátogató turisták elvárásainak egyszerre kell megfelelnünk rendezvénnyel, városrehabilitációval, valamint
városszépítõ- és zöld kezdeményezéseinkkel, mely nem mindig könnyû feladat –
elemzi a helyzetet dr. Dietz Ferenc polgármester. – További három nagy
pályázatunk – a gát tervezése, a belváros felújítása és az útfelújítások – pozitív
elbírálását még várjuk, emellett a többi lehetõséget is folyamatosan figyeljük.
A város célja változatlanul a Dumtsa stratégiában kijelölt 12 vezérprojekt
következetes végrehajtása, meghatározott preferenciák alapján EU pályázati
támogatásból. A kiesõ kormányzati forrásokat a közintézmények kötelezõ és vállalt feladatainak áttekintésével, saját bevételek növelésére ösztönzéssel, pályázati pénzekkel és az adóbehajtás szigorításával pótolják.
A közeljövõben átadásra kerülõ uszoda és sportkomplexum, biztonságosabb
HÉV-aluljáró, kerékpárút információs tábláinak kihelyezése, a szentendrei hivatal
akadálymentesítése és szervezetfejlesztése, a megújuló sportterek és játszóterek
is a fejlõdõ várost szolgálják.
Papp Kinga
Shortcut Communications Kft.
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Egy ezeréves oklevél nyomában
apunk 8. oldalán közölt reprodukció
Szent István király 1009-es oklevelének IV. Béla által 1257-ben készíttetett
másolata.
A veszprémi püspökség alapító-, illetve adománylevele az elsõ ismert oklevél, amelyben
utalás történik Szentendrére. A mintegy
35x16 cm-es pergament a Veszprémi Érseki
Levéltárban õrzik, fotómásolata megtalálható
a Magyar Országos Levéltárban.
A 9. oldalon közöljük az oklevél latin nyelvû
szövegét Gutheil Jenõ: Az Áprád-kori
Veszprém (1977) címû könyvének 259.
lapjáról. Az utána olvasható hiteles magyar
fordítás a Kossuth Kiadó által 1999-ben megjelentetett Magyar Kódex elsõ kötetének 3132. oldalán található:
Az oklevélben – amint az olvasható – Szent
István négy királyi vármegye megnevezésével kijelöli a veszprémi egyházmegye kiterjedését, meghatározza a veszprémi püspök
egyházi vonatkozású joghatóságát: Veszprém, Fejér, Visegrád (a késõbbi Pest-Pilis) és
Kolon (a késõbbi Zala és Somogy). Megnevezi
továbbá azt a hét – e megyékben található
települést – amelyeket lakóikkal és összes jövedelmükkel együtt a veszprémi püspökség

L

tulajdonába ad, hogy munkájukkal és termelvényeikkel biztosítsák a püspökség mûködését: Kér (a mai Hajmáskér), Õsi, Kér (ma
Szentmihálypuszta), Berény (Lovasberény
vagy Csákberény), Füle, Marcalfõ (a mai
Sümeg), valamint nem nevén nevezve, hanem
körülírva – „Visegrád megyéjében a Duna
fölött fekvõ falut, amelynek jobb felén a
Apurig nevû patak folyik“ – Szentendrét.
Az oklevelet a korral foglalkozó történészek a
veszprémi püspökség alapító levelének is tekintik, és Györffy György nyomán ma már kivétel nélkül az 1009-es évszámot fogadják el
hitelesnek.
Az ezeréves évfordulóra – tudomásunk szerint
– Visegrádon, Székesfehérváron és Veszprémben nagyszabású ünnepséggel készülnek,
mivel nevük ebben az oklevélben szerepel
elõször. Szentendrén dr. Dietz Ferenc polgármester kezdeményezésére elõkészítõ
munkabizottság alakult.
Máté György
(A szerzõ Egy ezeréves oklevél nyomában címmel a Szentendrei Füzetek VIII. számában dolgozza fel a témát. – A szerk.)

Képek a múltból
Régészeti lelõhelyek és leletek Pest megyébõl
Gyönyörû albumot tartok a
kezemben. Biztos vagyok benne, hogy aki csak kézbe veszi
e nagy alakú, szép könyvet,
egyetért a dicsérõ jelzõkkel. A
Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának kiadásában megjelent kötet az utóbbi húsz
évben Pest megye területén
végzett fontosabb ásatásokat
mutatja be, sok-sok színes

képpel és rövid, szakszerû, de
olvasmányos szöveggel. 1987
és 2007 között a megye északi csücskében található Szobtól a déli végeket õrzõ Nagykõrösig – a fõváros körül egyre
sûrûsödõ – 29 település 49
lelõhelyén folytatott ásatásokból kapunk ízelítõt.
A nagy ipari beruházások, az
autópályák, raktárbázisok,

benzinkutak, áruházak építése tette szükségessé a régészek megelõzõ, feltáró munkáját. A felvételekbõl olyan lelõhelyeket ismerhetünk meg,
melyek a feltárást követõ
nagyszabású építkezés következtében megsemmisülnek és
soha többé nem lesznek láthatóak. Szerencsére a megmentett több ezernyi lelet a

múzeumi hálózat megyeszerte
található raktáraiba kerül.
Ezért az album tulajdonképpen pótol egy állandó jellegû
Pest megyei régészeti kiállítást is, amely bemutatja az
emberi élet bizonyítékait a
megyében a nyolcezer évvel
ezelõtti újkõkortól egészen az
Árpád-korig. Ezért ott a helye
minden település és iskola
könyvtárában.
Két kivételt találunk, ahol nem
a beruházók ütemezése, hanem a település lakói, illetve
az õket képviselõ önkormányzatok áldozatvállalása tette
lehetõvé a régészeti feltárást.
Inárcson a kis Árpád-kori
templom maradványait kutatták meg. Vácott széleskörû
munka folyt a középkorú város, vár és templom feltárása
és a maradványok látványos
bemutatása érdekében. Említést kíván az az egyedülálló
tény is, hogy a pomázi kutatást egy civil szervezet, a
Holdvilág-árok Alapítvány
támogatta.
Az idõrendi szerkezet végigvezeti az olvasót Pest megyében, az újkõkortól az Árpádkorig, hogy a könyv végén
bemutassa a kutatóárkokból
és lakógödrökbõl kibúvó régészeket és segítõiket, hogy
legalább fényképrõl megismerhessük õket.
Végezetül nem hallgathatjuk
el egyetlen hiányérzetünket.
A könyvben ugyanis nem szerepel Visegrád. Valószínû oka,
hogy Visegrád a Magyar Nemzeti Múzeum hálózatához,
nem pedig a Pest megyeihez
tartozik. Kár, hogy a két hálózat a könyv szerkesztése
során nem tudott összefogni a teljességre törekvés és a
nagyközönség érdekében. E

hiánytól eltekintve, összegezve megállapíthatjuk, hogy
a Képek a múltból mind tartalmát, mind kivitelét tekintve a legmagasabb szintû
ismeretterjesztés mintaképe.
E sorok írója, mint a minõségi
ismeretterjesztés elkötelezettje, reméli, hogy a készülõ
Szentendre monográfia –
amirõl egyelõre keveset tudunk – hasonló színvonalas
kiadványban mutatja be városunkat.
Máté György
A bronzkori
ún. Harangedény-kultúra
névadó „vezérlelete“
Budakalászról. A fordított harangalakú edény oldalát
sávos, geometrikus díszítés
borítja. 2005-ben kb. 40 ezer
nm-es területen, a kultúra legnagyobb európai temetõjében
feltárt 1070 sír egyikében találtak rá régészeink.
Minerva 15 cm-es
bronz szobrocskája. A szentendrei Castrum legutóbb megkezdett, de
sajnálatos
módon hamar
félbemaradt feltárása során került elõ. Vajon a
tudományok,
mûvészetek és a
kézmûvesség
melyik ágát mûvelhette az a római katona, aki
az istennõ pártfogásában
reménykedett?
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából

Száztíz éves a városi múzeum gondolata
A
mikor egy város eljut
odáig, hogy fennállása
ezredik évfordulóját ünnepelheti, minden korábbinál
hangsúlyosabban fogalmazódik meg a kérdés: mit tudunk
önmagunkról, mit tudunk a
múltunkról. Helytörténet dolgában Szentendre felemás
helyzetben van. Sok értékes és
alapos kutatásra támaszkodó

programjában szintén szerepel
a városi múzeum létrehozásának igénye, de mind az egyesület mûködését, mind a múzeum tervét felülírta az elsõ
világháború és az azt követõ
évek súlyos terhekkel kísért
idõszaka. Amikor 1926-ban felmerül, hogy fiatal festõk szívesen kijönnének Szentendrére
nyári tartózkodásra, dr. Star-

Nagy Sándor római-koros régész
is azt szorgalmazta, hogy a
Szentendrén és környékén
feltárt jelentõs mennyiségû
régészeti lelet ne kerüljön be a
Fõvárosi Múzeumba, tárolására
és bemutatására helyi múzeumot hozzon létre a város. Addig is, jobb híján, a leleteket
a városháza pincéjében gyûjtötték.

