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„Fejlesztési hungarikumoktól“
a munkahelyek megtartásáig
Pályázatok és pályázók a régióban
A Szentendre elmúlt heteit felvidító sikeres pályázati projektek kapcsán interjút
készítettünk Varju Lászlóval, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
fejlesztési ügyekért felelõs államtitkárával, hogy kiderüljön, mire számíthat
térségünk pályázatok és fejlesztések terén a válság sújtotta 2009-es évben és
azután.
– A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
korábbi elnökeként, majd
tavaly év vége óta a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztéspolitikáért felelõs államtitkáraként széleskörû rálátással bír

az uniós támogatások rendszerére. Mit tapasztalt, hogyan alakult 2007 óta a települések, kistérségek, mikrorégiók pályázási kedve?
– Magyarországra mindig is
jellemzõ volt a nagy pályázási
aktivitás, miközben a pályáza-

tok eredményessége is kiemelkedõnek mondható európai és
regionális összevetésben. Az
Európai Bizottság által 2007
végéig átutalt források tekintetében hazánk több mint 80
százalékos pályázati eredményességgel a velünk együtt

Varju László

Dr. Homor Zsuzsanna

Szegõ András

Varju Lászlóval, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelõs
államtitkárával beszélgettünk a térségi pályázatokról és fejlesztésekrõl (1-5. oldal). Az influenzaszerû megbetegedésekrõl számolt be lapunknak dr. Homor Zsuzsanna tisztifõorvos (1-7. oldal).
Képviselõk félidõben sorozatunkban Szegõ Andrást kértük meg, hogy foglalja össze az eddig
eltelt idõszak eseményeit (4. oldal). Móró Gáborné, a Vöröskereszt munkatársa elégedett a
legutóbbi véradó nap eredményével (7. oldal). Dr. Dragon Pál önkormányzati képviselõ az MDF
színeiben Boross Péter helyét veszi át az Országgyûlésben (3. oldal).

2004-ben csatlakozott 10
tagállam közül az elsõ helyen
áll. Ami az általam közelebbrõl ismert régióit, a KözépMagyarországi Régiót illeti,
azt tudom mondani, hogy
mind a Nemzeti Fejlesztési
Terv (NFT), mind az Új Magyarország Fejlesztési Terv
pályázataira országos viszonylatban is kiemelkedõ érdeklõdés volt tapasztalható. Az
NFT pályázatainak több mint
30 százalékára ebbõl a régióból érkeztek be a pályázatok, és a legtöbb támogatásban is ez a régió részesült, 134
milliárd forintot meghaladó
értékben!
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FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Móró Gáborné

Dr. Dragon Pál
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Tovább emelkedett az influenzaszerû megbetegedések száma
z Országos Epidemiológiai Központ hivatalos tájékoztatása szerint a február 2.
és 8. közötti héten az ország lakosságának kb. 0,4%-a, több mint 40 ezer beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetek miatt,
ami a megelõzõ héthez képest 32 százalékos
emelkedést mutat. A legtöbben továbbra is
Pest megyében, Budapesten, Gyõr-MosonSopron megyében, valamint Szabolcs-SzatmárBereg megyében fertõzõdtek meg. Az influenzavírus terjedését tekintve a Közép-Magyarországi Régió volt a legérintettebb terület, ahol
százezer lakosra 658 beteg jutott. Egyelõre –
az elõzõ hetekben tapasztaltakhoz hasonlóan
– az észak-magyarországi településeken élõk

A
ZÖLDPONT

Összeállításunk lapunk
10-11. oldalán olvasható

között regisztrálták a legkevesebb megbetegedést, ahol 100 ezer lakosra csupán 149
megbetegedés jutott. Az influenzaszerû megbetegedések döntõ többségéért – a vizsgálati
anyagok alapján – az influenza A-vírus volt a
felelõs.
– A 6. héten a mi régiónkban is tovább emelkedett az influenzaszerû megbetegedések száma –
tájékoztatta lapunkat dr. Homor Zsuzsanna
tisztifõorvos, az ÁNTSZ Szentendrei Pilisvörösvári Kistérségi Intézetének vezetõje.
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Díszoklevelek adományozása

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
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

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.

Óvodai és iskolai
beiratkozás
Kedves Szülõk!
5 éves gyermekük jelentkezését a 2009/2010. óvodai
nevelési évre Szentendre Város Önkormányzatának óvodáiban
március 9-11. között 8-tól 12 óráig,
3-4 éves gyermekük jelentkezését április 27-30. között
8-tól 12 óráig jelezhetik az óvodaközpontban.
Az óvodaközpontban (Szentendre, Pannónia u. 3.) bármelyik
tagóvodába lehet jelentkezni.
Kérjük, szíveskedjenek magukkal vinni személyi igazolványukat,
a gyermek és a szülõ lakcímét igazoló kártyát és gyermekük
születési anyakönyvi kivonatát!
***
Szentendre város önkormányzati fenntartású általános iskolái:
• Barcsay Jenõ Általános Iskola (Kálvária út 18.)
• Izbégi Általános Iskola (Mária u. 1.)
• Templomdombi Általános Iskola (Alkotmány u. 12.)
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimn. (Rákóczi u. 6.)
március 5-én, csütörtökön 12-tõl 18 óráig,
március 6-án, pénteken 8-tól 18 óráig
várják a 2009-2010. tanévre a leendõ elsõsök jelentkezését.
A jelentkezéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal vinni személyi igazolványukat, a gyermek és a szülõ lakcímét igazoló kártyát, gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, az óvoda igazolását az iskolaérettségrõl, valamint az egészségügyi véleményrõl szóló igazolást!
Akik a beiskolázás során április 6-ig nem kerültek egyik iskolába sem felvételre, számukra a beiratkozás ideje: április 7- 8.
12-tõl 18 óráig
Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

Kedves Olvasók!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Püspökmajori Óvoda épületét
hamarosan felújítják. A felújítás nemcsak az épületre vonatkozik, hanem az udvar rendezésére is, ahol kötelezõen le
kell cserélni a játékokat, mert azok nem felelnek meg az EU
szabványoknak. Az új játékok megvásárlásához szükséges
fedezet elõteremtésére az óvoda dolgozóinak és a szülõknek
többféle kezdeményezésük volt: például a karácsonyi vásáreredméyneképpen, ahol a gyermekek, óvónõk, szülõk és jó
szándékú támogatók által készített dísz- és ajándéktárgyak
találtak gazdára, már 371 900 Ft folyt be az óvoda alapítványa
részére. Ennek azonban sokszorosára van szükség.
A kezdeményezések között szerepel a figyelemfelhívás arra,
hogy a segítõkész polgároktól, vállalkozásoktól bármekkora,
akár szerény összegû támogatást is szívesen elfogadnak,
megköszönnek. Amennyiben Önöknek lehetõségük van a fenti
cél támogatására, elõsegítésére, akkor tisztelettel kérjük,
járuljanak hozzá a Püspökmajori Óvodába járó gyermekek természetes mozgáskészség-fejlesztését szolgáló EU-szabványos
udvari játékok beszerzéséhez.
ÉLETFA Gyermekeinkért Alapítvány
számlaszám: OTP 11742087-20048374
adószám: 19180399-1-13
(ha adója 1%-át kívánja felajánlani)

Az óvodáról további információkat talál
a puspokmajoriovi.fw.hu internetes oldalon is.

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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ÜLÉSTERMI HÍREK
Képviselõváltás az SZDSZ-frakcióban
Esküt tett február 12-én a szentendrei SZDSZ-frakció új
képviselõje, Szalay Fruzsina, aki tisztségében a január 31ével leköszönt Zakar Gergelyt váltotta. Ezzel nemcsak Szegõ
András frakciótársa lett az SZDSZ kétfõs képviselõcsoportjában, hanem a Kisebbségi, Oktatási és Kulturális
Bizottság tagságában is helyet foglalt.

Városképi Beruházási Alap
A helyi jellegzetességeket hordozó, helyszínek felújításának, illetve létesítésének támogatására és környezetük
hagyományos arculatát helyreállító, vagy azt megõrzõ javítások, cserék, egyéb munkálatok elvégzésére Városképi
Beruházási Alapot hozott létre az önkormányzat. A város az
egyházak és egyházi mûemléki ingatlanok támogatására is
alapot hozott létre. Az évente összesen négymillió forintból
mûködõ pályázati alapok keretébõl Szentendre területén
lévõ mûemléki, helyi védett, városképi arculat szempontjából meghatározó, helyi jellegzetességeket hordozó
épületek és egyéb építmények homlokzatot érintõ (kívülrõl
látható) felújításának, létesítésének támogatására lehet
anyagi támogatást igényelni. A kiírás idõpontja és június
30. között benyújtható pályázatokat a Városüzemeltetési,
Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottság bírálja el.

Lekötött férõhelyek
Az esélyegyenlõség és az átmeneti gondozás szakmai
alapelveinek figyelembe vételével az önkormányzat két helyet
köt le az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban, annak figyelembevételével, hogy a gyermek nem
szakad el messzire ismert környezetétõl, megszokott iskoláját
elérheti az átmeneti gondozást nyújtó helyrõl.

Emlékezés Marian Cozmára
A február 12-i testületi ülés kezdetén a képviselõk Horváth
Gyõzõ, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnökének indítványára egyperces néma felállással adóztak az
MKB Veszprém meggyilkolt kézilabda-játékosa, Marian
Cozma emlékének.

Régi-új városi tévé
Nevet váltott a Gondolat Városi Televízió: február 12-én
a képviselõ-testület tudomásul vette, hogy a helyi médium
a továbbiakban a TV Szentendre nevet használja.

Komolyzenei együttmûködés
Szenthelyi Miklós Liszt-díjas hegedûmûvész, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem tanárának kezdeményezésére az
önkormányzat közszolgáltatási szerzõdést kötött a Magyar
Virtuózok Kamarazenekarral. Az önkormányzat ennek értelmében közösen pályázik a nemzeti ifjúsági kamarazenekar
címet elnyert zenészközösséggel. A pályázat így az önkormányzat részérõl önerõt nem igényel, cserébe viszont két
alkalommal adnak koncertet külön díjazás nélkül a
Szentendrei Teátrum programjában.
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Új országgyûlési
képviselõ Szentendrérõl
Dr. Dragon Pált választotta országgyûlési képviselõnek
a mandátumáról nemrégiben lemondott Boross Péter
helyére a Magyar Demokrata Fórum (MDF) országos
választmánya. A jogász végzettségû képviselõ a rendszerváltás utáni elsõ parlamenti ciklusban, 1990 és
1994 között a Független Kisgazdapárt, majd az Egyesült
Kisgazdapárt tagjaként vett részt a Parlament munkájában, ezt követõen pedig a szentendrei önkormányzatban vállalt számos tisztséget. Õt kérdeztük
további terveirõl.
– Milyen érzés 15 év után újra a Parlamentbe kerülni?
– Óriási megtiszteltetés ért azzal, hogy a Magyar Demokrata
Fórum országos választmányának döntése alapján visszakerülhetek az Országgyûlésbe. A Herényi Károly frakcióvezetõvel
történõ egyeztetést követõen elõreláthatólag 23-án lesz az
eskütételem napja, vagy azt követõen egy hét múlva.
– Miért éppen önt választották a megürült mandátum
betöltésére?
– A párton belül döntés született arról, hogy Boross Péter Pest
megyei listavezetõ, volt miniszterelnök lemondása után hogyan
történjen az új képviselõ jelölése. Az MDF országos elnöksége a
Pest megyei választmány ajánlása alapján készített egy elõterjesztést a párt országos választmányának, és végül ez döntött
a személyekrõl.
– Kik voltak önön kívül versenyben, és hogyan döntöttek a
jelölésükrõl?
– Összesen hármunkat jelöltek. Rajtam kívül Vella Nándor,
Csömör alpolgármestere, a Pest Megyei Közgyûlés tagja, a közgyûlés Pénzügyi Bizottságának elnöke, valamint Droppa Béla
megyei alelnök jelölésérõl döntött a párt. Egy teljesítményértékelõ rendszer alapján három szempontból vizsgálták
meg a tevékenységünket. Egyrészt fontos volt, hogy milyen
eredményt értünk el jelöltként vagy kampányfõnökként a
körzetünkben a 2006-os országgyûlési választáson. A másik
szempont az volt, hogy a parlamenti feladatnak hogyan tudunk
megfelelni, milyen a szakmai rátermettségünk, mekkora közéleti
gyakorlatunk van. A harmadik szempont az volt, hogy jelenleg
milyen teljesítményt nyújtanak az ajánlott személyek saját
szûkebb környezetükben. Mindent egybevetve az én tevékenységemet értékelték a legtöbbre, és sokat számított az is,
hogy a leköszönt Boross Péter miniszterelnök úrhoz hasonlóan
nekem is jogász végzettségem van.
– Hogyan oldható meg, hogy a továbbiakban helyi önkormányzati, megyei és országgyûlési képviselõként egyaránt
helyt kell állnia?
– Idõben és energiában megoldhatónak tartom, hogy több helyen
végezzem a képviselõi munkámat. A jogi diploma megszerzése
után az ügyvédi pályámat tavaly kezdtem el, legalább takaréklángon ezt is szeretném megtartani. Amerikai republikánus politikusoktól hallottam még 1993-ban, amikor kint jártam egy
küldöttséggel a tengerentúlon, hogy mindig készülni kell a holnapra, és nem szabad elszakadni a gyökerektõl. Ennek értelmében
a szentendrei választókörzetem mindenképpen megmarad, mert
ez a szûkebb hazám. Bármennyire is szeretem a megyét, és bármennyire is támogatom az ott folyó munkát, úgy érzem, ott kell
átadnom a helyemet a megyei választmányban egy tehetséges
képviselõnek.
Bokor Tamás

Földdel lett egyenlõ…
Az elmúlt hetekben lebontották a Volánbusz-pályaudvaron, a
HÉV-végállomás tõszomszédságában lévõ üzlethelyiségeket, és
az üressé vált területet kordonnal kerítették körbe. A városban
sok helyen arról kezdtek beszélni, hogy hamarosan újabb pláza
épül a szolgáltató házak helyén. Lapunk információi szerint a
bontási munkákat nem követi építkezés, a terepet nemsokára
átadják az utasforgalomnak, a Volánbusz Zrt. nem tervezi, hogy
bármilyen létesítményt építsen a régiek helyén.

Dunakeszi székhelyû cég
ELEKTROTECHNIKUST KERES
kávé- és italautomaták szerelési, javítási
munkálataihoz, teljes munkaidõre.
Önéletrajzokat az info@kave-klub.hu
e-mail címre várunk.

