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Indulnak a városi nagyberuházások
Mi várható az elkövetkezõ két évben? Nem
ígérünk problémamentes közlekedést és lezáratlan utcákat, tereket, valamint portalan,
zajtalan építkezéseket, de ígérünk fejlõdést,
megújuló köztereket, biztonságos utakat, utcákat, korszerû és akadálymentes épületeket,
modern szolgáltatásokat. Idén már meghaladja
a 2,5 milliárd Ft-ot az az összeg, amelyet a
dr. Dietz Ferenc vezette önkormányzat városfejlesztési célok megvalósításához pályázaton
nyert el.
Lapunk 5. oldalán áttekintést nyújtunk, milyen fejlesztések és
beruházások indulnak meg a városban, ezek meddig kívánják
meg a lakosság türelmét és segítõ hozzáállását.

Szûcs Erika

Dr. Cseri Miklós

Gulyás József

Szûcs Erika szociális miniszter tartott elõadást a TÖOSZ kihelyezett ülésén (1-6. oldal).
A skanzen fõigazgatója, dr. Cseri Miklós mutatta be a múzeumban épülõ vasútvonal
eddig elkészült szakaszát (7. oldal). Indul a SzeVi közéleti klub. Az elsõ alkalom
vendégei lesznek Gulyás József (SZDSZ) és Fónagy János (Fidesz) országgyûlési
képviselõk (15. oldal). A P’Art Mozi új , Muzsikusportrék címû népzenetörténeti elõadássorozatát Eredics Gábor muzsikus vezeti be (13. oldal)

Fónagy János

arcok

Településeink érdekében
Kihelyezett ülést tartott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
(TÖOSZ) Pest Megyei Tagozata Szentendrén március 10-én.
ÉRDEKVÉDELEM FELSÕFOKON

KULTÚRA
Könyv- és filmismertetõk
a 10-11. oldalon

A fennállásának huszadik évfordulóját áprilisban ünneplõ
legnagyobb önkormányzati
szövetség dr. Dietz Ferenc megyei tagozatvezetõ kezdeményezésére tartotta megyei
ülését Szentendrén az önkormányzati reformot és pályázati témákat érintõ kérdésekben
meghívott illusztris elõadók-

kal. Az ülést azért itt és ezekben a témákban tartották,
mert a tagozatvezetõ más
települések megkeresése alapján erre kapta a legtöbb kérelmet. Az országos önkormányzati szövetségek nemrégiben
a Pest megyei megyeházán
tartották egyesített ülésüket,
ahol közös célkitûzésekrõl,
alapelveikrõl egy 12 pontos
egységes nyilatkozatot fogad-

Eredics Gábor

tak el. Dr. Dietz Ferenc módosító indítványára az elfogadott memorandumba bekerült az, hogy a pályázatok
benyújtása és elnyerése között
jelentõs inflációval, forintgyengüléssel és áfa-emelkedéssel kell számolni, ami jelentõsen átírhatja az önkormányzatok tervezett beruházásainak tartalmát és pénzügyi tervezését, ezért ezeken

a területeken elengedhetetlen
az állami segítség. A Pest
megyei tagozatvezetõ beszámolójában kitért arra, hogy az
önkormányzatok érdekvédelmi tevékenysége mellett különösen fontos a helyi és a
térség lakosságot érintõ problémákra való odafigyelés.
Bérlakás-pályázatok, az M0
körgyûrû továbbépítése, valamint a térfigyelõ kamerák jogszerû és gazdaságos üzemeltetése témákban a szentendrei
önkormányzat megkereste az
érintett országgyûlési képviselõket.
Folytatás a 6. oldalon

2 önkormányzat
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PÁLYÁZATOK
Szentendre Város Önkormányzat
Kulturális, Oktatási és Kisebbségi
Bizottsága meghirdeti a Táborozási-, Oktatási és Közmûvelõdési,
továbbá a Nemzetközi kapcsolatok ápolása címû pályázatokat.