Táj és ember Szentendrén és környékén
Állandó helytörténeti kiállítás a Ferenczy Múzeumban (1967)

tanulmány és könyv látott
napvilágot az elmúlt kéthárom évtizedben, de tudományos igényû városmonográfia mindezideig nem készült. Ez annál is fájóbb, mert
az írott várostörténet mellett
a lokális történelem számbavételére és bemutatására, a
genius loci õrzésére jól bevált
intézmény, az állandó helytörténeti kiállítás több mint
harminc éve szintén vezetõ
helyet foglal el a hiánylistán,
pedig éppen 110 évvel ezelõtt,
1899-ben fogalmazódott meg
elsõ ízben az igény egy városi
múzeum és könyvtár létesítése
tárgyában.
Az 1899-ben, Dumtsa Jenõ harmincéves polgármestersége
utolsó éveiben az egyik képviselõ-testületi ülésen Saly
Ágoston szentendrei lakos állt
elõ azzal a javaslattal, hogy a
város felemelkedése érdekében
hozzon létre múzeumot és népkönyvtárat. Négy évvel késõbb
már kezdett körvonalazódni a
felvetés azzal a tervvel, hogy az
újonnan épülõ városháza épületében nyer majd elhelyezést
mind a múzeum, mind a
könyvtár.
Az 1913-ban megalakult Szentendrei Városfejlesztõ Egyesület

zsinszky László polgármester
már rögtön távlati terveket
szõtt, s a festõk még el sem
foglalták szegényes szálláshelyüket, májusban már képviselõ-testületi jegyzõkönyvbe rögzítették, hogy a város mûvésztelepet létesít és állandó kiállítóhely lesz, s az itt festett képek
„elõsegíteni fogják egy leendõ
városi múzeumnak és levéltárnak mielõbbi felállítását“.
1930-ban egy újabb városi
jegyzõkönyvi bejegyzés meglepõ fejleményrõl ad hírt:
„Egyhangúlag tudomásul veszszük városunk polgármesterének
(dr. Starzsinszky László) azon
bejelentését, hogy általa 1925ben létesített (!) városi múzeum
és levéltár gyûjteménye, illetve
anyaga annyira felszaporodott,
hogy annak további kezelése már
nagyobb szakszerûséget kíván
meg.“ A városi múzeum igazgatói posztjára a polgármester
dr. Nagy Lajos régészt, helyettesének dr. Péchy Henrik orvost,
Szentendre akkori társadalmi
életének egyik aktív szereplõjét
javasolta. Mindkét állás tiszteletbeli, a város semmiféle
díjazást nem fizet érte, szögezte
le a hivatalos feljegyzés.
A polgármester törekvésével
párhuzamosan, azt erõsítve

A harmincas évek elsõ felében
több újságcikk is foglalkozott a
város rossz anyagi helyzetével
és a kultúrára fordítható kevés
pénzzel. Ám 1936-ban a testület
arról hozott határozatot, hogy
az utóbbi években feltárt római
kori leletek bemutatására a
városháza pincéjében múzeumot létesítenek. S hogy ezt
komolyan is gondolták, azt
megerõsíti egy két évvel késõbbi eset. Történt ugyanis, hogy a
vármegye emlékgyûjteményt
készült létrehozni, de Szentendre elutasította a közremûködést, mondván: „a szervezés
alatt álló saját múzeum“ részére
gyûjtik az anyagot. És a gyûjtemény ténylegesen szaporodott, errõl adtak hírt 1939ben és 1941-ben a lapok, sõt
odáig ment a dolog, hogy már
önálló, új épület létrehozását
vette tervbe a város. 1941-ben
a Pilishegyvidéki Hírek így
fogalmazott: „Szentendrének…
mindenek elõtt egy szép és a
város méltóságához megfelelõ
múzeumra van szüksége“. A
háború azonban ismét átírta a
helyi forgatókönyvet, és
ismeretlen helyre „szórta szét“
a városházán addig összegyûjtött értékes leleteket, dokumentumokat.

1946-ban szinte már eldõlt,
hogy a korábbi Waczek-villából,
mivel a család a háború alatt
külföldre távozott, múzeum
legyen, amikor is a döntés jogát
gyakorló földigénylõ bizottság
a kommunista párt javára billentette a mérleget, mondván:
sokkal fontosabb egy mûködõ
demokratikus pártnak párthelyiséghez jutni, mint egy
római múzeum felállítása, mely
se nem idõszerû, se pénz nincsen rá.
Hasonló helyzet állt elõ 1951ben, amikor a városi végrehajtó
bizottság nem értett egyet
azzal, hogy a fõtéri volt szerb
iskola épületében múzeum
létesüljön. A VB ekként érvelt:
„Álláspontunk az, hogy a szocializmus építése során nem
a múlt konzerválása, hanem a
szocialista jövõ építése a döntõ
követelmény“. Ezúttal a múzeumpártiak kerültek ki gyõztesen, igaz, megerõsödve a városon kívülrõl érkezett azonos
szándékkal.
Fél évtizednyi hosszú várakozás
és kudarcok után, 1951-ben
Szentendrén megalakult a
Ferenczy Károlyról elnevezett
városi múzeum, mely egy
évtizedig álmodhatta magát
naggyá és önállóvá, ugyanis
1962-ben központi döntés
született arról, hogy a minisztérium, megtartva a szakmai
felügyeletet, a vidéki múzeumokat átadja a megyéknek.
Ekkor alakultak meg sorra a
megyei múzeumigazgatóságok,
közöttük pesti székhellyel a
Pest megyei is. Az intézményi
háttér megváltozott ugyan, de
még egy újabb évtizedig, a
megyei múzeumigazgatóság
Szentendrére
telepítéséig
(1972) több értékes, helytörténeti vonatkozású kiállítás
került megrendezésre. Közülük
is kiemelésre érdemes, különösen most, az ezeréves évforduló küszöbén, a Szentendre és
környéke az õskortól a honfoglalásig címû, nyolc éven
keresztül fennálló kiállítás
(1958-1966), majd ezt követte
1967-ben a Táj és ember
Szentendrén és környékén
címû utolsó, átfogó, állandó
kiállítás.
(A fenti áttekintést a Ferenczy
Múzeum két munkatársa, Sín Edit
és Ikvainé Sándor Ildikó kutatásainak felhasználásával állítottam össze.)
Török Katalin

Dr. Soproni Sándor
(Szentendre, 1926 – Bp. 1995)
Az 1951-ben megalakult, Ferenczy Károlyról elnevezett elsõ
városi múzeum vezetésére a
helyi születésû, mindössze huszonnégy éves, friss régész
diplomával rendelkezõ Soproni
Sándor kapott megbízást.
A múzeum céljára kijelölt épület, a fõtéri Blagovestenska
templom melletti, emeletes,
copf stílusú egykori szerb iskola szolgált, melynek földszinti
termeiben az átadás idején egy
borbélymûhely, egy festékbolt
mûködött, s valakinek még lakásul is szolgált e hely. „Az átadott épületben a négy falon kívül
semmi más nem volt… Bútorokat, asztalt, székeket az Iparmûvészeti Múzeumtól kapott
Soproni. Levelek sorozatát írta
múzeumokhoz, könyvtárakhoz,
hogy duplumokhoz jusson a
szakkönyvtár megteremtéséhez.“ Kitartó, szívós munkával
beindította a múzeumot, s
igazgatósága egy évtizede alatt
megteremtette a mûködéshez
nélkülözhetetlen tárgyi és szakmai feltételeket. Kezdetét vették a néprajzi terepmunkák, a régészeti ásatások, kiállításokat
rendezett, elõadásokat tartott.
Õ talált rá a budakalászi Luppa
csárdánál lévõ rézkori temetõ
egyik sírjának feltárása során
az azóta világhírûvé lett agyag
kocsi-modellre. „Ebben az idõszakban kezdett el a római kori
limes (határvédõ rendszer) tudományos kutatásával foglalkozni: az Esztergomtól (Solva)
Szentendréig (Ulcisia Castra)
tartó határszakaszt többször bejárta, az itt egykor állt katonai
épületek helyét azonosította.“
A nemzetközi hírnevõ kutató
a római birodalom határvidékének, a pannóniai limesnek kutatására szentelte életét.
Szentendre a rómaiak korában
címû érdekes és olvasmányos
dolgozatát Máté György, az általa szerkesztett Szentendrei
Füzetek II.-III. számában,
1987-ben tette elérhetõvé
a szentendrei olvasók számára
is. A mind a mai napig legalaposabb, érdekes és sokrétû, már
csak nehezen beszerezhetõ
Panoráma kiadású Szentendre
útikönyvek egyik jó tollú szerzõjében is Soproni Sándort dicsérhetjük.
tk

In nomine sancte et individue Trinitatis. Stephanus Dei gratia Pannoniorum rex. Si pietatis
magnitudinem non solum dilectissimis verum etiam advenien[tibus] fidelibus digne postulata largimur precipue convenit, ut animi culmen ad superna anxiantes devotiones, sanctarum
ecclesiarum postulationibus acclinemur ipsasque prediis atque possessionibus sublimando
procurare flagitemus. Proinde omnium sancte Dei ecclesie fidelium nostrorumque presentium
scilicet ac futurorum noverit industria, quod nos anime nostre pro remedio quatuor civitates
nominibus Wesperen, in qua ipsius episcopatus sedes est constructa, atque Albam civitates,
Colon et Výssegrad civitates sancti Michaelis Wesprimiensi subicimus ecclesie cum omnibus
ecclesiis, capellis atque titulis seu terminis et finibus. Necnon concedimus, donamus atque
largimur et regali nutu atque ditione prelibate sancte Wesprimiensi ecclesie villam unam
nomine Cari in Wesprimiensi comitatu, in quo episcopalis, ut predictum est, constructa est
sedes atque tres villas nomine Ausý, Cari ac Beren in comitatu Albensis civitatis sitas, seu
Morzolfew in pago Colocensis civitatis unam villam, necnon in comitatu Výssegradiensis civitatis villam unam sitam super Danubium, latere ex cuius dextro rivus, qui Apurig nuncupatur, discurrit pariterque villam unam Fýley nomine, sitam in conpage Hurhýda civitatis cum
omnibus utensibus iugiterque pertinentiis scilicet famulis familiabusque, pratis, vineis,
areis, edificiis, campis, terris, agris cultis et incultis, piscationibus, venationibus, aquis
aquarumque decursibus, molendinis, viis in viis tam exitibus quam inexitibus, ut habebat
omnium firmitatem perpetuam, sicut est donatum, possidendorum. Habeat enim prelibata
sancti Michaelis Wesprimiensis ecclesia, quam Stephanus sanctissimus regit episcopus, predictarum civitatum atque villarum ut prediximus potestatem habendi atque usque in perpetuum possidendi, necnon prelibato Stephano episcopo, cui ipsa est regimine commissa, suisque
successoribus perpetim subiciendi, omnium hominum contradictione funditus removente.
Regali denique iubemus potestate, ut nullus dux, marchio, comes, episcopus, archiepiscopus,
vicecomes, sculdatius, iudex vel exactor aut aliqua magna personaque parva regni nostri
audeat discuescere prenominata sancti Michaelis Wesprimiensis ecclesie aut subripere de
omnibus rebus suis mobilibus et in molibus, quesitis et inquirendis cum omnibus, que sibi in
prelocutis civitatibus earumque pertinentiis et finibus, necnon in villis pertinent vel in
aliquibus locis subiciunt, aut Stephano illius sancte episcopo ecclesie suisque successoribus
aliquid molestie inferre presumpmat. Si quis igitur huius nostri precepti paginam fringere
temptaverit, aut prelibate sancti Michaelis Wesprimiensis ecclesie Stephanum almificum
episcopum, suosque successores ex cunctis prenotatis rebus ecclesiasticys, necnon dotibus
molestare conaverit, octo milia librarum auri cocti sciat se compositurum, medietatem camere
nostre et medietatem prelocute sancti Michaelis Wesprimiensi ecclesie, necnon Stephano
celebri episcopo suisque successoribus trecentorumque decem et octo patrum anathemathe
feriendum atque perpetuali supplicio tradendum iugiterque baratri pene perpetim fore concremandum. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, paginam hanc
manu propria corroborantes, anuli nostri inpressione subter insigniri curavimus. Datum in
Sool apud capellam beati Stephani prothomartiris. Anno ab incarnatione Domini millesimo
VIIII.