A polgármester

naplója
Február 20. (péntek)
10.00 Abai polgármesterrel
egyeztetés

Február 23. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális
Kht. ügyvezetõjével egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés

Február 24. (kedd)
10.00 MÖSZ küldöttgyûlés
14.30 Megyei sajtótájékoztató az „1000 éves Szentendre“ programokról

Február 25. (szerda)
09.00 Állampolgársági eskü
10.00 Szentendrei ipartestülettel egyeztetés
11.00 Vállalkozóval egyeztetés szabályozási tervvel kapcsolatban
13.30 DPÖTKT ülése a Városháza dísztermében
17.00 Interjú a Gondolat Tvnek a DPÖTKT ülésérõl

Február 26. (csütörtök)
08.00 Testületi
anyagok
egyeztetése
11.00 Roma kisebbségi önkormányzat elnökével megbeszélés
11.30 Kistérségi csatornázásról egyeztetés
12.30 Polgármesteri fogadóóra
16.00 Lombard Reneszánsz
kiállítás megnyitó
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Képviselõk félidõben

A mérleg két serpenyõje

mikor megkaptam a „házi feladatot“ a Szentendre és Vidéke szerkesztõségétõl, hogy írjak az
eltelt két év képviselõi tapasztalatairól, elgondolkodtam
azon, hogyan, milyen rendszerben szedjem össze gondolataimat. Végül arra jutottam,
hogy csinálok egy mérleget:
egyik serpenyõjébe a pozitív,
a másikba a negatív tapasztalatok kerülnek. Melyikkel kezdjem? Nézzük a pozitív oldalt!
Feltétlenül elsõ helyen kell
említenem több, kisebb értékû
pályázat megnyerése után két
nagy értékû pályázat megnyerését: 240 millió forint négy
óvoda felújítására és hétszázmillió forint a szakorvosi
rendelõre. Fõleg az utóbbi
olyan súlyú beruházás, amely
nemcsak Szentendre, hanem
az egész kistérség életére pozitív hatással lehet. Komoly
feladata a városvezetésnek,
hogy a pályázati pénz szakszerû és gyors felhasználását
koordinálja, a képviselõ-testületnek és személy szerint
nekem pedig ennek ellenõrzése.
Komoly felzúdulást keltettek a
városban a 11-es úton történt
súlyos, sokszor halálos balesetek. Az egyik legfrekventáltabb helyen, a Bükkös-patak
feletti zebránál végre elkészült
a lámpás keresztezõdés, és
ebben az évben a tervek szerint
további hat keresztezõdés korszerûsítésére kerülhet sor tizenöt százalékos önkormányzati önrésszel, összesen mintegy
hetvenmillió forint értékben.
Tudom, hogy ezeket a beruházásokat sokan támadják,
mondván, hogy indokolatlanul
akadályozzák, lassítják a forgalmat. Ezzel szemben az a
véleményem, hogy megfelelõen összehangolt lámpairányító program esetén nincs
akadályoztatás; ha mégis, akkor
is fontosabb az életbiztonság,

A

Amikor a turistabusz megérkezik városunkba, az elsõ
sokkoló kép, amit a turista lát,
a volt szovjet laktanya holdbéli tájra emlékeztetõ épületegyüttese. Elkeserítõ, hogy ha
már nem sikerült városi tulajdonba venni, legalább annyit
nem lehet elérni, hogy a tulajdonos gondozza és hasznosítsa ezt a milliárdos értékû ingatlant.
Szentendre egyik büszkén
hangoztatott szlogenje, hogy
egy mediterrán város itt, Magyarország közepén. Nos, aki
már járt mediterrán városban,
az tudja, milyen nyüzsgõek ott
az esték. Szentendrén sajnos
délután hatkor, nyáron legkésõbb nyolckor megáll az
élet. A boltok bezárnak, az
éttermek kiürülnek, az elõbb
említett turisták elpakolják a
Bogdányi utcában megvett
óriásceruzákat és matrjoskababákat, buszra szállnak és
visszamennek Budapestre. A
szállodák pedig Szentendre
helyett Budapesten fizetik a
helyi adót. Mindaddig nem is
lesz ebben változás, amíg nem
épül városunkban legalább
egy, de inkább két-három sokcsillagos konferencia- és well-

lenne, ha sikerülne az összeget
hasznot termelõ beruházásokba fektetni, ami képes kitermelni a törlesztõ-részleteket.
Ilyen tervezetet a városvezetés sajnos még nem terjesztett
elénk, és ha ezt a pénzt az
önkormányzat feléli, vagy nem
termelõ beruházásokra használja fel, annak beláthatatlan
következményei lehetnek.
A tavalyi költségvetésrõl elmondhatom, hogy jól megszerkesztett, feszes anyag
volt. Akkor a vitában elmondtam, hogy ez dicsérendõ, és
meg is szavaznánk, ha a hiány
összege kisebb lenne. Mint
örök optimista, remélem, hogy
idén olyan anyagot kapunk
kézbe, melyet ellenzéki frakcióként is jó szívvel szavazhatunk meg. Rajtunk nem fog
múlni.
Szegõ András
P.S. A fenti írás leadása és megjelenése közötti idõben megkaptuk a költségvetési anyagot.
Legnagyobb sajnálatomra a
tavalyi 400 millió forintos hiányszám idén 480 millióra hízott, így a február 12-i testületi
ülésen a liberális frakció nem
szavazta meg a költségvetést,
amely azonban ennek ellenére
megkapta a szükséges többséget.

fotó • Sereg Istvánné

Szegõ András

mint esetleg pár perc forgalmi
késedelem.
Idén elkezdõdik a Kõhegyen
tervezett új városi köztemetõ
megvalósítása. Erre nagyon
nagy szükség volt már; a
Sztaravodai úti temetõ majdnem megtelt, és minden talpalatnyi helyet fel kellett már
használni a temetésekhez,
sokszor utakat, útszegélyeket
is. Ezt a méltatlan helyzetet
remélhetõleg rövidesen orvosolja az újonnan megnyíló
köztemetõ.
Politikailag pozitívumként
értékelem, hogy a polgármester a képviselõ-testület elé
kerülõ ügyekben rendszeresen
egyeztet a frakciókkal, és törekszik a minél szélesebb körû
egyetértésre. Ez érthetõ is:
helyi ügyekben, mint például
az eddig felsoroltak, nincs
jobb- és baloldali szempont.
Ezek mind közös, városi ügyek.
Sajnos – és ezzel már át is térek
a mérleg másik, negatív oldalára – egy jelentõs ügyben
nem sikerült meggyõznünk a
patkó túloldalán ülõ képviselõtársainkat. A testület mûködési szabályzatát (SZMSZ)
javasolta módosítani a város
vezetése, azzal a céllal, hogy
a testületi munkát hatékonyabbá, gyorsabbá tegyük.
Ennek keretében Zakar Gergely
frakciótársammal egyeztetve
azt a javaslatot tettem, hogy
a képviselõi interpellációkat
és kérdéseket a testületi ülések végérõl tegyük át a napirendek elejére. Ez azt eredményezte volna, hogy a testületi munkának azt a részét,
amelynek során a képviselõk a
város vezetését kérdõre vonhatják, beszámoltathatják,
láthatták-hallhatták volna a
jelenlévõ érdeklõdõk, valamint a TV-közvetítés nézõi.
A testületi ülések végén erre
nincs mód, mivel addigra az
érdeklõdõk már elmennek, és
a TV-kamera is nyugovóra tér.
Ezt az elõterjesztésünket
a polgármester és az õt támogató többség leszavazta, a helyi demokrácia szégyenére.
Igen fontosnak tartom a város
fejlõdését, életének felpezsdülését. Mivel mindehhez pénz
kell, és ez nem várható központi forrásokból, ezeket a
városnak magának kell megteremtenie. Ezzel kapcsolatosak az általam negatívumként
tekintett dolgok, jelenségek.

ness-szálloda. Némi reményt
jelentett a Teátrum helyére
elképzelt hotel, de teljesen
kisstílû érdekek mentén akkora ellenállás jelentkezett vele
szemben, hogy az elkeserítõ
volt. Csak reménykedni tudok,
hogy akad olyan beruházó, vállalkozó, aki kellõ energiával
képes lesz egy ilyen létesítmény megvalósítására. Természetesen ehhez megfelelõ
programok is kapcsolódhatnának. Amíg nem, addig a pezsgõ, mediterrán város csak álom
marad.
A dolgok jelenlegi állása szerint idén tavasszal megnyílik
a lakótelepen az új uszoda. Ez
akár a pozitív oldalra is kerülhetett volna, ha nem vetne fel
komoly aggályokat, hogy fogja-e tudni az üzemeltetõ kellõ
hatékonysággal mûködtetni,
nem kell-e az önkormányzatnak pár év múlva a zsebébe
nyúlnia, hogy megmentse a
csõdtõl.
Végezetül, mint a költségvetési bizottság tagja, szólok
pár szót errõl a témáról is.
Városunk három és fél milliárd
forint értékben bocsátott ki
kötvényt. Megjegyzem, hogy
annak idején az összeg nagysága és a hosszú (huszonöt
éves) idõtartamra történõ
eladósítás miatt frakciónk ezt
nem szavazta meg. Pozitívum

Képünkön: Kun Csaba alpolgármester, Dicsõ Zoltán képviselõ, Tömböl László vezérezredes,
Radványi G. Levente képviselõ és és Koncz János nyug. ezredes

Nyugdíjas közgyûlés
A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub február 10-én
tartotta éves beszámoló közgyûlését. A rendezvényen részt vett és felszólalt Kun Csaba
alpolgármester. Beszédében elismeréssel szólt
a klub közzétett szerepvállalásáról.
A közgyûlést követõ beszélgetésen megjelent

Tömböl László vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari fõnöke. Koncz János nyug. ezredes régi ismerõsként, meleg szavakkal köszöntötte Tömböl tábornokot, aki tájékoztatót tartott a résztvevõknek a Magyar Honvédség elõtt
álló idõszerû feladatokról.
Koncz János
nyug. ezredes
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„Fejlesztési hungarikumoktól“ a munkahelyek megtartásáig

Varju László
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Zömében a kis- és középvállalkozások mûszaki-, technológiai hátterének fejlesztésére
nyújtottak be pályázatokat ebben a régióban. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett pályázatok
vonatkozásában is a központi
régió bizonyult a legaktívabbnak, hiszen országosan az öszszes benyújtott pályázat negyedét adták be ebben a régióban. Érdekes adat, hogy a
megítélt támogatásoknak már
a háromegyed része származik
a Közép-Magyarországi Régióból! A legnépszerûbbek a Közép-Magyarországi Operatív
Program pályázatai voltak,
azon belül is A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése címû
pályázati célra érkezett be a
legtöbb, több mint 1000 pályázat, amelyek eddig összesen
több mint 38 milliárd forintot
nyertek el.
– Az uniós pályázatokról a
közvélemény egy részében
meglehetõsen negatív kép
alakult ki az elmúlt években,
mert sikertelen nekifutásaik
után sokan kételkedni kezdtek
az igazságos elbírálásban. Mi
a helyes technika egy áhított
fejlesztési támogatás megszerzéséhez? Keménység vagy
rugalmasság? A pályázat
többszöri átdolgozása vagy
következetes ragaszkodás az
eredeti tervekhez? „Nagy
álmok“ vagy kicsik kellenek?
– Éppen erre az általunk is
ismert jelenségre reagált a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
azzal, hogy a projektgazdáknak
küldött legutóbbi levelében
arra kéri õket, hogy a közbeszerzés nyílt eljárásos formáját
részesítsék elõnyben a tárgyalásos eljárásokkal szemben,
mivel itt, tapasztalatunk szerint, valóban elõfordultak negatív példák. Fontos változás,
hogy áprilistól a lebonyolító
szervezet késedelmi kamatot
lesz köteles fizetni a kedvezményezettnek, amennyiben –
neki felróható okból – a meg-

határozott határidõhöz képest
késve utalja át a támogatást.
A színvonalas pályázatok elkészítése, a projektek sikeres
megvalósítása és a támogatások lehívása ugyanakkor nagy
mennyiségû információt igényel. Ezek azonban - bár valamennyi információ nyilvános és
elérhetõ – mégsem jutnak el
mindenkihez. Sok ezer vállalkozás, civilszervezet és önkormányzat igényli, hogy pályázati és projektmegvalósítási
munkájukat helyi szakértõk
támogassák. A pályázóknak
ezért érdemes az Új Magyarország Pont irodáinak munkatársaihoz fordulni tanácsért. A
Kistérségi Koordinációs Szolgálat csaknem 300 munkatársa
segít a projektötletbõl sikeres
pályázatot készíteni országszerte. Ajánlom a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjának vagy ügyfélszolgálatának
felkeresését is. Érdemes megnézni a honlapon a pályázati
rendszer fõbb statisztikáit.
Nagyon fontos áttekinteni a
pályázatok értékelésekor figyelembevett szempontokat is.
Nem a „nagy“ és a „kicsi“ álmok
között kell tehát választani,
hanem arra kell figyelni, hogy
a pályázati kiírás mennyiben
felel meg a projektben megfogalmazott célkitûzéseknek,
mennyire megvalósítható és
fenntartható. Ennek eldöntéséhez nyújtanak hathatós
segítséget a kistérségi koordinátorok.
– Sok esetben potenciális
problémát jelent, ha például
egy önkormányzat egy több
százmillió forintos támogatással megvalósult fejlesztést
mûködtetni akar, mert menet
közben kiderül, hogy a felépített létesítmény mûködési
költségeivel nem számoltak a
projekt megálmodói. Hogyan
lehetünk eléggé elõrelátók e
tekintetben?
– Ez egy nehéz kérdés. Nyilván
számolni kell az adott beruházás hosszú távú mûködtetésének feltételeivel. Az Európai Bizottság iránymutatása
alapján az Irányító Hatóság
módszertani útmutatót dolgozott ki a környezetvédelmi és
közlekedési szektor beruházásai költség-haszon elemzéseinek elvégzéséhez. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthetõk az Európai
Bizottság ajánlásai alapján
elkészített útmutatók, amelyek
az EU támogatásra javasolt
beruházások költség-haszon
elemzésének elkészítéséhez
nyújtanak módszertani segítséget.
– Hogyan jellemezné a KözépMagyarországi Régióban, még
szûkebben a DunakanyarPilisi Kistérségben az uniós

csatlakozás óta megvalósult
fejlesztéseket?
– Kistérségük a helyi adottságokat és igényeket figyelembe
véve egy egységes gazdaságfejlesztési koncepció mentén
pályázott különbözõ európai
uniós forrásokra. És valóban,
úgy gondolom, hogy a térség
vonzerejének növelését szolgálják az aktív turizmusra, a
kulturális és örökségturizmusra, a közlekedésfejlesztésre, az
oktatási intézmények fejlesztésére szánt források. Épp a közelmúltban adhattam át egy
közel 200 milliós beruházással
megújult pilisi óvodát. De nemcsak a pilisi, hanem a szentendrei és pilisszentiváni óvodák és
iskolák is hasonló nagyságrendû támogatásban részesültek a térségben. Csak a KözépMagyarországi Régióban 14
óvoda újulhatott meg az elsõ
fejlesztési terv keretében, több
mint 2,2 milliárd forintot meghaladó értékben. Jelentõs elõrehaladás történt a helyi turizmus fellendítését szolgáló kerékpárút-hálózat fejlesztése
terén is, így a Duna menti, pilisi és a szigeti kerékpárutak
megkezdett kiépítését fontos
elõrelépésnek tartom. Szintén
jelentõs, mintegy 2,2 milliárd
forintos támogatásban részesült a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum. A skanzen
kibõvül, korhû skanzenvasút
épül, és a múzeum új oktatási
színhelyként is szolgál majd.
Úgy tudom, hogy kulturális rendezvényekre, közmûvelõdési és
közmunkaprogramokra is sikerült jelentõs támogatást lehívni ebben a kistérségben,
ezen kívül jól használták ki a
határ menti együttmûködés
lehetõségét is. A hét országgal
közösen benyújtott INTERREG
pályázaton 107 ezer eurós
támogatást használhatnak fel
a következõ években. Az egyik
legjelentõsebb beruházás a
közlekedésfejlesztés területén
valósul meg a térségben: Budakalász és Pilisvörösvár térségében az alsóbbrendû utak egyegy szakaszának a felújítása
mintegy 175 millió forintos,
nagyobbrészt európai uniós
támogatással a közeljövõben
veszi kezdetét. Azt gondolom,
hogy a Dunakanyar-Pilisi Kistérség beruházásai jól példázzák az egész régióra jellemzõ
pályázási aktivitást.
– Milyen „fejlesztési hungarikumokat“, fejlesztésre érdemes pontokat, tényezõket lát
Magyarországon, és konkrétan a Dunakanyarban?
– Meggyõzõdésem, hogy az
országnak és a kistérségnek
egyaránt a meglévõ sajátosságait kell figyelembe vennie a
fejlesztés jövendõbeli irányainak meghatározásakor. Az idén

már a reálgazdaságot is sújtó
válság hatásainak kivédésére
még erõteljesebben kell mozgósítani az európai uniós forrásokat. Egyetértek azokkal,
akik az elkövetkezõ években
jelentõs szerepet tulajdonítanak a megújuló energiával
kapcsolatos beruházásoknak.
Magyarországon ez még kevéssé kiaknázott lehetõség,
amellyel munkahelyeket lehet
megtartani, és csökkenteni
lehet az egyoldalú energiafüggésünket – no és nem utolsósorban – az energiára fordított
kiadásainkat. A DunakanyarPilisi Kistérség számára további lehetõségek rejlenek a dunai
közlekedés fejlesztésében is.
Ezek mellett természetesen a
turisztikai fejlesztésekrõl sem
szabad megfeledkezni.
– „A gazdasági világválság
arra kényszerít bennünket,
hogy szembenézzünk az eddig
folytatott egész gazdaságpolitikánkkal. Ma Magyarországon mindössze kétmillió
ember dolgozik a magánszférában – õk azok, akik az
adóikkal eltartják az országot. Ez a gazdasági válságtól
függetlenül is tarthatatlan
helyzet. Ezért a kormány jövõbeli intézkedései elsõsorban a
foglalkoztatás megtartására,
növelésére irányulnak“ – írta
nemrég internetes naplójában. Mire számíthatnak a Közép-Magyarországi
Régió
munkanélkülijei?
– Igen, valóban úgy gondolom,
hogy az elõttünk álló kihívások
már a jelenlegi gazdasági, társadalmi modell újragondolására késztetnek bennünket. A
legfontosabb feladat számunkra most a munkahelyek megtartása. Ezért a közeljövõben a
kormány olyan adó- és járulékszabály-változtatásokat kíván
bevezetni, amelyek a munkába
történõ visszatérést segítik,
ösztönzik. Ugyanakkor, folytatni kell az Út a munkához címû
programot, hogy munkát adhassunk az embereknek akkor
is, ha erre a piac éppen nem
képes. A Közép-Magyarországi
Régió is részesülni fog azokból
az építõipari nagyprojektekbõl,
amelyek összességében 1800
milliárd forintot fognak megmozgatni az országban. A foglalkoztatási válságövezetekben
külön pénzügyi alapot hoz létre
a kormány. A Közép-Magyarországi Régióban ilyen beruházás lesz a közeljövõben a csepeli gerincút megépítése vagy
a szigetszentmiklósi szakrendelõ fejlesztése, amelyre a
régiónk épp az év elején nyert
el 800 millió forintot, de összesen 4 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre ilyen
fejlesztésekre. A szakrendelõ
korszerûsített szolgáltatásai