• Azon gyermekek részére, akik csak e
támogatás segítségével tudnak részt
venni a táborozásban, az osztályfõnökök kérhetnek támogatást.
• Egy gyermek részére csak egy
táborozás költségeihez igényelhetõ
támogatás.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BELFÖLDI
TÁBOROZÁS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja: azok a Szentendrén
mûködõ közoktatási intézmények és a
náluk mûködõ diáksport egyesületek
belföldi táboroztatási költségei csökkentésének támogatása, melyek belföldi (de nem szentendrei) táborozást
szerveznek diákjaiknak.
• A támogatás a rászoruló gyermekek
szállásköltségeinek, utazási költségeinek csökkentésére, illetve belépõjegyek vásárlására fordítható!
• A támogatás a rászorultságtól függõen akár a bekerülési összeg teljes
egészét fedezheti.
• A támogatás személyre szól, nem a
csoport összköltségét csökkenti.
• A támogatás kizárólag szentendrei
lakcímkártyával rendelkezõ gyermekek
számára igényelhetõ.
• A támogatás igényléséhez csatolni
kell az intézmény Gyermek és Ifjúság
Védelmi Felelõsének véleményét a rászorultságról.
• Mellékletként csatolni kell a napra
lebontott programot, – vándortábor
esetén a napi táborhelyeket-, a program részletes költségvetését.

A pályázat célja:
A határon túli magyarság megismerése,
számukra mûvészeti elõadások bemutatása (iskolások és civil szervezetek,
egyesületek által). A határon túl élõ
diákok magyar nyelv tanulásának, és a
testvérvárosokba látogató szentendrei, és az onnan ide látogató diákok,
és a tanult nyelvet külföldön gyakorló
szentendrei diákok kiutazásának segítése.
• A támogatás a rászoruló gyermekek
szállásköltségeinek, utazási költségeinek csökkentésére, illetve belépõjegyek vásárlására fordítható!
• A támogatás a rászorultságtól függõen akár a bekerülési összeg teljes
egészét fedezheti.
• A támogatás személyre szól, nem a
csoport összköltségét csökkenti.
• A támogatás kizárólag szentendrei
oktatási intézmény vagy civil szervezet, egyesület által szervezett programon részt vevõ gyermekek számára
igényelhetõ.
• A támogatás igényléséhez csatolni
kell az intézmény Gyermek és Ifjúság
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Védelmi Felelõsének véleményét, vagy
a szervezõ egyesület, szervezet vezetõjének nyilatkozatát a rászorultságról.
• Mellékletként csatolni kell a napra
lebontott programot, – vándortábor
esetén a napi táborhelyeket-, a program részletes költségvetését.
• Azon gyermekek részére, akik csak e
támogatás segítségével tudnak részt
venni a táborozásban, az osztályfõnökök, illetve a szervezõ civil
egyesület vezetõje kérhetnek támogatást.
• Egy gyermek részére csak egy táborozás költségeihez igényelhetõ támogatás (ha már belföldi táborozásra
támogatást igényeltek egy gyermeknek, akkor erre a pályázatra nem
nyújtható be igénylés).
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OKTATÁSI
ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI TEVÉKENYSÉG
TÁMOGATÁSÁRA
A pályázat célja: Szentendre város
területén kulturális, közmûvelõdési
tevékenységet folytató, továbbá a város hagyományainak ápolását, értékeinek megmutatását felvállaló intézmények, civil szervezetek, alkotó
közösségek támogatása.
• A Pályázatnak tartalmaznia kell annak a programnak a részletes leírását,
amire a támogatást kérik.
• Mellékletként kérjük csatolni a program részletes költségvetését.
• A pályázaton fel kell tüntetni a
következõ adatokat: a szervezet pon-