A szent és oszthatatlan Háromság nevében. István Isten kegyelmébõl a pannonok királya. Ha
kegyességünk nagyságából nemcsak legkedveltebbjeinknek, hanem az elénk járuló híveinknek
méltányos kéréseit is teljesítjük, különösképpen illõ, hogy lelkünk mélyébõl a mennyeiknek
igyekezvén szolgálni, szent egyházaink kérései iránt hajlandósággal legyünk, és azokat
uradalmakkal és birtokokkal ellátva gondviselésüket kötelességünknek ismerjük el. Tudatjuk
tehát Isten szent egyházának, valamint mi magunk minden élõ és eljövendõ hívével, hogy
lelkünk üdvéért négy várat, név szerint Veszprémet, ahol a püspökség székhelye van, Fehér
várat, Kolon és Visegrád várait minden egyházukkal, kápolnájukkal és oltárukkal, nemkülönben összes határaikkal és területükkel Szent Mihály veszprémi egyházának rendeljük alá.
Továbbá átengedjük, adjuk és adományozzuk királyi beleegyezésünkkel és hatalmunkkal az
említett veszprémi egyháznak Kér nevû falut Veszprém megyében, ahol – mint mondottuk –
a püspökség székhelye van és Fehér vár megyéjében fekvõ három falut, név szerint Õsit, Kért,
és Berényt, ugyanígy Kolon vár területén egy falut, Marcalfõt, Visegrád megyéjében a Duna
fölött fekvõ falut, amelynek jobb felén az Apurig nevû patak folyik; hasonlóképp Füle nevû
falut, amely Urhida vár kerületében fekszik, minden haszonvételükkel és tartozékaikkal,
úgymint szolgáikkal és szolganõikkel, rétjeikkel, szõlõikkel, házhelyeikkel, épületekkel,
mezõkkel, földekkel, megmûvelt és meg nem mûvelt szántóföldjeikkel, halászattal, vadászattal, vizeikkel és vízfolyásaikkal, malmokkal, járható és járhatatlan utakkal, bárminemû
jövedelmeikkel, hogy mindezeket miként adtuk, az idõk végéig megtámadhatatlanul birtokolja. És joga legyen Szent Mihály említett veszprémi egyházának, melyet István, a
nagyszentségû püspök kormányoz, a mondott váraknak és falvaknak birtoklásához úgy,
amint ezt elõre bocsátottuk, valamint ahhoz, hogy ezeket nevezett István püspöknek, aki ezt
az egyházat kormányozza és az õ utódainak örökre alárendelje, félretéve bárkinek is ellentmondását. Végezetül királyi hatalmunknál fogva parancsoljuk, hogy semmiféle herceg,
határispán, ispán, püspök, érsek, alispán, falunagy, bíró vagy adószedõ, sem bárki más nagy
vagy kis személyisége országunknak ne merészelje Szent Mihály veszprémi egyházát a fentmondottaktól megfosztani, vagy bármely ingó és ingatlan, szerzett vagy szerzendõ javaiban
és mindazokban, amik az említett várakban, azok tartozékaiban és határaiban és a falvakban
hozzátartoznak vagy bárhol is alája vannak rendelve, megrövidíteni, avagy e szent egyház
püspökét Istvánt és utódait háborgatni.
Aki pedig jelen parancslevelünket megszegné, vagy Szent Mihály említett veszprémi egyházának jótevõ püspökét Istvánt és utódait, az fent írt egyházi javakban és adományokban háborgatni megkísérelni, tudja meg, hogy nyolcezer font színaranyat fog fizetni, felét kincstárunknak, másik felét Szent Mihály veszprémi egyházának és kiváló püspökének, Istvánnak és utódainak; 318 atya átka fogja õt sújtani; örök büntetés lesz osztályrésze és a pokol tüzében fog
örökké égni. Hogy ez nagyobb hitelû legyen és mindenki szorgosan betartsa, ezen oklevelet
saját kezünkkel megerõsítjük, és alján gyûrünk rányomásával megjelöltettük. (István úrnak,
a nagyjámborságú királynak jele). Kelt Sólyban, Szent István vértanú kápolnájánál. Az Úr
megtestesülése után az 1009. esztendõben.

Az oklevél latin és magyar nyelvû szövege

10 társadalom
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Kutya bajuk!
Európai színvonalú szolgáltatást nyújt a gyepmesteri telep
„Ennyi év után nekem ez a telep már nem munkahely" – fogalmaz Tolnai József,
a szentendrei gyepmesteri telep vezetõje, aki 23 esztendeje dolgozik a Szentlászlói
út melletti telken. Mint mondja: minden kutya egyéniség, a sintér pedig csak a
köznyelvben gonosz ember.

fotók • Bokor Tamás

„Régen a sógorom vezette a
telepet. Amikor abbahagyta,
akkor vettem át tõle, de az állatok mindig is közel álltak hozzám – elõtte lovakat és teheneket is tartottunk, de ma már
nem éri meg, így mára maradtak a kutyák“ – kezdi Tolnai
József gyepmester, aki határozottan elutasítja, hogy sintérnek nevezzék. No nem
azért, mintha nem hívhatnánk
így a gyepmestereket, hanem
mert a köznyelvben a sintér
olyasvalakit jelöl, aki becserkészi, majd lebunkózza és
megnyúzza a szerencsétlen
állatokat. Aki azonban ellátogat a telepre, egy pillantással
meggyõzõdhet róla, hogy a
sintérnél is lehet jó sora a
kutyáknak. 20 kennelben
egészséges és jóllakott ebek
csaholnak, emellett további
három elkülönítõ kennel és
három kifutó áll a kutyák rendelkezésére. Karácsony elõtt
fejezõdött be a legújabb fejlesztés, a nagyon beteg, illetve frissen mûtött házõrzõk
számára készült két padlófûtéses házikó, afféle „lábadozó“.
„A gyepmesteri telepet sokan
összekeverik az állatmenhellyel, amikor a megunt kedvencüket ide szeretnék leadni.
Mi ilyet nem vállalunk, csak az
elszökött, elhagyott, illetve
kóborló kutyákat fogjuk be és
tartjuk, ameddig értük nem jön
a gazda, vagy nem fogadja
valaki örökbe õket. Ez hatósági
feladat“ – teszi világossá
Tolnai úr, mi is a gyepmes-
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örökbe, Németországba viszont 61 ebet szállítottak ki.
Mint Tolnai József fogalmaz,
idehaza talán kevésbé becsülik meg a házõrzõket: sok az
„önsétáltató kutya“, amelyeket a gazdáik szabadon engednek, és csak akkor kezdenek
aggódni értük, ha két-három
hétig nem térnek haza. Az
arányokat elnézve meglepõen
kevés a klasszikus értelemben
vett kóbor állat: többnyire a
gazdák csapják ki õket, vagy
gondatlanság miatt szöknek
meg. Fõleg az ünnepek idején,
kiváltképpen szilveszterkor nõ
a számuk, s akad olyan is, aki
már több mint egy éve várja,
hogy a gazdája érte jöjjön.
Többször kellene hangoztatni
Mahatma Gandhi szavait: „Egy
nemzet lelkiállapota jól tük-

rözõdik abban, ahogyan az
állatokkal bánik“. A telepen
mindenesetre jó kezekben
vannak a kutyák – de még jobb,
ha saját gazdára lelnek, akár
újra, akár a régire.
Ha kóbor kutyát lát,
ha elveszett a kutyája, vagy
ha örökbe fogadna egy ebet,
a gyepmesteri telepet
a 06-26 312-277-es
telefonszámon lehet elérni.
Az örökbe fogadható házõrzõk
listáját és fotóit
a www.vszzrt.hu honlapon
keresztül elérhetõ gyepmesteri
oldalon lehet megtekinteni,
illetve lapunk folyamatosan
frissülõ Gazdikeresõ
rovatában, mely honlapunkon
(www.szevi.hu) is
megtalálható.

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431
este 18 óra után 06 26/312-290
terkedés lényege. De hogy ne
tarthassuk zord embernek,
rögtön hozzá is teszi – „A régi
pomázi állatorvos, Papp doktor véleményével értek egyet:
elsõsorban embernek kell lenni,
azután jön a szakma. Nekem is
vannak kedvenc kutyáim, és
mindegyiket egyéniségnek tartom. Azok véleményét osztom
tehát, akik szerint az állatok a
társaink, és meg kell õket becsülni.“
A telepen ideiglenesen állomásozó ebek többsége a
szponzoroknak köszönhetõen
Németországban talál végleges gazdára. Tolnai József
sorra mutatja a faliújságon a
fotókat: Soma, Szamojéd és
társaik immár német nyelvû
újságok képeirõl vigyorognak
ránk. Vilma néni, a telep egyik
szíve-lelke Tolnai Józseffel és
két önkéntes egyetemistával
óriási szervezõmunka révén
igyekszik elérni, hogy minden

kutya lelkiismeretes gazdához
kerüljön.
A befogott és a telepre szállított kutyák között akadnak
igen nehéz esetek is. Az
egyikükkel például az volt a
legfõbb baj, hogy akárhová
került, senkivel nem kommunikált, nem kötõdött senkihez,
de akad olyan is, amelyik kedvesnek mutatkozik, majd
hirtelen agresszívvá válik.
„Minden eb maga dönti el az
elsõ pillanatban, hogy mire hajlandó, és mire nem. Az elsõdleges cél az, hogy szót értsünk
egymással. Ha elegendõ tér
van, minden kutyát meg lehet
fogni. Sokféle eszközöm van,
hogy befogjam õket, de a
kábítópuskát és a befogóketrecet csak a legvégsõ esetben
használom. Többnyire elegendõ a kutyatáp meg a konzerv,
mint csali. A módszer szokott
használni: életemben mindössze kétszer kaptam tetanuszoltást, két alkalommal harapott meg komolyabban egy-egy
kutya, az egyik alkalommal
még be is gipszelték a kezemet.
A tanulság: minden egyes
kutyáról azt kell feltételezni,
hogy harapni fog, de félni nem
szabad tõle, mert azt azonnal
megérzi.“
S hogy fest a gyepmesteri telep a számok nyelvén? 20062007-bõl 25 kutya „rekedt“ a
telepen, tavalyi pedig 147-et
szállítottak be. Ebbõl a gazdáik kiváltottak 58-at (õk elcsavarogtak otthonról), a gazdátlanok közül pedig Magyarországon 12-t fogadtak

KERESSÜK GAZDÁIKAT

RUDI 2 év körüli Pulibichon keverék kan. Január 25-én fogta be a
gyepmester a piactéren.