hozzájárulnak az itt élõ több
mint 100 ezer ember életminõségének javulásához. A jelen és
a közeljövõ fontos környezetvédelmi beruházásának tekintem a Ráckevei Soroksári Dunaág revitalizációját is. A mintegy 35 milliárd forintos beruházás révén a természeti értékekben gazdag fõvároshoz
közeli Duna-ág belvízelvezetõ
és öntözõvíz-szolgáltató funkciója mellett a fõváros kiemelt
rekreációs övezetévé válhat. A
munkaintenzív ágazatokban, a
mezõgazdaságban, a turizmusban és az építõiparban tevékenykedõ vállalkozások több
tíz- és százmilliárdos beruházásokra, illetve támogatási programokra számíthatnak. A kormány ezen felül járulékcsökkentéssel is segíti a munkahelyek megtartását, de a munkahelymegtartás feltételként épül
be több uniós pályázatba is. A
kis- és középvállalkozások számára rendelkezésre álló kedvezményes hitelek, a jelentõsen megnövelt támogatási
intenzitás, amely már elérheti
akár a 70 százalékos mértéket
is, és a könnyített pályázati
feltételek, a négynapos munkahetet bevezetõ munkáltatóknak juttatott állami támogatások mind-mind azt célozzák,
hogy a válság közepette is fenntartható legyen a foglalkoztatás jelenlegi szintje. Ez most
a reális célkitûzés, de a távolabb tekintõ tervekben már az
ország versenyképességének
javítása a cél, hogy a válság
enyhülésével jó alapról startolhassanak a magyar vállalkozások.
– Mára sok pályázati kiírás
kapcsán alkalmuk volt felmérni, hogy milyen fejlesztésekre
van igénye az egyes régióknak. Milyen forrásátcsoportosításokat terveznek a leszûrt
tapasztalatok alapján?
– A vállalkozások oldaláról azok
a fejlesztések kerültek szóba,
melyek hatására az adott vállalkozó elõrelépést remél a helyi
gazdasági környezetében és
ehhez pályázati forrást kíván
igénybe venni. A jelenlegi
állapotok szerint ez a Középmagyarországi Régióban elérheti akár az 50% vissza nem
térítendõ támogatást is. Az
elmúlt években kiemelt cél volt
az ország infrastruktúrájának
fejlesztése, jelenleg viszont
nincs fontosabb feladatunk,
minthogy a vállalkozásokon
segítsünk. A legtöbb forrást
tehát arra kell felhasználnunk,
hogy az életképes vállalkozások a válság idején is megõrizhessék az általuk biztosított munkahelyeket, és erõsítsék versenyképességüket.
Bokor Tamás
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A biztonságosabb Szentendréért
Támogatott forgalombiztonsági beruházások kezdõdnek a városban
várost keresztbeszelõ
országos fõút terheltsége a Megyeri híd elõtt
is meghatározó volt, azonban
az építmény átadása óta a 11es úton áthaladó forgalom a
többszörösére nõtt. A Szentendrei Önkormányzat kezdeményezésével létrejött M0
Érdekvédelmi Egyesület célja,
hogy a kistérség közlekedési
feltételeit javítsa, melyhez
elengedhetetlenek a 11-es
úthoz köthetõ forgalombiztonsági beruházások. Az egyesület hatékony munkájának
köszönhetõen Szentendre közel 60 millió forint támogatást
kapott járdaszigetek, jelzõlámpás keresztezõdések és
forgalomlassító szigetek építésére. A szentendrei vállalkozókkal együttmûködve
még további 60 millió forintos beruházás várható a 11-es
út teljes szakaszán.

M0 Egyesület kezdeményezésére megvalósuló kezdeményezések, közlekedésbiztonsági beavatkozások
(átépítések) 2009-ben
• 11-es út és a Római sánc
utcai csomópont
• 11-es út és a Szentlászlói úti
csomópont
• 11-es út és a Sztaravodai úti
csomópont
• 11-es út és a Barackos utcai
csomópont
• 11-es út és a Barackvirág
utcai csomópont
• Sztaravoda út, városhatár

A

Az Európai Unió közlekedésbiztonsági politikája meghatározza, hogy minden polgárnak alapvetõ joga, hogy akár
gyalogosan, kerékpárral, motorkerékpárral vagy autóval
közlekedik, azt minimális
baleseti kockázattal tehesse.
A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazottak szerint kiemelt cél,
hogy Szentendre még biztonságosabb várossá váljon,
melynek alapvetõ feltétele a
közlekedõk biztonsága, a gyalogosok védelme. Ennek megfelelõen az önkormányzat prioritásként kezeli a város járdáinak akadálymentesítését,
új gyalogátkelõhelyek építését és a meglévõk felújítását,
egyes területek forgalmának
korlátozását, valamint a burkolatrekonstrukciót.
A Dunakanyar forgalmát bonyolító 11-es országos fõút
terheltsége az 1970-es évektõl kezdve folyamatosan fokozódik, mely azon felül, hogy
a kistérségi lakosság életminõségét rontja, a terület környezeti értékeire is negatív
hatással van. Szentendrén
ugyanis a levegõszennyezés és
a zajszennyezés legfõbb forrása a közlekedés, a belvárosi
jármûforgalom pedig a mûemlékek állapotát veszélyezteti.
A Megyeri híd átadásával a
helyzet még súlyosabbá vált,
ugyanis míg a létesítmény

jelentõsen könnyíti a fõváros
forgalmát, addig nagyban növeli a Szentendrét keresztülszelõ 2x2 sávos úton áthaladó
autósközlekedés mértékét.
– A Megyeri hídon keresztül
Szentendre térségébe érkezõ,
napi 50-60 ezer autó veszélyezteti azon törekvésünket,
hogy Szentendre biztonságos
és környezettudatos várossá
váljon. Azért kezdeményeztem
az M0 Érdekvédelmi Egyesület
létrehozását, hogy a Pilisi és a
Budapest északi agglomerációjához tartozó települések
együttesen tudjanak tenni a
probléma kezelése érdekében.
Bár hosszú távon tehermentesítõ és elkerülõ utak építésében látom a megoldást,
amíg ez nem valósulhat meg,
addig is védenünk kell lakosaink érdekeit – fogalmazta
meg véleményét dr. Dietz Ferenc polgármester a 11-es út
terheltségével kapcsolatban.
Ahogy arról a polgármester is
említést tett, a Megyeri híd
negatív hatásainak enyhítésére azonnali megoldásokra is
szükség van. Ennek megfelelõen a kistérség polgármesterei már 2007-ben tárgyalásokba kezdtek a Gazdasági és
Környezetvédelmi Minisztériummal, majd amikor nem láttak az üggyel kapcsolatos
érdembeli elõrelépést, dr.
Dietz Ferenc kezdeményezésére létrejött az M0 Érdekvédelmi Egyesület. A térség
lakosainak kulturált és biztonságos közlekedési feltételeinek javításáért indított nonprofit szervezethez 15 önkormányzat csatlakozott, majd a
2008 nyarán szervezett M0
konferencián a Közlekedési, a
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium illetékes szakem-

berei, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. (továbbiakban
NIF Zrt.) illetékes projektvezetõi, civilszervezetek képviselõi is részt vettek a probléma kezelésének elõremozdítására irányult megbeszélésén.
Az egyesület minden tagja
elkészítette a településén
szükséges, a Megyeri híd átadását követõen bekövetkezett forgalomnövekedés ellensúlyozására szolgáló forgalombiztonsági beavatkozások
listáját. Szentendre önkormányzata nyolc ilyen beruházási igényt nyújtott be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Közlekedési Központnak,
azonban magánberuházásból
és önkormányzati költségvetésbõl is finanszírozni kíván
néhány, a 11-es utat érintõ
fejlesztést.
Az egyesületnek háromnegyed
éves tevékenysége alatt sikerült elérnie, hogy az illetékes
minisztériumok figyelembe
vegyék a Szentendrei kistérség
igényeit is. Sikerült elérni,
hogy meginduljon a hivatalos
forgalomszámlálás, súlykorlátozásokat vezettek be a térség
útjain, valamint az ellenõrzések is fokozódtak. Legutóbb
2009. január 17-én tartott
átfogó ellenõrzést a rendõrség
a kamionok behajtására vonatkozóan.
A hatékony munka egyik újabb
eredménye, hogy Szentendre
közel 60 millió forint támogatást kapott a következõ
fejlesztésekre:
Elkészült önkormányzati beruházás 2008-ban
• Bükkös patak menti új jelzõlámpás csomópont kiépítése

A felsorolt közlekedésbiztonsági beruházások finanszírozásának 85 százalékát a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ állja, míg
Szentendre Önkormányzata
saját költségvetésbõl biztosítja a fennmaradó 10,1 millió
forintot. – Szentendre közlekedésfejlesztésében azonban
ezek csak az elsõ lépések. Ami
azonban ennél is fontosabb, az
önkormányzat tovább küzd az
M0-ás és a várost tehermentesítõ út egyidejû megépítéséért, mivel hosszú távon
egyedül ez tudja biztosítani a
szentendreieknek kijáró nyugodt, biztonságos és környezettudatos környezet kialakítását – véli a polgármester.
A tehermentesítõ út tervezését a lobbimunka eredményeként a NIF Zrt. megkezdte,
jelenleg a környezeti hatástanulmány elkészítése van
folyamatban.

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!

Önkormányzattal együttmûködésben, a Ford-beruházás
részeként megvalósult csomóponti átépítés 2008-ban
• 11-es út és a Kalászi úti
csomópont
Önkormányzat által tervezett beruházás 2009-ben
• Egres utcai csomópont
Önkormányzattal együttmûködésben, különbözõ beruházásokkal összefüggésben
megvalósuló csomóponti átépítések 2009-ben
• 11-es út és a Dobogókõi úti
csomópont
• 11-es út és a Rózsa utcai
csomópont
• 11-es út és a Pannonkorzó
csomópontja (a Rendõrséggel szemben)
Az önkormányzat fontosnak
tartja a városban lakók érdekei
szerinti közlekedésfejlesztést.
Ezért elsõ alkalommal, kísérleti jelleggel egy kérdõívet
juttattak el a fejlesztéssel
nagymértékben érintett pismányi lakossághoz, hogy véleményüket a korábbiaknál
jóval részletesebben megismerjék az önkormányzat dolgozói. Ugyanis az ott lakók
igényei és javaslatai szerint
szeretnék a fejlesztéseket
megvalósítani.
Ezzel kapcsolatban készült egy
kérdõív a pismányi lakosok
részére, amely letölthetõ
a www.szentendre.hu honlapról.
Papp Kinga
Shortcut Communications Kft.
A beruházások kapcsán a 11-es út
mentén közlekedési fennakadások
várhatók. Kérjük a Tisztelt Lakók
türelmét és körültekintõ odafigyelését. A fejlesztésekrõl folyamatosan tájékoztatjuk Önöket!
Polgármesteri Hivatal

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: 06-20-515-0957, 06-20-99-57-167

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
Szentendre, Kör u. 6.
emberelet@gmail.com

egészség 7
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXIII. ÉVFOLYAM • 7. SZÁM • 2009. FEBRUÁR 20.

Tovább emelkedett az influenzaszerû megbetegedések száma

Dr. Homor Zsuzsanna

A 31 települést és több mint
170 ezer lakost ellátó, a közép-

magyarországi régió egyik legnagyobb közegészségügyi intézetéhez beérkezett jelentések szerint a figyelõszolgálatokra kijelölt orvosok a 6.
héten 21,5%-kal több beteget
regisztráltak, mint az azt megelõzõ héten. A háziorvosokhoz, illetve házi gyermekorvosokhoz fordult betegek
közel 10%-a mutatott influenzaszerû tüneteket.
– Az influenzaszerû megbetegedések elõfordulási gyakorisága nálunk sajnos még a Pest
megyei magas átlagos értéket

Tényleg influenza?
Nagyon sokan hamar rámondják egy-egy hurutos, náthás, lázas betegségre: ez bizony
influenza. Ezeket a jellemzõen az õszi-téli
idõszakban jelentkezõ légúti betegségeket
azonban többnyire más vírus vagy baktérium
okozza. Az influenzának igen kifejezett,
jellemzõ tünetei vannak. A betegség néhány
napos lappangási idõ után hirtelen, magas
lázzal, hidegrázással, izom- és ízületi fájdalommal, fejfájással, torokfájással kezdõdik.
Késõbb esetleg köhögés, légszomj is jelentkezhet. Fontos megemlíteni, hogy az egyéb
légúti megbetegedésekkel szemben az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek
hiányoznak. A „náthás“, légúti tünetek, mint
az orrfolyás, orrdugulás, hörghurut általában
más fertõzésre utalnak, nem törvényszerû
velejárói az influenzának. Az influenza általában egy-két hét alatt magától gyógyul, a
lábadozás azonban elhúzódó lehet.
A vírus a légzõszervek, a légcsõ, hörgõk és a
tüdõ nyálkahártyáját betegíti meg, onnan jut
a vérkeringésbe és más szervekbe. A vírus
elleni küzdelem legyengíti az immunrendszert,
lehetõséget adva más fertõzéseknek, például
a tüdõgyulladást okozó pneumococcus baktériumoknak. Ez az influenza egyik leggyakoribb és legveszélyesebb szövõdménye, amely
az idõseknél és tartós betegségben szenvedõknél, valamint 0-2 éves korú csecsemõknél fordul elõ a leggyakrabban. A pneumococcus okozta tüdõgyulladás védõoltással
megelõzhetõ.

Teendõk influenza idején
Az influenzavírusok az egyéb légúti fertõzések
kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor,
tüsszögéskor és beszéd alatt keletkezõ légúti
váladékcseppecskék révén, cseppfertõzéssel
terjednek. Ilyenkor vírusok milliói kerülnek a
levegõbe. Szemben más légúti betegségekkel
az influenzavírusok rendkívül gyorsan terjednek, és igen rövid idõ alatt hatalmas tömegeket, egész közösségeket képesek megfertõzni. Ezért kiemelkedõ a járványügyi jelentõsége is, mert világjárványt, pandémiát

is felülmúlja. Itt most közel 952
megbetegedés jut százezer
lakosra vetítve, amely alapján
az influenza-aktivitás már magasnak mondható – ismertette
az eredményeket a dr. Homor
Zsuzsanna.
A mostani járványban leginkább a 15-24 évesek korcsoportja érintett, ahol egy hét
alatt közel 29%-ra emelkedett
a megbetegedések száma.
Összességében a legveszélyeztetettebbek a 15-34 éves kor
közötti lakosok, ahol 45%
körüli a megbetegedések ará-

idézhet elõ, illetve több megbetegedést – és
szövõdményeinek köszönhetõen sajnos halálesetet is – okoz néhány hét alatt, mint az
összes többi fertõzõ megbetegedés az egész
év folyamán.
MIT TEHETÜNK HÁT AZ INFLUENZA-JÁRVÁNY
MEGELÕZÉSE, A MEGBETEGEDÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN?
• Járványos idõszakban lehetõleg kerüljük
a zsúfolt, zárt helyeket, a tömeget! A tömegközlekedés, a szórakozóhelyek, a váróhelyiségek különösen kedveznek a fertõzés terjedésének.
• Ha már tapasztaljuk magunkon a tüneteket,
semmiképpen ne menjünk közösségbe! Pár
napig mindenképpen maradjunk otthon,
ágynyugalomban!
• Köhögéskor, tüsszentéskor feltétlenül használjunk zsebkendõt!
• Az egyszer használatos papírzsebkendõt ne
használjuk többször!
• A használt zsebkendõt lehetõleg zárható
szemeteszsákba helyezzük!
• Gyakran mossunk kezet meleg vízzel és szappannal, különösen orrfújás után! Ezzel
megakadályozhatjuk, hogy a szabad szemmel nem látható kórokozók a kezünkrõl a
különbözõ tárgyakra, felületekre kerülve,
onnan mások kezére, nyálkahártyájára kerüljenek.
• Óránként rövid, de alapos szellõztetéssel
frissítsük fel a lakás levegõjét, úgy, hogy a
légáram teljesen átjárja otthonunkat!
• A fertõzéses idõszakban fordítsunk különös
figyelmet a vitaminok bevitelére! Erõsítsük
immunrendszerünket vitaminkészítményekkel!
• Ha „csak“ a kifejezett influenza-tüneteket
észleljük, mindenképpen kerüljük el az
antibiotikumok szedését, amíg nem igazolt
a bakteriális felülfertõzõdés! A rezisztencia
kialakulása ugyanis komoly kockázatot rejt
magában, különösen egy világjárvány
kialakulása esetén.
• Ha módunk van rá, oltassuk be magunkat
influenza ellen! A védekezés hatékony módja
a – vírus változékonysága miatt – az évenként ismételt védõoltás.
-ke-

nya. A 15 éven aluli betegek
érintettsége közel 30%, de
magas a 35-59 éves korcsoport
fertõzõdési aránya is, amely
több mint 19%. A 60 éven
felüliek körében 6% körüli a
megbetegedési arány.
– A 60 év felettiek és a krónikus
betegségben szenvedõk számára biztosított térítésmentes oltóanyag közel 100%-a
beadásra került, amely nagyban hozzájárult ez utóbbi korcsoport védettségéhez – magyarázta az értékeket a tisztifõorvos.