tos neve, címe, e-mail címe, bank neve
és a bankszámlaszám, ahová a támogatást utaljuk, a támogatási szerzõdést
aláíró személynek a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, továbbá csatolni kell a szervezet bejegyzését igazoló
okirat fénymásolatát.
• A pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy a támogatás elnyerése esetén a
rendezvényt meghirdetõ kiadványokban, újságcikkben, stb. feltünteti,
hogy Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg a rendezvény, valamint újságcikkben számol be a rendezvényrõl, ahol szintén
megjelöli a támogatót.
A beérkezett pályázatokat a Kulturális,
Oktatási és Kisebbségi Bizottság bírálja el.
A pályázatok beérkezésének határideje: április 17., péntek 12 óra.
A bizottság csak formailag hibátlan,
határidõn belül iktatott pályázatokat
bírál el! Valamennyi pályázatot a
Polgármesteri Hivatal Iktatójába, vagy
Ügyfélszolgálatára kell leadni, személyesen vagy levélben (Szentendre,
Városház tér 3.). A borítékon fel kell
tüntetni a pályázat nevét!
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni
lehet Dala-Nagy Katalin oktatási referensnél (Tel. 26/503-337; e-mail:
dala.nagy@ph.szentendre.hu).
A pályázati adatlap letölthetõ Szentendre város honlapjáról, www.szentendre.hu

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642,
e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô:
Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Miser István, Széles Nóra • Lapzárta: hétfô, 12 óra • Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig, illetve az Oázis Ingatlanirodában (Dunakanyar krt. 2.). Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig
fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu •
www.szevi.hu
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Szentendre Város Önkormányzata
szeretettel meghívja
a város lakóit az 1848-49-es
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
161. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
rendezendõ városi ünnepségekre március 15-én
09.30 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 író. Ünnepi mûsort ad a Szent András Általános
Iskola diákjai. Mûsorvezetô: Juhász Károly
14.00 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Vasvári Pál halálának 160. évfordulója
alkalmából. A Vasvári-lakótelep közössége szeretettel hív mindenkit a Vasváriszoborhoz (Vasvári Pál és Deák Ferenc
utca találkozása). Ünnepi beszédet
mond: dr. Losonci Miklós egyetemi tanár.
Közremûködnek: Szvorák Katalin Lisztés 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 tanulója. Az ünnepség koszorúzással zárul.

Szigorítások
a nemzeti ünnep elõtt
Törvényi változások történtek a közelgõ nemzeti ünnep méltóságteljes megünneplése kapcsán – tájékoztatott a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság. A rendõri szervek az alábbi szigorításokat léptették életbe február 1-jével a közrend, valamint az
igazságszolgáltatás mûködésének védelme érdekében:
A jogalkotó több bûncselekmény elõkészületét büntetni rendelte: • testi sértés • közösség tagja elleni erõszak • az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen
való részvétel jogának megsértése • bántalmazás hivatalos
eljárásban • kényszervallatás • hivatalos személy elleni erõszak
• rablás.
Új tényállásként vezették be a hatóság eljárásának megzavarását. Újrafogalmazta a jogalkotó a „közérdekû üzem mûködésének magzavarása“ elnevezésû bûncselekmény tényállását.
Súlyosabb lett a cselekmény büntetési tétele a csoportosan,
fegyveresen vagy felfegyverkezve történõ elkövetés esetén. A
garázdaság tényállása új minõsített esettel egészült ki: büntetni rendelik a csoportosan és a köznyugalmat súlyosan megzavarva, illetve a nyilvános rendezvényen történt elkövetést. Módosult a rendbontás tényállása is, február 1-jétõl mind a rendezvény rendezõjét, mind a szervezõjét nevesíti a törvény. A módosítás a szabálysértéseket is érinti, mivel szélesebb körben
teszi lehetõvé a szabálysértés megállapítását a gyülekezési
joggal való visszaélés esetén. A felelõsség továbbra is a szervezõt
terheli.