ANGEL 6-7 hónap körüli
labrador keverék szuka.
Január 28-án besétált a
gyepmesteri telepre. Nagyon sovány. Nyakában
egy piros barna kockás
kendõcskét visel.

CSILLA fiatal nagyon
szép keverék szuka. Január 26-án fogta be a
gyepmester a Városkapu
üzletháznál.
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„Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki!“ (Fil. 4,5)

Segíthetünk?

Ezek a szekrények is adományból készültek
vagyunk a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal, a Nagycsaládosok Helyi Csoportjával
és a Vöröskereszttel. Segítünk
a nagyobb mennyiségû adományok szétosztásában, a
Máltai Szeretetszolgálat akcióihoz, a gyermeknyaraltatáshoz és a Mikulás-járáshoz
segítünk legszûkösebb helyzetû családok felkutatásában,
valamint a karácsonyi Kaiser's
akció keretében összegyûlt
élelmiszeradományok szétosztásában.
Így összegezve úgy érzem,
komoly összefogással nagyon
sokat tudtunk adni, anyagiakban is, helyzetmegoldásokban
is, és talán vigasztaló szavakkal is. A továbbiakban is
szükség van tüzelõre, tartós
élelemre, jó állapotú ruhákra
(pl. férfi fehérnemû, zokni),
amelyet hálás szívvel köszönünk.
Kovács Miklósné Mária
élelemsegélyezés,
hajléktalangondozás

fotók • Miser István

A Karitász közösség a menedékhely mûködése óta kapott
helyiséget az önkormányzattól az élelemsegélyezés céljára
a hajléktalan szállón. Itt fogadunk el használt, jó állapotú
ruhát, háztartási gépeket,
bútoradományokat is, amelyet
továbbítunk, illetve a ruhaadományokból a hajléktalanok ruha- és ágynemûit is
meg tudjuk oldani. Így nagyon
sok segítséget kapunk a város
és a környék lakóitól, de sok
lehetõségünk van segíteni is.
Anyagi támogatást az élelemsegélyezéshez és esetenként gyógyszerkiváltáshoz az
önkormányzattól, a Péter-Pál
Alapítványtól, az egyházközségtõl és egyéni adományozóktól kapunk. Nélkülözhetetlen segítõnk, aki a bútorokat szállítja a kereskedõ,
aki az élelmiszereket beszerzi
és házhoz szállítja már tíz éve,
és a pékség, ahonnan a mindennapi kenyeret kapják a menedékhely lakói.
Együttmûködõ kapcsolatban

Kérjük, hogy ebben a rohanó világban is figyeljünk
a környezetünkben élõkre, és ha magányos, elhagyatott
vagy nélkülözõ személyt ismernek, a 06-20-326-7063
telefonszámon jelezzék, hogy lehetõség szerint
senki se maradjon segítségnyújtás nélkül.
Minden adományt hálás szívvel köszönünk!

Szeretetszolgálat
Január 15-tõl 25-ig zajlott
városunkban az ökumenikus
imahét, melyen a római katolikus, az ortodox, az evangélikus, a református és a baptista felekezetek közösségei
vettek részt lelkipásztoraikkal
együtt. Estérõl estére istentiszteletekkel, imádságokkal,
énekekkel adtunk hálát, és
szeretetvendégségben ismerkedtünk egymással, azokkal a
közös pontokkal, melyek
összekötnek bennünket.
Péntek este az összejövetel
témája a szenvedés volt.
Megállapítottuk, hogy épp a
szenvedés, a nélkülözés és a
különbözõ szociális gondok
orvoslása lehet az az egyik közös
pont, ahol megélhetjük az ökumenizmust, hiszen II. János Pál
szerint is, amikor a szenvedõn
segítünk, az nem felekezeti,
hanem antropológiai kérdés. Az
ember az, aki szenved.
Városunkban több rászoruló
család él, akiknek egyre
nehezebb a megélhetés, és lassan már ünnepeik sincsenek.

A Szentendrei Szent Erzsébet
Karitász közösség részérõl
több alkalommal kértünk segítséget. E kérések mindig
meghallgatásra találtak. Csak
néhány alkalom, ahol a közelmúltban komoly segítséget
kaptunk:
• a város vezetõinek anyagi és
erkölcsi támogatása, a jótékonysági rendezvényekhez
termek felajánlása;
• Nyári táborokhoz pénz- és
élelmiszeradományok, adományok a karitász-vásárhoz;
• meleg ebéd fõzése a hajléktalan szálló részére;
• magánszemélyek pénzadománya a Péter-Pál Alapítványon keresztül;
• ökumenikus gyûjtés téli
tüzelõre több felekezet részvételével;
• a Szent András Általános
Iskolába járó gyerekek szüleinek pénzadománya szintén a
rászorulók tüzelõjére;
• a tüzelõ fuvarozása és behordása a fiatalok, az ifjúság
segítségével;

• karácsonyfák adományozása
sok rászoruló családnak;
• sok egyéb fizikális és anyagi segítség, rengeteg imádság
ügyünkért.
Örömmel tölt el minket, hogy
egy-egy kérésünkre a város így
megmozdul. A Szent Erzsébet
Karitász Közösség nevében
hálásan köszönjük a város
vezetõinek, a különbözõ felekezetek vezetõ lelkészeinek,
sok közösségnek és segítõ
magánszemélynek a segítséget, mellyel hozzájárultak,
hogy a rászoruló családok nehézségei enyhülhettek, ünnepeik szebbek lettek, és örömeik forrása az önök segítségei voltak.
Isten fizesse meg fáradozásaikat és áldozataikat!
A Szentendrei Szent Erzsébet
Karitász nevében
Kivés Zoltán
állandó diakónus,
karitász-vezetõ

Szolidaritás a rászorulókért
A
társadalom leszakadt részeiért vállalt
szolidaritásról egyre több szó esik, ami
fontos. Különösen akkor, amikor olyan
közjogi méltóság hívja fel rá a figyelmet, mint
Sólyom László köztársasági elnök, akinek
üzenete milliókhoz juthat el.
Szentendrén a rászorultakért, leszakadt
emberekért az egyházakon, egyházhoz közel
álló szervezeteken, egészségügyi intézményeken kívül a civilek is sokat tesznek. A
karácsony környéki adományok mindig jelentõsek, magam is megtapasztaltam, mikor
néhány éve felhívást tettünk közzé a hajléktalan szállón élõk megsegítéséért, milyen sokan
jelentkeztek.
Elmúlt a karácsony, csökkent a segítõ szándék,
de nem mindenkiben. Kovács Miklósné Mária
javaslatára kezdtük el szervezni a „vasárnapi
ebédet“, melynek a lényege, hogy minden
hétvégén házi meleg étellel kedveskedünk az
Érted Hajléktalan Szálló 20-22 lakójának.
A 6. évet kezdjük most, és az ebédfõzõk
lelkesedése töretlen, bár jó lenne, ha még
többen lennénk! Van köztünk kismama, nagymama, egyedülálló, nagycsaládos, képviselõ,
férfi, nõ, idõs, fiatal. Az elmúlt években
végigkövethettük, hogyan újult meg a szálló,
részint pályázatok, önkormányzati támogatások, másrészt magánadományok nyomán. Lett
mikrohullámú sütõ, szárítós mosógép, felújí-

tott vizesblokk, meszelés, és még ki tudja, mi
minden.
Kedves történet, amikor Marikával utoljára
írtunk a SzeVi hasábjain a hajléktalan szálló
nehézségeirõl, cikkünk eljutott egy Svájcban
élõ honfitársunkhoz, az õ adománya révén lett
minden szállón élõnek külön szekrénye. Az
önkormányzat évek óta támogatja a Karitasz
ételosztását a szegények számára és a Vöröskereszt rászorulókért folytatott munkáját,
de olyan világot élünk, hogy szükség van a társadalom széles körû összefogására.
Kérjük, ne hesegesse el magától ezt a kérést
azzal, hogy ez nem az ön problémája, hanem
segítsen képessége, lehetõsége szerint! Most a
tüzelõanyag megvásárlása okozza a legnagyobb
gondot sok családnak, de sajnos egyre több
segítségre szorulót látunk úton-útfélen.
A legaktívabb segítõink a fõzésben egy 5
gyerekes családanya, és egy 7 gyerekes, 30
unokás nagymama. Õk minden hónapban felhívnak: „Szeretnék egy idõpontot kérni. Mikor
fõzhetek?“ Amíg ilyen emberek vannak
köztünk, addig van remény!

