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HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk 

lapunk 10-11. oldalán 
olvasható

arcok
Születésnapján köszöntötték barátai, ismerõsei, tisztelõi Aknay Jánost a DMH
Barlangjában (13. oldal). Vedres Csaba zeneszerzõ és Gyimóthy Gábor festõmûvész
mutatta be Pszichogrammák címû közös CD-jét február végén, Leányfalun (12. oldal).
Március 7-én, szombaton Kifürkészhetetlen címmel nyílik meg feLugossy László
képzõmûvész kiállítása a MûvészetMalomban (12. oldal). A Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület vendége lesz a Stéger közben, március 6-án Czakó Gábor
író (15. oldal).

Aknay János Vedres Csaba Gyimóthy Gábor Felugossy László Czakó Gábor

Vajon ki nem képzelte el még a megújult Fõ teret? A befejezett
MûvészetMalmot? A Fõ téri, Dumtsa utcabeli felújított épület-
homlokzatokat? Valószínûleg mindenki, aki az elmúlt években
legalább egyszer megfordult Szentendrén. Most mindez valóra
válik, hiszen 900 millió Ft pályázati támogatásból valósulhat
meg a korábban már több bíráló bizottság elõtt is járt, a történel-
mi belváros felújítására beadott városfejlesztési elképzelés. 
A tervezett fejlesztés az alábbi területekre terjed ki: Fõ tér és
környékének felújítása, közterek megújítása, a Templomdomb
mint kulturális örökség, Malom Mûvészeti Negyed hiányzó szár-
nyának befejezése, Zöldprogram (Bükkös-patak környékének
rendbetétele), térfigyelõ és információs rendszer, belvárosi
épületek felújítása, többnyelvû információs rendszer kiala-
kítása. Bár még így is számos szakmai egyeztetés, tárgyalás áll
a projektgazdák elõtt, de ezzel a fejlesztéssel Szentendre új
erõre kap, új arcával még több városlakót és turistát vonz majd
városunkba. Végre büszkén köszönthetünk majd mindenkit:
Üdvözöljük Szentendrén!                                 ÍRÁSUNK A 7. OLDALON

Egymilliárdból szépülõ belváros, megújuló közterek 



– Változik az óvodai felvételi
eljárás?
– Igen, most az 5. életévüket
betöltött gyermekek és a 3-4
évesek jelentkezése két külön-
bözõ idõpontban történik. Az
esélyegyenlõségi elõírások
betartása hozott még vál-
tozást: a halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermekek, a
beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási nehézséggel küzdõk
arányos elhelyezésére kell az
óvodáknak figyelmet fordíta-
niuk. Az önkormányzat a
tagóvodákat speciális felada-
tok ellátásával is megbízta,
ezért a különleges nevelésre
szoruló óvodásokat abban a
tagóvodában nevelik a továb-
biakban, ahol erre a megfelelõ
feltételek adottak. 
– Miért van két idõpont az
óvodai elhelyezések jelzé-
sére?
– Az önkormányzat, mint az
óvodai intézmény fenntartója
az ötödik életévüket betöltött
gyermekeket elsõdlegesen kö-
teles elhelyezni az óvodában,
mivel ez törvényi kötelezett-
ség. Ezért minden „óvodaköte-
les“ korú gyermek szülõjének,
akinek gyermeke még nincs
óvodai ellátásban, vagy nem
helyi önkormányzati óvodá-
ban nevelik, el kell mennie az
óvoda központjába és jeleznie
kell, hogy igényt tart-e a gyer-
meke számára biztosított
szentendrei férõhelyre. 
Amennyiben nem, a gyermeke

nevelésében közremûködõ
óvodától (intézménytõl) szár-
mazó igazolással igazolni kell,
hogy eleget tesz az óvodaköte-
les a törvényi elõírásoknak. A
többi jelentkezõt – az öt-
évesek biztonságos elhelye-
zése után – lehet felvenni az
intézménybe.
– Hol lehet tájékozódni az új
szabályokról, eljárásokról?
– Valamennyi szentendrei
óvoda, iskola – a nem önkor-
mányzati fenntartásúakat is
beleértve – faliújságairól, az
önkormányzat honlapjáról
(www.szentendre.hu), az ön-
kormányzat hirdetõtáblájáról,
az oktatási referenstõl az 503-
332 telefonszámon.
–  Az én unokám külföldön
van, mert ott dolgoznak a
szülei – akkor is kell iga-
zolás?
– Igen, minden ötödik élet-
évét betöltõ gyermek számára
a közoktatási törvény értel-
mében beáll a tan-óvodakö-
telezettség, mivel nálunk,
Magyarországon az óvodai
nevelés keretei között kapják
meg az iskolai életre történõ
felkészítést. Külföldön ez több
helyen nem így van, de bár-
milyen intézményben kap
szervezett nevelést, felké-
szítést, errõl igazolást kell
eljuttatni az óvodaközpontba,
mert csak így tudunk a férõhe-
lyekkel megbízhatóan gazdál-
kodni. 
– Nem biztos, hogy az óvo-
dai jelentkezések idejére meg
tudom ezt az igazolást sze-
rezni, akkor mi a teendõ?
– Mindenféleképpen jelezni
kell ezt a tényt az óvodák felé,
és majd az igazolás megér-
kezése után haladéktalanul
eljuttatni azt, az óvodaveze-
tõhöz.
– Bármelyik tagóvodába kér-
hetem gyermekem fel-
vételét?

– Nem kizárt, ha különleges
oka van rá a szülõnek, s ezt
jelzi a jelentkezésnél. De a
szabály úgy szól, hogy minden
gyermek, aki szentendrei la-
kóhelyét lakcímkártyával iga-
zolja, a lakhelyéhez közeli –
gyalogosan megközelíthetõ –
óvodában kap elhelyezést.
– Milyen szabályokat vesznek
még figyelembe a gyermekek
elhelyezésénél?
Az óvodához – nálunk tag-
óvodához – közel lakó halmo-
zottan hátrányos helyzetû és
nagycsaládos jelentkezõk
elõnyt élveznek. A törvényi
elvárásként meghatározott
átlaglétszámot minden óvo-
dai csoport tekintetében –
minimum – biztosítani kell. 
A két fõnek számító, külön-
leges ellátásra szoruló, külön-
féle problémákkal küzdõ
(magatartászavaros, beillesz-
kedési nehézséggel küzdõ
stb.) jelentkezõket az arányos
megterhelési elv alapján he-
lyezik el a tagintézmények.
A testvérek egy óvodában
történõ elhelyezése akkor fon-
tos szempont, ha a család még
városunkban él, s ezt a lak-
címkártyájukkal igazolják.
Amennyiben a család közben
másik településre költözött,
ott kérheti a szülõ valameny-
nyi gyermeke intézményes
elhelyezését.
– Milyen okmányokra van
szükség a jelentkezéshez?
– A szülõ vigye magával a
személyi igazolványát, a saját
és a gyermeke lakcímét iga-
zoló kártyát, a jelentkezõ
óvodás születési anyakönyvi
kivonatát. 

-si-

Az 5 éves gyermekeket március
9–11. között 8-tól 12 óráig, 3-
4 éves gyermekeket április
27–30. között 8-tól 12 óráig
várják az óvodaközpontban.
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FELHÍVÁS
javaslattételre Szentendre Város

Pedagógiai Díja adományozásához

Szentendre Város Önkormányzata idén júniusban, a pedagógus
napon köszönti a városban oktató-nevelõként dolgozó pol-
gárainkat. Az ünnepségen hagyományos módon átadásra kerül
Szentendre Város Pedagógia Díja. A kitüntetés adományozható
azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedõ ered-
ményeket értek el az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelõ
munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagó-
giai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerû
és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkal-
mazásában. A díjból minden évben csak egy adományozható,
ezért fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét. 
A határidõre beérkezett javaslatok alapján Szentendre város
képviselõ-testülete dönt arról, hogy ki lesz az a pedagógus aki
a 2009. évi Pedagógiai díjat átveheti az ünnepségen. 
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ bizottságok 
tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, 
intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó lakhellyel rendelkezõ pol-
gár.
A javaslatok beérkezési határideje: március 31. kedd 16 óra
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város Polgár-
mesteri Hivatal iktatója, vagy ügyfélszolgálati irodája (Városház
tér 3.)
Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatás szövegét maximum
10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján átvehetõ, vagy a honlapról letölthetõ adat-
lapon.
A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mail-ben is 
el lehet küldeni a fent megadott határidõre:
nyolczas@ph.szentendre.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak méltatással ellátott javaslatot
fogadunk el!
További felvilágosítás: Nyolczas Csabáné, Polgármesteri Hivatal
jegyzõi titkárság, tel. 503-365

Felhívás a szentendrei 
civilszervezetek részére

Szentendre Város Önkormányzata a város hivatalos honlapján
mûködteti a város civil szervezeteinek adatbázisát. Azonban
sok e-mail cím nem él, ennek következtében közérdekû infor-
mációk, pályázati felhívások stb. nem tudnak idõben eljutni az
érintettekhez. 
Amennyiben az ön szervezete, egyesülete nem szerepel a hon-
lapon, kérjük, szíveskedjék az alábbi elérhetõségeken jelent-
kezni, hogy minél szélesebb körben tudjuk tájékoztatni önöket
a lehetõségekrõl, és bevonni az együttmûködésbe.
Ezúton kérjük önt, hogy szíveskedjék elérhetõségeit leel-
lenõrizni a honlapon, amennyiben az azóta eltelt idõben vál-
tozás állt be, kérem, szíveskedjék Dala Nagy Katalin részére
(dala.nagy.katalin@ph.szentendre.hu, 26/503-337) megkül-
deni. Szíves együttmûködését köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Kérdés - felelet 
az óvodai jelentkezésekrõl

Több szülõ érdeklõdik az óvodai beiratkozás tudnivalóiról. A tájékozódás segítése
érdekében közreadjuk a leggyakrabban felmerülõ kérdéseket az azokra adott vá-
laszokkal. 

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 lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!



Január 17-én került megrendezésre I. Szentendrei
Jótékonysági Bál, amelynek célja volt az öt szentendrei
gyermekorvosi rendelõ sürgõsségi ellátásához szük-
séges eszközök beszerzése. A kizárólag szponzori tá-
mogatásokból megrendezett bálon résztvevõk által
megváltott támogató jegyekbõl, szentendrei vállalkozók
és magánszemélyek önkéntes felajánlásaiból, a helyi
intézmények, szervezetek, mûvészek, cégek által 
felajánlott támogatásokból a mai napig 2 682 000 Ft
folyt be.

Korábbi beszámolókban tájékoztattuk a tisztelt olvasókat az I.
Szentendrei Jótékonysági Bállal kapcsolatban. Bár a Szent-
endréért Közalapítvány számlájára még várunk három ígérvény
teljesítését, de így is örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy
a szentendrei gyermekorvosok által leadott igénylistán szere-
plõ, a sürgõsségi ellátást segítõ eszközök 2 682 000 Ft értékben
kerülhetnek megvásárlásra.
Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazon magánszemélyeknek
és vállalkozásoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a nemes cél megvalósulhasson, mindazoknak, akik
fontosnak érezték ezt a célt:
Abaházi Gyuláné, Alföldiné Petényi Zsuzsanna, Bakos Lehel,
Bertók Péter, Besenyei Gábor, Boda Béláné, Bodó Lajos, Bugyi
László, Cora Hipermarket Kft., Dicsõ Zoltán, Diego Dunakanyar
Kft, DMRV Zrt., Dobson Tibor, Dombóvári J. Tibor, dr. Bödecs
László, dr. Dragon Pál, dr. Fónagy János, dr. Hernádi Emil, dr.
Hódsági Mária, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, dr. Kirchhof Attila,
dr. Kunsági Katalin, dr. Magyarné Nagy Gyöngyi, dr. Molnár Ildikó,
dr. Pázmány Annamária, dr. Poór László, dr. Sigora Éva, dr. Szán-
tó Csilla, dr. Szepesi András, dr. Szlovák Ida, dr. Török Katalin,
dr. Wendel Schindele, Dragon József, Eckensberger Attila, Eredics
Gábor, Gameworld Szentendre, Golda János, Hargitai László,
Hernesz Csilla, Hidegkuti Gergely, Horváth Frigyes, Iso-Thermo
Kft., Jámbor Ferenc, Kecze Zoltán, Kerezsi Csaba, Könye Kolos,
Krizbainé Szabó Éva, Kun Attila, Kun Csaba, Lánszky Csaba, Lánsz-
ky László, Légrádi Tibor, Magyar Judit, Maholányi Pál, Mészáros
János, Miakich Gábor, Molnár Zsolt, Pannonhegyi és Tsa Bt.,

Perneczky Zoltán, Pirk Ambrus, Puhl Antal, Raiffeisen Bank Zrt.,
Surányi István, Szamos László, Szegõ András, Szigeti Zsolt,
Technokon Kft., Telmex Zrt., Tolonics Gyula, Trenka István, Vasvári
Medicine Patika, Vogel Csaba, VSZ Zrt., Zábránszkyné Papp Klára,
Zakar Ágnes, Závodszky Zoltán.
Az alábbiakban tájékoztatom önöket a bál költségeivel kapcso-
latban:

Köszönöm továbbá a tombola és a bállal kapcsolatos további
felajánlásokat (fellépési díj, megbízási díj, szolgáltatás stb.):
Aknay János, Aquapalace Kft., Aranysárkány Étterem, Bujdosó
Pincészet, Caprice International Kft, Clockhouse Galéria, Diego
Áruház, Dörner György, dr. Darvainé dr. Kincses Gizella, dr. Török
Katalin, Ford Szentendre Duna Autó Zrt., ForHotels Csoport, Görög
Kancsó Étterem, J+J Vízisport Ltd., Korona étterem, Kósa
Reneszánsz Kerámia, La Fiesta Party Service, Lián Kft., Losonci
Lilla, Lukács Tibor, Mahart Passnave Zrt., Molnár Bertalan, Musica
Beata Kórus, Novodomszky Éva, Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága, Rab Ráby Étterem, Raiffeisen Bank Zrt., Rozsos
István és társulata, Skanzen, Surányi Cukrászat, Szamos Marcipán,
Szentendre Közmûvelõdési, Kulturális, és Városmarketing Kht.,
Szentendre Város Önkormányzata, Szentendrei Református
Gimnázium, Szentendrei Régi Mûvésztelep Egyesület, Telmex Zrt.,
Törley Pezsgõ Pincészet, Újmûvész Étterem, V. Szabó Noémi,
Visegrádi Ásványvíz, Vujicsics Együttes.
Köszönöm mindazoknak, akik fontosnak érezték, hogy támo-
gatásukkal hozzájáruljanak a 2009. évi jótékonysági bál jóté-
konysági céljának megvalósításához.
Bízom abban, hogy a jövõre megrendezésre kerülõ bálon is újra
köszönthetem önöket! A megvásárolt eszközökrõl a késõbbiek-
ben adok tájékoztatást!

Dr. Dietz Ferenc elnök, 
Szentendréért Közalapítvány
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A polgármester 

naplója
Március 6. (péntek)
09.00 Befektetõkkel
megbeszélés
14.30 Új híd kulturális 
rendezvény (FCÖ)

Március 7. (szombat)
10.00 A felújított pócsme-
gyeri orvosi rendelõ átadása
18.00 A Százados úti
Mûvésztelep kiállítása a
Mûvésztelepi Galériában

Március 8. (vasárnap)
16.00 A „Nõkre szabott
városért“ program bemu-
tatója és nõnapi köszöntés 
a Városháza dísztermében

Március 9. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés 
14.00 Szentendrei Kulturális
Kht. ügyvezetõjével
egyeztetés
15.00 DPÖTKT iroda-
vezetõjével megbeszélés

Március 10. (kedd)
09.00 A TÖOSZ Pest Megyei
Tagozatának ülése
15.00 A Skanzen „Múzeumok
Mindenkinek Program“
támogatási szerzõdésének
aláírása
18.00 Matl Péter szob-
rászmûvész és Kutlán András
festõmûvész kiállításának
megnyitója a Polgármesteri
Galérián

Március 11. (szerda)
09.00 Uszoda ügyben
megbeszélés
10.00 Helyi vállalkozókkal
egyeztetés
17.00 Testületi anyagok
egyeztetése a frakciókkal

Március 12. (csütörtök)
13.30 Vasúti villasori óvoda
bejárása
15.00 Képviselõ-testületi
ülés

„A NÕKRE SZABOTT VÁROSÉRT“

Szentendre Város Önkormányzata
Szeretettel meghívja a város asszonyait, lányait 

a „Nõkre szabott városért“ program bemutatójára,
és az azt követõ, operett mûsorral egybekötött 

Nõnapi köszöntésre

március 8-án vasárnap, 16 órakor
a Városháza Dísztermébe.

Közremûködnek:
Borsódy László Fúvós Együttese

Arany Tamás
Pankótay Péter
Sándor Dávid 

a Madách Színház színmûvészei 

Dr. Dietz Ferenc
Szentendre Város polgármestere
Mindenkit szeretettel várunk!

A belépés ingyenes!

Gyerekgyógyászati célra
gyûjtöttünk 

Szentendre Város Önkormányzata 
szeretettel meghívja 
a város lakóit az 1848-49-es
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
161. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE 
rendezendõ városi ünnepségekre március 15-én

9.30
KOSZORÚZÁS Petzelt József mérnök, honvéd alezredes sírjánál a
Sztaravodai úti köztemetõben. Megemlékezõ beszédet mond: Szász
Milán hadnagy. Közremûködnek: a Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisának zenekara és katonái
11.00
ÜNNEPI MÛSOR a Fõ téren
(rossz idô esetén a polgármesteri hivatal dísztermében)
Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester. Ünnepi beszédet
mond: Jókai Anna. Ünnepi mûsort ad a Szent András Általános
Iskola diákjai. Mûsorvezetô: Juhász Károly

A Vasvári-lakótelep közössége szeretettel hív mindenkit a Vasvári-
szobornál (Vasvári Pál u. és Deák Ferenc u. találkozása)
március 15-én, 14 órakor tartandó ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSre
Vasvári Pál halálának 160. évfordulója alkalmából.

Ünnepi beszédet mond: dr. Losonci Miklós egyetemi tanár.
Közremûködnek: Szvorák Katalin Liszt- és Kodály-díjas énekmûvész,
a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának zenekara, az
Izbégi Általános Iskola tanulói. Szaval Faragó Eszter a Móricz
Zsigmond Gimnázium és Sántha Balázs a Ferences Gimnázium ta-
nulója. Az ünnepség koszorúzással zárul

Bevétel  Kiadások  
Szponzori 
támogatás 

3 500 000 rendezvényszervezés 2 403 
840 

- Raiffeisen Bank 
Zrt.          

2 500 000 Dekoráció 355 390 

- J+J Vízisport 
Ltd. 