A magas influenza-aktivitás
miatt a Közép-Magyarországi
Régióban teljes látogatási
tilalmat rendeltek el valamennyi fekvõbeteg ellátó intézmény minden osztályán. Ez
érinti a visegrádi és a kiskovácsi kórházat is. A betegszámnövekedés ütemére való tekintettel a Tisztiorvosi Szolgálat a régióban további növekedést prognosztizál, és a
járvány néhány hétig tartó
elhúzódására számít.
Kolos Emõke

Sikeres véradás
– A február 11-i véradó napon a vártnak megfelelõ létszámban
vettek részt a szentendrei és a környéken élõ lakosok. A vért az
Országos Vérellátó Váci Felügyelete kapja, ezzel biztosítva a
környezõ területek ellátottságát – nyilatkozta Móró Gáborné, a
Vöröskereszt munkatársa.
Az elmúlt évekhez képest több újdonságot is hozott az idei
véradó nap. Legszembetûnõbb talán a helyszín megváltozása: a
Pest Megyei Könyvtárban a véradók s a jelenlévõ orvosok
kényelmesen elfértek. Az Országos Vérellátó munkatársai kedvességükkel és odafigyelésükkel igyekeztek a véradók izgalmát
eloszlatni, különös figyelmet szentelve az újonnan vért adók
számára. S ami még az elmúlt évekhez képest változásnak mondható, az a vért adók részvételi aránya.
Bundovics Diána orvosnõ beszélt a jelenlegi helyzetrõl: – Nagyon
nagy az igény a vérre országszerte, hiszen egyre kevesebb a
véradások során bekerülõ vérmennyiség. A „véradó“ nemzedék
kiöregszik (a háborúk alatt a katonák létfontosságúnak érezték a
véradást), a fiatalok részvétele pedig alacsony, ez fõleg az
elfoglaltságuknak tudható be. A reklámok persze olykor felkeltik
a megfelelõ érdeklõdést, de sajnos csak ideiglenesen.

foto • Bardócz Ádám

foto • Kolos Emõke

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A múlt heti véradó nap mégis meghozta gyümölcsét. A körülbelül 145 résztvevõbõl huszonketten voltak újonnan vért adók,
s a fiatalok részvételi aránya is magasnak mondható, körülbelül
15%-os volt.
– Nálunk ez már egyfajta családi hagyomány. Az elmúlt 25 évben
tapasztalható különbségek leginkább a korszerûsítésben rejlenek.
Az akkori honvédségi véradás nem hasonlítható a mostani állapotokhoz, sok minden megváltozott, de a tapasztalt orvosi személyzet és az olajozott, zökkenõmentes vérvétel megmaradt – mondta Klocz Zoltán huszonötszörös véradó.
B. Á.
Véradók számára
Váci véradó nyitva tartása:
hétfõnként 7-tõl 17.30-ig
Budapesten minden nap lehet vért adni
www.ovsz.hu
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Jótett
helyébe…
Messze már a karácsony, a
legtöbben szinte el is felejtettük az ünnepet, inkább a közelgõ tavaszra készülõdünk. Hogy
most mégis visszaidézzük a
decemberi napokat, annak
igen kellemes oka van...
Az Elsõ Szentendrei Nõi Szalon
Egyesület tagjaival múlt év
õszén ismét úgy döntöttünk,
karácsony közeledtével meglepünk lehetõleg minél több
szentendrei gyermekes családot, akikrõl megtudtuk, szûkösebbek az anyagi lehetõségeik, akiknek kevesebb jutott volna a karácsonyfa alá.
Ezért jótékonysági vásárt szer-

veztünk advent egyik hétvégéjén. A vásárt megelõzõen
lelkesen készítettük az apró
ajándékokat, volt, aki maga
készítette fûszereit, mézeskalácsait, a családi horgolt terítõket „dobta be a közösbe“.
A vásár két napján a roskadozó
asztal mellé invitáltuk a szentendreieket, akik, amikor megtudták, kiknek és mire szánjuk a befolyó pénzt, még szívesebben vásároltak a portékáinkból. Vasárnap estére alig
maradt néhány apróság.
Amikor egyik hölgytársunk
otthon lelkesen mesélt tervünkrõl, a salgótarjáni Wamsler SE árverésre felajánlott egy
szép kandallót. Ennek ára is
bõvítette lehetõségeinket,
hiszen kezdetben csak tíz
család meglepetésére készültünk, de végül is tizenöten

Anyanyelvünk érdekességei

„Favilla, fakanál,
fatányér...”
Az utóbbi idõben többször ebédeltem egy
kifõzdében, ahol a szûk helyen akaratlanul
is megfigyelhettem, miként bánik az evõeszközökkel (mondjuk így:) a vendégsereg.
Ugyanis van egy nemzedék, amelyik az úgynevezett szocializmus korszakának neveltje.
S közülük nem kevesen szinte az iskolai napközi otthonokban nõttek fel, ahol nemritkán
csak (alumínium)kanalat és -villát kaptak
az ebédhez számos okból, de ne részletezzük ezeket. És azt se, hogy bizony nem az
angolkisasszonyok tanítása szerint eszik
a magyar…
Hajdan voltak ezeknek az alkalmatosságoknak
fából készített változatai is, manapság ezeket
jobbára csupán a nóta õrzi, meg a múzeumok.
Fémbõl, esetleg mûanyagból készülnek az efféle
evõeszközök. Eredetileg a „villa“ szó 'több ágú,
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örülhettek a gazdag, számtalan meglepetést tartalmazó
ajándékcsomagnak.
Sokaktól kaptunk önzetlen
támogatást akciónkhoz. Köszönjük a segítséget az Interspar Szentendrének, a Surányi Cukrászdának, az Új Mû-

vész Étteremnek, akik helyet
biztosítottak, Gottlasz Zoltán
szállítási
vállalkozónak,
valamint a Szentendre és
Vidéke hetilapnak és a Dera
Tévének, akik segítettek a
hírverésben.
…szóval igen kellemes oka

van, hogy most felidézzük a
karácsonyi szép napokat. Az
egyesület tagjaiként ugyanis
néhány nappal ezelõtt ajándékot kaptunk egy kellemes
kényeztetés formájában Börcsök Enikõtõl, a Spauza Wellness tulajdonosától. Egy szürke, ködös péntek estén gyûltünk össze, s nagy élvezettel
adtuk át magunkat az élménynek, vagy ahogy e gyönyörû
hely szlogenje mondja: „a
lazítás mûvészetének“. Sorra
próbáltuk ki a masszázst, a
szaunázást, a sókamrát, a medencét, a jacuzzit. Így lett ez
a néhány óra ugyanolyan
örömteli, mint karácsonykor
az adventi vásárra való készülõdés és ajándékozás.
Az Elsõ Szentendrei Nõi
Szalon Egyesület tagjai

hosszú nyelû munkaeszköz' jelentésû, és nyelvünkben szláv eredetû szó, megvan a megfelelõje például a bolgárban, az oroszban, a magyarba valószínûleg a szlovákból került be. Elsõ írásbeli adatunk az 1395 körül összeállított
Besztercei Szójegyzékbõl van rá. Az étkezéshez
használt eszköz a középkor vége felé jött divatba Konstantinápolyban, majd Itáliában
is szokássá vált használata. Mátyás királyunk udvarában az uralkodó olasz kapcsolatai révén viszonylag korán megjelent
a lakomákon.
A „kés“ szót jelentésével együtt ('vágásra,
szúrásra használatos nyeles eszköz') a finnugor
alapnyelv korából hoztuk magunkkal, megfelelõje a vogulban, osztjákban, cseremiszben
is megvan. A régiségben 'kard, tõr' jelentése
is volt.
A „kanál“ (nagyon sokáig: „kalán“ és
„kalány“ változatokkal együtt) ismeretlen eredetû, elfogadható finnugor származtatása sincs.
S végül a „tányér“: ez olaszból jött szó, s jelentett valóban 'fatányér'-t is.
Büky László

Torkos csütörtök 2009
Az immár hagyománnyá vált
torkos csütörtök idén – a néphagyományon alapuló, a hamvazószerdát követõ napon –
február 26-án kerül sorra.
A torkos csütörtök akciót a
Magyar Turizmus Zrt. 2006ban indította el a Nagy Ízutazás eseménysorozat részeként. Az idén már negyedik
alkalommal megrendezésre
kerülõ akció sikerét jelzi, hogy
tavaly csaknem 1100 étterem
csatlakozott országszerte a
kezdeményezéshez (az elsõ
évi ötszázhoz képest).
Az akcióhoz csatlakozott éttermek listája a www.menjunkenni.hu honlapon található. Ezekben az éttermekben
február 26-án egész nap 50%
kedvezménnyel lehet az étlapról ételt és italt választani.

Szentendrén a következõ
éttermekben lehet ezen
a napon féláron torkoskodni:
Aranysárkány étterem (itt
még torkos péntek is lesz),
Chez Nicolas étterem, Corner
szerb étterem, Korona
étterem, Rab Ráby étterem,
Új Mûvész étterem,
Városháza étterem, Walkway
palacsintázó.
Szigetmonostor:
Rosinante fogadó
Dobogókõ: Hotel Pilis
étterem, Manréza Hotel
Dobogókõ étterme
Pilisszentiván: Gyémánt
étterem és Pizzéria
Pilisvörösvár: Gilde étterem
és Panzió
Tahitótfalu: Tahikert
vendéglõ
Az asztalfoglalás ajánlott!

-
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Egy magántudós vegetarista és egy festõ barátsága
Vevér Oszkár és Boromisza Tibor
N
em nehéz elképzelni, hogy aki
csak tehette, azon az emlékezetes augusztus 16-án, az
1888-as esztendõben, kint tolongott
az új szentendrei vasútállomáson
nyakát nyújtogatva és versengve,
vajon ki látja meg elsõnek a gõzmozdony füstjét. Ezen a napon gördült be
ugyanis a fõvárosból ünnepélyesen
elindított elsõ helyiérdekû vonat
Szentendrére. Mintegy vigaszként és
egyben reményforrásként mindazoknak, akik az elmúlt években a város
szõlõállományát kipusztító filoxéravész miatt elvesztették kenyérkeresõ
munkájukat.
A kezdetben naponta csak egy-két alkalommal, de az új század elsõ éveitõl
már óránkét közlekedõ vonatot a helybéliek hamar megszokták és magukénak tekintették, oly annyira, hogy a
napi közbeszédben egyszerûen csak
„kávédaráló“-ként emlegették. Ha az
elnevezésben volt is némi kritikai felhang, az vitathatatlan, hogy a helyiérdekû számos, a város fejlõdése szempontjából fontos lehetõség felé nyitott
utat, mint például a fõvárosi
turisták és nyaralni vágyók
minél szélesebb körének
megnyerésére. Ez az az idõszak, amikor már érzékelhetõ, hogy egyre gyarapodik
a nyaraló villák száma, különösen a szõlõseit elvesztett Pismány-hegyen. Aki
vállalta az odavezetõ hosszú
gyaloglást és nem rettent
vissza a felfelé kaptató földutaktól sem, azt a természet bõkezûen kárpótolta pazar kilátással a nyolctornyú városra, éltetõen
tiszta levegõvel és a gazdag vegetáció
szépségével.
E heti történetem egyik szereplõjének,
Vevér Oszkárnak a húszas évek elején
már csinos villanyaralója volt a Pismány-hegy oldalán. Háza egy részét
1923-ban átengedte – a történet másik
szereplõjének –, egy „hazátlanná lett
nagybányai festõnek“, Boromisza
Tibornak.
Pontosan mikor és milyen körülmények
között került Vevér Oszkár Szentendrére, azt ma még homály fedi. Amit
róla tudni lehet, annak jelentõs részét
viszont Boromisza Tibor õrizte meg
újságcikkeiben, róla készített mûveiben.
Vevér Oszkár francia katonacsaládból
származott. Szélesebb rokonságát nagy
nyelvi és nemzetiségi kevertség jellemezte (a családnév eredeti, írott, valamint az idegen nyelvi környezetben
kiejtett változata miatt kétféle alakban fordul elõ: Vevér és Véver).

Nagyapja „verduni“ elõnévvel osztrák
tábornok volt, õt egy helyütt bécsinek
mondják, aki az 1870-es években
Pozsonyban id. Stampel Károlynál egy
zenemû kereskedésben dolgozott.
Fõnöke arra buzdította, hogy magyarul
tanuljon, amihez sok segítséget kapott
Fésüs György jogakadémiai tanártól. Az
eredmény nem is maradt el, hiszen a
századfordulón már Békésben élt, ahol
képeslapokon örökítette meg az ottani
népszokásokat. 1900-ban a Budapesten megrendezett I. Nemzetközi
Képes Levelezõlap kiállításon a „bécsi
Vevér Oszkár“ lapjai is szerepeltek,
melyekért ezüstérmet, Nürnbergben
pedig bronzérmet kapott. Békési
tartózkodása idején könyvkiadással is
foglalkozott. Az õ nevéhez fûzõdik
Pápai Páriz Imre ev. ref. lelkész 1647ben megjelent Keskeny út… címû, sok
kiadást megélt könyvének megjelentetése 1898-ban, egy alföldi lakodalmas könyv 1901-ben, Jákay Károly:
Letört virágok c. regénye 1904-ben.