Május 1-jén nyit az uszoda
Kívülrõl már csaknem elkészült a püspökmajori Uszoda- és
Szabadidõ-Központ, már csak kisebb belsõ munkálatok vannak
hátra. Az üvegépület megnyitására hivatalosan, ünnepélyes
keretek között május 1-jén kerül sor a városi ünnepségek
keretében, de az ezt megelõzõ hónapban megtörténik a mûszaki átadás, így várhatóan április második felében – igaz, az
ünnepi átadásig egyelõre „csökkentett üzemmódban“ – már
kipróbálhatja a nagyközönség is az új létesítményt – tájékoztatta lapunkat Kanev László, az uszodát üzemeltetõ Aquapalace
Kft. ügyvezetõ igazgatója.
-bt-
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Egres és Barackos: megszépülnek
208 millió forintos támogatást kapott városunk az Egres út és
a Barackos út burkolatának felújítására. A pismányi városrész
két fontos gyûjtõútja így hónapokon belül minõségi közlekedést
tesz majd lehetõvé a gyalogosok és az autósok számára egyaránt.
A pályázat azon szakaszokra vonatkozik, ahol már elkészült a
szennyvízcsatornázás és a csapadékvíz-elvezetés – szerencsére így is több száz méterrõl beszélhetünk. Dr. Dragon Pál,
Pismány önkormányzati képviselõje így kommentálta a hírt: –
Nagy öröm és siker ez számunkra, akik a környéken lakunk. Sok
évtizedes probléma oldódik meg az útfelújítással, hiszen a
helyiek már régóta szerették volna, ha megújul a két kiemelt
szakasz, ám csak önerõre építve erre nem sok lehetõségünk
volt. Így viszont már esélyünk lesz arra is, hogy a kivitelezést
követõen elérjük következõ célunkat, a pismányi buszjárat
meghosszabbítását.
A munkálatok idejére az önkormányzat türelmet és megértést
kér minden érintett lakostól.

Élhetõ közösségekért
A civil szervezetekkel kialakított jó kapcsolat során több projektben került sor együttmûködésre, amely most tovább folytatódik. A Szentendrei Kulturális Kht. és az LSI Informatikai
Oktatóközpont Alapítvány közösen indul a Társadalmi Megújulás
Operatív Program – Az Építõ közösségek – közmûvelõdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért – A közmûvelõdés
a nem formális és informális tanulás szolgálatában címû pályázaton. A program keretében egyebek mellett intézményfejlesztések, az oktatást kiegészítõ iskolai programok, valamint
a megtartóképességet segítõ közösségi programok támogathatók.

Pályázat a hajléktalanokért
A pénzügyi válság hatásainak mérséklése érdekében különösen
fontos az odafigyelés az elesettekre. Ezért az önkormányzat
pályázatot nyújt be a Hajléktalanokért Közalapítvány által
meghirdetett, az intézményi szolgáltatások fejlesztése hajléktalan-ellátó intézmények támogatására kiírt pályázatra, hogy
az „Érted“ Városi Hajléktalan Menedékhely mellett nappali
melegedõ is épülhessen a rászorulók számára. A szükséges
önrész maximumát egymillió forintban határozták meg.

Komposztálás és hulladékgyûjtés
Szentendre zöld városként már korábban is foglalkozott a komposztnap keretében a keletkezett hulladék gyûjtésének és
tárolásának legkörnyezetkímélõbb megoldásainak bevezetésével. Az önkormányzat felkérte a Városi Szolgáltató Zrt.-t,
hogy a házi komposztálás Szentendrén történõ bevezetése és
ösztönzése érdekében dolgozzon ki népszerûsítõ és ismeretterjesztõ programot. A tevékenység során kitérnek majd a rendszer népszerûsítésére (komposztnapok, oktató kiadványok,
civilszervezetek), a házi komposztálás költségeire, megvalósítási lehetõségeire, valamint konkrét megoldásaira is.
Ugyanakkor felkérték a Városi Szolgáltató Zrt.-t arra is, hogy a
háztól történõ szelektív hulladékgyûjtés kísérleti indításának
programját a képviselõ-testület 2009. áprilisi ülésére terjessze
be a cég.