1 000 000 Szentendre Város 
Bora 

98 568 

Tombola 241 000 Szerencsejáték 
illeték 

5 000 

Támogató jegyek 1 516 000 Szerzõi jog (Artis 
Jus) 

12 000 

Dunaautó Kft. 100 000  2 874 
798 

Raiffeisen Bank 
Zrt. 

200 000   

 5 557 000   
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4 város

Tolonics Gyula
(Polgári Frakció)

A költség-
v e t é s
ö s s z e á l -
l í t á s áná l
f rakciónk
alapvetõen
négy dol-
got határo-
zott meg:

• a gazdasági válság ellenére
sem lehet mûködési hiányunk;
• a Dumtsa-program prioritá-
sai érvényesüljenek a fejlesz-
tésekben;
• városunk és intézményeink
a nehéz gazdasági helyzet
ellenére is mûködõképesek
maradjanak;
• polgáraink adóterhei álta-
lunk ne növekedjenek.
Azt gondolom, a múlt héten
elfogadott költségvetés meg-
felel ezen követelményeknek,
hiszen a tavalyihoz hasonlóan
idén sem terveztünk mûködési
hiányt. Várhatóan ebben az
évben is mûködni fognak is-
koláink és óvodáink. Bizo-
nyára az eddig is megszokott
magas színvonalon tanítják,
nevelik – hál’ Istennek váro-
sunkban szép számmal élõ –
gyermekeinket. Bízom abban
is, hogy a hivatal dolgozói el
tudják látni jelentõsen meg-
növekedett feladataikat annak
ellenére, hogy bérük csökken
a tizenharmadik havi fizetés
összegével. 
Természetesen ehhez az ered-
ményhez jelentõsen hozzájá-
rultak városunk adófizetõ pol-
gárai, valamint a hivatal dol-
gozói, nekik köszönhetõ, hogy
az adózók köre az utóbbi két
évben jelentõsen bõvült. So-
kat várunk a városunkban mos-
tanában megtelepedõ Ford és
egyéb beruházásoktól is.
A pályázati pénzekbõl az idén
elkezdõdõ, esetleg be is fe-
jezõdõ projektek mindegyike
része a tavaly elfogadott
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Programnak. Ennek értelmé-
ben megújulnak óvodáink,
fejlõdik járóbeteg ellátásunk,
megoldódik Pannónia csapa-
dékvíz elvezetése, megkezdõ-
dik a gyengélkedõ Dunakorzó-
gát tervezése és remélhetõleg
a felújítása is. De itt mon-
danám el, hogy az a tény, hogy

nem zárunk be óvodát, iskolát,
megfelel az elõbb említett
program „Okos város“  fejeze-
tében leírtaknak. Nem csök-
kentettük, hanem legalább
szinten tartottuk a sportra
szánt támogatásokat, bízunk
benne, hogy ennek hatására
egyre több fiatal vesz részt
verseny és szabadidõsport ren-
dezvényeinken.
Szentendrén a kultúrának
mindig központi szerepet kell
adni, ezen igényünket a Kul-
turális Kht-nak adott évi 112
milliós támogatásunkkal fe-
jeztük ki. Nagyon szép ren-
dezvények jöhetnek létre váro-
sunkban támogatásunkkal
ebben az évben is.
Összességében tehát a nehéz
gazdasági helyzet ellenére, ha
nem is bõvülõ, de legalább
városunkat szinten tartani
akaró költségvetési rendeletet
alkottunk, bízom benne, hogy
a remélt bevételek idén is be-
érkeznek a hivatal számláira.
Bár minden egyes fillérre szük-
ségünk volna, úgy döntöttünk,
hogy az idén nem növeljük pol-
gáraink és a nálunk mûködõ
cégek adóterheit, bízva ab-
ban, hogy ezáltal is segítjük
õket az országban lévõ válság
leküzdésében, nem csökkent-
jük mi is az idén amúgy is
szûkülõ jövedelmüket! Itt,
ezen a helyen is buzdítok min-
denkit a szolidaritásra, vegyük
észre és segítsük bajba jutott
embertársainkat!
Nagyon sajnálom, hogy min-
den igyekezetünk ellenére az
idei költségvetést a Polgári
Frakción kívül csak Hajdú Gá-
bor támogatta, és azt is sajná-
lom, hogy a vita nem nélkü-
lözte a napi politikai aktualitá-
sokat sem, de tudomásul kell
venni, hogy az önkormányza-
tok bevételeinek jelentõs ré-
szét az állami normatívák teszik
ki, annak léte és nem léte csak
a mindenkori kormány mûködé-
sétõl függ! Az ellenzék indokai
a hiány, a kötvény sorsa felet-
ti aggódás, illetve az ellenzék-
iség ténye voltak. Érdemi vál-
tozást nem javasoltak. Boldo-
gabb lennék, ha polgáraink felé
megmutathattuk volna hogy
értük képesek vagyunk egy-
séget alkotni és pártérdekeken
felülemelkedve városunk érde-
keit szolgálni.

Szegõ András

N e m r é g
jelent meg
e lap ha-
s á b j a i n
képviselõ-
ségem el-
telt két
é v é r õ l

írott értékelésem. Akkor két
csokorba kötöttem vélemé-
nyemet: a pozitívumok és a
negatívumok csokrába. Ma-
radjunk meg most is ennél a
csoportosításnál.
A laikus olvasók számára el-
mondom, hogy egy költség-
vetés kiadási oldala alapve-
tõen két részbõl áll: az egyik a
mûködési, a másik a felhalmo-
zási oldal – az elõbbi a min-
dennapi kiadásokat fedezi, a
második a fejlesztéseket, be-
ruházásokat szolgálja.
Szentendre költségvetése civil
szemmel nézve hatalmas ösz-
szeg: 7,4 milliárd Ft a bevételi,
illetve a kiadási oldal. Ehhez
jön még a hosszú távú adóssá-
got jelentõ 2,9 milliárd Ft 
a kötvénykibocsátásból, így a
teljes végösszeg 10,3 milliárd
Ft. Ennek felhasználása ko-
moly felelõsséget és szakértel-
met igényel.
A mûködési oldalon szoros,
szigorú számadást tett elénk
a városvezetés. Így sikerült a
költségvetést egyensúlyban
tartani: mind a bevételi, mind
a kiadási oldal 4,2 milliárd Ft
– ez egyértelmûen pozitívum.
Szoros tervezés volt a szemé-
lyi kiadásoknál: a 2008. évi 1,8
milliárd Ft helyett 2009-re
1,74 milliárd Ft a terv – ez
3,4%-os csökkenés. 
A bevételi oldalon jelentõs
tételt képviselnek a helyi
adók, ezen belül döntõen az
iparûzési adó, amelyek – 
a gépjármûadóval együtt – 
a mûködési kiadások 30%-át
finanszírozzák. Itt nagy ve-
szélynek látom azt, hogy ha a
gazdasági helyzet következté-
ben a helyi cégek által be-
fizetett helyi adó összege nem
éri el a tervezettet, akkor ve-
szélybe kerülhet a költség-
vetés mûködési oldalának
egyensúlya. Pozitívumként
említem, hogy jelentõs mér-
tékben javult a Polgármesteri

Hivatal adóbehajtási ered-
ményessége – ezt feltétlenül
szükséges idén is megtartani.
Áttérve a felhalmozási oldal-
ra, el kell mondani, hogy váro-
sunk három és fél milliárd Ft
értékben bocsátott ki köt-
vényt. Megjegyzem, hogy an-
nak idején az összeg nagysá-
ga és a hosszú (huszonöt év!)
idõre történõ eladósítás miatt
frakciónk ezt nem szavazta
meg. Ebbõl az összegbõl 1,0
milliárd Ft összeget szabadon
használhat fel az önkormány-
zat; utána csak banki hoz-
zájárulással, megfelelõen ki-
dolgozott gazdasági- megté-
rülési terv alapján. A második
részhez csak akkor lehet hoz-
zányúlni, ha az elsõ 1,0 mil-
liárd már elfogyott. Jelenleg
az a helyzet, hogy az elsõ 1,0
milliárd Ft-ot a már megítélt
és a még várható pályázatok
önrészére tartja fenn a város
vezetése. Ez így rendben is
van, a baj csak az, hogy közben
vészesen megy az idõ. A
második részt, azt a bizonyos
2,5 milliárdot hasznot hozó
beruházásokra kéne felhasz-
nálni, hogy amikor a tör-
lesztõrészleteket el kell kez-
deni fizetni, akkorra már ezek
a beruházások kitermeljék a
szükséges összeget. Ilyen jel-
legû megalapozott tervet még
nem igazán tett le a képvise-
lõ-testület elé a város veze-
tése: pár önkormányzati in-
gatlan felújításáról és piaci
hasznosításáról volt ebben
szó, de a megtérülési számítá-
sok nem voltak elfogadhatóak. 
A felhalmozási oldalon sajnos
nagy hézag tátongott a költ-
ségvetésen: a 2008-as 400
millió Ft-os hiánnyal szemben
480 millió Ft szerepelt. Ez a
lyuk csak a kötvénykibocsátás-
ból foltozható be, és amíg nem
látunk hasznot termelõ be-
ruházási, befektetési terveket,
addig bizony ez életveszélyes.
Ez a 480 milliós hiány volt az
oka annak, hogy a liberális
frakció nem fogadta el a költ-
ségvetést. És akkor még nem
is beszéltem az uszodaberu-
házásról: idén tavasszal készül
el az új létesítmény. A város
lakói biztosan nagy örömmel
veszik majd használatba. Az
öröm azonban nem fedheti el
a gondokat: ha az uszoda
mûködtetése nem rentábilis,
csõd esetén a város költ-
ségvetése köteles jótállni a
tartozásokért. Amíg ez Da-
moklész kardjaként lebeg a
fejünk felett, addig nem le-
hetünk nyugodtak a költség-
vetés tekintetében.

Trenka István
(Szentendréért Frakció)

A város
k ö l t s é g -
vetése igen
megfontolt
d ö n t é s t
i g é n y e l
mind a ké-
szítõjétõl,

mind az képviselõ-testület
tagjaitól. Különösen fontos
szempont, hogy a „város“
pénzérõl, mûködésérõl, jövõ-
jérõl dönt a testület. A tét igen
nagy felelõsséget ró minden
döntéshozóra.
A költségvetést mindig a több-
ségben lévõ oldal terjeszti be
a saját politikája alapján. Ezért
is szembetûnõ, hogy a város
újságjában és pláne a város
kvázi hivatalos honlapján az
eddigi eredményekkel kapcso-
latosan valótlanságok jelen-
tek meg. Ilyenek, mint hogy a
Barcsay iskola felújítása, a pis-
mányi csatorna megvalósu-
lása, a déli gátszakasz, illetve
a kerékpárút létrejötte, a böl-
csõdei bõvítés és felújítás 
dr. Dietz Ferenc polgármester
érdemeként van feltüntetve,
pedig az amnéziában nem
szenvedõk talán emlékeznek,
hogy ezek a beruházások, il-
letve fejlesztések Miakich Gá-
bor polgármester úr regnálásá-
nak idõszakában és neki kö-
szönhetõen indultak el! Bi-
zony nem szép dolog más tol-
lával ékeskedni, de ez felveti
már a hitelesség kérdését is!
Remélem, hogy dr. Dietz Fe-
renc polgármester úr helyre-
igazítást kér az anyag ké-
szítõjétõl!
No, az elõbbiek árnyékában
nézzük a 2009. évi költség-
vetést.
Meglepõ módon a nagypoli-
tikával kezdõdik az anyag,
mintegy számháborút játszva
sorolja föl a parlamentben
benyújtott módosító javasla-
tok iktató számait, csak azt
nem tudja a szegény „olvasó“,
hogy mit is takarnak ezek 
a fránya számok. De érdekes,
a költségvetés elemzéséhez
felkért külsõ szakértõ (az árát
nem tudjuk) szintén politikai
idézettel kezdi a szakmai anya-
got, mely anyag egyoldalúan
a „gonosz kormányt“ teszi
felelõssé minden rosszért, ami
e kis hazában manapság tör-
ténik.
No de vissza a költségve-
téshez! A politikai bevezetõ
után száraz tényszámok vonul-
nak az olvasó szemei elõtt,

Költségvetés 2009
A képviselõ-testület frakcióvezetõit arra kértük, értékeljék a nemrég megszületett,
idei költségvetést.
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illetve magyarázatok, de kissé
vájt fülûnek kell lenni ahhoz,
hogy az ember, a képviselõ jól
értse a számok nyelvét, ami
nem könnyû dolog. Azt viszont
a laikus is el tudja olvasni,
hogy a bevételi források fe-
jezet 4. pont 4/a pontban
bevételi forrásként szerepel
170 millió Ft ingatlanérté-
kesítés, 35 millió Ft lakás-
eladásból származó bevétel.
Vagyis az önkormányzat eny-
nyivel csökkenti a vagyonát,
mert ez a vagyon az eladással
elvész, és ki tudja, mire fogják
majd elkölteni.
A 4/b. pontban a hitelfelvétel-
rõl, illetve a kötvénykibo-
csátásról olvashat a képviselõ.
A lényeg, hogy 3,5 milliárd Ft
hitelt vett föl az önkormányzat
testületi fölhatalmazással, a
Dumtsa-tervben szereplõ vá-
rosfejlesztési célok elérése
érdekében. Ez 2007-ben jó
döntésnek látszott. Csakhogy
azóta jelentõsen változott a
világ, s ehhez alkalmazkodni
kellene!
A 2009-es költségvetés egyen-
súlya megvan, írja az anyag,
mert a kiadási és bevételi ol-
dalon ugyanaz a szám: tízmil-
liárd-kettõszáznyolcvanöt-
millió-kilencszázkilencven-
négyezer Ft szerepel. Látszó-
lag rendben van a dolog. Csak-
hogy a kiadások fejezet 3. pon-
tja a hiteltörlesztés, kamat-
fizetés alatt a következõk
olvashatók: „Az önkormányzat
2008. december 31-i hitelál-
lománnya 1 225 143 000 Ft,
kezességvállalásból származó
kötelezettsége 20 783 000 Ft.
A 3 500 000 000 Ft értékû
kötvény bevételébõl 350 000
000 Ft-ot vettünk igénybe
2008 évben. A 2009. évi hi-
teltörlesztési és kamatfizetési
kötelezettsége 361 297 000
Ft. (A hosszú lejáratú kötele-
zettségeket a 7. sz melléklet
mutatja be.) Itt látható, hogy
már ez a hosszú lejáratú hitel
törlesztése is jelentõs mértékû
terhet jelent a gazdálkodás-
ban. Bár a mûködés ún. null-
szaldós, de az önkormányzat
azért a 3,5 milliárd Ft 2008-as
kamatait tavaly felhasználta,
tehát a fejlesztésre szánt tõ-
kének a kamatait a költség-
vetés „benyelte“, és még csak
a kötvénynek az elõtörlesztése
terheli a költségvetést. Mi
lesz, ha 2010-ben törleszteni
kell a tõkét is?
De baj van a kötvénnyel más
szempont szerint is. A testület
úgy fogadta el a kötvénykibo-
csátást, hogy abból olyan

fejlesztéseket, beruházásokat
kell finanszírozni, amelyek
bevételei biztosítják a kötvény
értékének a visszafizetését.
Kérem szépen, ilyen beruházás
még a láthatáron sincs! Rá-
adásul az 1. sz mellékletben
tünteti föl az anyag a hivatal
bevételeként a kötvény kamat-
bevételét (385 000 000 Ft-ot),
de ha levesszük ebbõl az
összegbõl a 90 millió Ft elõtör-
lesztést, akkor bizony a ma-
radék 290 millió Ft-tal egyik
soron sem találkozunk.
Ráadásul az anyag összefog-
lalójában a következõ szöveg
olvasható: 15. oldal: „Össze-
foglalva Szentendre Város
Önkormányzatának költség-
vetési javaslatát, meg kell
állapítani, hogy a költségvetés
hiánya 475 028 000 Ft. 
A hiányt kizárólag a 2008.
évben a kötvénybevétel ter-
hére vállalt fejlesztési köte-
lezettségek keletkeztették. 
A mûködési bevételek fedezni
tudják a mûködés kiadásait.
Igen ám, ez így jól hangzik,
de mi várható a hitelezõ bank-
tól, amely nemcsak a mi köt-
vényünket, hanem az uszoda
beruházásának hitelezését is
ellátja? Az önkormányzat pe-
dig kezességet vállalt az uszo-
da-beruházásra (még az elõzõ
ciklusban). A két hitelállo-
mány már 5 milliárd Ft!
Emellett még ott vannak a más
hosszú lejáratú hitelek (1,266
milliárd Ft). De nem tudjuk,
mi van az „E“ pont pályázat
pénzeivel, meg mi lesz a VSZ
Zrt. közel félmilliárdos hitel-
felvételével! Mindezek mellett
ott van még az árfolyamkoc-
kázat hatása is. A forint gyen-
gülésével nemcsak a lakás-
építésre és a gépkocsi-vásár-
lásra valutahitelt felvevõ ma-
gánszemélyek lehetetlenülnek
el, hanem a város is legalább
ugyanennyivel drágábban fi-
zeti vissza a kötvényt. Ezen
összegek törlesztésére nincs
elegendõ fedezet a város költ-
ségvetésében. A jövõ testü-
letei, illetve a város polgárai
fogják viselni a beláthatatlan
következményeket.
A Szentendréért Frakció ezért
nem szavazta meg a város
2009. évi költségvetését!

Ui. A költségvetéssel kapcso-
latos anyagok az írás ké-
szültének idõpontjában még
megtalálhatók a város hon-
lapján, a www.szentendre.hu-
n az Önkormányzat / Testületi
ülés febr. 12. huszonnegyedik
napirendi pontja alatt.

Tisztelt Szentendre Város
Képviselõ-testülete!