Boromisza Tibor: Oszkár bácsi almát reszel

életkedvben néz el messze-tekintetû kék
szemével, minden földi hívságok felett
(…) Afféle bohém mûvészlélek, magántudós és vegetarista volt, aki többnyire gyalogosan rótta
az országutakat, egészségi okokból – mondogatta, de a pénztárcájához is ez illett jobban
(…) Élete volt a tanulás, ha talált egy érdekes
könyvet, arra a föld alól
is kerített pénzt (…)
Élete utolsó óráiban is
vidám kedélyû volt, mint
akinek már itt megnyíltak az egek csodálatos
titokzatosságai és látta
az odavezetõ helyes
utat.“
Az 1930-as évek elején
Boromisza Tibor: Vevér Oszkár pismányi háza dr. Antolik Arnold nyugalmazott polgármesEddigi adatvadász hálómban ez a ter vezetésével Izbégen jött létre az
három könyv akadt fent, de lehet, hogy elsõ magyar „vegetár telep“, aminek
vannak még mások is, s nem tudni, pátriárkája, az akkor hetven év körüli
hány. Mint ahogy azt sem tudni, hogy Véver Oszkár egy alkalommal így nyiVevér Oszkár és Boromisza Tibor latkozott magáról: „Shakespeare,
hogyan ismerkedtek meg, hol és Tolsztoj, Mereskovszkij, Romain Rolland
hogyan találtak egymásra. Akárhol és az én barátaim, és az eszmetársak, akik
akárhogy is volt, nem kellett hosszú körülöttem élnek, a testvéreim. Én
idõ ahhoz, hogy felfedezzék egymás- vagyok a legöregebb közöttük és a
ban a sok rokonvonást, az azonos legrégibb vegetár Izbégen… Ötvenhat
érdeklõdési köröket, mint a tartós kiló vagyok, közel húsz kilóval kevesebb,
barátság nélkülözhetetlen kellékeit. mint a hozzám hasonló magasságú
Boromisza Tibor 1935-ben, tízéves emberek, de ha belevetem magam a
távlatból ekként emlékezett vissza Dunába, meg sem állok, míg kétszer át
„Oszkár bácsira“, egyik kedvenc mo- nem úszom. Ha néha Pesten van doldelljére:
gom, oda gyalog járok.“
„A rozsdavörös gyümölcsfák között, a Boromisza Tibort barátai, kollégái
havas tisztásokon az apró házikók, közül többen is felkeresték, amikor
présházak és kunyhók olyatén húzód- Vevér Oszkárnál lakott. Közöttük az író
nak meg, mint a kitárt ékszeres doboz és kritikus, Kárpáti Aurél. 1923 õsz
fehér bársonyán ragyogó színpompás végén tett látogatásáról így számolt
drágakövek. Ebben a környezetben él be az egyik országos napilapban:
Vevér Oszkár bátyám, aki dúsbozontú, „Bádogfödeles kis villa. Elõtte lankás
fehér haja és szakálla közül vidám domboldal, vedlett szõlõsor. Mint vala-

mi elhagyott dzsidástábor földbe tûzött
pikái, meredeznek a szõlõkarók a leveletlen tõkék mellett. Túl a völgyön,
Üzbég felé, a Sátorhegy liláskék fala
hosszan elnyúlva vágja keresztbe a
narancssárga, alkonyati eget. Jobbra, a
nyolctornyú város alatt a Duna acélos
tükre csillog, akár egy századok elõtt itt
felejtett, óriási görbe török-kard. Az esti
sugárzás rozsdafoltokat vet rá. Igazán
festõi tájék, piktor szemének való, változatos talajának hullámzó formáival,
ég és föld gazdagárnyalású színeivel.
Ez a kis szoba, itt a domboldalon épült
villa hátsó részén, Boromisza Tibor
mûvésztanyája. Fala szinte eltûnik a
ráma nélkül felaggatott, friss képek
dekoratív tapétája alatt. A szekrények
tetején, a sarkokban, egymás elé állítva, mindenütt csupa kép: a szentendrei
tavasz, nyár és õsz dús festõi termése.
A szûk mûterem csupán raktára a színes
vásznaknak, amelyek mind kinn a szabad ég alatt, napos partokon, árnyékos
dombok alján készültek.“
A Magyarország címû lap fõszerkesztõje, Földi Mihály is járt Boromiszánál
látogatóban a Vevér-féle házban. Élményeirõl lapjában számolt be olvasóinak: „Nagybányai, szatmári, dunavecsei, Margit-szigeti, budai tájképek…
ott égnek körülötte a szobájában.
Egymás felé fordítva a teljes beérkezetlenség homályában világítanak
szekrényei tetején, a falnak támasztva.
Most elhagyta a szigetet (a Margitszigeti Kisszállóra utal, ahol Boromisza
Szentendrét megelõzõen lakott) és
magával vitte õket Szentendrére. Csak
a hely változott, a magány maradt.
Szentendrén, félreesõ kis városkában
gubbaszt a napjaival, hatalmas fényküllõivel, virító zöld fáival, tomboló színkoncertjeivel. Hallatlan erõ és munkakedv lobog benne, fáradhatatlanul
dolgozik és gondolkodik. Optimista
kedély. Csontos kemény fejének nyughatatlan magyar lázát hûs gondolatokba borogatja. Asztalán fekete kötésben
egy magyar Buddha-tanulmány, a
Dhammo, rajta ül fehér gipszben maga
Buddha-isten. Kemény nyakú magyar,
aki a mai sors mostohaságában Buddha
szelíd nirvánájával vigasztalódik, szilaj, lázadó vér, amely szentendrei magányában a szanszáró hûs körforgásain
hintázik, magyar festõ, aki örömét a
színekben, az életben, japános stílussal
enyhíti.“
A két tollforgató barát írásából is jól
kitetszik, hogy Vevér Oszkár és Boromisza Tibor emberi karaktere, szellemi
világa erõsen egybecsengett. Boromisza 1927 nyarán elköltözött ugyan
Szentendrérõl, de levélváltásaik és
harmincas évek közepén Vevérrõl írt
cikkei kapcsolatuk tovább élésérõl
tanúskodnak.
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„Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett
uralkodjék, hanem, hogy azt követni s annak engedelmeskedni
tanuljon.“ (Eötvös József)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó

Mézgás éger az év fája 2009-ben
A mézgás éger (Alnus glutinosa) vagy enyves éger a nyírfafélék (Betulaceae) családjába és az éger (Alnus)
nemzetségbe tartozó növényfaj. Szerte Európában nõ
patakok mentén és vízzel jól
ellátott területeken.
Kúpos formájú, 20 méternél
alig magasabbra növõ fa, de
mocsarakban, vízpartokon
elterülõ cserje is lehet. Törzse
egyenes, ágai nagyobbrészt
vízszintesen állnak. Kérge
fiatalon sima, fényes, fehér
pettyekkel, idõsebb korában
barnásszürke, táblásan felrepedezik. Hajtásai fiatalon
ragadósak (mézgások), lilásbarnák, kopaszok, fehérpettyesek. Rövid, nyeles rügyei tojásdadok, feketéslilák,
ragadósak. 5-10 cm hosszú levelei visszás tojásdadok, kétszer fogazottak.
Váltivarú, egylaki fa: megnyúló és pirosból hirtelen
sárgába váltó, végálló porzós
barkái tavasszal jelennek meg.
A kicsiny, vörösesbarna termõs füzérek a hajtások végén,
az elõzõ évi tobozkák mellett
nõnek a még levéltelen ágakon. Termése 1-1,5 cm hosszú
kocsányon lógó és kb. ugyanilyen hosszú, éretten sötétbarna áltoboz. Magja apró, ötszögletû, fényes barna, szár-

nyatlan. Gyorsan növõ fafaj,
már 30-40 éves korától bõven
terem magot. Tõrõl is kiválóan
sarjad, ezért állományaiban és
a patakpartok mentén gyakran
látni sarjcsokrait. Víz- és
fényigényes, melegkedvelõ, a
szennyezett levegõt jól tûri.
Folyók, patakok mentén, a síksági lápokon, oxigéndús termõhelyen gyorsan növekszik.
A mézgás éger a hegy- és
dombvidéki patakok mentén,
a mélyrétegû, tápanyagokban
gazdag talajon gyorsan nõ, a
vízzel bõven ellátott területeket uralja. Március-április
között virágzik. Gyökerein a
levegõ nitrogénjét megkötõ
sugárgombák (Actinomyces

alni) élnek. A nedvességnek
ellenáll, különösen víz alatt
tartós (hidak építésére kiváló
volt). Fája puha, jól faragható,
kérgében sok a csersav. Kidöntve narancssárga színû,
mely késõbb teljesen eltûnik.
Keresett, értékes árucikk. A
nedves vízzel bõven ellátott
talajokon elegyetlen állományokat alkot, az ilyen területek hasznosításában nincs
párja. 40-50 éves korától a
növekedése leáll, fája elértéktelenedik. Jól sarjad, de sarjállományait magról kell felújítani, mert a tuskók hamar
vénülnek.
Kéri Ildikó

A házi komposztálás
népszerûsítése
Beszámoló egy pályázat eredményeirõl
A Szentendtük a komrei Kistérségi
posztálással
Ipartestület
kapcsolatos
és a Szalatablókat,
m a n d r a
szóróanyaEgyesület
gokat, és beösszefogott,
mutattuk a
hogy szentkülönbözõ
endrei lakokomposztások körében
lási techniminél szélekákat. A desebb körben
cember-jaFonott komposzáló
ismertté válnuár hónajon a komposztálás. Közös pokban látogatható kiállítás
pályázatunk elnyerte a Szent- olyan módon készült, hogy
endrei Polgármesteri Hivatal annak anyagát az iskolák és
Környezetvédelmi Alap támo- közintézmények késõbb fel
gatását a 2008-as eszten- tudják használni.
dõben. A program keretében Figyelemfelkeltõ plakátokat
komposztálásról szóló bemu- helyeztünk ki boltokba, mûhetatóval összekötött elõadást lyekbe, mellyel – a helyi ipaszerveztünk 2008 októberé- rosokon keresztül – a lakosság
ben a Városházán. Meghívtuk figyelmét igyekeztünk felkela témában jártas SZIKE Kör- teni a komposztálás elõnyeire.
nyezet- és Egészségvédelmi Weboldalunkon komposztáEgyesület munkatársait. Gel- lási kisokost hoztunk létre,
lért Miklós elõadásán a la- ahol sok értékes információ
kosság, az önkormányzat megtalálható a komposztálásmunkatársai és diákok is szép ról, szelektív hulladékgyûjszámmal részt vettek. A hul- tésrõl: www.naporashaz.hu;
ladék játszóház és a Kom- www.szkit.hu.
pomata (játékos kérdezz- Komposztálási kérdõívet kéfelelek) is nagy sikert aratott szítettünk, melyben a komaz iskolásoknál. Az eseményen posztálási szokásokat mértük
a Kossuth rádió munkatársa is fel. A visszajuttatott kérdõrészt vett, a riport október 30- íveket feldolgoztuk, és az
án az Élhetõ világunk címû eredményt eljuttattuk az önmûsorban hangzott el. A hely- kormányzathoz. A felmérés
színen a résztvevõk komposzt- eredménye a Napórásház hontotót töltöttek ki, melynek lapján (www.naporashaz.hu)
kitöltõi között egy kom- megtekinthetõ.
posztládát sorsoltunk ki.
Szentendrei Kistérségi
November végén interaktív
Ipartestület
kiállítás nyílt a NapórásSzalamandra Egyesület
házban, melyen összegyûjtöt-

Kellemes, otthonos
környezetben várja Önt a

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

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

KATI-PEDIKÛR
3 percre a Kaiser’s-tõl,
a szentendrei Rózsakertben
Szolgáltatások:
Pedikûr
Manikûr
Kézápolás, kéz masszázs
Thai talp- és lábmasszázs
Idõpont egyeztetés
a 20/514-3323-as számon

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
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Az alma
Számos nép legenda- és mítoszvilágában kulcsfontosságú szereplõ az alma, mint a
szerelem és a termékenység
szimbóluma, az élet elixírje,
az istenek étele, a tökéletesség és a hatalom jelképe.
Már a középkorban is tudták,
hogy a lefekvés
elõtt
elfogyasztott
egy-két alma
mély és nyugodt alvást biztosít. A
Kaukázus õslakói a friss almalevet hasmenés, az almafõzetet pedig a légúti betegségek kezelésére alkalmazták.
A szárított (aszalt) alma fehérjét, zsírokat, 66% cukrot és
2% ásványi sót tartalmaz. Így
a szárított alma 5-6-szor
gazdagabb kalciumban, vasban, káliumban stb. mint a
friss gyümölcs. Vitamintartalma pedig aszalás közben
nem változik jelentõsen.
A gyümölcs pektin tartalma
nyugtatóan hat a gyomor- és
bélnyálkahártyára, leköti és
kivezeti a szervezetbõl a felhalmozódott toxinokat, a mérgezõ ólom, higany és más
nehézfém vegyületeit. Az alma képes lekötni bizonyos
radioaktív anyagokat is, ezért
szerepe lehet a rák megelõzésében. Megfigyelések
bizonyítják, hogy az emésztõcsatorna felsõ szakaszainak
daganatos megbetegedései
ritkábban fordulnak elõ almafogyasztó személyeknél. Tudományos tény, hogy az almapektin képes gátolni az
influenza A vírus fejlõdését is.
Az almában lévõ klorogénsav
hatékonyan megelõzi a vesekõ
képzõdését és a köszvény
kialakulását, mivel megakadályozza a húgysav képzõdését
a szervezetben. A gyümölcsben található kálium egyrészt
pozitív hatást gyakorol a
szívmûködésre, másrészt elõsegíti a felesleges folyadék
kiválasztását, így csökkenti a

vérnyomást és a vese- vagy
szíveredetû ödémákat.
Mivel az almában egyidejûleg
nagy mennyiségû vas és a
beépítéséhez szükséges folsav
található, a gyümölcs fogyasztása vérszegénység, terhesség vagy súlyos betegség
esetén is ajánlatos. A könnyen
emészthetõ cukrok és vitaminok fontos étrend-kiegészítõvé teszik ezt a gyümölcsöt máj- és epebetegek számára. A Cés P-vitamin, valamint
a magnézium sói együttes hatására növekszik az
érfalak áteresztõképessége,
csökken azok törékenysége. Ez
nagy segítséget jelent az érelmeszesedéssel és a visszérgyulladással küzdõk számára.
Egy régi angol mondás így
szól: Ha nincs fogkeféd, egyél
meg legalább egy almát! – és
nem alaptalanul. Tudományos
tény, hogy alapos rágás közben az alma 15 perc alatt
elpusztítja a szájüregben lévõ
baktériumok 90%-át, az almafogyasztó gyerekeknek kevesebb a szuvas foguk.
Az alma szépségápolásban is
élen jár. A XVI. századi Angliában a száraz, repedezett bõr
ápolására almából, sertészsírból és rózsavízbõl készült
kenõcsöt használtak. A népi
gyógyászatban tejföllel vagy
vajjal összekevert almapéppel
kezelték a szoptató asszonyok
kisebesedett mellbimbóit.
Bõrrepedésekre, fagyásokra
vékony almaszeleteket raktak.
Munkától érdessé vált kezünket minden este 2-3 percig
hámozott almadarabkával
masszírozzuk, majd mossuk
meg és krémezzük be. Száraz
és normál bõrre következõ
kozmetikumot készíthetünk
otthon: 1 evõkanál vajat, 1 tojássárgáját, 1 teáskanál mézet és 1 evõkanál almapépet
összekeverünk, 20-30 percig
az arcon hagyjuk, majd nedves kendõvel letörölve bekrémezzük.
Dr. Dimitrova Tatjana

Szemétszedés
Február 21-én és 22-én, szombaton és vasárnap 10 órától
két helyszínen várják a város tisztaságáért tenni akarókat:
szemétszedés lesz a Czóbel-sétány és hajóállomás környékén,
valamint a Pap-szigetnél induló Dunakanyar-sétánytól
egészen a Határcsárdáig. A VSZ Zrt. két konténert helyez ki,
valamint 100 zsákot és 50 pár gumikesztyût ad a résztvevõknek.
További részletek: http://agatity.hu/szemetszedes
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Gondolatok a téli madárvédelem kapcsán
Egy elõzõ Zöldpont rovatban
olvashattunk az év madarairól.
Gondolhatnánk, hogy mi, átlagpolgárok nyugodtan hátradõlhetünk, e területen nem
tehetünk semmit… Természetesen ez nem így van. Igaz,
hogy a vetési varjú még csak
költ a térségünkben – bár telepes fészkelései nem jellemzõek –, de kék vércse aztán
sajnos már végképpen nem
található a Dunakanyarban.
Úgyhogy nekünk a varjak
felmérésében kell kivenni a
részünket.
Bizony jó lenne pontosan
tudni, hol és mennyi varjú
fészkel a térségünkben, mert
a védelem alapja ez
lehetne. Ha már
figyelgetünk és számolunk, írjuk össze
a rokonokat: a dolmányos varjút és a
csókákat, hollókat
is. Mindehhez természetesen járni kell
a határt, néha-néha
fel kell nézni az égre
is, és a jegyzetfüzetet is elõ kell venni. Kiderül, hogy már
ez a feladat sem olyan
könnyen teljesíthetõ… (Aki
mégis részt venne a programban, keresse Szentendrey Gézát a 06-30-440-6640, vagy a
317-933-as telefonon, vagy a
szentendreygeza@gmail.com
drótpostán.)
A városi, urbanizált ember
bizony igencsak elvesztette a
kapcsolatát a természettel.
Sajnos gyermekeink is egyre
távolodnak az egészséges
életmódhoz feltétlen hozzátartozó természetkapcsolt
programoktól, a mai családi
programok is keveseknél jelentenek hétvégi kirándulást,
természetjárást, és különösen
ritkán természetbúvárkodást.
Az ilyen programok pedig sok

izgalmas, egészséges percet,
maradandó élményt jelenthetnek. A madárvédelemben való
részvétel is ilyen. Kiváló lehetõséget teremt az értelmes,
másokra is figyelõ, célirányos,
rendszeres, jó levegõn eltöltött, lelket-testet építõ
együttléthez.
Még javában tél lévén a madarak nagy részének nincs
módja a kalóriát jelentõ fehérjedús táplálkozásra, tehát olajos magvakkal kell pótolniuk a
hiányt. Ebben sokat segíthetünk nekik, amit tavasszal majd
meg is hálálnak nekünk. Etetésnél arra kell csak figyelnünk,
hogy rendszeres, folyamatos és

tápláló legyen. Az etetõk
feltöltése is szép, élvezetes
családi feladat lehet, az élelem
kihelyezésével már a gyerekeket is meg lehet bízni.
A fészkelésre alkalmas mesterséges fészekodúk elkészítésének idõszaka is a tél. A téli
természetvédelem feladata a
tájegység élõvilágának folyamatos „szemmel tartása“ is,
amely szintén közösségi és az
immunrendszert fejlesztõ idõtöltés. Iránymutatásul már
sok jó könyv áll rendelkezésre,
de segítségül lehet hívni a
helyi (Pilisi Természetvédelmi
Egyesület – PITE) és az országos szervezeteket is (Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület – MME).