Zakar Ágnes
önkormányzati képviselõ,
a „Vasárnapi ebéd“ szervezõje
06-20-967-6820

12 kultúra
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

SZENTENDREI
TAVASZI FESZTIVÁL
2009
március 20. – április 7.
A Szentendrei Tavaszi Fesztivál hosszú évek óta a Budapesti Tavaszi Fesztivál országos programjához kapcsolódik, azzal párhuzamosan
kerül megrendezésre. A szentendrei
rendezvénysorozat
egyik célja, hogy bemutassa
az itt alkotó képzõmûvészek
tevékenységét, az egyre több,
magas színvonalon dolgozó
helyi együttest.
Március 20. péntek 19 óra
ÁGRÓL ÁGRA – Palya Bea estje
Belépõjegy: 2000 Ft
Március 21. szombat, 15 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ
NÉPTÁNCGÁLA
Belépõjegy: 800 Ft
Március 21. szombat 19 óra
JUBILEUMI HANGVERSENY
A Szentendrei Kamarazenekar
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fennállásának 30. évfordulója
alkalmából
Belépõjegy: 1500 Ft

Április 4. szombat 19 óra
BERECZ ANDRÁS MESÉS ESTJE
Belépõjegy: 1500 Ft

Március 22. vasárnap 19 óra
KRÚDY HANGOSKÖNYV –
Kovács Ákos elõadómûvésszel
Belépõjegy: 1500 Ft

Április 5. vasárnap 18 óra
VIRÁGVASÁRNAPI
HANGVERSENY
Közremûködik a Szentendrei
Kamarazenekar és a Musica
Beata Kórus
Belépõjegy: 800 Ft

Március 27. péntek 10 óra
ÁLOM, ÁLOM, KITALÁLOM –
Palya Bea mûsora gyermekeknek
Belépõjegy: 600 Ft
Március 28. szombat 19 óra
A KELLÉKES – A Pesti Színház
elõadása
Fõszerepben: Kern András
Belépõjegy: 2500 Ft
Március 29. vasárnap
19.30 óra
SZÉP LILIOMSZÁL
Sebestyén Márta és Szamosi
Szabolcs koncertje
Belépõjegy: 2000 Ft
Április 3. péntek 19 óra
A DALOK ÉS MI
Zorán-koncert
Belépõjegy: 2500 Ft

Április 7. kedd, 19 óra
BORBÉLY MÛHELY –
Hommage á Kodály
Lemezbemutató koncert
Belépõjegy: 600 Ft
Március 7. – április 13.
MûvészetMalom
FELUGOSSY LÁSZLÓ:
KIFÜRKÉSZHETETLEN –
MUNKÁK 2006-2008.
Megnyitó: március 7.
szombat, 17 óra

Jegyek elõvételben már
kaphatók a szentendrei
Tourinform irodában
(Dumtsa Jenõ u. 22.,
tel.: 26/317-965)

ARANYOS, EZÜSTÖS MAGYAR
RENESZÁNSZ
Idõszakos kiállítás a szentendrei
Czóbel Múzeum idõszakos
kiállítótermében
(Szentendre, Templomdomb 1.)
február 13-tól április 12-ig
Egy ország pénzügyi helyzete kényes
egyensúlyozás eredménye. Így volt
ez az elmúlt évszázadokban is.
Királyaink gyakran változtattak elõdeik gazdaságpolitikáján kisebbnagyobb mértékben, és a változásokat
sem volt mindig könnyû elfogadni. A
kibocsátott pénzek tükrözték a gazdaság helyzetét. Míg a külföldön is
népszerû jó magyar aranyforint megtartotta minõségét, addig az ezüstpénzek újra és újra áldozatul estek a
pénzrontásnak. Évente kötelezõ volt
beszolgáltatni õket, és nehezebb
idõkben a cserébe adott új fizetõeszköz már kevesebb nemesfémet tartalmazhatott, mégis ugyanolyan értékben kellett elfogadni. Az értékálló
pénz megteremtése folyamatos kihívás elé állította a késõ középkori
Magyarország gazdasági szakembereit is.
I. Mátyás (1458-1490) trónra lépése
után néhány évig elõdei gyakorlatát
folytatta a pénzkibocsátásban. Átfogó gazdasági reformjának életbe
lépését az 1467-es esztendõhöz köthetjük, ekkor többek között átszervezték a pénzügyigazgatást és a
királyi jövedelmeket is központi kezelésbe vonták. Bevezette az új,

ÚJ KIÁLLÍTÁSI- ÉS
RENDEZVÉNY-HELYSZÍNEK
SZENTENDRÉN!
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága a szentendrei Vajda
Lajos Gyûjtemény anyagát, mely a Nemzeti Galériában február
22-ig látogatható, idén december végéig külföldi tárlatokra
tartósan kölcsön adta, ezért az állandó kiállítás bezárt.
A PMMI ezen idõszak alatt lehetõvé kívánja tenni szentendrei
képzõ- és iparmûvészeknek, hogy a Vajda Emlékmúzeum Hunyadi
utcai épületének emeleti szintjén önköltséges egyéni- vagy csoportos kiállításokon mutatkozhassanak be a közönségnek.
*
Töltsük meg élettel a Barcsay Múzeum udvarát! A hangulatos és
kivételesen jó akusztikájú udvar évtizedek óta a július-augusztusi szombat estéken koncerteknek ad otthont. A nyári idõszak
legnagyobb részében azonban az udvar zárva tart, pedig kiváló
helyszíne lehetne szabadtéri tárlatoknak, színházi elõadásoknak, vásároknak és zártkörû rendezvényeknek (esküvõk, fogadások, termékbemutatók stb.) is.
Várjuk színtársulatok, program- és rendezvényszervezõk,
cégek és magánszemélyek jelentkezését, hogy a Szentendre
mûemléki belvárosának egyik legszebb belsõ udvarát ismét
birtokba vehessék a város lakói és vendégei!
A bérleti feltételekrõl a www.pmmi.hu weblapon tájékozódhat, igényeket postai úton küldött levélben vagy a
kozmuvelodes@pmmi.hu és a titkarsag@pmmi.hu e-mail
címen lehet bejelenteni, a programegyeztetés miatt lehetõleg március végéig.
PMMI

állandó értékû ezüstpénzeket, és
megszüntette az évenkénti kötelezõ
pénzbeváltást. Az árfolyam 1 aranyforint = 100 denár lett. Pénzverésünk
kezdetei, Szent István kora óta a
denár volt az ezüstpénzek forgalmában a vezetõ címlet. Felújította
továbbá a Károly Róbert idején indult,
de Nagy Lajos óta szünetelõ garasverést. E nagyobb címletû ezüstpénzt
a gazdaság fejlõdése igényelte.
Új kiállításunk a pénztörténet, a
numizmatika felõl mutatja be a
Hunyadi Mátyástól I. Ferdinándig terjedõ korszakot. A színes tablók képei
és a tárlókban elhelyezett arany- és
ezüstpénzek képet adnak a reneszánsz kori magyar pénzverésrõl,
tájékoztatnak a kor gazdasági változásairól, és nem utolsósorban szemet gyönyörködtetnek. Megfigyelhetjük, hogy Mátyás 1467-es reformja után megjelenik pénzeinken Magyarország védasszonya, Szûz Mária
ábrázolása, de a Hunyadiak címerállata, a holló is sokukon szerepel. Szent
László alakja például a magyar
aranypénzek meghatározó képi eleme
volt évszázadokon keresztül, míg a
Madonna csaknem fél évezreden át
szerepelt a magyar pénzek éremképében.
Nyitva: szerdától
vasárnapig 10-18 óráig
Belépõdíj: 600 Ft/fõ,
kedvezményes (diák,
nyugdíjas) jegy: 300 Ft
www.pmmi.hu

Kiállítások
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 35.
JEGES ERNÕ
ÉS ROZGONYI LÁSZLÓ
KIÁLLÍTÁSA
A Régi Szentendrei Mûvésztelep két alapító tagja életmûvét bemutató kiállítás
Megtekinthetõ február 15-ig
BARCSAY GYÛJTEMÉNY
Dumtsa u. 10.
BARCSAY-DÍJASOK:
MIKLÓS HAJNAL
ÉS SZÉKELY ANNAMÁRIA
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ március
1-jéig
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Gyermekkönyvtár
Pátriárka u. 7.
TOVÁBB IS VAN, MONDJAM
MÉG?
F. Györffy Anna, Rákossy
Anikó, Borsódy Eszter,
Kyrú, Pásztohy Panka,
Rényi Krisztina meseés versillusztrációi
ÚJ MÛVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa u.
IN MEMORIAM
MÁNDOKI PÉTER
Válogatás Mándoki Péter
festõmûvész alkotásaiból
Megtekinthetõ február 15-ig
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Kiállítások a MûvészetMalomban
Még egy hétig, február 15-ig látható a MûvészetMalomban a Régi Szentendrei Mûvésztelep két alapító tagja: Jeges Ernõ és
Rozgonyi László életmûvét bemutató nagyszabású kiállítás, amelynek anyagát múzeumokból és magángyûjteményekbõl válogatta
dr. S. Nagy János mûgyûjtõ, a kiállítás kurátora.

Kézmûves délelõtt
a PMK-ban
Kedves Gyermekek!
Szeretettel várunk benneteket minden hónap második
szombatján, közös játszásra a
Pest Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárába (Pátriárka u.
7.). Ebben az évben a természetes anyagokkal ismerkedünk meg közelebbrõl,
melyben segítségünkre lesz
Bubcsó Klára, aki már több
könyvet is írt nektek a kézmûveskedésrõl. A februári
találkozón farsangi maszkot
készíthettek madzag és papír
felhasználásával.
Idõpont: február 14. szombat 9-tõl 13 óráig. Hozd magaddal a testvéredet is!

Rozgonyi László: Szent Erzsébet, 1931.

Jótékonysági árverés
Szentendre Mûvészetéért Alapítvány jótékonysági árverést rendez elsõsorban szentendrei képzõmûvészek kortárs és történeti
mûveibõl február 28-án, szombaton 17 órakor a szentendrei
MûvészetMalomban (Bogdányi u. 35.). Az aukciós anyag kiállítva megtekinthetõ a helyszínen február 21. és 28. között 10tõl 18 óráig és a www.axioart.com árverési oldalon.
A legutóbbi, tavaly februárban megrendezett aukció bevétele
1 675 800 Ft volt. Az idei lesz az ötödik aukció. A befolyt
összeget továbbra is a MûvészetMalomra fordítják, többek között
képeslapok kiadására és a Malom 10 éves mûködését összegzõ
kiadvány elõkészítésére.