Támogatott úszásoktatás
Az uszoda megépítése régi álma a városvezetésnek. Emellett az
idei költségvetésben 20 millió Ft-ot különítettek el sportra.
Legutóbbi ülésén a képviselõ-testület támogatta a szentendrei
diákok tanórai úszásoktatásának biztosításához a költségvetési
összegek átcsoportosítását. Az oktatási keretbõl négymillió, a
sportversenyekre és egyéb sporttevékenységekre fordítható
keretbõl kétmillió, míg az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló rendeletben meghatározott 13,2 millió forintból hárommillió forint átcsoportosításáról döntöttek az úszásoktatás költségeinek biztosítása érdekében.
-bt-

A polgármester

naplója
Március 13. (péntek)
08.00 Közbeszerzési
megbeszélés
10.00 KMRFT Ellenõrzési és
Monitoring Bizottságának ülése
13.00 Közbeszerzési munkacsoport ülése

Március 15. (vasárnap)
09.30 Koszorúzás Petzelt József
sírjánál
11.00 Ünnepi mûsor a Fõ téren
14.00 Ünnepi megemlékezés
a Vasvári Pál szobornál

Március 16. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Városrehabilitáció
egyeztetés a Pro Régió Kft.-vel
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés

Március 17. (kedd)
10.00 VIKUV megbeszélés
15.00 M0 Érdekvédelmi
Egyesület Elnökségi ülése
15.30 M0 Érdekvédelmi
Egyesület Közgyûlése

Március 18. (szerda)
09.00 Csatornázás ügyében
megbeszélés
10.00 Intermodális csomópontról megbeszélés
11.00 Helyi vállalkozóval
egyeztetés
13.00 MTI Interjú
18.00 „Szentendréért“
Közalapítvány ülése

Március 19. (csütörtök)
09.00 Testületi anyagok
egyeztetése
15.00 Országgyûlési
képviselõkkel megbeszélés
18.00 SzeVi Közéleti Klub

Utazási irodát
raboltak ki
Másfél hete kiraboltak egy
utazási irodát Szentendrén. A Bogdányi utcában
lévõ helyiségben a férfirõl
ipari kamerás felvétel készült, amelyet a Magyar
Televízió Kékfény címû
bûnügyi mûsorában be is
mutattak annak reményében, hogy akad nyomravezetõ. A Szentendrei
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya egyelõre
nem adott bõvebb felvilágosítást az esetrõl.
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Nõnapi városszabászat
Operett és programbemutató március 8-án
Hivatalosan, a nagyközönség elõtt is bemutatta dr. Dietz Ferenc
polgármester Szentendre Város Önkormányzatának nõnapi
gáláján a Nõkre szabott városért programot március 8-án, vasárnap délután. A január 22-i képviselõ-testületi ülésen született
döntés arról, hogy 2009. márciusában indulhat a program kidolgozása, amelynek kiemelt célja, hogy Szentendre biztonságosabb és kellemesebb város legyen nõi szemmel. Az idei költségvetést már nõi szemmel is átnézésre került. Budapest és
Pécs után Szentendre az egész országban harmadikként fogadott
el hasonló komplex programtervet.
A program hat kiemelt célt fogalmaz meg, amelyek a korábbi
kezdeményezések kapcsán további, a nõk biztonságosabb
közlekedését, gyerekbarát ügyintézését segíti elõ. Nõi
parkolóhelyek létesítése iskolák, közintézmények környékén,
HPV-oltás ingyenes biztosítása, „nõi szem“ alkalmazása beruházások megvalósítása elõtt és során, közbiztonság növelése
utcák jobb megvilágításával, gyereksarok, pelenkázó kialakítása
a szentendrei hivatalban, aktuális nõi témákat feldolgozó rendezvények és szakmai napok megtartása – a Nõkre szabott
városért program egyes elemei. A lakossági észrevételek
megküldésére továbbra is számítanak a városházán.
A prezentációt oldott
hangulatú,
kizárólag
férfiak által
elõadott
operettmûsor követte
a város aszszonyainak
és lányainak szórakoztatására
– bár Borsódy László fúvósegyüttesét, valamint Arany Tamás,
Pankótay Péter és Sándor Dávid, a Madách Színház színmûvészeinek produkcióját férfiak is figyelemmel kísérték a
közönség soraiban…
-b-