Szerencsére egyre több óvoda
és iskola is bekapcsolódik a
természettudományos tantárgyaikhoz kapcsoltan, szakköri
tevékenységeik keretében a
természet- és madárvédelembe.
Példának most csak
a visegrádi Dunakanyar Erdei Iskola
Egyesület erdei általános iskoláját és a
szentendrei Napórásház égisze alatt
mûködõ Ökológiai
Kukkantót említeném. Mindkét társadalmi szervezet heti
rendszerességgel
szervezi
természetbúvármadarász-természetvédõ
programjait az általános iskolai korosztály részére. A „szakkörök“ nyitottak minden érdeklõdõ számára. A gyermekeknek szervezett programokat szaktanárok, természetvédelmi szakemberek vezetik, és az évszakokhoz kötött
tematikában a DunakanyarDuna Ipoly Nemzeti Park természeti és kulturális értékeinek megismerése a cél.
Mindezt vetítéses teremfoglalkozások, elõadások, szakmai kirándulások, -foglalkozások, természetvédelmi barkácsolások és nyári táborok rendszere szolgálja.
Szentendrey Géza

12 kultúra
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A szentendrei
mûvészek új
találkozóhelye
Az alábbi köszöntõbeszéddel nyitotta meg dr.
Dietz Ferenc polgármester Lukács Tibor festõmûvész kiállítását február 10-én.
Felemelõ érzés, hogy itt, a Városháza Galérián szinte havonta újabb és újabb szentendrei mûvészeket köszönthetek.
Egymást váltják a szebbnél
szebb tárlatok, s úgyszólván ez
a hely már a város kamaratermeként mûködik. A Városháza

a maga kiállításaival városmissziós feladatot tölt be,
hiszen itt a nagykövetek,
magas rangú külföldi és belföldi vendégek, közéleti személyiségek fogadása során képet
kaphatnak Szentendre hangulatáról, az itt élõ emberek,
mûvészek városszeretetérõl. A
kiállítás-megnyitót megelõzõen Tömböl László vezérkari
fõnök tekintette meg ezt a
galériát, amelynek kapcsán
nemcsak a fejlesztési elképzelésekrõl, közös tervekrõl
esett szó, hanem a város
mûvészeti értékeirõl is. (...)
Lukács Tibor építészmérnöknek tanult Leningrádban,
majd Szentendrén telepedett
le. Mesterének Deim Pált vallja, akitõl sokat tanult, folytatva a szentendrei modern
mûvészeti irányzatokat. A 90es évek elején Skóciában járt
tanulmányúton, majd Németországban, késõbb ugyanitt
részt vett különbözõ mûvésztelepek munkájában. (...)
Számos hazai és külföldi kiállítás (fõként Németországban
és Lengyelországban) fûzõdik
nevéhez. 1995-ben Barcsaydíjat kapott (...) Lukács Tibor-

nak ez a második tájképkiállítása városunkban (…) azóta
számtalan egyéni és csoportos kiállítása volt Szentendrén
és Magyarországon, valamint
külföldön is. Talán kevesen
tudják, hogy nemcsak festõ,
hanem szobrászmûvész is.
Lukács Tibor mûvészete hûen
tükrözi a szentendrei hangulatot. Az utca embere által folyamatosan inspirálva készülõ
képek kihívást jelentenek a
mûvész számára, hisz ahogy
maga fogalmazott „mindig
formában kell lenni“. Házak,
ablakok, szakrális jelek – a
képeken minden ízében Szentendrét jellemzik. Az akvarellek
tojás-sárga világa, a Szentendrére jellemzõ girbe-gurba
utcák, melyeken a motívumok

– a kandelláberek, templomtornyok és háztetõk – ismétlõdnek. A város iránti rajongást, érzéseinket fejezik ki
az alkotások, melyek több
nézõpontból ábrázolják a Fõ
teret, a Görög utcát, a Városház teret, a Híd-lépcsõt, az
Alkotmány utcát, a Bogdányi
utcát. Szentendre egybeolvad
a tájjal, melynek szerves része
a Duna is. Az élénk színek, a
melegség a tavaszi-nyári-õszi
Szentendrét mutatják meg
hangulataival. A képeken
átsüt, hogy Lukács Tibor szíve
Szentendréért lüktet.
A kiállítás megtekinthetõ
március elejéig a Városháza
Galérián
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Nem evilági tájakon?
Vajda Lajos kiállítása a Nemzeti Galériában
Meghosszabbított nyitva tartással, március 1-jéig még látható a száz éve született
Vajda Lajos gyûjteményes kiállítása a Budavári Palotában. A zárás után több európai
városban és a tengerentúlon is bemutatják az anyagot. A szentendrei Vajda Lajos
Múzeum épületében ezért december 30-ig más témájú idõszaki kiállítások lesznek.
Senki sem próféta a saját hazájában. Biztos vagyok benne,
hogy az 1986 óta fennálló
szentendrei Vajda Lajos Múzeumban sok helybéli nem járt,
azok sem, akiket egyébként
érdekel a képzõmûvészet.
Most itt az alkalom megismerkedni a teljes életmûvel.
A tavalyi szép, Szentendrei
Képtárbeli tárlat után egy minden eddiginél teljesebb Vajdaanyagot láthatunk a várban.
Ráadásul a kiállítást valamiért
nagyon aktuálisnak, „ütõsnek“ érzi a nézõ. Talán a közhangulat, a válság okozta szorongás, a sokunk által érzékelt
egzisztenciális fenyegetettség miatt? Esetleg belejátszik
kisebbség és többség látványosan romló viszonya a nehezedõ gazdasági körülmények idején? Tény, hogy az
utóbbi évtizedben külföldön
is erõteljes érdeklõdés tapasztalható Vajda Lajos életmûve
iránt, mely Bartók Béla jelentõségéhez mérhetõ.
Vajda Lajos életmûve sok 20.
századi és kortárs szentendrei
festõt megérintett. A mûvészettörténészek, kritikusok,
gyûjtõk, értelmiségiek többsége egyetért abban, hogy
mûvészete egyetemes jelentõségû, és honi viszonylatban
is csak a legnagyobbakhoz,
Csontváry, Ferenczy, Rippl-Rónai teljesítményéhez mérhetõ.
A mindössze 33 évet élt (19081941) mûvész kezdetben a
maroknyi festõt számláló
„szentendrei fiatalok“ körében
vált példaadóvá. A világháború
után az ún. Európai Iskola a
magyar avantgárd egyik legendás alkotójaként tisztelte.
A hivatalos kultúrpolitika
mégis alig vett tudomást róla.

Egy 1983-ban megjelent monográfia (Mándy Stefánia,
Corvina, Budapest) sokat tett
a nem könnyen értelmezhetõ
mûvészi pálya népszerûsítéséért, a nagyközönség elõtt
azonban Vajda Lajos munkássága még ma sem ismert.
Puritán alkotásainak befogadása a rendszeresen kiállításra járó érdeklõdõk számára is különleges kihívást és
kivételes élményt jelent.
A mostani, közel 250 mûvet
számláló válogatás budapesti
és vidéki közgyûjteményekbõl, külföldi és hazai magángyûjteményekbõl tevõdött
össze. Az életpályát idõrendben végigkövetõ tárlat magyarázó szövegekkel és kísérõ
dokumentumokkal segíti a
nézõket a látvány feldolgozásában. A kamaszkori rajzvázlatoktól a korai konstruktív kísérleteken át elvezet az
izgalmas fotómontázsokig, az
egy vonallal megrajzolt szentendrei népi motívumoktól az
ikonos képekig. Egy csoportba kerülnek az érzékeny színvilágú maszkos képek, a háború rémét érzékeltetõ szürreális víziók, és végül szénrajzainak megrázó sorozata.
Kiemelt helyet kapnak az életmû kulcsdarabjai, mint a
Felmutató ikonos önarckép
vagy a Szentendrei házak feszülettel.
A kiállítás részletesen ismerteti, fotókkal is bemutatja az
indulás körülményeit. Vajda
Lajos pályafutásának egyik
döntõ mozzanata, hogy családja 1916-ban Szerbiába
költözött. Fontosak azok a kulturális hatások, amelyek ott
érték: a bizánci mûvészet, az
ikonfestészet, a szerb folklór.

Képek és etûdök a lélekbõl
Gyimóthy Gábor festõmûvész és Vedres Csaba zeneszerzõ február 28-án, szombaton este 7 órakor
a leányfalui Faluházban mutatja be közös cd-jét, a „Pszichogrammákat“. A lemez tartalmazza
Gyimóthy Gábor rövidfilmjét, számos festményének képét, valamint Vedres Csaba huszonhét,
többségében elektromos-digitális zenei etûdjét 56 percben. A szerzõk összesen száz, számozott
és dedikált példányban jelentetik meg a korongot. A bemutatón – amely egyben kiállítás-megnyitó is lesz – élõzene nem hangzik el, de az alkotók levetítenek egy rövidfilmet, s szólnak
néhány szót mûveikrõl, azok keletkezésérõl, céljáról. A megnyitóra a belépés ingyenes.

Vajda Lajos
Szentendre
fõterén,
1939-ben

Ez a kapcsolat hazatelepülésük
után sem gyengült, hiszen
Szentendrére, a magyarországi szerb kultúra központjába
költöztek. 1935-tõl Korniss
Dezsõvel módszeresen rajzolták a szentendrei házakat s
a közeli Szigetmonostor parasztportáit, mások által addig
figyelemre sem méltatott
építészeti részleteit. Ez az ún.
„szentendrei program“, amit
írásba is foglaltak.
A tárlat bemutatja a Kassákféle Munka-kör vonzásának,
majd a Párizsban töltött
éveknek az eredményeit, az
1937-es szürrealista fordulat
hatását. Vajda ekkor végképp
leszámolt a szocializmusba
vetett hittel s az avantgárd
utópiáival. Egyre nagyobb
jelentõséget tulajdonított az
ösztönös, individuális sajátosságoknak: „engem ma nem
érdekelnek az objektív igazságok... szívesen vállalom magamra a tudományellenesség
és a nagyképûség ódiumát és
merek szubjektív lenni“ – írta.
A Magyar Memzeti Galéria és a
szentendrei Erdész Galéria
közös kiállításának kurátora
Pataki Gábor mûvészettörténész és Gergely Mariann muzeológus. Jelen írást a Demeter
Judit által szervezett sajtókávéház, valamint a MNG honlapja és katalógusa nyomán
állította össze:
Gaján Éva
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Kettõs évforduló
80 éve született Vujicsics Tihamér
– 35 éves a Vujicsics együttes
Vujicsics-jelenségrõl beszélnek az õt egykor személyesen,
jól ismerõ kortársak, a barátok és a zenei élet szereplõi.
Három meghatározó jellemzõjeként a spontaneitást, a zsenialitást és a minden iránt való
érdeklõdést és határtalan nyitottságát emeli ki szinte mindenki. Nyitottsága nemcsak a
zene, hanem az emberek felé
is kitárulkozóvá, befogadóvá
és féktelenné tette, annak
minden építõ és idõnként
gátakat emelõ vonzatával.
A mindenhová magával vitt
furulyájával a legváratlanabb
helyzetekben, csak úgy spontánul, sokszor életre szóló

már mit tanulnia tõlem“.
A szenvedélyes népzenegyûjtõ, zeneszerzõ, a népi hangszereken bravúrosan játszó,
különös adottságú és képességû zenész és zenetudós,
egyik kortársa megfogalmazása szerint, „az utolsó garabonciás“.
Nem tudott nemet mondani,
mindig túlvállalta magát, ami
gyakran szétszórtsághoz vezetett. Kedves történet szól
arról, hogy amikor a Pécsi
Balett ötéves fennállásához
érkezett, az ünnepi mûsor
zenéjével Vujicsics Tihamért
bízták meg. A zenei partitúra
lejegyzése azonban – hiába

okozó repülõgép-szerencsétlenség megtörténte után kapott mélyebb jelentést, értelmet.
Vujicsics Tihamér 1975-ben
a Rákóczi-induló gyökereit
ment kutatni az egykori
Perzsiába, amikor Damaszkusznál máig ismeretlen okok
miatt a repülõgép lezuhant.
A zenetudós váratlan halála
óriási, pótolhatatlan lehetõségtõl fosztotta meg azokat a
hangszeres zenével komolyan
próbálkozó fiatal fiúkat, akik
nem sokkal a katasztrófa elõtt
a budakalászi szerb búcsúban
ismerkedtek meg vele. Az õ
figyelmének elnyerése vezette

Grafikai árverés
A MÛVÉSZETMALOM TOVÁBBFEJLESZTÉSÉÉRT
február 28. szombat, 17 óra
Az árverést vezeti:
Marsó Diana, az ARTE Galéria
tulajdonosa
Árverésre kerülnek a Szentendre Mûvészetéért Közhasznú Alapítvány tulajdonában
lévõ egyedi és sokszorosított
grafikai mûvek, valamint
kortárs mûvészek és mûgyûjtõk felajánlott alkotásai
élményben részesítette az
éppen jelenlévõket. De minden hangszeren „beszélt“,
amit a kezébe vett, és több
nyelven énekelt. Permanens
közlési vágy tartotta lázban.
Varázslatos egyéniség volt,
hatalmas zenei ötlettárából
táplálkoztak improvizációs
bravúrjai.
A szerb, horvát, magyar, szlovák és más nyelvû népdalok
világában nevelkedõ Vujicsics
Tihamér Pomázon született a
helyi szerb pap, Vujicsics
Dusán egyik fiaként. Mire magasabb iskolába került, oly
mértékben ismerte a kelet- és
közép-európai, benne a magyar népzenét, hogy a Zeneakadémián Kodály Zoltán felmentette õt órái látogatása
alól, mert mint mondta: „Nincs

volt már kész a fejében, az
utolsó percig váratott magára.
Eck Imre koreográfus és társai
cselhez folyamodtak, bezárták
õt egy zeneterembe, ellátták
étellel, itallal, aminek meg is
lett az eredménye: a „rab“
zeneszerzõ az ajtó alatt laponként csúsztatta ki az
elkészült partitúrát.
Szilágyi János és Gothár Péter
a hetvenes évek elsõ felében
egy hosszú interjúfilmet készített Vujicsics Tihamérrel,
festõi környezetben, Szentendrén. Sok mindenrõl kérdezte õt a riporter, így a halálról is, s amikor éppen errõl
beszélt, egy menetrend szerint
közlekedõ repülõgép haladt el
nagy zúgással felettük. Az
akkor mindennapos légijárat
csak pár év múlva, a halálát

õket gyakorlásaik közben, s
nem hiába, mert a búcsú
közönsége elõtt – micsoda
megtiszteltetés – beállt maga
is közéjük zenélni. A friss és
sokat ígérõ ismeretség létrejötte után azzal váltak el, hogy
Damaszkusz után keresik egymást. A szó fizikai értelmében
erre már nem kerülhetett sor,
de a fiúk együtt maradtak, felvették az õ nevét, s mint
Vujicsics együttes idén harmincöt éve õrzik és viszik
magukkal idehaza és szerte a
világban egy nagyszerû ember, egy kiváló zenetudós és
egy különleges elõadómûvész
szellemi örökségét, Vujicsics
Tihamér zenébõl-szõtt keserû,
vad lét-ragyogását.
Török Katalin

Vásárlási feltételek:
Jutalék nem kerül felszámításra, fizetendõ a leütési ár.
A fizetés módja helyben vagy
1 héten belül készpénzzel.
Telefonos licitálásra való
bejelentkezés és vételi megbízás adása lehet:
Marsó Diana: 20 477 42 28
vagy Urbán Ágnes: 30 99 66
199 telefonján, legkésõbb az
árverés megkezdése elõtti
1 órával
Az árverésre kerülõ alkotások február 21–27. 10–18
óra között megtekinthetõk
a MûvészetMalomban
(Bogdányi u. 32.)
www.muveszetmalom.hu;
és az interneten az
www.axioart.com oldalon

Az árverésen az alábbi mûvészek
alkotásaira lehet licitálni:
Aknay János, Almási Gertrúd,
Apáti Abkarovics Béla, Árvai
László, Asszonyi Tamás, Ásztai
Csaba, Baksai József, Bálint
Endre, Balogh László, Baska
József, Bihon Gyõzõ, Bohus
Áron, Budahelyi Tibor, Csáki
István, Csíkszentmihályi Róbert,
Csorba Simon László, Dienes
Gábor, efZámbó István, Farkas
Ádám, Farkas Zsófia, feLugossy
László, Frózsi-Nánássy Tibor,
Göllner Miklós, Gy. Molnár István, H. N. Mira, Hajdú László,
Huber András, Ilosvai Varga
István, Ismeretlen, Iványi Grünwald Béla, Jakovics József,
Jávor Piroska, Kaveczky Zoltán,
Kocsis Imre, Kótai Tamás, Lehoczky Krisztina, Lukács Tibor,
Lukoviczky Endre, Magyar Gábor, Margit Szabolcs, Matzon
Ákos, Mezei Sándor, Molnár
Bertalan, Nagy Barbara, Nagy
Elõd, Orbán Attila, Páljános
Ervin, Paulovics László, Péreli
Zsuzsa, Pistyur Imre, Porscht
Frigyes, Rákossy Anikó, Reich
Gábor, Rényi Katalin, Sóváradi
Valéria, Sz. Varga Ágnes, Szablyár Zsuzsanna, Szánthó Imre,
Szilárd Klára, Szõnyi István,
Véssey Gábor, Vincze Ottó, Vinkler Zsuzsanna, Zászkaliczky
Ágnes.
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ADÁSVÉTEL
Internethez laptop eladó. Ára: 25
ezer Ft. Tel. 06-30-299-0376.

angol nyelvtudással. Jelentkezését
fényképes szakmai önéletrajzzal,
elérhetõségekkel a következõ e-mail
címen lehet: budapest@sorapharm.
com.