Szentendre
Lukács Tibor festõmûvész Szentendre címû tájképkiállítása
február 10-én, kedden 17 órakor nyílik a Városháza Galériában
(Városház tér 1-3.). A kiállítást megnyitja dr. Dietz Ferenc
polgármester. Közremûködnek Kertész József (versmondás) és
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei.

Jeges Ernõ: Vicenza, 1938.

ANNO 1968
A Léna&Roselli Galéria tisztelettel hív mindenkit február 14én, szombaton 17 órára a Szentendrei Régi Mûvésztelep
Galériába (Bogdányi u. 51.) az ANNO 1968 címû kiállítás megnyitójára. A kiállítást megnyitja: Pollacsek Kálmán festõmûvész,
a tárlat kurátora. Fellép: efZámbó István és a Varázsgomba
együttes.
Kiállító mûvészek: Baksa-Sós Krisztina, Medve András, Blaskó
János, Bodóczky István, Deák Ilona, Farkas Ádám, Hidvégi Valéria,
Hortoványi István, Horváth János, Horváth László Xavér, Huller
Ágoston, Kiss György, Kligl Sándor, Jávor Piroska Bernadett,
Kovács Péter, Kovács Tamás, Kovács Zsuzsa, Léderer Tamás, Mayer
Berta, Nádler Tibor, Pátzay Mária, Pethõ Károly, Péterffy Gizella,
Révész Napsugár, Szemethy Imre, Tarr Miklós, Tölg-Molnár Zoltán,
Tulipán László, Veszely Ferenc.
A kiállítás megtekinthetõ február 28-ig, naponta 10-18 óra
között. www.lenaroselligallery.com

Február 14-én, szombaton 14 órakor a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében (Pátriárka u. 7.) a Silverstar Társulat bemutatja a Leyla címû zenés-táncos vígjátékot. Belépõjegy elõvételben 2000 Ft, az elõadás napján 2500 Ft. Jegyek vásárolhatók
a Tourinform Irodában (Dumtsa u. 22, tel. 317-965) és a Pest
Megyei Könyvtárban (tel. 310-222). www.silverstar.hu

Február 9-én, hétfõn és 12én, csütörtökön 10 és 10.45
kezdettõl tartjuk farsangi
zenebölcsi foglalkozásainkat
a zeneiskolában. Szeretettel
várjuk a rendszeresen hozzánk
járó és az újonnan érdeklõdõ
családokat is 3 év alatti gyermekeikkel.
Információ: Bokorné Forró
Ágnes, 06-30-501-3444,
sziazenehaz@freemail.hu.

Játszóház
Február 7-én szombaton 10
órakor a Püspökmajori Klubkönyvtárban (Hamvas Béla út)
farsangi játszóház lesz, ahol
a gyerekek maszkot készítenek.

Elõadások a részvételi demokráciáról
Magyarországon képviseleti demokráciával történik a közigazgatás. Európa-szerte azonban egyre több településen – ezek
közül a legnagyobb Barcelona – térnek át egy új igazgatási formára, a részvételi demokráciára, hogy a város lakói részt tudjanak venni közösségük életének alakításában. 2005 óta már
Magyarországon, Abán is mûködik az új módszer, melynek
elõkészítésében nagy szerepet játszott az elõadásokból és
beszélgetésekbõl álló civilegyetem. Szentendrén is várnak minden új tudásokra és módszerekre nyitott érdeklõdõt a kéthetente
szombatonként tartott elõadás-sorozatra az Ipartestület
nagytermébe (Bercsényi u. 3.). www.szemokracia.com

Színházi elõadás

Farsang
a zenebölcsiben

Február 7.
A TÁRSADALOMGAZDASÁG ELMÉLETE
Brunczel Balázs elõadása
Február 21.
MILYEN LEGYEN AZ ISKOLA?
Baranyi Károly elõadása
A következõ elõadások idõpontjai:
március 7. és 21., április 4. és 18., május 9. és 23.

Szeresd Szentendrét

SÉTÁK
KÉPKERESÕ JÁTÉK
FELNÕTTEKNEK
öt szentendrei
múzeumban.
Részvételi díj a múzeumi
belépõkkel együtt 2000 Ft.
A játék nyertese
ajándékot kap.
Találkozunk
az evangélikus templom
elõtt február 8-án,
vasárnap, 1/2 4-kor

14 aprók
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ADÁSVÉTEL
Modern vonalú ülõgarnitúra
(3+2+1), téglaszínû, mosható
huzattal 35 ezer Ft-ért eladó. Tel.
06-20-982-9921.
Opel Astra Classic 2001-es, elsõ
tulajdonostól eladó 900 ezer Ftért. Tel. 06-30-515-6544.
Sötétbarna, nagyrészt polcos,
sokféleképpen variálható nappali
bútor, üvegajtós, gurulós HI-FI
szekrénnyel 25 ezer Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-982-9921.
Internethez laptop eladó. Ára:
25 ezer Ft. Tel. 06-30-2990376.

ÁLLÁS
A szentendrei székhelyû Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2 fõ szakirányú végzettségû családgondozót keres. A szcsaladsegito@freemail.hu e-mail címre
kérjük az önéletrajzokat elküldeni.

Takarítást, vasalást, ápolást és
gyermekfelügyeletet vállalok. Tel.
06-70-451-4932.
Leinformálható, több éves
gyakorlattal rendelkezõ fiatal
hölgy takarítást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-70526-1791.

KIADÓ LAKÁS
A Vasvári-lakótelepen garzon
kiadó február 15-tõl. Tel. 06-30905-5631.
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26)
301-080.
Kiadó Szentendrén 75 nm-es új
lakás. Gépesített konyhás, nappali, 2 hálószoba, udvaron gépkocsi beállási lehetõség. Interneten megtekinthetõ http://effi.
hu/?page_id=163, tel. 06-30242-8486, (26) 303-271.
1+2 félszobás lakás kiadó az
angol házakban márciustól.
Tel. 06-30-586-1715.

Szentendrei varrodámba varrónõt
keresek. Tel. (26) 316-503.

Számlaképes albérletet keresek.
Tel. 06-30-584-3232.

Szentendrén a Margaretta cukrászdába pultos lányokat keresünk
teljes munkaidõben, illetve hétvégére részmunkaidõben. Tel. 0630-940-2652.

Püspökmajor-lakótelepen 55 nmes, bútorozott, felszerelt, 2 szobás, étkezõs, légkondis, III.
emeleti lakás hosszú távra kiadó
55 ezer Ft+rezsiért. Tel. 06-20314-9080, délelõtt 10-12-ig.

Titkárnõt-ügyintézõt keres szentendrei mérnöki iroda, saját gépkocsival, számítógépes ismeretekkel. Kézzel írott, fényképes
önéletrajzot kérjük megküldeni
GEOVIL Kft. 2001 Szentendre. Pf.
121., vagy geovil@geovil.hu
email címre. Tel./fax: (26) 319368.
Nagy Sándor Képkeretezõ Mûhelye-Mûvészbolt részmunkaidõs
kollégát keres. Érettségi és angol
nyelvtudás szükséges. Önéletrajzokat az info@nskeret.hu címre
várjuk.
Mûvészeti intézmény másodállásban foglalkoztatna szakképzett
mozigépészt. Alapfokú projektorkezelési és hangtechnikai ismeret szükséges. Tel. 06-20-3327634.
Tapasztalt, gépkocsival rendelkezõ gyerekfelügyelõt keresek 1
éves kisfiú mellé heti néhány alkalomra. Tel. 06-30-640-2959.

ÁLLÁST KERES

Kertes családi házban különbejáratú lakás kiadó. Tel. 06-30-8542277.
Visegrádon családi ház kiadó 69
ezer Ft + rezsiért. Tel. (26) 310755, 06-30-495-2086.
Rózsa közi, 2,5 szobás, központi
fûtéses, vízórás lakás hosszabb
távra 60 000 ezer Ft/hó+rezsiért
bútorozatlanul kiadó. Kaució 1
havi díj. (Szükség esetén bútor és
garázs megoldható.) Tel. 06-70314-8100.
A Püspökmajor-lakótelepen 55
nm-es, I. emeleti lakás kiadó/eladó. Tel. 06-20-223-3098.
Szentendre belvárosában 50 nmes összkomfortos lakás kiadó,
irodának is. Tel. (26) 385-911
este, 06-20-977-7721,napközben.
Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel.
06-30-949-6456.
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Vasvári-lakótelepen eladó III.
emeleti lakás, 1+3 félszoba, beépített terasz, szép panoráma.
Irányár: 19 millió Ft. Tel. 06-20333-9186.
Leányfalun két db 200 nöl-es
telek kitûnõ helyeken 13 millió Ft-ért eladók. Tel. 06-30299-0376.
Szentendre óvárosában 533 nm
telek + 120 nm ház. Tel. 06-20450-1652.
Szentendrén, a legkitûnõbb
helyen, fõút mellett, 2000
nm-es ingatlan 100 m hosszan
Duna-parttal, vállalkozás céljára is szuper, 60 millió forintért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén, társasházban
másfél szobás, 40 nm-es, átminõsíthetõ nyaraló kitûnõ
állapotban 8,5 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, kitûnõ helyen
kétszintes, felújítást igénylõ,
2x100 nm-es lakóház, 300 nöl
telken, korrekt áron, 26 millió forintért eladó. Tel. 06-30299-0376.
918 nm-es, összközmûves telek
eladó Pomázon. Tel. (26) 326084, 06-70-419-8514.
Tahi felsõ részén, csendes környezetben közmûvesített, 860
nm-es (20%-os beépíthetõségû)
telek 12 millió forintért eladó.
Tel. (26) 386-363.
Szentendrén, a Hamvas Béla utcában II. emeleti, 2 szoba-étkezõs, 55 nm-es lakás eladó. Tel.
06-30-850-3290.
Széchenyi téri lakás tulajdonosától sürgõsen eladó. Tel. 06-9181825.
Szentendrén 1080 nm-es,
csendes helyen lévõ építési
telek 21,9 millió forintért
eladó (25%-os beépíthetõség). Tel. 06-20-926-3353.

EGÉSZSÉG
Autogén tréning tanfolyam indul
március elején Szentendrén
dr. Magyar Erzsébet pszicho- és
hipnoterapeuta vezetésével. Tel.
06-20-931-3742, (26) 313-059.