Több százan örömmel olvas-
tuk a hírt újságokban, szó-
rólapokon, a VSZ Zrt. közle-
ményeiben, továbbá  hallgat-
tuk a képviselõk, az alpol-
gármester úr, a VSZ Zrt.  il-
letékeseinek tájékoztató elõ-
adásait, miszerint Szentendre
város képviselõ-testülete  ha-
tározatot hozott arról, hogy
csatlakozik az állami fûtéskor-
szerûsítési pályázathoz – azaz
50% önrész biztosítással le-
hetõvé teszi, hogy a Püspök-
major-lakótelepen az  elvisel-
hetetlenül magas távhõszol-
gáltatási költségek jelentõs
csökkentése érdekében  álla-
mi pályázati támogatást igé-
nyeljünk fûtéskorszerûsítésre.
Csakhogy: a pályázat alapve-
tõ, kiinduló feltételeként
szabták meg, hogy egy-egy
épület VALAMENNYI lakástu-
lajdonosa vegyen részt az
Önkormányzati Minisztérium
által kiírt ÖKO-Programban,
melyet a Szentendre Városi
Önkormányzat támogat, va-
gyis a tulajdonosok 100%-a(!)
köteles nyilatkozatot adni
arról, hogy amennyiben nyer
a pályázaton, úgy tíz évig nem
válik le a távhõszolgáltató

központról, nem alakít ki más-
fajta fûtési eljárást. Ezzel a
feltétellel csírájában fojtot-
ták el, lehetetlenítették el az
egész pályázatot. Ez a felté-
tel ugyanis teljesen irreális és
ÉLETSZERÛTLEN. Mert pl. egy
60 lakásos társasházban  ép-
pen meghalt az egyik tulaj-
donos, a hagyatéki eljárás, az
örökösök felkutatása stb.
hónapokat vesz igénybe. 
A másik tulajdonos hosszan
tartó, súlyos betegségben
szenved, más városban tar-
tózkodik, kórházban, gyógy-
intézetben stb. A hozzátar-
tozók elérése, nyilatkozat ké-
rés hosszadalmas és bonyo-
lult. A harmadik eset: a tulaj-
donos külföldön tartózkodik.
Meghatalmazottja ugyancsak
más városban, olykor a
meghatalmazott is külföldön,
tehát az elérhetõsége szintén
nehéz. Ezek életszerû hely-
zetek! És akkor ehhez vegyük
még hozzá azokat az elenyé-
szõ számú tulajdonosokat,
akik nem kívánnak nyilatkoza-
tot adni, mert vagy nem értik
a dolog lényegét, vagy ellen-
véleményük van. Ezek is mind
életszerû jelenségek! Egyéb-
ként pl. egy 80-90%-os több-
ségi döntés úgyis kizárná a
lehetõségét, hogy a fenn-

maradó kisebbség más mûsza-
ki megoldással leváljon a
távhõszolgáltató központról!
Erre vonatkozik a társasházi
törvény elõírása is, miszerint
ha többségi határozat szü-
letik, akkor az érvényes, mi
több, kötelezõ erejû a kisebb-
ségi tulajdonosokra is. Ez így
is van rendben. Hiszen pl. a
parlamentben is 2/3-os több-
séggel hoznak törvényt, ha-
tározatot. 100%-os egybe-
hangzó, igenlõ szavazás az
élet semmilyen területén
nincs!
Az illetékesek itt nagyon
elvetették a sulykot, s ezzel
egyszersmind teljesen lehe-
tetlenné tették a pályázatot.
Az a társasház, amelyik jelen-
tõs tulajdonosi többsége 
igényli a korszerûsítést, pá-
lyázzon, hiszen minden egyéb
lényeges döntését is így hozza
meg a társasházakról szóló,
2003. évi CXXXIII. törvényben
foglaltak szerint.
Kérjük ezért a pályázati kiírás
felülvizsgálatát, helyesbí-
tését!
A fentiek tisztázását váró,
pályázni szándékozó püspök-
majori lakástulajdonosok meg-
bízásából:

Szabó Sándor
közös képviselõ

Interpelláció 
vagy kérdés?
Válaszlevél Büky Lászlónak

Tisztelt Professzor Úr!

Mint a magyar nyelv és irodalom barátja, mindig
érdeklõdéssel olvasom nyelvmûvelõ írásait a
SZEVI-ben. Ezért aztán megörültem, amikor a 8.
számban ismét megláttam aláírását egy glossza
alatt – ámde sajnos, csalódtam várakozásomban.
Nos, én vagyok az a meg nem nevezett „egyik
képviselõ“, akinek félidei értékelõ beszámoló-
jához ön hozzászólt. Elõször mindjárt kideríti,
hogy az a fránya interpelláció és a kérdés ugyanaz.
Bizony, önnek igaza is lenne, ha egy nyelvészeti
disszertációt kéne elemeznie, de itt a közéletrõl
van szó. Az interpellációt és a kérdést mind az
országgyûlés, mind az önkormányzatok mûkö-
dését szabályozó törvények és rendeletek el-
különítik – az interpellációra adott választ a kép-
viselõ-testületnek el kell fogadnia, és ha ez nem
történik meg, annak konzekvenciája (=követ-
kezménye) van, míg a kérdésnél ez a szigorú sza-
bály nem áll fenn. Bizony, a nyelvészet és az
államigazgatás két külön tudomány.
Ezután az általam leírtakból azt a következtetést
vonja le, hogy az „ülések elején csupa olyan ügy
tárgyaltatik, amelyre a kutya sem kíváncsi“. Én
ilyet nem írtam, sõt, nem is gondoltam; ezek az
ön következtetései. De azt szívesen elmondom
önnek és az olvasónak is, hogy a testületi ülések

gyakran tíz-tizennégy óra hosszúak, és én még
nem láttam olyan érdeklõdõt, de még TV-riportert
sem, aki ezt a karzaton, illetve a kamera mögött
végigvárta volna. Így aztán az a helyzet, hogy a
testületi ülések végén sorra kerülõ interpellá-
ciókról és kérdésekrõl a város lakossága nem
értesül. Nem véletlen, hogy az országgyûlésben
az interpellációk és a kérdések az ülés elején
hangzanak el, és ettõl egyik kormányzati perió-
dusban sem tértek el.
Végül ami a demokráciát illeti, amit errõl az elsõ
bekezdésben leír, abban nincs közöttünk vita. A
döntést természetesen én is tudomásul vettem,
ahhoz tartom magam. De ha a SZEVI szerkesz-
tõsége felkér, hogy írjam le a véleményemet az
eltelt idõszakról, akkor én azt ugye leírhatom?
Egy demokratikusan meghozott döntést, amit
tudomásul veszek és amihez tartom magam, azért
még nevezhetek szégyenteljesnek, nem? Láttunk
már mindannyian demokratikusan hozott szé-
gyenteljes döntéseket – legutóbb például Ve-
nezuelában Hugo Chavez javaslatára az elnöki
megbízatás korlátlan kiterjesztésérõl. 
Ja, és mielõtt elfelejteném: amit ön írása utolsó
bekezdésében idézõjelbe tesz, az az én írásom-
ban nem szerepel – pontosabban nem úgy sze-
repel. 
Tisztelt Professzor Úr, mindketten jobban jártunk
volna, ha írásában az általam leírtak tartalmi
bírálatát fogalmazza meg, vagy pedig felhív tele-
fonon, és mindezt valamelyik szentendrei
kávéházban beszéljük meg – de még most sem
késõ.

Tisztelettel: 
Szegõ András

A fûtéskorszerûsítésre kiírt  pályázat margójára
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– Elsõdleges fontosságúnak
tartjuk Szentendre, a Duna-
kanyar és a Pilis tûzvédel-
mének egyre hatékonyabbá
tételét. Ennek érdekében
folyamatosan azon vagyunk,
hogy korszerû technikai esz-
közöket szerezzünk be, ami-
hez természetesen rengeteg
pénz szükséges. Az alapítvány
sok ízben adott és ad tevõleges
segítséget ahhoz, hogy fejlõd-
hessen az eszközparkunk, ily
módon pedig biztonságosab-
bá váljon a környékbeli la-
kosok, nyaralótulajdonosok,
az errefelé közlekedõk és a
térségünkbe látogatók élete.
Mindenki tudja és érzi, hogy
válsághelyzetben egyre szû-
külnek a források. Ilyenkor
azonban különösen fontos,
hogy a meglévõ pénzt okosan
használjuk fel, és valóban
kézzelfogható eredményeket
érjünk el vele. Minden kör-
nyékbeli cég és magánszemély
segítségére számítunk, hiszen
a tûzoltóság adta biztonságra
mindenkinek egyformán szük-
sége van – fogalmaz Jámbor
Ferenc tûzoltóparancsnok, a
hivatásos tûzoltóság vezetõje.
– Tavalyelõtt elsõsegélynyújtó

felszerelések vásárlása volt a
„Szentendre és a Dunakanyar
Tûzvédelméért“ Közhasznú
Alapítvány célja. Ekkor sike-
rült beszereznünk egy automa-
ta defibrillátort, egy gerin-
chordágyat, különbözõ végta-
grögzítõ eszközöket és ki-
egészítõ felszereléseket, va-
lamint a modern gépjármûvek
karosszériájának megbontá-
sához szükséges NCT II típusú
pengéket, amelyeket a közúti
baleseteknél tudunk a leg-
hatékonyabban felhasználni.
Sikerült egyúttal elsõsegély-
nyújtó szolgálatot is felállíta-
nunk. 2008-ban azt szerettük
volna, hogy a térség terüle-
tének nagy részét lefedõ
erdõkben keletkezõ káresetek,
tüzek és személymentések
végrehajtásához elengedhe-
tetlen terepjáró gépjármûhöz
jussunk. Fontos volt még,
hogy a számítógépparkunkat
tûzjelzésre alkalmassá tegyük,
mert ezzel rövidül a riasztási
idõ és egyszerûsödik a bea-
vatkozások koordinációja –
tájékoztatta lapunkat a szer-
vezet eddigi eredményeirõl
Oláh Péter tûzoltó fõhadnagy,
tûzoltósági tanácsos, az ala-

pítvány titkára. Hozzátette: –
Idén a tûzoltóság tevékeny-
ségéhez ugyancsak hozzátar-
tozó vízbõl mentéshez, illetve
a magasból mentéshez szük-
séges felszerelések beszer-
zését tûztük ki célul, és sze-
retnénk összegyûjteni a köz-
ponti pályázaton elnyert tech-
nikai eszközök 20%-os ön-
részét is.

Az elmúlt években rendre meg-
valósultak az alapítvány ki-
tûzött céljai, ennek köszön-
hetõen egyre színvonalasabb
és biztonságosabb lett a tûz-
oltóság élet- és vagyonvédõ
munkája. Hogy az idénre ter-
vezett célok is valóra válhas-
sanak, kérjük, támogassa sze-
mélyi jövedelemadójával a
tûzoltóságot!

A „Szentendre és 
a Dunakanyar Tûzvédelméért“

Közhasznú Alapítvány 
bankszámla száma:

64700021-10010725
APEH adószáma: 
18707520-1-13

Segítõ támogatásukat 
hálásan köszönjük!

Támogatást kérnek a tûzoltók
Vízbõl és magasból mentéshez szükséges felszerelések beszerzését tûzte ki célul
erre az évre a „Szentendre és a Dunakanyar Tûzvédelméért“ Közhasznú Alapítvány.
A Szentendrei Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságot több oldalról támogató szer-
vezet ezért újra kéri és várja a cégek és magánszemélyek támogatását, felajánlásait.

Múlt héten kedden felejthetetlen perceket töltöttek a budakalászi óvodások a szentendrei
tûzoltóságon. A közel kétórás program keretében megismerkedtek a szertárban lévõ gépjár-
mûvekkel és az azokon található szak- és kiegészítõ felszerelésekkel. Megnézték az új konyhát és
étkezõt, a pihenõhelyeket, az oktatótermet. A nap fénypontja volt, mikor az óvodások egy
próbariasztás keretében megláthatták, hogy milyen pontosan és fegyelmezetten dolgoznak a
tûzoltók. Búcsúzáskor a vendéglátók egy kis játék tûzoltóautóval kedveskedtek a gyerekeknek.
(Mint kiderült, természetesen minden gyerek tûzoltó szeretne lenni.)

Fotó és szöveg:
Weszelits András a Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság helyettes szóvivõje

Pannon Corso
Haladnak a tereprendezési munkálatok a HÉV-végállomástól
délre, a 11-es fõút mellett, a volt Volánbusz-telephelyen. 
A projektnek már hivatalos neve is van. A Pannon Corso el-
nevezés egy olyan kiskereskedelmi központot takar, amely
Szentendre belvárosának déli részén egy már hosszú idõ óta
meglévõ hiányt fog pótolni. – Azért döntöttünk a megvalósítás
mellett, mert felismertük a kínálati hiányt, amely ebben a város-
részben az üzletek terén jelentkezik. A beruházás megvalósulása
révén autóval és tömegközlekedési eszközökkel egyaránt köny-
nyen elérhetõ szolgáltatások jelennek meg Szentendre piacán
egy oda nem illõ terület, a korábbi Volánbusz-telephely teljes
rehabilitációja által – számolt be lapunknak Takács József, a
Raiffeisen Ingatlan Zrt. képviseletében. Ily módon nemcsak
több ezer négyzetméter kereskedelmi területtel gazdagodik 
a város, hanem körülbelül 100-150 fõ számára teremt munka-
helyet a projekt, ami a várható elbocsátási hullámokat tekintve
biztató kilátást nyújt a helyiek számára. A beruházás elké-
szültérõl egyelõre nem tudni pontos adatokat.

Város és marketing
Múlt pénteken, február 27-én a Bors címû bulvárlap
Szeretünk, Szentendre, te drága! címmel közölt cikket a
Színes Magyarország rovatban. Az írás annak apropóján
született, hogy egy utazási portál több mint tízezer szavazó-
ja szerint a legtöbben városunkba költöznének, ha szabadon
választhatnának lakóhelyet. A szöveg szót ejt a telkek, laká-
sok és családi házak magas áráról, és Szentendre
presztízstelepülés mivoltáról. A szerzõ, H. Z. egy helyütt a
következõket írja: „A vonzó kisvárosba az elmúlt néhány
évben közel húszezren költöztek.“ Egy képaláírás pedig így
kommentálja a Fõ téri panorámát: „Az itt élõ gyerekeknek
mindennapos látvány, a turisták csodájára járnak a
Szentháromság térnek“. Nos, mint tõsgyökeres szentendrei,
van min csodálkozni. Például sok honfitársammal egyetem-
ben szilárd meggyõzõdésem, hogy tavalyelõtt ünnepeltük a
huszonötezredik lakót, és Szentendre nem egy év alatt lett
ötezres városból huszonötezres. A város központi terét
pedig, amióta az eszünket tudjuk, Fõ térnek hívjuk, és szer-
intem így van ezzel mindenki, aki ránéz a térképre vagy az
utcanévtáblára. „A hír igaz, csak nem osztogatnak, hanem
fosztogatnak“ – szól a mondás. Kérdés ezek után, hogy a
cikkben szereplõ többi információt mennyire kell komolyan
venni. Mint megírtuk, alakul a városmarketing koncepció. A
kiagyalóknak és a mûködtetõknek a jelek szerint lesz még
dolguk bõven…                                                          - b -

Próbariasztás az ovisokkal

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

KEDVEZMÉNYES ÁRON
VAGYONÕR KÉPZÉS INDUL!

március 23-án 16.30 órakor 
A SZENTENDREI 

HELYÕRSÉGI KLUBBAN (HEMO)

Egyéni igényekhez igazított oktatás,
Moduláris képzés!

Részletfizetési lehetõség!
Hölgyek jelentkezését is várjuk!

Elhelyezkedésében segítünk!
Részletes felvilágosítás: 

06-30/727-83-58-as telefonszámon.

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 
01-0030-05



Ötbõl öt – ennyi a Pro Szentendre
Városfejlesztési Kft. által menedzselt
nyertes projektek mérlege a mai napig.
2009-ben ehhez kapcsolódik az önko-
rmányzat pályázati szakembereinek
Barcakos-Egres utcák felújítására 209
millió Ft összegben, valamint a hivatal
szervezetfejlesztésre 20 millió Ft érték-
ben beadott nyertes pályázata. A
legutóbbi, február 24-i értesítés nyo-
mán már összesen két és félmilliárd
forint felett jár az a pénz, ami uniós
forrásokból a városba folyik. Az ovi-
suli program, a szakorvosi rendelõ
rehabilitációja, a pannóniai csapa-
dékvíz-elvezetés, valamint a korzó-gát
tervezésére elnyert összeg mellett
most újabb csaknem egymilliárd forint
érkezik Szentendrére. Az elõbb fel-
sorolt projektekhez képes azonban
szokatlanul összetett elképzelésrõl van
szó a rejtélyesen hangzó „belvárosi
innovatív funkcióbõvítés“ cím alatt.
2007-ben az eredeti tervekben erre a
célra 5 milliárd Ft szerepelt, ehhez
képest a jelen pályázat 1,6 milliárd Ft-
ról szólt és 900 millió Ft-ot ítéltek meg,
amelynek következtében elõzetes ter-
veinket alaposan át kell dolgozni. A
tervek új gazdasági-közösségi funkciók
létesítését és a meglévõk megerõ-
sítését, kulturális, épített örökségek
feltárását, kereskedelmi funkciók erõ-
sítését, vonzó városi környezet kiala-
kítását, valamint magánberuházások
telepítését, illetve kistérségi szolgál-
tató funkciók megteremtését tartják
szem elõtt.
A pályázat a Dumtsa Jenõ Integrált
Városfejlesztési Stratégián (IVS) és az
abban megfogalmazott kiemelt vezér-
projektek gondolatán alapszik. Ezzel
összhangban az 1. számú  (azaz a törté-
nelmi városmagban, lényegében a
Bogdányi és a Kossuth Lajos utca
tengelyének közvetlen vonzáskör-
zetében) hat alapvetõ téma köré cso-
portosulnak a majdani munkálatok.
Akadnak ezek között városkép-javító
célzattal elvégzendõ köztéri felújítá-
sok, közlekedésfejlesztési és forgalom-
csillapítási célzattal megújítandó
közterületek, a kulturális terek bõví-
tése, parkfelújítással és környezetmeg-
óvással egybekötött „zöldprogram“,
valamint épület-, illetve homlokzat-
felújítások és helyi gazdaságfejlesztési
célú beruházások. 
Szintén sarkalatos eleme a projektnek
a burkolatfelújítás. A munkálatok
azokat az utcákat érintik, amelyeket a
közelmúltban nem renováltak, ugyan-
is azokhoz jogszabály szerint néhány
éven belül nem lehet újra pályázati
pénzbõl hozzányúlni. Örömhír azon-
ban, hogy a Fõ tér burkolata a mûem-

léki környezet megóvása mellett még
kulturáltabb lesz, Emellett több önkor-
mányzati ingatlan felújítását, illetve
homlokzati rekonstrukcióját is tervbe
vették.
A szûkös határidõk miatt – a többi
nagyfelújításhoz hasonlóan – a belvá-
ros-rehabilitáció kapcsán is nagy
türelemre lesz szüksége idén és jövõre
a helyben lakóknak. A végeredmény
azonban magáért beszél – megéri a
munkavégzéssel járó, néhány hétig,
hónapig tartó kellemetlenség, hogy
Szentendre városmagja a sok évtizede
várt rekonstrukciót követõen kinéze-
tében és mûszaki megoldásait tekintve
felzárkózzon a nyugat-európai törté-
nelmi városok mellé. Dr. Dietz Ferenc
polgármester elmondta, hogy a város
lakóinak nagyon jó kezdeményezései a
Szeresd Szentendrét Egyesület által
megküldött ötletek, reméljük, hogy az
együtt gondolkodásnak köszönhetõen
szebb és élhetõbb lesz városunk.

A belvárosi projekt kapcsán 
dr. Dietz Ferenc polgámestert 
kérdeztük.