Jó állapotban lévõ családi futópad
eladó. Tel. 06-70-336-5530.

ÁLLÁST KERES
Sürgõsen eladó faipari gépek, asztali
marógép, korongcsiszoló, fúrószuport,
amely motorral van ellátva. Ár megegyezés alapján. Tel. (26) 314-767, 16tól 20 óráig.

ÁLLÁS
Nagy Sándor Képkeretezõ MûhelyeMûvészbolt részmunkaidõs kollégát
keres. Érettségi és angol nyelvtudás
szükséges.
Önéletrajzokat
az
info@nskeret.hu címre várjuk.
Varrodámba varrónõt keresek. Tel. (26)
316-503.
Mûvészeti intézmény másodállásban
foglalkoztatna szakképzett mozigépészt. Alapfokú projektorkezelési és
hangtechnikai ismeret szükséges. Tel.
06-20-332-7634.
Az Alkotó Gyermekmûhely és
Kulturális Iskola Egyesület március 20-i beadási határidõvel, nyilvános pályázatot hirdet, a fenntartásban lévõ „AGY Tanoda“
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola (Szentendre,
Jókai u. 3.) igazgatói munkakörének betöltésére.
Pályázati feltételek:
www.agytanoda.hu.
További információk:
06-30-822-3003.
Szentendrei zöldségüzletbe eladót
keresünk változó beosztásban, 4 órás
munkakörbe. Fiatalos nyugdíjas is
lehet. Tel: 06-30-382-7189, 9 és 14
óra között.
Szentendrei zöldségüzletbe éjszakai
munkára megbízható férfi munkatársat keres. Tel: 06-30-382-7190, 9 és
14 óra között.
Szentendrei festéküzletbe férfi eladót
felveszek. B-kategóriás jogosítvány
követelmény, festékismeret elõny. Tel.
(26) 302-944, hétfõtõl péntekig 7-tõl
17-ig.

Takarítás! Több éves tapasztalattal és referenciával rendelkezõ
takarítópáros megegyezés szerinti idõbeosztásba vállalná: mûhelyek, éttermek, presszók, családi
házak, nyaralók, takarítását, kertek gondozását. Tel: 06-30-8994882, 06-70-419-8201.
Kedves, fiatal, referenciával és gyakorlattal rendelkezõ hölgy gyermekfelügyeletet vállal. Megbízható és gyermekszeretõ vagyok. Autóval rendelkezem. Tel: 06-30-948-9343.
Mérlegképes könyvelõ Szentendrén és
környékén részmunkaidõben teljes
körû könyvelést vállal. Tel: (26) 313639.
Fiatal, leinformálható nõ referenciával gyermekfelügyeletet, takarítást
vállal. Tel: 06-30-813-9938.
Nyugdíjas építõmérnök felelõs
mûszaki vezetést vállal. Tel: 0630-934-4992.

KIADÓ LAKÁS
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.
1+2 félszobás lakás kiadó az angol
házakban márciustól. Tel. 06-30586-1715.
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. 06-70-314-8100.
Szentendre belvárosában 50 nm-es
összkomfortos lakás kiadó, irodának
is. Tel. (26) 385-911 este, 06-20-9777721, napközben.
Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel. 0630-949-6456.
50 nm-es, gázfûtéses, II. emeleti
bútorozott lakás kiadó. Tel. 06-30387-1540.

Szentendrei éttermünkbe pultos és
kézilányokat felveszünk (alkalmanként is). Tel: 06-20-582-8847.

Szentendre, Ady Endre út alatt bútorozott garzonlakás kiadó. 45 ezer Ft/hó
+ rezsi + kaució. Tel. 06-20-347-4056.

Iskola 8 órás takarítót keres 14–22
óráig. Tel: (26) 302-5950.

Püspökmajor-lakótelepen magasföldszinti, erkélyes, étkezõkonyhás, 2
külön nyíló szobával, egyéni vízmérõvel ellátott, számlaképesen kiadó. 60
000 ezer Ft + rezsi. Tel: 06-20-4331946.

Eboltás
Az ebek kötelezõ, összevezetéses, „akciós“ veszettség elleni kampányoltása
Pest megyében idén március elsejétõl
május elsejéig tart. A Magyar Állatorvosi
Kamara (www.maok.hu) állásfoglalása és
a mai kor igényei szerint az olyan településeken, ahol állatorvosi rendelõk
mûködnek, ott az utcai összevezetéses
tömegoltás helyett megjelölt idõpontokban a rendelõkben,vagy az állatorvost
házhoz híva kell elvégezni az oltást.
Fontos,hogy a veszettség elleni oltás
egész évben elvégezhetõ, a kampányidõszakban a megjelölt idõpontokban
3000 Ft/eb áron,a kötelezõ féreghajtó
akciós ára 200 Ft/tabl./10 ttkg.
A kampányidõszak megjelölt napjain kívül
és a kampányidõszakon kívül 2009-ben
a veszettségoltás díja 3500 Ft/eb,
féreghajtó ára a tablettától függõen 400550 Ft/10 ttkg.

Kétszobás lakás kiadó a Püspökmajorlakótelepen. Tel: 06-20-522-7224, 14
és 20 óra között.

lalkozásnak kiváló. Ár: 69,9 millió Ft.
Tel. 06-30-977-3588.

Szentendrén, a Rózsakertben kiadó I.
emeleti, 4 szobás, 91 nm-es, konvektoros lakás hosszú távra. Tel. 06-70401-9175, az esti órákban.

EGÉSZSÉG

A Pap-szigeti lejárónál 2,5 szobás
téliesített üdülõ, hosszú távra kiadó.
50 000 ezer + rezsi. Tel. 06-30-2175405.
Szentendrén, a Füzesparkban lakások,
üzletek kiadók. Tel: 06-20-934-5539.
Szentendrén, családi házban 40 nmes önálló lakás kerthasználattal kiadó.
40 ezer Ft + rezsi/hó. Tel. 06-30-3119231.
Szentendrén, családi házban, leinformálható hölgy részére szoba kiadó, 35
ezer Ft/hó+rezsiért. Tel. 06-30-3119231.
Különálló házban szoba kiadó férfinek
vagy hölgynek. Tel: (26) 314-767, 16tól 20 óráig.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrei zöldségesbe férfi eladót
keresünk. Tel. 06-20-480-5906.

Gyógyszeripari, egészségügyi vállalkozás szentendrei irodájába gyakorlott marketing asszisztenst keres jó
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A veszettségoltás beadható, kérhetõ ún.
kombinált oltás formájában is, amikor is
a vakcina védelmet nyújt a legtöbb vírusos fertõzõ betegség ellen is (szopornyica, parvo, fertõzõ májgyulladás, kennelköhögés, leptospirózis) 7000 Ft/eb.
Az oltások idõpontjai
DR. SZOLNOKI JÁNOS
Szentendre, Állatkórház, Római sánc
2/B., 317-532, 06-30-9370-863
Márciusban: 7., 14., 21., 28. szombati
napokon 9-tõl 12 óráig
Áprilisban: 4., 18., 25. szombatokon
9-tõl 12-ig
Barackos u. 135., állatorvosi rendelõ
Március 7. szombat 8-tól 9-ig
Április 4. szombat 8-tól 9-ig.
Tahitótfalu, állatorvosi rendelõ,
Szentendrei út 6. (Tahi hídfõnél)
Március: 6., 13., 20., 27. pénteki
napokon, 16-tól 18-ig
Április 3., 17., 24. pénteki napokon
16-tól 18-ig

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó (vagy kiadó). Tel.
06-30-233-5531.
Leányfalun két db 200 nöl-es telek
kitûnõ helyeken 13 millió Ft-ért
eladók. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, a legkitûnõbb helyen, fõút mellett, 2000 nm-es
ingatlan 100 m hosszan Dunaparttal, vállalkozás céljára is szuper, 60 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén, társasházban másfél szobás, 40 nm-es, átminõsíthetõ nyaraló kitûnõ állapotban 8,5
millió forintért eladó. Tel. 06-30299-0376.
Szentendrén, kitûnõ helyen kétszintes, felújítást igénylõ, 2x100
nm-es lakóház, 300 nöl telken,
korrekt áron, 26 millió forintért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Pap-szigetnél részben felújított,
tehermentes, egyszobás garzonlakás
eladó, 7,9 millió Ft. Tel. 06-30-4951058.
Szentendrén 1080 nm-es, csendes
helyen lévõ építési telek 21, 9 millió forintért eladó (25%-os beépíthetõség). Tel. 06-20-926-3353.
Tahiban háromszintes, nyolcszobás,
négy fürdõszobás családi ház energiatakarékos központi fûtéssel, kétállásos garázzsal 1200-as saroktelken
eladó. Többgenerációs családnak, vál-

Autogén tréning tanfolyam indul március elején Szentendrén dr. Magyar
Erzsébet pszicho- és hipnoterapeuta
vezetésével. Tel. 06-20-931-3742,
(26) 313-059.
Kismama jóga a 14. héttõl: átmozgat,
ráhangol a babádra, ellazít, felkészít a
szülésre. Szentendrén szerdánként!
Tel. 06-30-512-0051.

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

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz
éjjel-nappal, hétvégén is. Mosogatók,
WC-k, csatornák, vizes helyiségek
lefolyóinak tisztítása garanciával. Tel.
(06-1) 240-8113, 06-30-912-9017,
06-20-335-3411.
Bútor- és egyéb szállítás, be- és kirakodás, csomagolás, költöztetés akár
éjszaka, munkaidõ után, hétvégén is,
gyorsan és kedvezõ áron. Friss és
kreatív egyetemisták várják hívását!
Tel: 06-20-347-0258, 06-30-4931553.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.

ÜZLET
Szentendrén, fõúton kiadó 70 nm-es
helyiség, amely alkalmas raktárnak,
mûhelynek, gk. beállónak. Tel. 06-20591-7501.
Szentendre Fõ terén üzletrész kiadó.
Ugyanitt kétszintes üzlet kiadó. Tel.
06-30-296-6962, 06-30-430-1063.

Tradicionális jóga kedd és csütörtök
reggel az Art-Unió Galériában, Szentendrén. Tel. 06-30-512-0051.
www.kati-masszazs.com. Tel: 06-30657-0950.

Szentendrén, forgalmas helyen üzlethelyiséget vennék. Tel. 06-70-2484524.
Szentendrén, a Bogdányi utcában,
üzlethelyiség március 1-jétõl bérbeadó. Tel. 06-20-944-1844.

OKTATÁS
Matematikából, fizikából korrepetál
okleveles mérnök-tanár eredménycentrikus módszerrel. Tel. 06-30-3300554.
Korrepetálás! Matematikából és magyar nyelvbõl korrepetálást vállalok
kisiskolásoknak. Tel. 06-20-476-6477.

Szentendrén, a Bogdányi utca 46. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20311-9958, (26) 314-203.
Szentendrén a Vasvári utcában a
Gyöngyszem Kávézó kiadó. Tel: 06-20934-5539.

EGYÉB
Érettségire felkészítés történelembõl,
mûvészettörténetbõl. Tel: 06-30-5405639.

TÁRSVARÁZSLÓ: országos adatbázissal, személyre szabott esély a
boldogsághoz Óbudán Tel. 06-20-5187404

SZOLGÁLTATÁS
Kõmûves-, ács-, hõszigetelési-munkákat, kertépítést vállalunk. Kisebb

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431
este 18 óra után 06 26/312-290
KERESSÜK GAZDÁIKAT

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

megbízásokat is teljesítünk. Tel. 0630-311-9231.

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.

Kárpótlási jegy végsõ vásárlása, legnagyobb áron, most. Tel. 06-70-2484524.

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

amerikai-spanyol, romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ: Woody Allen
Duna-korzó 18.
20.15 ANNA BEKATTANVA
tel. 26/300 946
színes, feliratos, spanyol, romanwww.partmozi.hu
tikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft
Rendezõ: Julio Medem
Február 20. péntek
18.30 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ. Woody Allen
20.15 CSELEK
Színes, feliratos, lengyel filmdráma, 95 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski

Február 24. kedd
18.00 CSELEK
Színes, feliratos, lengyel filmdráma, 95 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski
20.15 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol, romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ: Woody Allen

Február 21. szombat
10.00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
Noémi és Noella – az ESZME
társulat bábjátéka
Elõtte kakaó és sütemény, utána
kézmûves foglalkozás a gyereknek.
Belépõjegy: 800 Ft
(3 fõre 2000 Ft)
14.30 ESTI MESÉK
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
vígjáték, 100 perc, 2008 (Korhatár
nélkül)
16.15 ÉJJEL A PARTON
Színes, feliratos, amerikaiausztrál, romantikus dráma, 97
perc, 2008 (12)
18.15 CSELEK
Színes, feliratos, lengyel filmdráma, 95 perc, 2007 (12)
Rendezõ: Andrzej Jakimowski
20.00 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ. Woody Allen

Február 25. szerda
18.30 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai-spanyol, romantikus film,
96 perc, 2008 (12)
Rendezõ: Woody Allen
20.15 ANNA BEKATTANVA
színes, feliratos, spanyol, romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem
Február 26. csütörtök
18.00 VÁROSTUDÁS
SZABADEGYETEM
Szalai András építész,
mûvészettörténész elõadása
20.15 PÁRIZS, SZERETLEK
Színes, feliratos, svájci-francia
romantikus film, 120 perc, 2006 (12)
Február 27. péntek
18.00 KISVÁROSI ÜNNEP – Shäffer
Erzsébet ajánlásával
Fekete-fehér, magyarul beszélõ
francia vígjáték, 78 perc, 1948
Rendezõ: Jacques Tati
20.00 EGY CSÉSZE TEA SCHÄFFER
ERZSÉBETTEL