Hosszú távra lakás kiadó Tel. (26)
314-486 este 18:00 után.

Megbízható, 38 éves fiatal hölgy
hosszú távra takarítást vállal. Tel.
06-30-397-6117.

Asztrológiai és életviteli tanácsadás. Hívatás, karrier, egészség.
Tel. 06-70-625-4813.

LAKÁS, INGATLAN

Középkorú hölgy takarítást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 0620-499-1767.

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

KISMAMA JÓGA a 14. héttõl: átmozgat, ráhangol a babádra, ellazít, felkészít a szülésre. Szentendrén szerdánként! Tel. 06-30512-0051.

PAPP IZABELLA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
FEBRUÁR 1-JÉTÕL
ÚJRA RENDEL.
50%-os KEDVEZMÉNY
FEBRUÁRBAN!
MORA BIOREZONANCIÁS
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
ÉS
ALLERGIA VIZSGÁLAT
A VELT-MED
EGÉSZSÉGHÁZBAN.
Bejelentkezés
a 30/366-2205-ös
telefonszámon

Tradicionális jóga kedd és csütörtök reggel az Art-Unió Galériában, Szentendrén. Tel. 06-30512-0051.

hétvégén is, gyorsan és kedvezõ
áron. Friss és kreatív egyetemisták
várják hívását! Tel: 06-20-3470258, 06-30-493-1553.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
villanytûzhely és mikrosütõ
javítása sugárzásméréssel!
Mezei Sándor, (26) 311-847,
06-30-950-4187.
Villanyszerelés-hibaelhárítás
2 órán belül. Tel. 06-70-2479072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70241-8999.

ÜZLET
OKTATÁS
Franciatanítás,
korrepetálás,
nyelvvizsgára készítés egyénileg.
Tel. 06-30-999-9171.
Festõiskola – rajz, festés –
Szentendrén. Laár Balázs, tel.
06-30-389-2250.
Matematikából, fizikából korrepetál okleveles mérnök-tanár
eredménycentrikus módszerrel.
Tel. 06-30-330-0554.
Történelem, magyar, mûvészettörténet érettségire felkészítés,
korrepetálás a belvárosban felsõ
tagozatosoknak, középiskolásoknak. Tel. 06-30-540-5639.
Matematika-korrepetálás nagy
tapasztalattal. Testvéreknek kedvezmény. Tel. (26) 303-595, 0630-487-8855.

SZOLGÁLTATÁS
Villany- és antennaszerelés.
Házi-, irodai- és kaputelefon
rendszerek telepítése, javítása. Villámvédelem és túlfeszültség védelem. Számítógép-szerelés, -telepítés garanciával. Tel. 06-70-5030069, http://www.jonap.hu/
greg.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-nappal, hétvégén is.
Mosogatók, WC-k, csatornák, vizes
helyiségek lefolyóinak tisztítása
garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20335-3411.
Bútor- és egyéb szállítás, be-és
kirakodás, csomagolás, költöztetés akár éjszaka, munkaidõ után,

Szentendrén, a Fõ téren üzletrész
kiadó. Ugyanitt kétszintes üzlet
kiadó. Tel. 06-30-296-6962, 0630-430-1063
Szentendrén, forgalmas helyen
üzlethelyiséget vennék. Tel. 0670-248-4524.
Szentendrén asztalosmûhelynek
100-150 nm-es helyiséget keresek. Tel. 06-20-944-8037.
Szentendrén, a Bogdányi utcában, üzlethelyiség március 1-jétõl
bérbeadó. Tel. 06-20-944-1844.

EGYÉB
TÁRSVARÁZSLÓ: országos adatbázissal, személyre szabott esély
a boldogsághoz Óbudán Tel. 0620-518-7404
Kárpótlási jegy végsõ vásárlása,
legnagyobb áron, most. Tel. 0670-248-4524.

Hirdessen
nálunk!
Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.),
hétfôn és kedden 9–17 óra között,
e-mailben: reklam@szevi.hu
Áraink változatlanok:
magánszemélyeknek
sima: 60 Ft/szó
keretben: 70 Ft/szó
tónusban: 80 Ft/szó
cégeknek
sima: 120 Ft/szó
keretben: 140 Ft/szó
tónusban: 160 Ft/szó
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P’ART MOZI

Színes, feliratos, amerikai filmdráma, 128 perc, 2008 (16)
Duna-korzó 18.
Rendezõ: Ridley Scott
tel. 26/300 946
20.15 KAMÉLEON
www.partmozi.hu
Színes magyar film, 103 perc, 2008
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft
(12) Rendezõ: Goda Krisztina
Február 6. péntek
18.00 NEVE: SABINE
Február 12. csütörtök
Színes, feliratos francia dokumen- 18.30 CSILLOGÁS
tumfilm, 85 perc, 2007 (12)
Magyar film, 60 perc, 2008
Rendezõ: Sandrine Bonnaire
Rendezõ: Fliegauf Benedek
20.00 GENGSZTEREK FOGADÓJA
20.00 PIAF
Színes, feliratos, dán-svéd, akcióSzínes, feliratos, francia-angol-cseh
vígjáték, 109 perc, 2000 (16)
filmdráma, 140 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Február 7. szombat
Február 13. péntek
14.15 MADAGASZKÁR 2.
18.00 FADOS
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
Színes, feliratos, portugál-spanyol
animációs film, 89 perc, 2008
musical, 90 perc, 2007 (Korhatár
(korhatár nélkül)
nélkül) Rendezõ: Carlos Saura
16.00 PIAF
20.00 ZÖLD HENTESEK
Színes, feliratos, francia-angol-cseh
Színes, feliratos, dán vígjáték, 100
filmdráma, 140 perc, 2007 (12)
perc, 2003 (16)
18.00 KAMÉLEON
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Színes magyar film, 103 perc, 2008
(12) Rendezõ: Goda Krisztina
Február 14. szombat
20.00 HAZUGSÁGOK HÁLÓJA
14.15 WALL-E
Színes, feliratos, amerikai filmdráSzínes, magyarul beszélõ,
ma, 128 perc, 2008 (16)
amerikai animációs film, 95 perc,
Rendezõ: Ridley Scott
2008
16.00 A TÁVOLSÁG ÍZE – MY BLUEFebruár 8. vasárnap
BERRY NIGHTS
10.30 MADAGASZKÁR
Színes, feliratos, hongkongi-kínaiSzínes, magyarul beszélõ, amerikai
francia romantikus film, 90 perc,
animációs film, 89 perc, 2008
2007 (12) Rendezõ: Wong Kar-Wai
(korhatár nélkül)
18.00 ZÖLD HENTESEK
16.00 KAMÉLEON
Színes, feliratos, dán vígjáték,
Színes magyar film, 103 perc, 2008
100 perc, 2003 (16)
(12) Rendezõ: Goda Krisztina
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
18.00 NEVE: SABINE
20.00 CSEREÜVEGEK
Színes, feliratos, francia dokumenSzínes feliratos, cseh filmdráma,
tumfilm, 85 perc, 2007 (12)
100 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Sandrine Bonnaire
Rendezõ: Jan Sverak
20.00 GENGSZTEREK FOGADÓJA
Színes, feliratos ,dán-svéd, akció- Február 15. vasárnap
vígjáték, 109 perc, 2000 (16)
10.30 WALL-E
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
animációs film, 95 perc, 2008
Február 9. hétfõ
CSALÁDI MOZIDÉLUTÁN
18.00 MONGOL
16.00 ZÖLD HENTESEK
Színes, feliratos, német-kazahSzínes, feliratos dán vígjáték, 100
sztáni-orosz-mongol filmdráma,
perc, 2003 (16)
126 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Rendezõ: Sergei Bodrov
Belépõjegy: 700 Ft
20.30 NEVE: SABINE
16.00 FESSÜK MEG A ZENÉT,
Színes, feliratos, francia dokuJÁTSSZUK EL A SZÍNT!
mentumfilm, 85 perc, 2007 (12)
Játékos délután Farkas Verával
Rendezõ: Sandrine Bonnaire
(6-11 éveseknek)
(A két programra együttesen,
Február 10. kedd
családi belépõjegy váltható)
18.00 PIAF
18.00 FADOS
Színes, feliratos, francia-angol-cseh
Színes, feliratos, portugál-spanyol
filmdráma, 140 perc, 2007 (12)
musical, 90 perc, 2007 (korhatár
20.30 GENGSZTEREK FOGADÓJA
nélkül) Rendezõ: Carlos Saura
Színes, feliratos, dán-svéd akció20.00 A TÁVOLSÁG ÍZE – MY BLUEvígjáték, 109 perc, 2000 (16)
BERRY NIGHTS
Rendezõ: Anders Thomas Jensen
Színes, feliratos, hongkongikínai-francia romantikus film, 90
Február 11. szerda
perc, 2007 (12)
18.00 HAZUGSÁGOK HÁLÓJA
Rendezõ: Wong Kar-Wai
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GOMBAISMERETI TANFOLYAM A P'ART MOZIBAN
Március 3-án nyolc elõadásból és öt kirándulásból álló gombaismereti
tanfolyam indul a P'Art Moziban Lukács Zoltán gombaszakértõ vezetésével. A vetített képes elõadások kéthetente kedden 17.30-tól 19 óráig
tartanak, a terepgyakorlatok hétvégén lesznek.
A tanfolyam ára legalább 20 fõ jelentkezése esetén 6500 Ft/fõ.
A részvételi díjat az elsõ elõadás alkalmával kell befizetni. Részvételi
szándékukat, kérjük, mielõbb – legkésõbb február végéig – jelezzék a
Kulturális Kht. 26/312-657-es telefonszámán!

tel/fax: +36-26/ 303-287
e-mail: info@gondolattv.hu
A Gondolat Televízió minden
héten, pénteken 18 órától új
adással várja kedves nézõit.
Szentendre aktuális kérdéseivel,
hírekkel, információkkal.
Adásaink a www.gondolattv.hu
honlapon is elérhetõek.
S33 csatorna
399.25 Mhz
Február 6- 13.
Hétközben:
Kistérségi ülés összefoglaló
e-közigazgatás a kistérségben
Szlovák-magyar kapcsolat –
beszélgetés
A Szentendrei Közéleti és
Kulturális Egyesület
szervezésében
Interjú dr. Török Balázzsal a
Kistérségi Iroda idei feladatairól
Magazinmûsorok:
187 a Pest megyében élõk
magazinja
Biztonsági Zóna XIV/1
Szivárvány Sztármagazin:
Barbara Cafe
Kistérségi ülés 2009. 01. 28.
Mugham csoport koncertje