– A belváros innovatív funkcióbõvítõ
rehabilitációja a projektleírás szerint
több tucat kisebb-nagyobb terv meg-
valósítását tûzi ki célul. Mely ele-
meket tartja a legfontosabbnak?
– A Fõ tér és környékét és a Mû-
vészetMalmot érintõ fejlesztések hoz-
hatják a legnagyobb elõrelépést. A
megújuló homlokzatok, és terek újjá-
élesztik Szentendre belvárosát. 
– Mennyire érte váratlanul a város
vezetését, hogy eddig minden be-
adott projektet elfogadott a Közép-
Magyarországi Fejlesztési Tanács?
Felkészültnek érzi a várost arra, hogy
az elõírt szûkös határidõn, azaz egy
két éven belül megvalósítsa a projek-
teket?
– Mivel nagyprojektjeink tekintetében
már két éve folyik egy tervszerû, ala-
pos elõkészítõ munka, valamint szá-
mos tárgyaláson, egyeztetésen, meg-

beszélésen vagyunk túl, a sikeres
pályázatok esetében inkább öröm tölt
el, és beigazolódni látom azokat a
városfejlesztési terveket, amelyeket
korábban fektettünk le. Úgy látom,
hogy városunkat ez a 2,5 milliárd Ft
eddigi szendergõ álmából felfogja
ébreszteni. A fejlesztések két éven
belül megvalósulhatnak, ha minden
szentendrei magáénak érzi, hogy
épüljön Szentendre, valamint ha a
tenni akaró lokálpatrióták támogatá-
sukkal, segítõ javaslataikkal és ész-
revételeikkel állnak a város mellé.
– Az uniós pályázatoknál köztu-
dottan gondot okoz a nyerteseknek,
hogy az elnyert pénz csak a projekt
kivitelezése után érkezik meg, addig
saját zsebbõl kell gazdálkodni. Szent-
endre most mintegy két és félmilliárd
forintos pályázati nyereséget köny-
velhet el. Hogyan oldják meg a pro-
jekt kivitelezések finanszírozását,
amíg meg nem történnek a ki-
fizetések?

– A 2009. évi költ-
ségvetés bár mér-
téktartó, de tartal-
mazza a költség-
vetés elfogadása-
kor ismert támo-
gatási összegeket.
Korábbi európai
uniós társfinan-
szírozású önkor-
mányzati pályáza-
toknál (kerékpár-
út-gát, bölcsõde)
is zajlottak párhu-
zamosan a kifize-

tések, elõfinanszírozások. Ezek tudatos
tervezés mellett vállalhatók. Valóban
folyamatosan 900 millió Ft forgó-
eszközt kell rendelkezésre tartanunk,
emiatt nagy a valószínûsége annak,
hogy az elfogadott költségvetésünket
alaposan át kell gondolnunk a nagypro-
jekteknek biztosítva elsõbbséget.
Természetesen az élet- és baleset-
veszély elhárítási vis maior munká-
latokat ez nem érinti, de a korábban
betervezett beruházások így háttérbe
szorulnak.
A pénzügyi iroda vezetõje, a Pro
Szentendre Kft. és a pályázati refe-
rensek már elkészítették a nagyprojek-
tek finanszírozásáról szóló ütemezést,
így tudunk készülni a várható kifize-
tésekre, a szükséges korrekciókra.
Feltételes közbeszerzési eljárásokat in-
dítunk, hogy a pályázati összegek
támogatás és önerõ keretei között
tudjunk maradni. Ennek túllépése ese-
tén az irányító hatóságot (IH) keressük
meg olyan szállítói szerzõdések meg-
kötése céljából, amelyek lehetõvé

teszik azt, hogy a vállalkozók közvetlen
az IH-tól kapják meg az önerõn felüli
vállalkozói díjat.
– A szakorvosi rendelõ felújítása
szinte lehetetlennek látszik úgy, hogy
egyszerre biztosítsák a mûködtetést,
felújítsák a régi szárnyat, és közben
felépítsék az új épületrészeket is két
éven belül. Milyen megoldás kínál-
kozik erre a problémára?
– A SZEI korszerûsítése létkérdés,
jelenleg folynak a tárgyalások a ren-
delõintézet majdani teljes vagy rész-
leges kiürítésérérõl, funkciók átmeneti
kitelepítésérõl. Az egészségügyi szak-
emberek, a pályázati referensek, 
a projektmenedzsment tagjai mind
azon dolgoznak, hogy a felújítás-építés
minél gördülékenyebben menjen 
a lakosság és az ellátást igénybe vevõk
minél nagyobb megelégedésére. 
A pályázat egy vissza nem térõ lehe-
tõsége a térségi egészségügynek és 
a városnak – így szükséges egyes ellátá-
sok különbözõ épületekbe való áthe-
lyezése, de úgy gondolom, a lakosság
türelmét és odafigyelését kérve ebben
az összefogásban ez megoldható és
közös siker lehet.
– Óvodák átépítése, rendelõfelújítás,
közterületek felújítása, és lehet-
séges, hogy még a gátrekonstrukció
is szerepel a feladatok listáján. Ha
így megy tovább, könnyen járhatunk
úgy, mint Budapest, ahol mindent
egyszerre túrnak-fúrnak. Hogyan fog-
ják összehangolni a számos munkála-
tot, amit a következõ néhány hóna-
pos idõszakban el kell végezni?
– A munkák összehangolására a
hivatalban operatív csapatot állítunk
fel, amely a pályázati referensek, a Pro
Szentendre Kft. és az illetékes szakem-
berek bevonásával rendszeres stáb-
értekezletet tart. Így összefogott és
széleskörû tájékoztatási rendszert
építhetünk ki, amelyet a pályázati kom-
munikáció is megkíván. A városban
több tájékoztató táblát helyezünk el,
amelyek már jó elõre jelzik a köz-
lekedõknek a várható forgalmi és egyéb
akadályokat. 
Ezek a munkálatok a város fejlõdéséhez
elengedhetetlenek, az itt lakók
életkörülményeinek javítását szolgál-
ják. A város soha nem látott fejlõdés
elõtt áll, ilyen összegû források még
nem álltak rendelkezésre korábban. A
fejlesztés a lakók érdekében történik,
ezért bízom abban, hogy céljainkat a
városlakók is magukénak érzik, és a
beruházások eredményeképpen egy
szebb, élhetõbb életteret alakíthatunk
ki Szentendrén.

Bokor Tamás
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Egymilliárdból szépülõ belváros, megújuló közterek 
900 millió forint összegû támogatásra ítélték a Közép-Magyarországi Operatív Program döntnökei a belvárosi funkcióbõvítõ rehabilitációról
szóló óriásprojektet. Ez azt jelenti, hogy a – rövidebb néven Fõ tér projekt néven futó – tervcsomagnak köszönhetõen mintegy 17%-os önrésszel
együtt 1 milliárd 80 millió forintot költenek a következõ idõszakban a történelmi belváros megújítására.



1998-ban, amikor bõ ötven évi
uralkodás után a baloldalit
tényleg jobboldali kormányzás
váltotta fel, az akkori mi-
niszterelnök sûrûn hangoztat-
ta, hogy az országnak rend-
szerváltásnál kevesebbre, de
kormányváltásnál többre van
szüksége. Kapott is érte ele-
get. A mostani miniszterelnök
legújabb (sokadik) megvilá-
gosodása nyomán kijelen-
tette: modellváltásra van
szükség. Emiatt nem bántotta
senki.
A két eset elgondolkodtatta
Levedit. Azt jelezték neki,
hogy sem a vesztesek, sem a
gyõztesek nem elégedettek az
1990 utáni rendszerrel. To-
vább morfondírozva az jutott
eszébe, vajon lesz-e része még
újabb „rendszerváltásban“?
Aztán azt a kérdést tette fel
magának, vajon hány rend-

szerváltást bír el egy ember ép
lélekkel? Õ maga a felmenõi és
az utódai közül két nem-
zedéket ismert személyesen,
így némi túlzással öt generá-
ció életérõl szerezhetett – vál-
tozó mélységû – személyes
ismereteket. Nagyapja a le-
gendás századfordulón szüle-
tett, a monarchiában nevelke-
dett. Harcolt az elsõ világhá-
borúban, majd végignézhette
az ország és saját gazdasági
létalapjainak összeomlását.
Még fel sem fogta igazán, mi
történt vele, amikor megjelen-
tek a vörösök – akik politikai
eszközként meghonosították
Magyarországon a Dunába
lövést –, és megpróbálták fejé-
be verni a maguk igazát. Némi
összetûzések árán megvédte a
magáét, aztán minden ügyes-
ségére és szívósságára szük-
sége volt ahhoz, hogy talpra

állhasson élete harmadik rend-
szerében, a Horthy-korszak-
ban. A harmincas évek végére
úgy-ahogy összeszedte ma-
gát, amikor kitört a második
világégés. Ennek utolsó évé-
ben beköszöntött a negyedik
rendszer, a nyilasok uralma,
akiket iszonyúan utált, és akik
kis híján megölték a fiát, Le-
vedi apját (õ elképesztõ kalan-
dok közepette menekült meg
a vágóhídra küldött levente-
seregbõl). Aztán bejöttek az
oroszok, de elõször maradt
minden a régiben: most õk
verték félholtra a nagyapát.
Ráadásul egy eltévedt bomba
a háznak épp arra a részére
esett, ahová a család összes
értékét elásták. Egy elgörbült
nyelû villán és egy fél fülbe-
valón kívül, amelyet pár évvel
késõbb az egyik csibe szájában
vettek észre a kertben, sem-

mijük sem maradt. De neki-
gyürkõztek megint, s bár a
sztálinizmus, az ötödik rend-
szer a nagyapa életében, az õ
padlásukat és istállójukat is
kisöpörte, az ötvenes évek
közepére megint volt két
lovuk, több tehenük, ökrük,
disznójuk és számtalan apró-
jószáguk. 1959-ben Levedi
nagyapja és apja – bõrkabátos
különítményesek meggyõzõ,
fõleg fejre mért érvei nyomán
– belépett a tsz-be, s ezzel
egyszersmind belépett élete

hatodik, illetve negyedik poli-
tikai rendszerébe: a kádáriz-
musba. Mind közül ez forgatta
fel életüket a leggyökere-
sebben. Elvették mindenüket,
és az olykor nélkülözõ, de
szabad emberbõl alattvalókká
lettek. A gyerekek (Levedi és
testvére) elõtt nem beszélhet-
tek többé szabadon, a hagyo-
mányok, a tapasztalatok át-
adása megszakadt. A nagyapa
hamarosan meghalt, Levedi
apja pedig talajt vesztve ve-
getált évtizedeken keresztül.
Levedi, aki kisgyerekként vé-
gignézte, s nagyjából fel is
fogta elõdei megaláztatását,
az általa „elüldözött nem-
zedék“-nek nevezett sok száz-
ezer kortársával együtt el-
hagyta a falut, és értelmisé-
giként élte meg a szocializmus
bukását. 1989-90-ben apjával
együtt eufórikus hangulatban
ünnepelték ötödik, illetve
második rendszerük megszü-
letését. Készültek az újrakez-
désre, de hiába: elvett bir-
tokaik tizedét kapták vissza a
kárpótlás során. Közben azt
kellett látniuk, hogy a ma-
gyarok százezreit kifosztók
vagy azok gyermekei – miköz-
ben néha halkan, tétován elis-
merték: téveszméket hajku-

rásztak – megtartják a rablott
javakat, hiszen annyira hoz-
zájuk szoktak az eltelt év-
tizedekben. 
Miután mindezek végigfutottak
az agyán, Levedi eltûnõdött,
vajon ki járt legrosszabbul 
a három nemzedékbõl. Vajon 
a nagyapa hat, az apa öt és a
maga két rendszere tényleg
annyira elütött-e egymástól? S
vajon a rendszerek kavalkád-
jában nem az volt-e a legfõbb
baj, hogy a legkártékonyabb
dolgok mindegyikben meg-
maradtak, az emberi élet leg-
fontosabb, állandó keretei
pedig sorra eltûntek? Hogy a
magyarok mindennapi életébe
a múlt században beköltözött
az ideiglenesség? Levedinek
konkrét példák is eszébe ötlöt-
tek. A sztálinizmus idején
(mondjuk 1953-ban) az ország
egyik meghatározó politikusát
Apró Antalnak hívták. A sztáli-
nizmussal állítólag szakító ká-
dári Magyarország egyik meg-
határozó politikusát (mondjuk
1978-ban vagy 1982-ben) Ap-
ró Antalnak hívták. A kádá-
rizmussal állítólag szakító mai
Magyarország meghatározó
hatalmi központját Apró Antal
családja adja. Ugyanaz a család
két vagy három egymást kizáró
rendszer vezetésében – maga
az „örökkévalóság“! Ezzel szem-
ben ott áll Róma példája. Miért
hívják ezt „örök városnak“?
Levedi számára Hubay Miklós
(ismeri-e még valaki e nevet?)
magyarázta el legszebben a
kifejezés értelmét a róla készült
portréfilmben. Szerinte a titok
abban rejlik, hogy abban a
tejesboltban, amelyben egykor
Vass István és felesége a reggeli
kávéját itta, ma az akkori tejes-
asszony leánya méri ki a tejet.
S hogy anya és lánya évek
múltán is elõre, ismerõsként
köszöntötte azt, aki egyszer már
vendégeskedett nála.
Tûnõdései végén Levedi oda lyu-
kadt ki, hogy a kérdéseire pofon-
egyszerû a válasz: meg kell fordí-
tani a dolgokat. A magyar élet
akkor lesz megint jó, ha a sarki
boltban a fiait és az unokáit is
ugyanaz a család szolgálja majd
ki, amelyik õt, s ha nem kell többé
eltûrnie maga felett olyanokat,
akiknek téveszméi miatt már
évtizedek óta körben jár az
ország. S ha egyszer így lesz,
talán megint visszaköltözik a
puha, biztonságot nyújtó ál-
landóság az utódai életébe.
Ekkor magában mosolyogva arra
gondolt: nem is tudja elképzel-
ni, milyen lehet egy rendszervál-
tozás nélküli élet…

Levedi nyomán Madzsar Ali
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Három nemzedék 
- hét rendszer

3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt eltûnt népek és
kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát
magyarnak nevezõ népcsoport nyomaira bukkant. A megtalált írások segítségével –
Levedi és barátja, Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha
Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.

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

hogy egy csésze tea 
mellett kötetlenül

beszélgessünk

A munkaszerzõdésrõl 
és a munkaviszony
megszüntetésérõl

március 20-án 
16 órai kezdettel.

Szentendre, 
Tómellék u. 18. I/3.

Elõzetes bejelentkezés a

06 20 330 36 40-es 
telefonszámon 

szükséges
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Ma már ritkán gondolunk arra,
sokan talán el sem tudják kép-
zelni, hogy az élelmiszerüzletek

világot beborító hálózata elõtt hogyan
tettek szert eleink a mindennapi
betevõre. Aki tehette, megtermelte
magának, amit csak tudott, persze ha
rendelkezett ehhez elegendõ földdel
és saját vagy fizetett munkáskézzel.
Az önellátás mellett a helyi és környék-
beli piacokon, vásárokon szerezték be
az emberek vásárlás vagy termékcsere
útján maguk és haszonállataik táp-
lálékát, a napi szükségletet kielégítõ
tárgyaik, munkaeszközeik egy részét. 
Mint mindenhol az országban, Szent-
endrén is húst a mészárosok és a hen-
tesek kínáltak eladásra, s a lisztke-
reskedõk mellett a molnárok sem csak a
gabonaõrlést végezték, hanem venni is
lehetett tõlük bezsákolt szemes ter-
ményt, s az abból õrölt lisztet. A leg-
fontosabb, napi fogyasztású élelmi-
szerek, a kenyér, a hús, a liszt árát a 19.
század közepéig a megye határozta meg
egységesen és kötelezõ jelleggel min-
den település számára, ami azok eltérõ
adottságai miatt a panaszos ügyek
állandó és visszatérõ témája volt.
A 19. században Szentendrén három-
szor tartottak országos vásárt, melyre
való jogot 1777-ben, az úrbérrendezés
során nyerték el az uralkodótól, Mária
Teréziától. A május 5-én, augusztus 1-
jén és október 20-án megtartott vásárok
közül ez utóbbi, a szüretet követõ volt
a legjelentõsebb. A helyiek mellett
elhozták áruikat a környékbeli tele-
pülések mesterei, kereskedõi is, mint
például a váci és budai csizmadiák,
kelmekereskedõk.
A heti vásárokat hétfõn és csütörtökön
tartotta Szentendre, de vasárnap is volt
piac, ahol a lakosság elsõsorban élel-
miszerszükségletét szerezhette be. (A
vasárnapi piac 1940-ben szûnt meg,
amikor is egy városi határozat a szom-
batot jelölte ki erre a célra, s ez a gyakor-
lat mind a mai napig fennmaradt).
Az aratást követõ vasárnapok hosszú
idõn keresztül a sertésvásárok lebo-
nyolítására voltak fenntartva. A piacok
és vásárok fõ helyszínéül – elképzelni is

nehéz –, a városka szûk, háromszögletû
központi tere szolgált, közepén a
Pestiskereszttel. De korbeli feljegyzések
elárulják, hogy a lovas kocsik a Duna-
parton is verték a port, a vásározók és
piacozók között, akkori névhasználat-
tal: „rác, sváb és tót“ mondatok keresz-
tezték egymást, s nem volt ez másként
még a húszas években sem.     
Érdemes néhány konkrét példán ke-
resztül életet villantani az egykori
vásárok és piacok mozgalmas, tarka
világába. 1903-ban, Dumtsa Jenõ pol-
gármesterségének utolsó évében a
Szentendre és Környéke címû újság fõ-
szerkesztõje, Parlaghy Aladár lapjában
helyteleníti, hogy a szentendrei piacot
hol a fõtéren, hol a Duna-parton, hol a
Görög utcában tartják. Ugyancsak kora-
beli újsághír 1913-ból, miszerint Glatz
Sándor állatorvos a helyi rendõr-
kapitánynál feljelentést tett, mert a
mészárosok nagy része a piacon felállí-
tott sátraikban függesztve és nem fek-
tetve tartja az eladásra kínált húst. A
rendõrkapitány ezért meg is büntette a
szabálysértõket. Intézkedése túl gyors-
nak bizonyult, mert pár nappal késõbb,
dr. Péchy Henrik városi tiszti fõorvos,
mint akihez a mészárszékek törvény
által elõírt ellenõrzése és felügyelete
tartozik, éppen a fektetve tartott hús
miatt jelentett fel egy mészárost. Az
állatorvos és a tiszti fõorvos közötti
hatáskörvillongás áldozatai, a mé-
szárosok és hentesek, megóvva magukat
további büntetések fizetésétõl, mind
magukra, mind a vásárlókra nézve azt a
kedvezõtlen közös döntést hozták, hogy
beszüntetik a piacon történõ hús-
árusítást.
Dr. Starzsinszky László polgármester-
sége idején, 1929-ben a képviselõ-
testület határozatot hozott arról, hogy
a Duna-parton az összes vásáros bódét
tizennégy napon belül el kell bontani, s
ezentúl csak hordozható bódék ál-
líthatók fel, s azok is csak a piac idõtar-
tamára. Ezekben az években erõsödött
azoknak a tábora, akik a Duna-korzóra
padokat és éjszakai világítást szorgal-
maztak, s egyáltalán, a város szebbé és
gondozottabbá tételét, már csak a