Február 22. vasárnap
10.30 ESTI MESÉK
Színes, magyarul beszélõ, amerikai
vígjáték, 100 perc, 2008 (korhatár Február 28. szombat
nélkül)
14.30 CINCIN LOVAG
CSALÁDI MOZIDÉLUTÁN
Színes, magyarul beszélõ angol16.00 „KELET FELÕL, FEHÉR
amerikai animációs film, 87 perc,
FÉNYBEN TÁMAD A HOLD...“
2008 (Korhatár nélkül)
16.00 ÉJJEL A PARTON
Színes, feliratos, amerikai-ausztrál
romantikus dráma, 97 perc,
2008 (12)
18.00 ANNA BEKATTANVA
színes, feliratos, spanyol romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem
20.15 AUSZTRÁLIA
Nagy Zoltán tibetológus filmje
Szinkronizált ausztrál-amerikai
Tibetrõl. A vetítés után
filmdráma, 166 perc, 2008 (12)
beszélgetés az alkotóval.
Rendezõ: Baz Luhrmann
Belépõjegy: 700 Ft
16.00 FESSÜK MEG A ZENÉT,
Március 1. vasárnap
JÁTSSZUK EL A SZÍNT!
10.30 CINCIN LOVAG
Farkas Verával 6-11 éveseknek
Színes, magyarul beszélõ angol(A két programra együttesen,
amerikai animációs film, 87 perc,
családi belépõjegy váltható)
2008 (Korhatár nélkül)
18.15 ÉJJEL A PARTON
15.45 AUSZTRÁLIA
Színes, feliratos, amerikaiSzinkronizált ausztrál-amerikai
ausztrál, romantikus dráma, 97
filmdráma, 166 perc, 2008 (12)
perc, 2008 (12)
Rendezõ: Baz Luhrmann
20.15 CSELEK
18.45 ÉJJEL A PARTON
Színes, feliratos, lengyel filmdráSzínes feliratos amerikai-ausztrál
ma, 95 perc, 2007 (12)
romantikus dráma, 97 perc,
Rendezõ: Andrzej Jakimowski
2008 (12)
Február 23. hétfõ
18.30 VICKY CRISTINA BARCELONA
Színes, magyarul beszélõ,

20.30 ANNA BEKATTANVA
Színes, feliratos spanyol romantikus dráma, 118 perc, 2007 (16)
Rendezõ: Julio Medem

MEGNYÍLT A P'ART MÛVÉSZ-MOZI KÁVÉZÓJA
Szeretettel várjuk kedves régi és új vendégeinket!
Nyitva tartás: minden nap 12 órától 24 óráig

Krizbai Gergely kiállítása a Dalmát-kávézóban
A kiállítás meghosszabított nyitva tartással február 28-ig látható
a Dalmát-kávézóban (Bartók Béla utca).
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Koncertek
VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
OLTAI ADRIENNE TERME
Duna-korzó 16.
Február 27. péntek 18 óra
HANGVERSENY
J. HAYDN HALÁLÁNAK
200. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Mûsor:
B-dúr trió
G-moll trió
A-dúr trió
Oláh Aino – csembaló
Papp Dániel – hegedû
Deák György – gordonka
Következõ koncertek:
április 16. 18 óra,
május 15. 18 óra.
A hangverseny a
Clavicembalo Alapítvány
szakmai támogatásával
jött létre.
www.clavicembalo.fw.hu
A belépés díjtalan!

DMH BARLANG
Duna-korzó 11/A
Tel./fax: 26/312-657
Február 20. szombat
20 óra
SAJNOS BATÁR
Jegyár: 600 Ft

Farsang
Leányfalu Iskolaügyéért Közalapítvány ismét megrendezi
a hagyományos farsangi bálját olcsóbb belépõkkel február 21-én, szombaton 19
órától az iskola tornatermében a Leányfalu Iskolaügyéért Közalapítvány szervezésében
A bállal kapcsolatos információk és asztalfoglalás: 06-30346-7020
Belépõjegy jelmezben:
1500 Ft helyett 1000 Ft
Belépõjegy jelmez nélkül:
2500 Ft helyett 1500 Ft
Diákjegy (diákigazolvánnyal):
500 Ft

Színház
VÁROSHÁZA DÍSZTEREM
Városház tér 1-3.
Február 22. vasárnap 17 óra
MAGYAR VIGASSÁG
Zenés színpadi játék
20. századi magyar szerzõk
mûve alapján
A Kiss Stúdió Színház
Nagyvárad bemutatója
Jegyek 1200 Ft-ért kaphatók
Harmathéknál, telefon 312958, 06-20-310-4142.

ERMS ÉTTEREM
Kossuth L. u. 10.
Február 21. szombat 20 óra
TAKÁTS TAMÁS DIRTY DUÓ
KONCERT
A belépés ingyenes

HELYÕRSÉGI KLUB
Dózsa Gy. út 8.
Március 21. szombat 15 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ
Magyarnóta délután
Kísér: Oláh Kálmán
és cigányzenekara
Jegyek kaphatók elõvételben
(900, 800, 700 Ft)
a Helyõrségi Klubban,
vagy megrendelhetõ:
26/312-822, 505-042
ANTIKVÁRIUMHÁLÓZAT
KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT
VÁSÁROL.
(36 1) 486-1515
WWW.HUNBOOK.HU

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 20-27.
Hétközben:
Összefoglaló a képviselõtestületi
ülésrõl
PMK- gyermekkönyvtár:
kézmûves foglalkozások
Régi Mûvésztelep: Anno 1968
Városmarketing konferencia
Magazinmûsorok:
187 a Pest megyében élõk
magazinja
Biztonsági Zóna XIV/2
Szivárvány Sztármagazin:
Illényi Katica
Képviselõ-testületi ülés
február 12.

Elõadások
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Jégbontó hava
Február 20. péntek 18 óra
FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS,
FENNTARTHATÓ ÉLET
Dr. Hetesi Zsolt fizikus
elõadása
Február 27. péntek 18 óra
A SZTYEPPEI CIVILIZÁCIÓ
ÉS A MAGYARSÁG - II.
Dr. Csáji László Koppány
elõadása

SZENTENDREI
KOLPING
CSALÁD
EGYESÜLET
Török köz
Március 7. szombat 16 óra
„EMBER AZ ISTEN ALKOTTA
TERMÉSZETBEN“
Professzor dr. Kovács Attila
közgazdász elõdása

P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
Február 26. csütörtök 18 óra
VÁROSTUDÁS
SZABADEGYETEM
Ékszerdoboz, avagy egy
kisváros az ország dobogó
szíve felett – megaremix
Szalai
András
építész,
mûvészettörténész
elõadása
Mottó: A régi vicceken ma
már csak nevetünk
Február 27. péntek 20 óra
EGY CSÉSZE
TEA SCHÄFFER
ERZSÉBETTEL,
aki szerint
A hintalovak
nappal
alszanak
Az est háziasszonya: Berényi
Marianna újságíró
Belépõjegy: 500 Ft

IPARTESTÜLET NAGYTERME
Bercsényi u. 3.
Február 21.
Részvételi demokrácia
MILYEN LEGYEN AZ ISKOLA?
Baranyi Károly elõadása
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Versenysport - határok nélkül
Hajdu Gábor világéletében a sport közelében
tevékenykedett. A korábbi NB1-es kézilabdázó,
testnevelõ tanár, sportvezetõ vagy maga is sportolt, vagy a versenyzõket
segítette, a sportélet megszervezésén dolgozott.
Ma sincs ez másként.
Hajdu Gábor húsz éve a
testnevelés tagozatos II.
Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium igazgatója, és a nemrég megalakult Szentendre Városi
Sportegyesület elnöke.
– Mikor alakult meg a Szentendre Városi Sportegyesület,
és hogyan került ön az elnöki székbe?
– A 2006-os választásokat
követõen engem bíztak meg a
sport munkacsoport vezetésével, hogy dolgozzunk ki a
városi sportélet rendezett mûködtetésére, az állami támogatások kiszámítható és meghatározott elvek szerint szétosztására szolgáló sportkoncepciót, illetve hozzunk létre
egy városi sportegyesületet.
Régi álmom valósult meg,
amikor 2007-ben elkészült
Szentendre város sportkoncepciója, amely az iskolai és
diáksport, az utánpótlásnevelés és az egészséges életmódra nevelés mellett a városi
verseny- és minõségi sport
létrehozását is célul tûzte ki.
A városi sport ügye sokakat
megmozgatott; a képviselõ-

testület is minden sportelõterjesztést egyhangúlag megszavazott. Egyetértettünk abban, hogy a város számára
szükséges egy eredményességre törekvõ, a város hírnevét
öregbítõ sportegyesület létrehozása. Így 2008 januárjában
megalakult a Szentendre Városi Sportegyesület, amely a
térségben mûködõ sportágakra támaszkodva, kifejezetten
az élsportot és a versenysportot hivatott szolgálni.
Az egyesület elnöki székébe
eredetileg dr. Páncsics Miklóst,
a harminchétszeres magyar
futball válogatott olimpiai
bajnokot hívtuk meg, aki mindannyiunk nagy fájdalmára az
alakuló közgyûlés elõtt két
hónappal súlyos betegségben
elhalálozott. Akkor engem
kértek fel az elnöki tiszt betöltésére. Páncsics Miklóst nagyon szerettem és kiváló embernek tartom, így az emlékére
való tekintettel elvállaltam a
feladatot.
– Hogy néz ki most a sportegyesület: milyen sportágak
képviseltetik magukat?
– Jelenleg három szakosztályban – férfi kézilabda, labdarúgás, küzdõsport – közel 300
igazolt versenyzõnk van:
többségében fiatal, utánpótlás-korú, tehetséges szentendrei és Szentendre környéki
fiatal. Célunk, hogy négy-öt
sportágnak helyt adva, professzionális szakmai munkával, a mûködéshez szükséges
gazdasági alapok megterem-

Városi Alapfokú Kosárlabda Bajnokság
Február 13-án, pénteken
(szerencsésen) befejezõdtek
a bajnokság 2009. õszi fordulói a Leányfalu-Ferences
leány mérkõzéssel. Ebben a
tanévben 5. alkalommal játszottak 7-8. évfolyamos diákok a gyõzelemért és a játék
öröméért. Három általános
iskola öt lánycsapata tíz alkalommal találkozott a Barcsay
Jenõ Általános Iskola tornatermében. Az õszi bajnokok
a Ferences Gimnázium kosarasai lettek. Az anyagi „hozzávalókat“ Szentendre Város
Önkormányzata és a Wesselényi Sport Közalapítvány biz-

tosította. Szervezõ a Vasgyúró
DSE, termet a Barcsay Jenõ
Általános Iskola adott.
Köszönjük a felkészítõ, kísérõ
tanárok sokszor munkaidõn túli
munkáját.
Eredmények:
1.
2.
3.
4.
5.

Ferences 8 pont
Barcsay I. 7 pont
Leányfalu 6 pont
Barcsay II. 5 pont
Barcsay III. 4 pont
Víg Zoltán

tésével, az utánpótlás-nevelés
támogatásával eljussunk oda,
hogy Szentendre eredményesen szerepelhessen a bajnokságokon. Középtávon pedig
szeretnénk egy kiemelt sportággal – mint például Körmend
a kosárlabda vagy Csömör a
kézilabda terén – kilépni az
országos és nemzetközi színtérre is. Ennek a célnak a megvalósítására hoztuk létre a
sportegyesület finanszírozását biztosító gazdasági társaságot is, amely az önkormányzati sportlétesítmények
fejlesztésével, a kapcsolódó
létesítmények üzemeltetésével szerepet vállal a sportegyesület mûködésében és
fenntartásában.
– Említette, hogy bõvíteni
kívánják a szakosztályok
számát. Milyen sportágak
jöhetnek szóba?
– Az egyesület bõvítési lehetõségeit a rendelkezésre álló
erõforrások szabják meg. A
szakosztályok számát nem
szeretnénk ésszerûtlenül felduzzasztani, ötnél több szakosztályban jelenleg nem gondolkodunk, a város nem bír
most el többet. Szentendrén
egyébként több mint harminc
sportegyesület mûködik, amelyek egy része a hobbisportolásra, szabadidõ eltöltésre jött
létre, más része megélhetési
egyesületként a tömegsport
kiszolgálására szakosodott,
illetve vannak a kimondottan
versenyzésre összpontosító
egyesületek, mint például a
sakkozók, a baseballosok vagy
a sportlövõk egyesületei.
A Szentendre Városi Sportegyesület tagjává váló sportklubok szakosztályként szakmailag továbbra is önállóan
dolgoznak, és a létesítményhasználatban is elõnyt élveznek. Viszont a közös gazdasági irányítás – a könyvelés, a
tagdíjrendszer, a nyilvántartások kezelése – megkérdõjelezhetetlen gazdasági fegyelmet biztosít.
Nyilván azt, hogy milyen
sportág kerüljön még a város
lobogója alá, meghatározzák
a hagyományok, a meglévõ
szakembergárda és a rendelkezésre álló, vagy hamarosan
elkészülõ létesítmények. Duna-menti településként a vízisport, mint például a kajak-

foto • Kolos Emõke

Interjú Hajdu Gáborral, a Szentendre Városi Sportegyesület elnökével,
a Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával

Hajdu Gábor

kenu, mindenképpen elõnyt
élvez, de természetesen, sok
szempontot mérlegelve az
elnökség dönt majd a kérdésben.
– Mit tervez a Városi Sportegyesület vezetõsége 2009re? Milyen sportokra szeretnének az idén kiemelt figyelmet fordítani?
– Elõször is a 2008-as évhez
képest stabilizálni szeretnénk
az anyagi körülményeket, rendezni a szövetségi átigazolásokat. A másik nagy kérdés a
vízi sportok bevonása, amint
már említettem. Ki kell jelölnünk, hogy hosszú távon melyik sportággal hova szeretnénk eljutni, mert ez évekre
meghatározza a munkát. Célunk mind a három jelenlegi
szakágnál a stabil létszám
megteremtése.
A városi élsport kiemelt sportága a férfi kézilabda lenne,
ami a sportcsarnok megépülésével még inkább elõtérbe
kerül majd. Mivel egy Magyarországon igen népszerû, sokakat vonzó sportról van szó,
célunk, hogy négy év múlva
legyen ott a csapat a jegyzett
egyesületek között. Ebben a
sportágban az utánpótlásnevelés terén is jól állunk, de
azt szeretnénk tovább szélesíteni, amiben a Móricz Gimnáziumra és az egyházi középiskolákra is számítunk.
– A szervezet gazdálkodását
hogyan érintik a megszorítások, a gazdasági válság hatásai? A támogatók mennyire
vannak jelen a szentendrei
sportéletben?
– A Városi Sportegyesület
helyzetére nagyon nagy hatással van a jelen és a prognosztizált gazdasági helyzet, a
bizonytalan jövõkép. Az államilag biztosított forrásokon
túl a mûködéshez szükséges
kiegészítéseket nekünk ma-

gunknak kell elõteremtenünk.
A szponzorok bevonása ma
nagyon kemény munka, ennek
ellenére 2009-re a reklámszerzõdések számának növelését
tervezzük. A nehéz helyzet
ellenére az egyesületben megvalósított szigorú pénzügyi
fegyelem, az átláthatóság, a
nagy szaktudású könyvelõi
csapat munkájának köszönhetõen az VSE iránti pénzügyi,
befektetõi bizalom megnövekedett. Hisz aki a mai világban támogatást ad, nagyon
megnézi, hogy kinek és milyen
célra adja a forrásokat. Ha
szigorú a pénzügyi fegyelem,
a befektetõk is adakozóbbak.
– Mi az ön véleménye a szentendrei sportélet jelenlegi
állapotáról: mit tart a régió,
a város erõsségének, gyengeségének?
– A városi sportélet jelenlegi
gyengeségének a nem kellõ
szervezettséget érzem. Az
egyesületek keveset tudnak
egymásról, sok az ellenségeskedés, nincs együttgondolkodás. Ugyanarra a sportágra
túl sok egyesület jut, egy-egy
sportágon belül az erõforrások szétaprózódnak.
Nagy erõsségünk viszont a rendelkezésre álló, kiváló szakemberállomány. De ez még kevés
a sikerhez, véleményem szerint ehhez kistérségi összefogásra, kistérségi nyitásra
van szükség, amibe mindenki
beleadja, amije van. Ha a Duna
innensõ oldalán élõk egy-egy
sportágban összefognának,
nagyon komoly eredményeket
érhetnénk el. A versenysportban ugyanis nincsenek határok!
Szentendrének a sportélet
fejlesztése érdekében elõször
a lehetõségek megteremtésére
van szüksége: a meglévõ
létesítmények minél elõbb kerüljenek megfelelõ állapotba,
valósulhasson meg Izbégen a
„labdarúgás szentélyeként“
mûködõ, klubéletet vonzó
sportpálya, a Kõzúzó utcai beruházás, és a többi sportág is
kerüljön apportálásra. Határozzuk meg, mit szeretnének
fejleszteni, és következetesen
haladjunk a kitûzött célok mentén, gyors és jó döntésekkel.
Bízom benne, hogy a Szentendre Városi Sportegyesület
néhány év múlva eljut oda,
ahová 2006-ban közösen megálmodtuk. Már alig várom,
hogy a Kõzúzó utcai sportcsarnokban két és fél ezer látogató elõtt fogadjuk valamelyik neves kézilabda csapatot!
Kolos Emõke