Válasz a válaszra
Tisztelt Szegõ András!
Örömmel olvastam múlt héten
megjelent válaszát, mert megtudtam, hogy az interpelláció
értelmezésében nem kell hinnem A magyar nyelv értelmezõ
szótárának, sem az Új magyar
nagylexikonnak, sem a Magyar
értelmezõ kéziszótárnak. Azt
sokkal nagyobb örömmel olvasom, hogy a képviselõ úr voltaképpen egy demokratikus
döntést nevez szégyenletesnek, ha eredeti írásában is ez
lett volna, maradtam volna
mint suszter a kaptafánál. Ott
azonban ez volt: „Ezt az elõterjesztésünket a polgármester és
az õt támogató többség leszavazta, a helyi demokrácia szégyenére.“ Ismétlem: nem a demokrácia szégyene az olyan
döntés, amely egyébként véleményünk szerint szégyenletes.
Büky László

Hálás köszönet
Szöllõsi Péterné Katinak
Köszönet a figyelmességért, az emberséges magatartásért, ami a mai, kegyetlen világban igen ritka.
Felebaráti együttérzésének
és lélekjelenlétének köszönhetõen nem égett le
február 25-én hajnalban a
Péter-Pál utca sarkán lévõ,
igen rossz állapotú, régi
ház. Munkába jövet látta az
utcáról, hogy dõl a füst a
cserepek közt. Értesítette
a tûzoltókat, akik igen
hamar megmentettek jó
néhányunkat a fenyegetõ,
komoly veszélytõl.
Még egyszer hálás köszönet
Katinak, és természetesen
a tûzoltóknak.
Taracköziné Wuits Rita
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Újra az ÖKO-programról
Tisztelt Szabó Sándor Közös Képviselõ Úr!
Tisztelt Püspökmajori Lakótelepi Közösségek!
Az önkormányzat átérezve a lakosok terheit a magas távhõ
díjjal kapcsolatban, folyamatosan keresi a lehetõségeket,
hogyan tudna segíteni. Ezért csatlakozik az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium Öko-programjához. Az önkormányzat a pályázat által biztosított maximális segítséget
nyújtotta és nyújtja a lakosság számára, a lakók kötelezõen
elõírt önrészét átvállalja és a pályázat elkészítésében is segítséget nyújt.
A pályázati feltételek kötelezõk mindenki számára, eltérni
helyi szinten nincs lehetõség. A lakosság számára kedvezõbb,
a pályázati anomáliák és életszerûtlen feltételek módosítási
javaslataival soron kívül kerestük meg Gyenesei István miniszter urat és a szentendrei országgyûlési képviselõket
a pályázhatóság elõsegítése és a részvételi arány növelhetõsége érdekében.
Az önkormányzat változatlanul kiemelt célnak tartja, hogy
segítsen a lakótelepi közösségeken. Bízunk abban, hogy
a jelenlegi feltételekkel is sokan tudnak bekapcsolódni a
felújításokba, valamint a lobbi során módosuló pályázati kiírás
kapcsán a következõ körben még többen csatlakozni tudnak.
Ahogy eddig is, a hivatal pályázati referense Pozsonyiné Magyar
Orsolya (26/503-350) nyújt segítséget az érdeklõdõknek.
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