vendég- és turistaforgalom ösztönzése,
növelése céljából is. Ezek azok az évek,
amikor – részben jelentõs kölcsönök
felvétele árán – Szentendre látványos
lépéseket tett a városfejlõdés
útján, amit a városháza bõ-
vítése, az utcák, utak kövezése
és fásítása, laktanya és inas-
otthon létesítése, a vízvezeték
és csatornázási program el-
indítása, könyvtár és mûvész-
telep létesítése tanúsít.   
A piaci bódék 1929-ben elren-
delt felszámolása sikerrel
járhatott, mert három évvel
késõbb, 1932-ben „a képviselõ-
testület kivételesen megenge-
di, hogy a mészáros és hentes
iparosok összesen nyolc bódét
ideiglenesen felállíthassanak a
Görög utca vége és a mozi közöt-
ti területen“. A piacozás ki-
szorítása a Duna-partról és a
város fõterérõl bár visszafor-
díthatatlan, de lassú folyamat.
1933-ban a vásártér helyét
ugyan a szerb és a katolikus
kálvária között jelölik ki, de a
várost nyaranta felkeresõ fes-
tõk a harmincas évek folyamán, sõt,
még a negyvenes években is kedvükre
megörökíthették a hálás témát, a vásári
forgatagot, a mozdulatokban válto-
zatos, színes-tarka jeleneteket, s nem
máshol, mint a Duna-parton.  
A Haluskai tanya lapos pénztárcájú,
fiatal festõi állandó városbeli ba-
rangolásaik során találtak rá Szentendre
rejtett csodáira, a hajnali ószeresre, a
Duna-parti piacra, Vajda Lajos fel-
fedezettjére: a „NÉNI-“re, a szerb bú-
csúra és a szédítõen forgó kólóra.  Hogy
mit jelentett a telepen kívüli fiatal
mûvészek, a Haluskai tanya lakói szá-
mára a Duna-parti piac, az kiderül
Szántó Piroska itt következõ visszaem-
lékezésébõl:       
„Állunk a piacon, akkor még a Duna-par-
ton volt (1930-as évek második fele),
hosszan nyúlt a mai révtõl a Görög
Kancsóig, s lessük a NÉNI-t. Vajda (Lajos)
meséli, hogy mióta õ Szentendrére jár,
azóta árul a piacon, mindig fehér virá-

got, mindig fekete ruhában jár, s ha vala-
ki rajzolni, fényképezni akarja, sikít,
eltakarja az arcát, s szerbül átkozódik…
A piac tündöklik, kora nyár van, a szigeti
falvakból átjöttek gyümölccsel, zöld-
séggel a gömbölyûre öltözött asszo-
nyok… Gyönyörû köcsögöket is hoztak,
valahonnan Esztergom alól, zöld fe-
nyõmintás fehér köcsögök, vennénk, ha
az árából nem telne ki egy teljes napi
kosztja például Bandinak (Bálint Endre).
Hetven fillérbe kerül darabja. Panni
(Szántó Piroska nõvére) meg Korniss
(Dezsõ) a szõtteseknél sóhajtozik,
hasonló okokból. A platánok széles zöld
árnyéka alatt villog a korai alma, tüzel a
cseresznye, a Duna világító háttere elõtt
óriási csomag levendulát halmoz egy

»hátyi« tetejére egy szentlászlói férfiú,
a felesége fehér ingvállában kék szalag,
az õ fehér ingjén kék porcelán gombok.
És most meglátjuk a NÉNI-t. Sovány, mint
a deszka, nagyon magas, vékony, fehér
az arca, jó keményen keretezi egy fekete
kendõ, a száraz, nagyon fehér kezében
egy csokor hosszú szárú fehér liliom. Nem
kínálja, nem szól egy szót sem, áll
mereven, a hasán összefogott kezében
virág, éppen az arcáig ér. Keskeny, mint
egy templomablak.“ 
Amit Szántó Piroska a szavak eszközé-
vel tett átélhetõvé és múlhatatlanná,
ugyanazt tette a képi ábrázolás segít-
ségével másik két festõ, Gráber Margit
és Apáti Abkarovics Béla, akik több
mûvükhöz is a szentendrei piacot vá-
lasztották témául. Mindketten nagy-
bányai gyökereken fejlesztették ki saját
festõi stílusokat és látásmódjukat, s
mindkettõjük festészetében jelentõs
helyet foglalnak el a többalakos munka-
ábrázolások.    

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Minden vásár eljön a maga napjára

Gráber Margit: Szentendrei piac, 1938

Gráber Margit: Piaci részlet, 1947
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10 helytörténet

„Országos történetet nem lehet írni az egyre gazdagodó
helytörténet eredményei nélkül, ezek az eredmények töltik
meg színnel, ízzel, vérrel, szóval élettel azt a képet, amelyet
az országos történetrõl kialakítottunk.” (Balogh Sándor
történész)

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

Visegrád ezeréves 
Megjelent Visegrád 2009. évi millenniumi  eseménynaptára

Avisegrádiak számon tartották, hogy városuk neve Szent
István 1009-es oklevelében fordul elõ elõször. (Egyébként
ugyanabban a mondatban, amelyben a Dunába torkolló

Apurig nevû patak mellett fekvõ falu, azaz Szentendre.) Ugyanis
amikor Szent István a Kárpát-medencét vármegyékre osztva
megszervezte a Magyar Királyságot, vármegyei székhellyé tette
Visegrádot is. Amint Soproni Sándor 1950-es években végzett
ásatásai nyomán kiderült, az ispánság a Sibrik-dombon levõ
romos római erõdítményt lényegében változatlan formában
építette újjá. Az ispán innen igazgatta Visegrád vármegyét, a
mai Pest megye legkorábbi elõdjét.
A január 22-én rendezett ünnepi megnyitóval kezdetét vette
Visegrád millenniumi éve. Az ünnepségen – amelyen a
Szentendrei Cselló Trió is fellépett – bemutatták a város 2009.
évi millenniumi eseménynaptárát, a millenniumi kitûzõt, ame-
lyet ajándékba kap a város minden polgára, valamint a minden
visegrádi portának szánt városi zászlót. Az önkormányzattal, a
múzeummal, a mûvelõdési házzal és a katolikus plébániával
együtt 26 intézmény, iskola, egyesület és civil szervezet járult
hozzá programjaival az ezeréves évforduló megünnepléséhez,
amelynek gerincét a várostörténeti elõadás-sorozat és
tudományos konferencia képezi.
Az, hogy a visegrádiak éves eseménynaptárt tudtak összeállí-
tani, tudatos elõregondolkodásuk készségérõl tesz tanúságot.
Az eseménynaptár abban is különbözik a legtöbb hasonló kiad-
vány szerkezetétõl, hogy az egyes programoknál nem szerepel a rendezõk neve rendezvényenként
ismétlõdve. A szerkesztõk a kiadvány hátoldalán sorolják fel a rendezõket. Így érzékeltetni
tudják a városi összefogást, azt a szándékot, hogy minden intézmény és szervezet 2009-ben a
millenniumi gondolat jegyében tevékenykedik. 
Feltûnõ, hogy a kis lélekszámú város polgárai milyen sok civil szervezetbe tömörülve fejtenek ki
közösségi tevékenységet. Szentendreiként jólesõ érzéssel olvastam, hogy egyik egyesületük
Soproni Sándor nevét viseli. A szentendrei születésû, korán elhunyt régész volt a szentendrei
múzeum megalapítója és elsõ igazgatója. Kérésemre õ írta az általam szerkesztett  Szentendrei
Füzetek számára a máig egyetlen összefoglaló tudományos ismeretterjesztõ munkát Szentendre
a római korban címmel. 

Máté György

Nyáron jelenteti meg a
Well-Press Kiadó az új
generációs Vendég-

váró útikönyvsorozatban a
Dunakanyar címû útikönyvet.
A kötet a kiadó ígérete szerint
élvezetes idegenvezetõ és
informatív útitárs, amelyben
mindenki meglelheti, mit
érdemes megnézni a környé-
ken, melyik intézmény mikor
van nyitva, hol érdemes meg-
szállni, hol kapható étel-ital,
merre találhatók a különbözõ
szórakozási lehetõségek, va-
lamint a környék rekreációs
szolgáltatásai (pl. wellness,
lovaglás stb.).
A kiemelt turisztikai célpon-
tokat bemutató sorozatban
eddig kilenc kötet jelent meg,
idén pedig újabb hét könyvvel
gyarapodik a sorozat. A 224
oldalasra tervezett, Szent-
endrérõl szóló kiadás ötezer
példányban, A/5-ös formá-
tumban, igényes kivitelben,
Ifju György szerkesztésében
készül fotó- és térképillusztrá-
ciókkal. A kötet különbözõ
kirándulásokra fûzi fel a Du-
nakanyar és kiemelten Szent-
endre látnivalóit, illetve be-
mutatja a környék specialitá-
sait, valamint turisztikai ter-
mékkínálatát. A kalauzban
megjelennek a térség legjobb
szolgáltatásai a szerkesztõk
ajánlatával kiegészítve.
A készülõ kötetet február 16-
án a Szentendrei Kistérségi
Ipartestületben Körtvélyesi
Erzsébet, a Well-Press Kiadó
ügyvezetõje mutatta be, s
prezentációjában egyúttal
Magyarország legnagyobb tu-
risztikai internetes oldaláról,
a www.vendegvaro.hu hon-
lapról is tájékoztatta az érdek-
lõdõket. Lapunknak az ese-
ményt követõen nyilatkozott
a könyvrõl.
– Milyen lehetõséget kínál-
nak azon vállalkozók, szol-
gáltatók számára, akik sze-
retnének szerepelni a Ven-
dégváró dunakanyari köte-
tében? Mi a konkrét teendõ
ilyen esetben?
– A Vendégváró útikönyvso-
rozat a legkorszerûbb európai
útikönyvek mintájára jól el-
különítve, önálló tematikus
fejezetben mutatja be a kör-
nyéken garantált, minõségi
szolgáltatást nyújtó turisz-
tikai vállalkozások kínálatát.
E fejezetben tematikus egy-
ségekben mutatjuk be a szál-
láshelyeket, az étkezési lehe-
tõségeket, a vásárlási és egyéb

tippeket. A vállalkozások az
alapadatokon túl képpel és
rövid, szerkesztett szöveges
bemutatóval jelennek meg
ebben a részben. Azon vál-
lalkozások számára, amelyek
ennél hangsúlyosabban sze-
retnének bemutatkozni a
térség iránt érdeklõdõ turisták
elõtt, nagyobb, akár egész
oldalas felületet biztosítunk.
E felületek tartalmának kiala-
kításában munkatársaink in-
gyenes konzultációs lehetõ-
séget biztosítanak, hogy kö-
zösen megtaláljuk a legmeg-
felelõbb formát. E nagyobb
felületeken gyakran még a
képet és rövid szöveget tar-
talmazó megjelenés is kevés-
nek bizonyul: ilyenkor a kötet
arculatába illeszkedõ 2-3
oldalas írást készítünk a part-
nerrel együttmûködve.
– Milyen tapasztalataik vol-
tak az eddig megjelent kö-
tetek kapcsán, kik keresik
õket leginkább, és milyen
visszajelzéseket kaptak
tõlük?
– A kötet felépítése és tartal-
ma képes egyszerre több cél-
csoport igényeinek is meg-
felelni. Egyrészt azok a tu-
risták keresik a Vendégváró
útikönyveket, akik az adott
régióban legalább két-három
napot eltöltenek, és él ben-
nük az igény a színvonalas,
tájékozott és aktív turizmus
iránt. Számukra e kötetek
nemcsak hasznos információt
biztosítanak útjuk elõkészí-
tése során és a helyszínen, de
színvonalas, olvasmányos szó-
rakozást is. Köteteink olvasói
közül sokan azonban nem tu-
risták, hanem helybeliek, akik
egyrészt szeretnék jobban
megismerni szûkebb környe-
zetüket, másrészt újabb prog-
ramötleteket keresnek. Nem
szabad elfeledkeznünk azon-

Vendégváró Szentendrérõl

Segíthetsz 
KÉRJÜK TÁMOGASSA 

AZ EMBERÉLET ALAPÍTVÁNYT
ADÓJA 1%-ÁVAL!

ADÓSZÁMUNK: 18675201-1-13

Alapítványunk legfontosabb célja 
a Szentendrén és vidékén élõ
daganatos betegek 
segélyszolgálata.

A 2009-es évben a prevenció
fontosságát és az információk
eljuttatását tûztük ki célul.

Számlaszámunk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet:
64700076-10027343

Érdeklõdni lehet: 
06-20-515-09-57, 
06-20-99-57-167

Emberélet
Alapítvány

Március 6-án (pénteken) 
18 órai kezdettel

SZOLIDARITÁSI SÉTÁT  
tartunk

Célunk szociális háló létrehozása
a kistérségben

Várjuk együttérzõ embertár-
sainkat egy szál gyertyával a Vuk
Karadzics téren, a híd tövében –
ahonnan egy sétát teszünk 
a belvárosban.

www.emberelet.hu  
20-515-09-57, 20-99-57-167

emberelet@gmail.com

JÓ BEFEKTETÉS!JÓ BEFEKTETÉS!

Az ARANY ára 
folyamatosan 

EMELKEDIK!
Arany akció!

-10%
A hirdetést 

bemutatónak +5%! 

Ékszerbolt
Szentendre, Dumtsa J. u. 1.
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Lapunk február 6-i szá-
mában a szerkesztõség
nagyszerû közremûkö-

désével bemutattam Szent
István király 1009-es okle-
velének IV. Béla által 1257-
ben készíttetett másolatát, az
oklevél latin szövegét és hite-
les magyar fordítását.
Olvasói kérésre most röviden
fölvázolom, hogy az Egy ezer-
éves oklevél nyomában címû
sorozatomban az alábbi kér-
désekre válaszolva dolgozom
föl a témát. Mikortól számít-
ható egy település kora? Mikor
keletkezett az oklevél? Az
oklevél kalandos sorsa. Mirõl
szól az oklevél? Alátámaszt-
ják-e a régészeti ásatások az
írásbeli adatokat? Ki volt az
oklevélben szereplõ Apor? Ki
volt az a háromszáztizennyolc
atya, akinek átka fogja sújtani
az oklevélben foglaltak meg-
szegõjét? Ki volt az 1146-ban
felbukkanó Fulco deák? Milyen
lehetett a veszprémi püspök-
ség szentendrei fõesperes-
sége, udvarháza? Meddig volt
hatályos az 1009-es oklevél
Szentendrére vonatkozó ren-
delkezése? 
Elõre bocsátom azt is, hogy
mostani, sorozatban követke-
zõ cikkeim – mint írásaim ál-
talában – nem szakemberek-
nek szólnak. Témáim kiválasz-
tásánál és feldolgozása során
mindig a szélesebb nagykö-
zönségre gondolok, amelybe
például a középiskolások is
beletartozhatnak. Ezért dol-
gozataimban olyan alapis-
meretek is elõfordulhatnak,
amelyek szakemberek számára
fölöslegesnek tûnhetnek, de a
jobb megértés érdekében
szükségesnek tartok elmon-
dani. Különösen érvényes ez
városunk eredetkutatásának
esetében. 

MIKORTÓL SZÁMÍTHATJUK
EGY TELEPÜLÉS KORÁT?

Az elsõ kérdéskörrel kapcso-
latban leszögezhetem, hogy
Magyarországon egy település
korát – létrejöttének, keletke-
zésének, esetleg alapításának
idejét – elsõ ismert okleveles
elõfordulásának évétõl szá-
mítjuk. Eltekintve attól, hogy
esetleg régészeti leleltek
bizonyítják, hogy az adott
település helye és környéke
már századokkal vagy akár

évezredekkel korábban is la-
kott volt. A történettudomány
által számon tartott elsõ ok-
leveles elõfordulás évét a
nagyközönség többnyire a te-
lepülésrõl készült útikönyvek-
bõl ismeri és – szerencsés eset-
ben – a helyi iskolák történe-
lemóráin is tanítják, kerek év-
fordulók alkalmával pedig lel-
kes patrióták meg is ünneplik. 
Az elsõ ismert okleveles elõ-
fordulás éve azonban csalóka
is lehet. Tudni kell ugyanis,
hogy az államalapítás óta
keletkezett középkori okleve-
lek nagyobbik része  a törté-
nelem viharaiban elveszett,
megsemmisült. Tehát a tele-
pülés valójában sokkal régeb-
bi is lehet, mint nevének elsõ
ismert okleveles megjelenése.
Vegyük egyszerû példaként a
Pest megyei Taksony községet.
Elsõ ismert okleveles elõfor-
dulása Taxon alakban 1270-
bõl való. Szinte hihetetlen,
hogy Szent István nagyapja,
Taksony nagyfejedelem egy-
kori udvarhelye ne szerepelt
volna már korábbi, de idõ-
közben elveszett oklevelek-
ben. Mint Györffy György írja:
„Minden okunk megvan fel-
tenni, hogy Taksony és Géza
fejedelem udvarában tolmá-
csok mûködtek, akik több
nyelven leveleztek“. Annál is
inkább, mert a krónikásha-
gyomány szerint itt, a Duna
mellett temetkezett Taksony
nagyfejedelem. (A hagyo-
mányt a helyiek ma is õrzik.)
A legegyszerûbb és megbíz-
hatóbb eset, ha a település
nem „keletkezett“, hanem
alapították. Csakhogy ez for-
dul elõ a legritkábban. Az
érdekesség kedvéért azért
hozok erre is két – idõben és
távolságban – egymástól
messze esõ példát. Az egyik: a
monda szerint az ókori Rómát
Kr. e. 753-ban az anyafarkas
táplálta ikerpár egyike, Ro-
mulus alapította. Ez lett a
római idõszámítás kiinduló-
pontja is. A másik példa – és
ez már nem legenda – Sztálin-
város (a fiatalabbak kedvéért,
ma: Dunaújváros), amelyet
1951-ben alapítottak. 
Bonyolítja a kérdést, hogy a –
természetszerûen kézírásos –
latin nyelvû oklevélben a ma-
gyar helységnév a mai ember
számára sokszor a felismer-
hetetlenségig torzultan szere-

pel. Egyrészt, mert az Itáliából
vagy német földrõl betelepült
íródeák, a „hospes“ legtöbb-
ször nem tud magyarul, és a
nevet hallás után írja le.
Másrészt mi sem ismerjük a
korabeli magyar kiejtést, be-
szédet. Ráadásul a magyar
hangok egy részének nincs
megfelelõ írásjele sem a kora-
beli latinban. Ezért szerepel a
szóban forgó oklevélben a mai
Füle „Fyley“, Marcalfõ „Morsol-
few“ és Urhida „Hurhyda“ alak-
ban, valószínûleg nevük szin-
tén elsõ ismert okleveles elõ-
fordulásaként.  
Az államalapítás korát vizsgál-
va azt is megállapíthatjuk,
hogy még nem minden te-
lepülésnek volt rögzült, ál-
landósult neve, Esztergomot
pl. Strigonensis, Estrigon,
Sobot néven emlegetik az
oklevelek. Máskor a település
körülírva jelenik meg az
oklevélben, és történészek
egybehangzó véleménye nyo-
mán ez a idõpont számít elsõ
okleveles elõfordulásának. Ez
Szentendre esete is. Reméljük,
hogy az ezeréves évforduló
hozzájárul ahhoz, hogy a
szentendreiek körében elhíre-
süljön ez a mondattöredék: 
A veszprémi püspökségnek
adományozzuk Visegrád me-
gyéjében a Duna fölött fekvõ
falut, amelynek jobb felén az
Apurig nevû patak folyik,
vagyis Szentendrét – olvas-
ható Szent István adomány-
levelében.