Koncertek
DMH Barlang
(Duna-korzó 11/A)
Tel./fax: 26/312-657
Február 7. szombat, 20 óra
HEAVEN STREET SEVEN –
Jegyár: 1000 Ft

Elõadások
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Jégbontó hava
Február 6. péntek 18 óra
KÖZÉLET, ÖNKORMÁNYZAT,
POLITIKA
Gromon István, Pilisvörösvár
polgármesterének elõadása
Február 13. péntek 18 óra
KÖZGYÛLÉS
Beszámoló, tervek, új tagok
jelentkezése, felvétele.
Érdeklõdõket, támogatókat
is szeretettel látunk, mint
mindig...
Február 20. péntek 18 óra
FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS,
FENNTARTHATÓ ÉLET
Dr. Hetesi Zsolt fizikus
elõadása

Február 14. szombat, 20 óra
PRESSZÓ TANGÓ LIBIDÓ
A Presszó Tangó Libidó zenekart hárman alapították 2005
õszén: Kabai Viktor énekesgitáros, Keszei János tangóharmonikás és Lajkó Bence
trombitás.
Jegyár: 600 Ft
Február 20. szombat, 20 óra
SAJNOS BATÁR
Jegyár: 600 Ft

SZENTENDREI
KOLPING
CSALÁD
EGYESÜLET
Török köz
Február 14. szombat 16 óra
A TUDÓS ETHOSZA AZ
IGAZSÁG KERESÉSE
Professzor dr. Vizi E.
Szilveszter akadémikus
elõadása

Kedves Olvasó!
Tisztelettel meghívom, hogy egy csésze tea mellett
kötetlenül beszélgessünk
AZ ÖRÖKLÉSRÕL ÉS A VÉGRENDELKEZÉSI MÓDOKRÓL
február 20-án, pénteken 16 órai kezdettel
Dr. Grimaldi Zsuzsanna ügyvéd
GRIMALDI ÜGYVÉDI IRODA
Szentendre, Tómellék u. 18. I/3.
Elõzetes helyfoglalás a 06-20-330-3640-es telefonszámon szükséges
A CSIKUNG
EGÉSZSÉGKÖZPONT
ZHANG SHEN
KÍNAI MESTER
VEZETÉSÉVEL FEBRUÁRTÓL
CSIKUNG TANFOLYAMOT
INDÍT SZENTENDRÉN

Kellemes, otthonos
környezetben várja Önt a

KATI-PEDIKÛR
3 percre a Kaiser’s-tõl,
a szentendrei Rózsakertben

A 2 hónapos tanfolyam kezdete:

Február 16.
(hétfõnként, 19.00 - 21.00
között)

Barcsay Jenõ Általános
Iskola, Kálvária út 18.
Bejelentkezés:

Szolgáltatások:
Pedikûr
Manikûr
Kézápolás, kéz masszázs
Thai talp- és lábmasszázs

06/20-414-9211
További információ:

www.csikungkozpont.hu

Idõpont egyeztetés
a 20/514-3323-as számon

Szavalóverseny
Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt a P’Art moziba február 19-én, csütörtökön 16
órára a Wass Albert versmondó
versenyre szentendrei középiskolások részvételével. A zsûri elnöke Eperjes Károly lesz.

Várostudás
szabadegyetem
Február 26-án csütörtökön 18
órakor Várostudás szabadegyetem a P’Art moziban. Ékszerdoboz, avagy egy kisváros
az ország dobogó szíve felett
– megaremix Szalai András
építész, mûvészettörténész
elõadása. Mottó: A régi vicceken ma már csak nevetünk.

16 sport
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Szentendre
Wesselényi Kupa
Kedves Gyerekek, Szülõk!
Szentendre Wesselényi Kupa
néven teremlabdarúgó versenysorozatra hívunk benneteket. Szombatonként az
Izbégi Általános Iskola tornacsarnokában 18-tól 20 óráig
a mérkõzések eredménye
alapján keresnénk meg 2009
tavaszi bajnokát. A kupafordulókra szentendrei iskolák
'94-95-ben született fiúk 8 fõs
csapatait várjuk. Egy iskolából
több csapat is nevezhet. A
pályára 4 mezõnyjátékos és
egy kapus léphet egyszerre.
Nevezni az iskolai testnevelõ
tanároknál és Nagy Dezsõnél
(emka@dunakanyar.net)
vagy Víg Zoltánnál (vigzoltan@ t-online.hu) lehet.
A versenysorozat anyagi forrásait Szentendre Város Önkormányzata és a Wesselényi
Miklós Sport Közalapítvány
biztosítja. Díjazás: kupa,
érem, oklevél. Elsõ tervezett
versenynap: február 14.
A szervezõk

Kispályás foci
A január 31-i IV. forduló
eredményei
Tico tico-Gépház
4:1
XY-Ultra Violák
0:3
B-Steel-Gépház
2:1
XY-Káosz
0:2
Izbég-Tico tico
3:0
Ultra Violák-Rész-autó 2:1
B-Steel-Unicum
2:4
Izbég-Káosz
2:1
Ultra Violák-Tico tico
2.2
Bélatelep-Rész-autó
2:1
Káosz-Unicum
6:1
Bélatelep-Izbég
3:4
A bajnokság állása
a 4. forduló után:
1. Izbég
2. Tico Tico
3. Káosz
4. B-Steel
5. Bélatelep
6. Unicum
7. Gépház
8. XY
9. Ultra Violák
10.Rész-autó
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Korfball-siker
Újabb kiemelkedõ sikerrel gazdagította a
város sportéletét a Szentendrei Korfball
Klub. Mint arról korábban beszámoltunk,
októberben kvalifikálta magát csapatunk
a Bajnokcsapatok Európa Kupájának nyolcas döntõjébe. A négynapos tornára ezúttal a korfball õshazájában, Hollandiában
került sor, így a szokásosnál is nagyobb
érdeklõdés mellett játszhattak a csapatok.

Essig Róbert, Laczkó Bálint, Horváth Viktor, Benkovics Dávid, Erki Tamás, Borz
Péter, Dzsida Tamás, Pieth Jongh csapatmanager, Nádudvari Attila masszõr.
Elöl: Horváth Regina, Langer Melinda, Veres Judit, Horváth Rozália, Szuromi
Márta, Dzsida Krisztina. A képrõl hiányzik: Szeles Balázs.

A szentendreieknek elsõ „mérkõzésüket“
még idehaza kellett megvívniuk, ugyanis
a repülõtéri dolgozók sztrájkja miatt
kérdésessé vált, hogy egyáltalán odaérnek-e idõben a helyszínre. A repülõ
végül idõben indult, de az egész csapatnak reggel ötkor kellett kelnie, és ez
sajnos rányomta a bélyegét az elsõ
mérkõzésre is.
A portugál bajnok elleni nyitómérkõzésen
messze formán alul játszottunk, az ellenfél hamar többgólos vezetésre tett szert.
A második félidõben többször feljöttünk,
de egyenlíteni sajnos nem sikerült, így
18-14-re a portugálok diadalmaskodtak.
Ezzel sajnos eldõlt, hogy nem juthatunk
a legjobb négy közé.
Nem volt könnyû lelket önteni a csapatba a másnapi angolok elleni mérkõzésre,

de szerencsére sikerült az edzõknek.
Fantasztikus hangulatú, kiélezett mérkõzésen, egy góllal vertük az örök mumus
angolokat, így egyértelmûvé vált, hogy
az ötödik helyért mérkõzhetünk. A harmadik nap nem hozott különösebb meglepetés, a favorit hollandok a szokott
magabiztossággal hozták a mérkõzést,
csapatunkban pedig játéklehetõséget
kaptak a korábban keveset játszók is.
Az ellenfelünk az ötödik helyért az orosz
csapat lett, akik meglepetésre szoros
meccsen kikaptak a cseh bajnoktól. A mieink
magabiztosan kezdtek, majd kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtottak az
egész mérkõzésen. Az oroszok mindent
mozgósítottak a felzárkózásért, de csak megközelíteni tudtak minket, így végül újra mi
örülhettünk a 16-15-ös sikernek.
A csapat vezetõi szerint a sikert elsõsorban a csapategység és a fegyelmezett
munka hozta meg. Az elsõ mérkõzést
leszámítva végig fegyelmezetten, egymást segítve játszott a csapat. Az elmúlt
évekhez képest jelentõsen megerõsödött
a teljes európai élmezõny, ami külön emeli
a mostani siker értékét.
A klub legfontosabb célja idén a sikeres
bajnoki szereplés mellett az utánpótlásbázis további növelése.
T. D.

Kosárlabda
A Szentendrei Kosárlabda SE felnõtt
csapata január 29-én a Diósd TC csapatával mérkõzött. A szentendreieknek
összesen hét játékosa állt rendelkezésre
a Diósdi TC otthonába. A csapat így
elszenvedte második vereségét a
2008/2009-es versenyévadban. A megjelent hét játékos, köztük három junior
korú, a lehetõségekhez képest jól teljesített, ez azonban nem volt elegendõ
a házigazdák lendületes játékának a
megállításához.
A hét másik mérkõzésén, szombaton,
Albertirsán már közel teljes létszámban
rendelkezésre álltak a szentendrei játékosok, így a megszokott könnyed,
szellemes játékkal újabb fölényes idegenbeli gyõzelmet arattunk a szurkolóink nagy örömére.
Diósdi TC – Szentendrei KSE 94:60
Albertirsa SE – Szentendrei KSE 59:102

Dr. Kovács Ferenc
Szentendrei Kosárlabda SE elnöke

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

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

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

Máté Fotó Optika
Szentendre, Sztaravodai u. 54.
Tel. 26/311-841,
fax. 26/315-844
info@matefotooptika.hu
www.matefotooptika.hu
PROGRESSZÍV LENCSE AKCIÓ
FEBRUÁRBAN
Válasszon Hoya progresszív
szemüveglencsét most
a bifokális lencsék árán!
Nyitva tartás: H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

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