MIKOR ÍRÓDOTT 
A SZENT ISTVÁN-I OKLEVÉL? 

Régebben nem nagyon érde-
kelt, hogy Szent István
veszprémi adománylevelét
1002-ben vagy 1009-ben
állították-e ki. Megértettem,
és ma is megértem azokat,
akik a tudósok szõrszálhaso-
gatásának tekintik azt a
vitát, hogy egy ezeréves
oklevél hét évvel korábban
vagy késõbben íródott. De
éppen a praktikum miatt –
tudniillik, hogy társadalmi
igény van az évfordulók meg-
ünneplésére – igyekeznünk
kell megtalálni a hitelesnek
tekinthetõ dátumot.
A kérdésnek 2004-ben néztem
alaposan utána. Akkor, amikor
hagyományõrzõ várostársaim-
mal Apor-emléktábla elhe-

lyezésére készültünk a Bük-
kös-patak hídjának egyik
kõoszlopára. Györffy György-
nél találtam meg a korszerû
választ, amit az alábbiakban
foglalok össze. 
Székesfehérvár feltûnése a
történelmi forrásokban címû,
1967-ben megjelent tanul-
mányában azt írja, hogy kez-
detben õ is hajlott tudós
elõdeinek véleményére. Kará-
csonyi János (1858–1929) és
Szentpétery Imre (1878–1950)
ugyanis az 1002-es évet talál-
ták mérvadónak. Behatóbb
vizsgálat után azonban
Györffy György arra a megál-
lapításra jutott, hogy az
oklevél az országos egyház-
megyehatár rendezésekor,
1009-ben keletkezett. Ez azért
fontos számunkra, mert mint
olvasóink is láthatták, Szé-
kesfehérvár és Szentendre
egyazon oklevélben szerepel.
Ezek után kíváncsi voltam mai
történészeink véleményére is.
Utánanéztem, s megállapítot-
tam, hogy Györffy György
1967-es tanulmányának meg-
jelenése óta (vagyis az elmúlt
42 évben) minden középkor-
ral foglalkozó történész és
régész – többek között Bakay
Kornél, Dinnyés István, Kristó
Gyula, Makk Ferenc, Szûcs Je-
nõ, Tettamanti Sarolta, Torma
István, Török József, Tringli
István, valamint Zsoldos
Attila – tanulmányaikban és
könyveikben (amelyeket
hosszú lenne fölsorolni) hite-
lesnek fogadja el az 1009-es
évszámot és a fennmaradt ok-
levél-másolatot. A névsorhoz
még hozzátehetem, hogy a
Magyar katolikus lexikon és a
Magyar nagylexikon Szent-
endre címszavának szövegé-
ben az 1009-es évszám sze-
repel. 

Összegezve kijelenthetjük,
hogy a történettudomány mai
állása szerint döntöttünk,
amikor 1009-et tekintjük a
Szent István-i oklevél kelet-
kezése, megírása évének, s
ebbõl adódóan a 2009-es esz-
tendõt Szentendre millenni-
umának.

Következik: Szent István ok-
levelének kalandos sorsa.

Máté György

ban azokról sem, akik hiva-
tásszerûen a turizmusból él-
nek: az idegenvezetõk és 
a szállodások is rendszeres
vevõink közé tartoznak. Noha
a könyvkiadásban kiadó 
és olvasó között gyakran
csupán esetleges a kapcsolat,
ez nem igaz a Vendégváró 
útikönyvekre: ugyanis a
www.vendegvaro.hu portál
látogatói statisztikái egyér-
telmûen azt mutatják, hogy
aki megveszi útikönyvünket,
elõbb-utóbb ellátogat a
portálunkra is a legfrissebb
információkért.
– Sorozatukban miért éppen
Szentendrét szemelték ki
következõ turisztikai cél-
pontként?
– Szentendrét mint a Duna-
kanyar turisztikai régió egyik
meghatározó jelentõségû
központját mutatjuk be. A
Dunakanyar címû útikönyv
célja, hogy kiszélesítse a
belföldi turizmus túlzottan is
fõváros-fókuszú látókörét,
valamint a Budapesten és
környékén élõk figyelmét rá-
irányítsa régiójuk kevésbé
ismert kincseire. A Dunaka-
nyar – és különösképpen Szent-
endre – mintegy kétszáz éve
már szerves része a budapesti
régió turizmusának. E két
évszázad során nemcsak a tu-
risztikai szokások, a turizmus
maga változott sokat, de a
régió látnivalói is folyamatos
megújuláson, szerepváltáson
mentek keresztül. E folyamat-
nak különösen nagy len-
dületet adott az M0 körgyûrû
Megyeri hídjának átadása
2008-ban: egyrészt a jobb
part – de leginkább éppen
Szentendre – karnyújtásnyi
közelségbe került Észak-Pest,
sõt Észak-Kelet-Magyarország
turizmusa számára, valamint
az egész dunakanyari régió
átjárhatóbbá, megközelíthe-
tõbbé vált. Mindezen szem-
pontok miatt egy szerkeze-
tében és tartalmában is új,
korszerû és látványos Duna-
kanyar útikönyv rendkívüli
sikerekre számíthat a hazai
könyvpiacon.

Azon vállalkozók, akik érdek-
lõdnek ezen idõtálló, nem min-
dennapi megjelenési lehetõség
iránt, keressék a kötet vezetõ
értékesítõjét, Móré Ibolyát
(Tel.: 30/856-4100, email:
mmibolya@gmail.com).

Bokor Tamás

Egy ezeréves oklevél nyomában
Györffy György (1917–2000) emlékének
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„Léleklomtár, gondola-
trajzok, emlékneszezé-
sek. A történet belül
kezdõdik, aztán formát
nyer, majd találkozik az
idõvel, mely megrostálja
és átizzítja sorssá. Végül
a csendben minden mér-
legre kerül.“ Gyimóthy
Gábor festõmûvész és
Vedres Csaba zeneszerzõ
február 28-án este 7
órakor a leányfalui Falu-
házban mutatta be közös
cd-jét, a „Pszichogram-
mákat“, amely rend-
hagyó módon két mû-
vészeti ágat fon egybe:
Gyimóthy Gábor fest-
ményei mellett Vedres Csaba
huszonhét, többségében elek-
tromos-digitális zenei etûdje
található rajta. A közös
alkotási folyamatról a meg-
nyitót követõen Vedres Csabát
kérdeztük.
– Mik azok a pszichogram-
mák?
– Szó szerinti fordításban
lélek-képek. Képletesebben
fogalmazva a lélek zajai, lel-
kiállapotok pillanatfelvételei.
Nincs mit „érteni“ rajtuk,
csupán azonosulni lehet ve-
lük, vagy felismerni õket, eset-
leg felismerve elutasítani.
Gyimóthy Gábor szavaival:
hang és vonal, kép és zene
találkozik bennük. A pszi-
chogrammák az egymásra ha-
tás lenyomatai – az alkotó
kommunikáció és a kommu-
nikáló alkotás tanúbizony-
ságai.

– Mi indított titeket arra,
hogy éppen most jöjjetek ki
a cd-vel?
– A lemez apropóját elsõsor-
ban egy döbbenetes „csere-
szabatosság“ adja. Minden
ember, ha mélyen a lelkébe
néz, lát bizonyos képeket.
Amikor Gábor képeit elõször
megláttam, leesett az állam:
én ezeket a képeket látom
odabent! Nem hasonlókat,
hanem éppen ezeket! Õ pedig
ugyanilyen hiperérzékeny-
séggel reagált a zenéimre. A
kiállítás képeit a zenémre fes-
tette.
– Hogyan találtatok egymás-
ra? Mikor történt az elsõ
találkozás?
– 1998-ban ismerkedtünk meg
Szentendrén, s az ismeretség-
bõl hamarosan barátság lett.
Nagyon hamar kiderült, hogy
sok mindenrõl hasonlóan gon-

dolkodunk, de talán még ennél
is fontosabb, hogy mindket-
tõnket nagyon izgatják az
emberi lélek legbelsõbb moz-

gatórugói, s a lélekben
zajló történések elké-
pesztõ dinamikája, vál-
tozékonysága.
– Mikor derült ki, hogy
ennyire erõs a köztetek
levõ lelki rokonság?
– Hónapok teltek el a
meg i sme r kedé sünk
után, mire Gábor elõször
megmutatta nekem a
képeit. Minden ember
õriz magában bizonyos
belsõ képeket, amelyek
egy-egy lelkiállapotban
újra és újra felbukkannak
benne. Ezek nagyon
intenzíven éltek és
hatottak bennem is, de

esélyem se volt rá, hogy meg-
fessem õket. Annál nagyobb
volt a meglepetésem, amikor
ezekkel a belsõ képekkel Gábor
festményein – szó szerint –
szembesültem. 
– Tervezitek-e a sok éves
közös munka folytatását?
– A Pszichogrammák közel
tízéves zeneszerzõi munka
gyümölcse. Természetesen az
elmúlt években sok más téma
is megragadott, de mivel ez a
ciklus elsõsorban a lélek belsõ
rezdüléseivel foglalkozik,
szinte kézenfekvõ volt, hogy
Gáborral együtt lenne érdemes
nekivágni. A közös munka
lehetõsége pedig folytonosan
„benne van a levegõben“,
hiszen legújabb alkotásainkat
mindig az elsõk között mu-
tatjuk meg egymásnak.

Bokor Tamás

Pszichogrammák
FeLugossy Lászlónak nincs jó
kedve, még ha röhögünk is.
Egy régi mondás szerint a világ
annak, aki gondolkodik: ko-
média. (Aki érez, annak tragé-
dia.) FeLugossy László kiál-
lításán sok mû reflexió a
recesszióra, a válságra, amit
gazdasági kérdésnek tekin-
tünk. De végsõ soron ezt a gaz-
daságot mi csináljuk emberek,
és a mi viselkedésünk, az
emberi természet: a túlzott
fogyasztás, a lelkünkkel való
foglalkozás elhanyagolása, a

másik embertõl (legyen akár
egy éppen most éhen haló
afrikai, vagy megfagyó sze-
gény) való elfordulás, a kö-
zöny eredménye, és azé, hogy
már azt sem tudjuk, kik va-
gyunk, mik a valós igényeink,
tényleg ezt akarjuk, vagy
lehet, hogy ezt más akarja,
csak õ úgy akarja, hogy mi azt
higgyük, hogy mi akarjuk? 
Ami elsõsorban mégis fe-
Lugossyt érdekli, az nem az
egyén és a társadalom, ember
és a ember kapcsolata, hanem
az egyén önmagához való vi-
szonya. Képeinek egy részén
két arcot látunk, melyek kü-
lönbözõ viszonyban vannak
egymással, vagy egymást né-
zik (rád vagyok kíváncsi), vagy
egymásba folytak (ez nem is
olyan felkavaró), és olyan is
van, aki (újra)rajzolja önma-
gát vagy valaki mást.  Sok eset-
ben sejtjük, hogy arc az, amit
látunk, de már annyira el-
mosódott, elfolyt, hogy nem
tudjuk biztosan. Olyan is van,
akinek arca lecsúszott egyéb
testrészeire, és inkább egy
állat képe kezd kibontakozni. 
Kaotikus és értékvesztett vilá-
gunkra utal sok esetben a meg-
valósítás módja, a különféle
(sokszor ronda és gusztusta-
lan) anyagok: pamacsok, szõ-
rök, szûrõk, nylonfóliák, mû-
anyagok. Ezen anyagok hasz-

nálata a halálosan komoly tar-
talommal együtt, az érték-
rendszerek ütköztetése az iró-
nia állandó jelenlétét okozza.
A szemét és a gagyi mellett
kevés értéket találunk, és azt
is elsõsorban a hiányban tud-
juk megragadni, de nincs
veszve minden, amíg errõl a
hiányról van tudásunk. 
FeLugossy Laca hazánk szelle-
mi életének meghatározó, kul-
tikus figurája immár harminc
éve. Volt zenész, a legendás
A.E. Bizottság énekese, szí-

nész, filmrendezõ, ma már
„csak“ képzõmûvész, fõleg a
festészet jellemzi tevékeny-
ségét. Mûvészetére nem volt
közvetlen hatása egy nagy
elõdnek sem, stílusát a dadaiz-
mus/neodadaizmus (a világ-
ból való részletek kiragadása
és ezek archetípussá válásá-
val egy új mítosz teremtése,
provokáció) és a szürrealiz-
mus/neoszürrealizmus (csa-
pongó asszociációk) szellemi-
ségével, alkotó módszereivel
lehet kapcsolatba  hozni. Szel-
lemi rokonságról beszélhe-
tünk több mûvész kapcsán:
Beuys, Flahtström, Dubuffet,
Enzo Cucchi, Penck, Tóth
Menyhért. 
A kiállításon festmények, ki-
vágott képek, installációk,
kisebb írások, ezen mûfajok
társítása, videók –  a kiállítás-
megnyitón performansz lát-
ható. 

Farkas Viola kurátor

Megnyitó: 
március 7. szombat, 17 óra
A kiállítást megnyitja: 
a Sokadik kétség címû 
performansszal Szirtes János
és feLugossy László 

MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32. 
www.muveszetmalom.hu
Nyitva: minden nap 10-18 óráig 

Kifürkészhetetlen
FeLugossy László kiállítása

Március 8. – május 10. 
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Még karnyújtásnyi távolságra vagyunk a
2008-as reneszánsz évtõl, amely Mátyás
uralkodásának fél évezredes évfor-

dulóját volt hivatott megünnepelni. Az a nagy
érdeklõdást kiváltó, különleges kiállítás, ame-
lyik február huszonhatodikán nyílt meg a
Ferenczy Múzeumban, ehhez az ünnep-
folyamhoz kapcsolódik.
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton Pest megyei
múzeumigazgató a múzeum ötvenéves fennál-
lása legjelentõsebb kiállításának nevezte a
Lombard Reneszánsz tárlatot. „Szentendre
jelentõsége a 20. századi magyar festészetben,
az 1926-ban itt létrejött mûvésztelep alapító
tagjainak itáliai kapcsolatai jogosítottak fel ben-
nünket arra, hogy a Pest megyével testvérkap-
csolatokat ápoló Bergamo tartomány fõvá-
rosának, Bergamo városának múzeumát meg-
hívjuk, hogy kincseinek egy kiemelkedõ cso-
portját mutassa be nálunk, a Ferenczy Mú-
zeumban, a magyar közönségnek“ – írja a kiál-
lítást kísérõ szép katalógus elõszavában.
Nemcsak a bergamói Accademia Carrara fest-
ményeinek mûvészi színvonalát tekintve
nevezhetjük kiemelkedõnek ezt a tárlatot,
hanem amiatt a nem mindennapi sajtóvissz-
hang miatt is, ami ehhez az eseményhez
kötõdött. Talán ennek, talán az itáliai mûvészet
vonzerejének köszönhetõ, de a kiállítás-meg-
nyitóra érkezõt szokatlan látvány fogadta: a
lépcsõkön szorongó, a termen kívül rekedt
kíváncsi tömegé. 
Õket is és a szerencsés bentlevõket köszön-
tötte Kobza Vajk és Rossa Levente korabeli
hangszereken elõadott hangulatos reneszánsz
zenéje. 
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton bevezetõ szavai
után Dott. Valerio Bettoni, Bergamo tartomány
elnöke mondott üdvözlõ beszédet. Õt Dott. Willi
Zavaritt, az Accademia Carrara elnöke, majd dr.
Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének elnöke
és Tecla Rondi, Bergamo tartomány kulturális
tanácsosa követték. Mindannyian a Pest megye
és Bergamo tartomány közötti, egyre jobban
fejlõdõ kapcsolatokat hangsúlyozták, amely-
nek keretében ez a tárlat is létrejöhetett. A
magyar-olasz kapcsolatoknak a régmúltba,
Mátyás király korába visszanyúló történetét

elemezte a kiállítást végül megnyitó dr.
Szörényi László irodalomtörténész, az MTA
Irodalomtörténeti Intézetének igazgatója. 
A protokolláris eseményekben bõvelkedõ,
hosszúra nyúló ünnepség végeztével a kíváncsi
tömeg végre bebocsátást nyert a kiállítási ter-
mekbe. A bergamói Accademia Carrara észak-
itáliai reneszánsz festészeti anyagából ad ötven
képbõl álló válogatást ez a tárlat. A quattro-
cento, vagyis az ezernégyszázas évek közepétõl
a cinquecento, vagyis az ezerötszázas évek
második-harmadik évtizedéig terjedõ korszak-
ból, amelyet a lombard reneszánsz virágkorá-
nak tekinthetünk. 
A reneszánsz, olasz nevén rinascimento valóban
újjászületést jelentett, hiszen a középkor szi-
gorú, a túlvilági létet hangsúlyozó felfogásá-
val szemben ez a kor az antik világ életörömét
kívánta újjáéleszteni. Bár a festményeken to-
vábbra is szigorúan vallásos témák kerültek
megjelenítésre, de az ábrázolt alakok már 
perspektívikusan ábrázolt térben jelennek meg,
és valós emberi vonásokkal rendelkeznek.
A Lombard Reneszánsz kiállításon bemutatott
korszak elejének alkotásai még némiképp
gótikus stílusjegyeket viselnek. A fatáblára fes-
tett, gyakran arany hátterû képek név szerint
ismert vagy ismeretlen alkotói eltérõ fel-
fogásban festették meg a Madonnát a gyer-
mekkel, a szenteket, a Megváltót vagy a kü-
lönbözõ bibliai jeleneteket. Azonban a kissé
sematikus alakok helyét fokozatosan átveszik
a térben létezõ, karakterrel rendelkezõ, hús-
vér figurák. A megfestés módja is változik az
idõk folyamán. Az új, oldottabb festõi nyel-
vezet kialakulásában döntõ szerepet az itáliai
reneszánsz zseniális alkotója, Leonardo da Vin-
ci 1482-es Milanóba érkezése játszotta. Leo-
nardo iskolát teremtett Lombardiában, hatása
generációkon keresztül érezhetõ volt. Követõi
da Vinci képeinek különös átszellemültségét, 
a fény-árnyék hatások erõteljes alkalmazását,
az atmoszférikus hatások figyelembevételét,
az alakok pszichológiai jellemzését utánozták.
A régióban azonban emellett tovább él a ha-
gyományos lombard stílus is. Ez a sokszínûség
teszi különösen érdekessé és a magyarországi
reneszánszhoz hasonlatossá az észak-itáliai
mûvészetet.
A három teremnyi festészeti tárlatot érdekes
gondolati társításként kíséri a Dialógus címû
fotókiállítás. Lucien Hervé (Elkán László), a
világhírû, magyar származású fotómûvész al-
kotásai a tizenhatodik és a huszonegyedik
század közötti szellemi párbeszédnek tekint-
hetõk. A múzeum az õ nagyszerû fekete-fehér
épületfotóival kívánt tisztelegni Palladio, a
reneszánsz nagy építésze elõtt.

Rappai Zsuzsa

Boldog
születésnapot !

Aknay János 60 éves

Február 28-án szombaton este
zsúfolásig megtelt a Dunaparti
Mûvelõdési Ház hatalmas pin-
céje, közismert nevén a Bar-
lang. Aknay János festõmû-
vészt köszöntötték születé-
sének 60. évfordulója alkal-
mából barátai, ismerõsei,
tisztelõi, köztük szép számmal
az ifjabb korosztály képviselõi.
Az önkéntes szervezõk nem-
csak az ilyen alkalmakkor
szokásos dúsan terített asz-
talsorról gondoskodtak, ha-
nem rövid, ötletes, szép
mûsorról is. Alig fogyott el a
gratulálók hosszú sora, amikor
a sötét függöny mögül hirte-
len hangos citera- és énekszó
kíséretében igazi meglepe-
tésként bukkantak elõ a Vu-
jicsics együttes tagjai. Eredics
Gábor még meg is táncoltatta
az ünnepeltet. A bemelegítõ
után vetítés következett.
Weszelits András összeállítása
bemutatta János életútjának
néhány fõbb állomását, kisfiú
korától napjainkig. Ezután
Horváth Judit köszöntötte – a
barátok nevében is – az ün-
nepnap tiszteletére írt szép
versével a 60 éves festõt.
Végezetül a Sajnos Batár és a
Smirgli együttesek zenéltek,
tagjaik közt a mûvész fiaival.
Szerkesztõségünk a fent ne-
vezett vers közlésével csat-
lakozik a jókívánságokhoz,  s
kíván a festõmûvésznek bol-
dog születésnapot.

máté

Horváth Judit

Angyalos vers

Aztán sorra megjelentek 
az angyalok.
Szálltak a girbegurba tetõk fölött,
Nézték a várost, a városodat,
Hallgatták a harangok 
kondulását,
Hol mosolygó, hol szigorú arccal,
Távolian, mégis mindent tudóan.
Téged is meglátogattak néha,
Olykor kedvesen rád tekintve,
Máskor vad indulattal,
Haragos szárnyuk csattogása
Elnyomta azt a gyönge sikolyt.
Színek örvénylettek körülöttük,
Lángvörös, éjkék, harsogó zöld,
Hófehér és arany, szurokfekete.
Öldöklõ angyalok, élükön
Azázel, megbocsátás és kegyelem
nélkül.
Te ott járkáltál jelened,
Majd múltad lépõkövein,
Sokszor hiába keresve 
az igazságot
A talányos, örök folyó partján.
Szelíd angyalaid némán figyeltek,
Töprengve nézték rúnáidat,
Melyeket csak õk tudtak olvasni.
Látták, ahogy sírva leborultál;
Akkor – épp csak megérintve –
Segítettek ismét talpra állni.
Egyszer-egyszer, talán éppen
most,
Talán épp ebben a percben
Átsuhannak a napjainkon,
Fénnyel átszõve a komor éjszakát.
A tiéid is közöttük vannak,
Szárnyukat védõn kifeszítve,
felülrõl kísérve lépteid,
Melyekkel lassan, szép csöndesen
Feléjük igyekszel.

De a ma, de az út még a tiéd.

Lombard Reneszánsz Szentendrén

Giovanni Antonio Boltraffio: 
A fiatal Megváltó

Átépítések Leányfalun
Jó ideig az utolsó kiállítás lesz Gyimóthy Gábor festõmûvész Pszichogrammák címû tárlata a leányfalui Faluházban.
Amint a megnyitón Nyíri Csaba polgármester beszámolt róla: a március 27-én záródó kiállítás után a megle-
hetõsen rossz állapotban lévõ Faluház bezár, és csak õsszel nyit ki újra. No nem kényszerbõl, hanem mert telje-
sen felújítják. A nem egészen négyezer lelket számláló település ugyanis nemrégiben uniós támogatást nyert az
általános iskola és a Faluház rekonstrukciójára – az elmúlt évek során mindkét projekt igencsak idõszerûvé vált
már. A kulturális intézmény a polgármester reményei szerint október 23-án mutathatja majd meg új arcát a
nagyközönségnek.                                                                                                                                         -t-
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Bükkös-pataknál 512 nm-es telekrész
építési engedéllyel, 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-527-2755.

Gyula mellett 5000 nm-es telken 80
nm-es belterületi házat cserélném
szentendrei önkormányzatira. Tel.
06-20-628-5325.

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

Szentendrén, társasházban másfél
szobás, 40 nm-es, átminõsíthetõ
nyaraló kitûnõ állapotban 8 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, kitûnõ helyen kétszin-
tes, felújítást igénylõ, 2x100 nm-es
lakóház, 300 nöl telken, korrekt áron,
26 millió forintért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendrei 127 nm-es, panorámás, saját
tulajdonú, fõúthoz, buszmegállóhoz kö-
zeli családi házunkat (+100 nm szuterén,
dupla fûtött garázs, gondozott kert) elad-
nánk. Irányár: 49,5 millió Ft. Szentendrei
vagy környékbeli ingatlant 30 millió Ft-
ig beszámítunk. Tel. 06-20-566-0600.

Szentendrén, 90 nöl-es, 30%-os beépít-
hetõségû, összközmûves sík telekrész asz-
faltos utcában, csendes környezetben
igényesnek eladó, tulajdonostól, 15 mil-
lió forintért. Tel. 06-30-605-7199.

Eladó Szentendrén 88 nm-es lakás + 40
nm-es garázs. Ára: 15 millió Ft. Tel. 06-
30-620-9787.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Március 13-án 18 órai kezdéssel Karsay
István bemutatkozó elõadása lesz. Téma:
A szellemvilág megismerése. Tel. 06-20-
223-3098.

Fogsorjavítás soron kívül Szentendrén!
Kényelmes, puhán maradó fogsorok
készítése kedvezõ áron, 3 nap alatt.
Emellett cégünk vállalja mindenfajta
fogtechnikai pótlás elkészítését, igény
szerint orvos ajánlásával Tel. (26) 300-
704. www.szentdent.hu

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás in-
gyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

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

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

TTÁÁRRSS((NNEEMM))KKEERREESSÕÕ

Magas, jóképû 40-es vagyok, szeretem a
kirándulást, a természetet, négy nyelven
beszélek. Van két házam, két terepjáróm,
egy nyaralóm a tengerparton. Nem kere-
sek senkit, csak dicsekedni akartam.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén, a Bogdányi utca 46. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-311-
9958, (26) 314-203.

Szentendrén, a Vasvári utcában a Gyöngy-
szem kávézó kiadó. Tel: 06-20-934-5539.

Szentendre iparterületén két új építésû
mûhely vagy raktárhelyiség kiadó azon-
nali beköltözéssel, ugyanitt három, igény
szerint kialakított irodahelyiség is kiadó.
Tel. (26) 302-444, hétköznap reggel 7-
tõl délután 16-ig.

Szentendrén, a HÉV-végállomásnál
15 és 30 nm-es üzletek kiadók. Tel.
06-30-444-5820.

A Hungim irodaházban Szentendrén, a
Kõzúzó u. 7. szám alatt iroda és raktár
kiadó. Tel. 06-30-400-3970.

Szentendrén, a központban étterem,
borospince, terasz kiadó. Tel. 06-20-959-
4337.

Szentendrén, a Görög utca 4. szám alatt
irodahelyiség kiadó. Tel. 06-20-927-
0766.

EEGGYYÉÉBB

Kárpótlási jegy végsõ vásárlása, legna-
gyobb áron, most. Tel. 06-70-248-4524.

TÁRSVARÁZSLÓ: országos adat-
bázissal, személyre szabott esély a
boldogsághoz Óbudán Tel. 06-20-
518-7404.

55 nm-es lakás kiadó vagy eladó. Tel. 06-
20-223-3098.

Szentendrei, színvonalas garzonlakás
kiadó. Tel. 06-30-578-1603.

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301-
080.

1+2 félszobás lakás kiadó az angol
házakban márciustól. Tel. 06-30-
586-1715.

Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel. 06-
30-949-6456.

Püspökmajor-lakótelepen, a Hamvas Béla
utcában magasföldszinti, erkélyes, étke-
zõkonyhás lakás 2 külön nyíló szobával,
egyéni vízmérõvel ellátva, számlaképe-
sen kiadó: 55 000 ezer Ft + rezsi. Tel: 06-
20-433-1946.

Szentendrén, a Füzesparkban lakások,
üzletek kiadók. Tel: 06-20-934-5539.

Vasvári-lakótelepen 71 nm-es, 1+2 fél-
szobás, cirkós lakás bútorozatlanul
hosszú távra kiadó április 1-jétõl. 75 000
Ft/hó+rezsi, 1 havi kaució szükséges. Tel.
06-20-555-9723.

Szentendrén, a Kondor Béla utcában 34
nm-es, kétszobás lakás kiadó. Tel. 06-70-
230-1945.

Kõzúzó utcában 55 nm-es egyedi fûtésû
lakás kiadó. Tel. 06-70-944-0859, (26)
318-776.

Szentendrén, a Füzesparkban 44 nm-
es, erkélyes, panorámás, 1,5 szobás
lakás hosszú távra kiadó. Egyedi
fûtés, víz, villany, egy éve cserélt
nyílászárók. Tel. 06-20-912-1918.

Kiadó Szentendrén, a Bükkös-patak part-
jához közel 5 szobás, 2 fürdõszobás,
sorházi lakás hosszú távra. Tel. 06-70-
336-5530.

Szentendrén, a Pap-szigetnél egyszobás,
fürdõszobás garzonlakás I. emeleten
hosszú távra kiadó, bútorozatlanul. Tel.
06-30-434-4561.

Kertes családi házban külön bejáratú gar-
zonlakás kiadó. Tel. 06-30-854-2277.

Kiadó Szentendrén 37 nm-es, felújított,
egyedi fûtésû lakás. 50 ezer/hó+rezsi, 2
havi kauciót kérek. Tel. 06-30-474-2212.

Szentendrén, hölgy részére szoba kiadó
30 ezer/hó+rezsi. Tel. 06-30-311-9231.

Szentendrén 140 nm-es családi ház ga-
rázzsal kiadó. Tel. (26) 301-624.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén, a Püspökmajor- lakótelepen
8 millió forintért 56 nm-es (2 szoba, kony-
ha, fürdõ, WC), II. emeleti, erkélyes, vilá-
gos, felújítandó lakás iskola, óvoda
közelében eladó. A lakás felújítási költ-
sége kb. 1 millió forint. Tel. (26) 312-
198, 06-20-474-2000.

Eladó Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen
70 nm-es, cirkófûtéses, 1 szoba 2 fél-
szobás, étkezõs lakás. Irányár 19,5 millió
Ft. Tel. 06-20-515-7119.

Magánszemély eladó lakást (60 nm-es)
keres Szentendrén. Tel. 06-20-578-8223.

Szentendrén, a Füzesparkban 2 szobás,
52 nm-es, egyedi fûtéses, II. emeleti
lakás eladó. Tel. 06-20-310-7296, 06-20-
205-5826.

Tahiban háromszintes, nyolcszobás, négy
fürdõszobás családi ház energiatakarékos
központi fûtéssel, kétállásos garázzsal
1200-as saroktelken eladó. Többgene-
rációs családnak, vállalkozásnak kiváló.
Ár:  69,9 millió Ft. Tel. 06-30-977-3588.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Modern vonalú ülõgarnitúra (3+2+1),
téglaszínû, mosható huzattal, 35 ezer Ft-
ért eladó. Tel, 06-20-982-9921.

Saját részre vásárolok magánszemélytõl
régi bútorokat, festményeket, ezüst tár-
gyakat és mindennemû régiséget kész-
pénzért. Tel. (26) 950-615.

Jó állapotú, bécsi mechanikájú, páncél-
tõkés antik zongora eladó. Tel. 06-20-
374-1302.

Eladó század eleji szekreteres könyv-
szekrény, barokk hattyús ágy és egy régi
márványos biliárdasztal. Tel. 06-20-566-
0600.

Eladó kb.240 db Csornai Tondak hornyolt
hódfarkú cserép 190 Ft/db. Tel. 06-30-
995-6315.

Robogó olcsón eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

ÁÁLLLLÁÁSS

Felveszünk szakácsot gyakorlattal, vagy
kezdõt. Fehér, fekete mosogatót, kony-
halányt is. Tel. 06-30-618-6230.

Gyógyszeripari, egészségügyi vállalkozás
szentendrei irodájába gyakorlott marke-
ting asszisztenst keres jó angol nyelv-
tudással. Jelentkezését fényképes szak-
mai önéletrajzzal, elérhetõségekkel a
következõ e-mail címen lehet: buda-
pest@sorapharm.com.

Az ÉMI Kht. Szentendrei Tûzvédelmi
Laboratóriuma mûszaki végzettségû
technikust vagy szakmunkást keres tûz-
technikai vizsgálatokhoz. Tel. (26) 310-
225, Parlaginé, 06-30-512-9251.

Bébiszittert keresek Ausztriába, 2 éves
lányom mellé májustól. Német nyelvtudás
szükséges, legalább alapfokon. Tel. 06-
30-515-6522.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Mérlegképes könyvelõi, TB-ügyintézõi
végzettséggel állást keresek. Tel. 06-70-
251-8841.

Egyetemista lány gyerekfelügyeletet,
idõsgondozást vállal. Tel. 06-30-347-
1314.

Gondozást, felügyeletet vállalok (idõs
emberek, gyerekek) Szentendrétõl Tahiig,
dajkaképesítéssel. Tel. 06-30-911-5429.

Takarítást vállalok. Tel. (26) 301-856.

Szakképzett, gyakorlattal, referenciával
rendelkezõ nõ gyermekfelügyeletet vál-
lal. Tel. 06-70-259-8035.

Egyetemista lány ügyintézést, vállal. Tel.
06-30-347-1314.

BBIIZZTTOONNSSÁÁGGTTEECCHHNNIIKKAA

Riasztórendszerek, kamerarendsze-
rek, tûzjelzõk kiépítése, meglévõ
rendszerek karbantartása, felújítása.
Kerekes Elektronikus Betörésvéde-
lem. Tel. 06-20-338-8521, e-mail:
gkerekes.szentendre@t-online.hu.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, 1+2 félszobás, 2. emeleti lakás
hosszú távra kiadó 55 ezer+ rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel. 06-30-599-2329.

Szentendrén, Pismányban külön bejáratú
lakrész 1 fõ részére kiadó. Tel. 06-20-
483-0034.
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Leszoktatjuk a dohányzásról egyszeri, 26
perces alkalommal biorezonancíás csúcs-
terápiával a Békásmegyeri rendelõben, a
III. kerületi Vörösvári úti rendelõinté-
zetben, az Újpesti nagy rendelõben (XIII.
kerület, Pannónia u 33.). Bejelentkezés:
06-70-271-9867.

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

OOKKTTAATTÁÁSS

Egyetemista lány általános iskolások
német nyelvoktatását vállalja. Tel. 06-
30-347-1314.

Matematikából, fizikából korrepetál ok-
leveles mérnök-tanár eredménycentrikus
módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

Érettségire felkészítés történelembõl,
mûvészettörténetbõl. Tel: 06-30-540-
5639.

Spanyoltanítás ELTE-n végzett tanárnõ-
tõl. Tel. 06-30-496-9848.

Matematika korrepetálás nagy tapaszta-
lattal. Testvéreknek kedvezmény! Tel. 06-
30-478-8855, (26) 303-595.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Nyugdíjas építõmérnök felelõs mû-
szaki vezetést vállal. Tel: 06-30-934-
4992.

Mérlegképes könyvelõ Szentendrén és
környékén részmunkaidõben teljes körû
könyvelést vállal. Tel: (26) 313-639.

Metszés, permetezés, füvesítés, öntözõ-
rendszer tervezés- kivitelezés kertész-
mérnökkel. Tel. 06-20-220-3728.

Építõipari cég vállalja: födémek zsa-
luzását, betonacél szerelését, beto-
nozását, zsaluk bérbeadását, eszt-
rich aljzat- és térbeton készítését,
gépi vakolást, teljes körû kivitele-
zést. Tel. 06-30-746-5510.

Kõmûves, ács és famunkák végzését vál-
laljuk. Kisebb megbízásokat is szívesen
fogadunk. Tel. 06-30-311-9231.

nVegye elõ régi filmjeit és diáit – 
CD-re írjuk. Márciusban fél áron. Máté
Fotó Optika. Tel. (26) 311-841.

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.

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

Hirdessen nálunk!Hirdessen nálunk!
Apróhirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18., tel: 26/505-120) 

hétfôn és kedden 9–17 óra között, vagy az Oázis Ingatlanirodában 
(Dunakanyar krt. 2., tel: 26/301-106), illetve e-mailben: reklam@szevi.hu

PAPP IZABELLA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

FEBRUÁR 1-JÉTÕL
ÚJRA RENDEL.

MORA BIOREZONANCIÁS
ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

ÉS  
ALLERGIA VIZSGÁLAT

A VELT-MED
EGÉSZSÉGHÁZBAN.

Bejelentkezés 
a 30/366-2205-ös

telefonszámon

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

BÁTOR A HÉV-végállo-
másán éjszakázott, ott
lett befogva február 4-én
ez a kedves kan kutya.

KERESSÜK GAZDÁIKAT

MARCI 8 hónap körüli
kan, rendkívül barátsá-
gos, szép kutya. Lakás-
ban és kertben is tart-
ható, gyerekszeretõ.
Örökbefogadóját keres-
sük.

DEVIL 2 év körüli ameri-
kai staff kan. Jó kiállású,
jól kezelhetõ. Házõrzésre
és telepõrzésre is alkal-
mas. Fajtájához értõ, le-
informálható gazdát ke-
resünk számára.

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

(a Kaiser's-parkoló
bejáratánál)

Tel.: 26/301-106, 
30/620-9787

Fax: 26/505-294
E-mail: 

wersiok@t-online.hu
Website: 

www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
apróhirdetés-felvétel a helyszínen
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PP’’AARRTT
MMOOZZII  
Duna-korzó 18.  
tel. 26/300 946
www.partmozi.hu

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

Március 6. péntek
18:00 MONGOL színes feliratos
német-kazahsztáni-orosz-mongol
filmdráma, 126’, 2007 (12) R: Sergei
Bodrov 
20:15 A HERCEGNÕ színes feliratos
angol-francia-olasz történelmi dráma,
110’, 2008 (12) R: Saul Dibb. Sz: Keira
Knightley, Ralph Fiennes

Március 7. szombat
15:00 CINCIN LOVAG színes ma-
gyarul beszélõ angol-amerikai animá-
ciós film, 87’, 2008 R: Robert
Stevenhagen, Sam Fell 
16:30 A HERCEGNÕ 110’ (12) 
18:30 MÁZLI színes magyar-német
vígjáték, 88’, 2008 (12) R: Keményffy
Tamás Sz: Lukáts Andor, Gyuricza
István,  Lázár Katalin
20:15 AUSZTRÁLIA színes magyarul
beszélõ amerikai-ausztrál romantikus
kalandfilm, 166’, 2008 (12) R: Baz
Luhrmann.Sz:Nicole Kidman, Hugh
Jackman   

Március 8. vasárnap
10:30 CINCIN LOVAG 87’ 
15:00 L'ECSÓ színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 111’,
R: Brad Bird, Jan Pinkava 
17:00 A HERCEGNÕ 110’ (12) 
19:00 MÁZLI 88’ (12) 
20:30 MONGOL 126’ (12)  

Március 9. hétfõ
18:00 LIBANONI KERINGÕ színes
feliratos izraeli-német-francia animá-
ciós film, 90’, 2008  (16) R: Ari
Folman 
19:45 AUSZTRÁLIA 66’ (12)  

Március 10. kedd 
17:00 SZENTENDRE 

ÉS LEGENDÁS FESTÕI  
2. PÁRIZSBÓL PÁRIZSBA
GRAVITÁL AZ EGÉSZ
MÛVÉSZGENERÁCIÓ Török Katalin
mûvészeti író (Ipszilon Galéria)
vetítéssel kísért, kilenc részes
elõadás sorozata. (500 Ft-os támo-
gatói hozzájárulást elfogadunk)

19:30 CSELEK színes feliratos lengyel
filmdráma, 95’, 2007 (12) R: Andrzej
Jakimowski

Március 11. szerda
18:15 LIBANONI KERINGÕ 90’ (16)
20:00 A HERCEGNÕ 110’ (12)  

Március 12. csütörtök
18:00 ÁDÁM ALMÁI színes feliratos
dán-német vígjáték, 94’, 2005 (12) 
R: Anders Thomas Jensen
19:45 PIAF színes feliratos francia-
angol-cseh filmdráma, 140’, 2007.
(12)  R: Olivier Dahan. Sz: Marion
Cotillard

Március 13. péntek  
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK

Halmos Béla népzene kutató
népzene történeti elõadás sorozata
(9 részes) 
1. A SZÍVBEN MÉG MEGVAN
dokumentumfilm, 52’, Zerkula
János gyimesi prímásról 1995 
R: Szomjas György 
A sorozatot bevezeti: Eredics Gábor
népzenész. (A budakalászi Kós
Károly Általános Mûvelõdési
Központtal közös rendezvény)
Belépõjegy: 600 Ft 

20:15 VALAMI AMERIKA 2. színes
magyar vígjáték, 110’, 2008 (12) R:
Herendi Gábor. Sz: Pindroch Csaba,
Szabó Gyõzõ, Hujber Ferenc, Ónodi
Eszter, Oroszlán Szonja

Március 14. szombat 
10:00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL

JAMBÓZA Bábcirkusz 
Utána kakaó és sütemény, valamint
kézmûves foglalkozás a gyereknek.
(Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft)

15:15 CINCIN LOVAG 87’ 
16:45 AZ IGENEMBER színes feliratos
amerikai vígjáték, 104’, 2008 (12)  R:
Peyton Reed  Sz: Jim Carrey, Terence
Stamp
18:30 A HERCEGNÕ 110’ (12) 
20:30 VALAMI AMERIKA 2. 110’ (12)  

Március 15. vasárnap
10:30 CINCIN LOVAG 87’ 
16:30 BUDAKESZI SRÁCOK színes
magyar történelmi dráma, 105’, 
2006 (12) R: Erdõss Pál  
Sz: Bán János, Veégh Szabolcs, 
Nagy-Kálózy Eszter 
18:30 AZ IGENEMBER 104’ (12) 
20:15 A HERCEGNÕ 110’ (12)  

Kiállítások

MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
Március 7. szombaton 17 óra
KIFÜRKÉSZHETETLEN
feLugossy László kiállítása.
Megnyitja A sokadik kétség
performansszal Szirtes János
és feLugossy László
Megtekinthetõ április 13-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig

VÁROSHÁZA GALÉRIA
Városház tér 3.
Március 10. kedd 18 óra
KÁRPÁTOK
Matl Péter szobrászmûvész és
Kutlán András festõmûvész
kiállítása
Megnyitja Skultéti Csaba
publicista
A résztvevõket köszönti Kun
Csaba alpolgármester
Közremûködik Gembela
Gergely (gitár)

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.
STONEHENGE-TÕL 
A CSEPEL-SZIGETIG
Kora-bronzkori harcosnép
Magyarországon
Megtekinthetõ június 12-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig

FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér
LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia
Carrara festményei
Megtekinthetõ 
augusztus 31-ig

MÛVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa u.
Kiállítás Pistyur Imre 
festményeibõl
Megtekinthetõ március 6-tól
április 6-ig

CAFE FREI
Vujicsics tér
FOTÓKIÁLLÍTÁS
80 éve született 
Vujicsics Tihamér
Megtekinthetõ március 13-ig

CZÓBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
ARANYOS, EZÜSTÖS 
MAGYAR RENESZÁNSZ
Pénztörténeti kiállítás
Megtekinthetõ április 12-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 10-tõl 18-ig

P'ART GALÉRIA
Duna-korzó 18.
IN MEMORIAM 
MÁNDOKI PÉTER 
(1957-2008)
A képek március 31-ig
tekinthetõek meg 

Koncertek

VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
OLTAI ADRIENNE TERME
Duna-korzó 16.
Március 7. szombat 18 óra
HÁMORI ANGELIKA 
ZONGORAMÛVÉSZ 
HANGVERSENYE
Közremûködik Gulyás Dénes
Liszt-díjas, érdemes és kiváló
mûvész.
Mûsor: W. A. Mozart: C-dúr
variációk, R. Schumann: g-
moll szonáta, Sovasch, wie
möglich, Andantino, Scherzo,
Rondo, Presto, R. Schumann:
Diechterliebe (A költõ szerel-
me), dalciklus Heinrich Heine
verseire
A belépés díjtalan. Támogatá-
sokat köszönettel fogadnak a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolai
Alapítvány javára.
Március 8. vasárnap 17 óra
RÁNKI DEZSÕ KOSSUTH-
DÍJAS ZONGORAMÛVÉSZ
HANGVERSENYE
A belépés díjtalan! Adomá-
nyokat köszönettel fogadnak
a Vujicsics Tihamér Zeneiskolai
Alapítvány javára.

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Bükköspart 2.
Március 13. péntek 18 óra
ZENÉS ÁHÍTAT
J. S. Bach születésének 324.
évfordulója alkalmából
Közremûködnek: a Szentend-
rei Vujicsics Tihamér Zeneis-
kola tanárai, a szentendrei
evangélikus gyülekezet ének-
kara és vendégei
A mûsort vezeti Zászkaliczky
Tamás orgonamûvész
Áhítatot tart Horváth-Hegyi
Olivér lelkész.
További információ: 
szentendre.lutheran.hu

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Budapest, XI., Sztregova u. 3.
Március 7. szombat 20 óra
VEDRES CSABA SZÓLÓ-
ZONGORA KONCERTJE

MILLENÁRIS FOGADÓ
Március 6. péntek 20 óra
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
Söndörgõ & Ferus Mustafov
in Concert 
www.sondorgo.hu

BUDAPEST JAZZ CLUB
Múzeum u. 7.
Március 7. szombat 21 óra
Borbély Mûhely Jazzklub
„HOMMAGE Á KODÁLY“
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT,
MEZZO TV felvétel
www.mihalyborbely.hu

Elõadások

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Március 6. péntek 18 óra
MIT HOZ A JELEN?
Beszélgetés Czakó Gábor
íróval
Március 13. péntek 18 óra
AZ 1848-AS SZABAD-
SÁGHARC HADTÖRTÉNETI
VONATKOZÁSAI
KonczJános nyugállományú
ezredeselõadása

SZENTENDREI
KOLPING
CSALÁD
EGYESÜLET
Török köz

Március 7. szombat 16 óra
EMBER AZ ISTEN ALKOTTA
TERMÉSZETBEN
Professzor dr. Kovács Attila
közgazdász elõdása

IPARTESTÜLET NAGYTERME
Bercsényi u. 3.
Március 7. szombat 10 óra
A FIATALOK ÉS AZ ÚJ KOR
KIHÍVÁSA
Bánáti Ferenc szociológus
elõadása

DMH BARLANG
Duna-korzó 11/A 
Március 7. szombat, 20 óra
KISCSILLAG –
Lemezbemutató koncert 
A napokban került a boltokba
az alter-rock színtér egyik leg-
fényesebb csillagának, a Kis-
csillag zenekarnak legújabb,
második CD-je. A zenekar a
szentendrei koncerten – az
elsõ lemezanyag jeles szerze-
ményei mellett – egy nagyobb
merítést kínál majd az új CD-
rõl is.  
Belépõjegy: 1500 Ft

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
Március 14. szombat 11 óra
GRYLLUS VILMOS KONCERTJE
Belépõ: 1000 Ft (egyéves kor alatt
ingyenes)
Jegyrendelés: 06-30-914-2513,
jegyrendeles@vipmail.hu

SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS FESTÕI

TÖRÖK KATALIN
vetítéssel egybekötött, 

kilencrészes sorozatának második elõadása: 
Párizsból és Párizsba gravitál az egész mûvészgeneráció

Tanulmányutakon az 1910/1920-as években

Az elõadás  március 10-én, kedden 17 órakor 
kezdõdik a P'Art Moziban (Duna-korzó 18.)

A sorozat része 
az ezeréves évfordulóját (1009–2009) ünneplõ 

Szentendre városi eseményeinek

Szeresd  Szentendrét

SÉTÁK
Március 8. vasárnap 
15.30
PINCE SÉTA 
Sétavezetõ Czweiber Ferenc
festõmûvész, restaurátor
Találkozás a belvárosi 
kishídnál
Részvételi díj: 500 Ft
www.kecmec.hu
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Értesítés a 2009. évi veszettség elleni eboltásról
Értesítjük a tisztelt ebtartókat, hogy összevezetéses veszettség elleni védõoltás Szentendre
területén ebben az évben nem lesz, mert a Magyar Állatorvosi Kamara 2009. február 11-i vezetõsé-
gi döntésével ehhez nem járult hozzá. A veszettség elleni kötelezõ védõoltás egész évben
elvégeztethetõ állatorvosi rendelõben vagy háznál. Kedvezményes védõoltás március és április
hónapban szombatonként a rendelõkben 9 órától 12-ig lehetséges, amikor egy kutya veszettség
elleni kötelezõ védõoltásának díja a Magyar Állatorvosi Kamara megállapítása szerint 3000 Ft, a
hatóságilag szintén kötelezõ féregtelenítés költsége 200 Ft 10 kilogrammonként. Egyéb napokon
rendelési idõben az oltás díja 4000 Ft/eb.

Dr. Schumicky Gábor Dr. Szolnoki János Dr. Makay László 
Szentendre Szentendre Szentendre
Római sánc u. 2/B. Római sánc u. 2/B Sztaravodai út 42.
314-287 317-532 316-791
30/415-9060 30/937-0863 70/249-0910

Nyugdíjas farsang
A Szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub ez évben is megren-
dezte a jelmezes farsangi bált. Február 24-én az elsõ negyedévi
név- és születésnapi köszöntõ elhangzása után a klub tagjai
közül többen ötletes farsangi jelmezben érkeztek, és vidám, jó
hangulatot varázsoltak a zenés-táncos délutánhoz.               S.

Utazás 2009

kiállítás
Változatlanul népszerûnek bi-
zonyult az ország legjelen-
tõsebb idegenforgalmi vására,
amely idén 32. alkalommal
nyitotta meg kapuit. Az elmúlt
hétvégén harminchat ország-
ból 800 cég mutatkozott be a
nagyközönségnek.
A „díszvendég“ Görögország
volt, amely a magyar turisták
6. legkedveltebb úti célja.
Görög faluval, zenés-táncos
programokkal, különleges
ajánlatokkal csábították a
közönséget. Japán, amely az
„ígéretes desztináció“ címet
kapta, japándob-mûsorral,
origami és bonsai bemutató-
val, teakóstoltatással várta a
látogatókat.
A belföldi kiállítók között a
térséget a szentendrei Tourin-
form iroda képviselte, Pest
Megye Önkormányzatának
standján. Mellette a Pest Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága
kínálta az idei kiállításai
ismertetõ anyagát, közöttük,

amire a legbüszkébbek: a
Ferenczy Múzeumban frissen
megnyílt Lombard Rene-
szánsz. A Szabadtéri Néprajzi
múzeum pedig egy vasutas
terepasztalon kínált játékle-
hetõséget a gyerekeknek,
hirdetve, hogy hamarosan
vasúton közlekedhetünk a táj-
egységek között. Az idegen-
forgalmi szakma bizakodó: a
belföldi utak iránti kereslet
további növekedésére számí-
tanak, amellyel a beutazó tu-
rizmus visszaesését remélik
kiváltani.
A 2009-es év kiemelt témája a

kulturális turizmus, amely
Szentendre számára testhez
álló kihívást jelent. 
A kiállításon a Szentendrei
Tavaszi Fesztivál mûsorfüzetét
úgy vitték, mint a cukrot.
Reméljük, hasonló érdeklõdés
kíséri majd az 1000 éves vá-
ros idei kulturális program-
sorozatát, amely az elõzõ
évekhez képest is még több és
különlegesebb mûsorral-kiál-
lítással várja a színvonalas
szórakozásra vágyó közön-
séget.

H. I.

GGyyóóggyynnöövvéénnyy  iissmmeerreettii  ttaannffoollyyaamm
– terepgyakorlattal összekötve a Pilisben

Bevezetõ tanfolyam indul 
a természetes gyógymódok világába 

áápprriilliiss  44--ttõõll  SSzzeenntteennddrréénn. 
A tanfolyam célja, hogy a résztvevõk 

megismerkedjenek az alapvetõ fontosságú 
gyógynövényekkel, amiket a hétköznapi életben 
felhasználhatnak, segítségükkel megelõzhetnek

betegségeket, vagy kiegészíthetik azok kezelését.

A vizsgával végzõdõ tanfolyam idõtartama 
3 hónap, szombatonként 9-11 (elmélet),

illetve havi egy alkalommal gyakorlat, 
10-14 óra között. 

Vezeti: Pistyur Imre fitoterapeuta, 
25 éves gyakorlattal.

Jelentkezni: Bicskei Brigittánál
a 06-70-380-8534 telefonszámon lehet.

Egy kis bolt halála
Beteg volt, mégis megdöb-
benve értesültünk róla, hogy
meghalt Erzsike néni, aki a
Daru piaci Éléskamra nevû kis
boltot vezette hosszú éveken
keresztül. Váratlanul halt meg,
mert még karácsonykor be-
széltem vele, hogyan is kell
finom töltött káposztát csinál-
ni. Igen, bár gyakorló házi-
asszony vagyok, õt mindig
érdemes volt meghallgatni. Ha
például nem lehetett sehol
kaprot kapni, az õ konyha-
kertjébõl akadt. A hangja
olyan volt a telefonban mint
mindig, semmit nem lehetett
rajta észrevenni. Már mint azt

nem, hogy föladta. Nem akart
már élni, sem enni, sem inni.
Nem törõdött magával. Fárad-
hatatlanul szolgált, tette a
dolgát, tette otthon és a kis
boltjában is. Mint a rendít-
hetetlen ólomkatona. Volt,
hogy reggel korán mentem
hozzá cigarettáért, és 10-kor
még mindig hallgattam, ho-
gyan mesél az unokáiról. A
Daru piacon saját költségén
gyermeknapot rendezett üdí-
tõvel és édességekkel. Március
8-án pedig minden nõ kapott
csokoládét, aki betért a bolt-
ba. Bár nem voltak vallásos
emberek, mégis Istennek tet-
szõ életet éltek. Olyan csalá-
dot alkottak õk, amilyennek

lennie kellene mindenkinek.
Nem szeretek temetésekre
járni, de az övére elmentem
volna, mert nagyon kedvel-
tem. Kívánsága szerint azon-
ban csak a férje és a fia lehetett
ott a feleségével. A haldokló
utolsó kérését pedig be kell
tartani. 
Isten nyugosztalja. Hiányozni
fog.                     Lehota Edit

Indul a SzeVi Közéleti Klub
A figyelmes olvasók talán már találkoztak is elsõ progra-
munkkal a február végén megjelent P'art Mozi havi mûsora-
jánlójában. A havonta egy alkalommal, csütörtökönként tar-
tott rendezvényeinkre a közéletbõl jól ismert személyeket –
politikusokat, írókat stb. – hívunk meg egy-egy aktuális
esemény kapcsán filmvetítéssel egybekötött beszélgetésre.
Elsõ rendezvényünk március 19-én, csütörtökön 18 órakor
kezdõdik. A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a
mediáció címû dokumentumfilm vetítése után vendégünk
Gulyás József (SZDSZ) és Fónagy János (Fidesz) szentendrei
országgyûlési képviselõk lesznek. (A film a rendszerváltozás
utáni magyar társadalom kettészakítottságáról szól, arról,
hogyan alakulnak ki a gyakran kibékíthetetlen ellentétek a
politikai meggyõzõdés, a bal- és a jobboldali gondolkodás
miatt.)
A Szentendrei Közéleti és Kulturális Egyesülettel közös ren-
dezvényünkre szeretettel várunk mindenkit a P'art Moziba
(Duna-korzó 18.) A belépés ingyenes!

Klubunk következõ rendezvénye április 16-án, csütörtökön
este lesz: a Hóhér, vigyázz! címû film vetítése után Wittner
Mária országgyûlési képviselõvel Jámborné Benkei Ildikó
újságíró beszélget. 
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A szentendrei Tourinform iroda munkatársa, Harmati Hajnalka 
az Utazás 2009 kiállításon 