TOBORZÓ NAP
A Honvédelmi Minisztérium
Kommunikációs és Toborzó
Fõosztálya április 8-án,
szerdán 10 órai kezdettel
információs napot rendez
a hivatásos és szerzõdéses
katonai pálya iránt érdeklõdõ 16-20 év közötti fiatalok részére a Helyõrségi
Klub (HEMO, Szentendre,
Dózsa Gy. út 8.) földszinti
nagytermében.
Hívjuk és várjuk a város és a
kistérség katonai pálya iránt
érdeklõdõ fiataljait, azokat
a fiúkat és lányokat, akik
érdeklõdnek a katonai pálya
iránt.
A 13 óráig tartó program
keretében tájékoztatók és
különféle bemutatók kerülnek megtartásra, válaszolunk az érdeklõdõk kérdéseire.
Amit kínálunk:
• tanulási lehetõség
• biztos jövedelem
• munkahely hosszú távon

Kérjük, támogassanak minket!
A „Szentendre és a Dunakanyar Tûzvédelméért“ Közhasznú Alapítvány – mely
a Szentendrei Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságot támogató szervezet –
vízbõl és magasból mentéshez szükséges felszerelések beszerzését tûzte ki
célul erre az évre a tûzoltóság számára.
A támogatás úgy valósul meg, hogy a tûzoltóság 2007 évben kiírt pályázaton
80%-os támogatást nyert egy IVECO-Magirus Vario 37 CS típusú magasbólmentõ gépjármû és különbözõ mûszakimentési szakfelszerelések megvásárlására. A beruházás
teljes költsége 143 millió forint, mely 20%-os azaz 28,6 millió forint önrészének összegyûjtését az alapítvány idei céljaként vállalt.
Az alapítványunk már több ízben adott segítséget ahhoz, hogy fejlõdhessen a tûzoltóság
eszközparkja. Tavalyelõtt elsõsegélynyújtó felszereléseket vásároltunk: automata defibrillátort, gerinchordágyat, különbözõ végtagrögzítõ eszközöket és kiegészítõ felszereléseket,
a modern gépjármûvek karosszériájának megbontásához szükséges NCT II. típusú pengéket,
valamint felállítottunk elsõsegélynyújtó szolgálatot is.
Tavaly az erdõkben keletkezõ
káresetek, tüzek és személymentések végrehajtásához szükséges terepjárót szereztünk be,
illetve számítógép-parkunkat
fejlesztettük.
Annak érdekében, hogy az idei
évre tervezett céljainkat is valóra válthassuk, kérünk mindenkit – cégeket és magánszemélyeket –, hogy támogassák
alapítványunkat.

„Szentendre és a Dunakanyar Tûzvédelméért“
Közhasznú Alapítvány
Bankszámla szám: 64700021-10010725
APEH adószám: 18707520-1-13
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Nagyprojektek ütemezése
Elnyert támogatás Beruházás kezdete
(építés, fejlesztés
kezdete)

Beruházás vége
(projektzárás)

JÁNOS-GYÖRGY-JOBBÁGY U.
FELÚJÍTÁSA
11 millió Ft

2009. I félév

2009. II. félév

BELVÁROS FELÚJÍTÁSA
900 millió Ft

2009. II. félév

2010. II. félév

JÁTSZÓTEREK FELÚJÍTÁSA
7,3 millió Ft

2009. I. félév

2009. II. félév

SZEI FELÚJÍTÁSA, KORSZERÛSÍTÉSE
700 millió Ft

2009. II. félév

2010. II. félév

HÉV-ALULJÁRÓ FELÚJÍTÁSA
3 millió Ft

2009. I. félév

2009. I. félév

PANNÓNIA CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
MEGÉPÍTÉSE
443 millió Ft

2009. I. félév

2009. II. félév

További beruházások a városban
Költség

Beruházás kezdete
(építés, fejlesztés
kezdete)

ÓVODÁK FELÚJÍTÁSA
238 millió Ft

2009. II. félév

2009. II. félév

Beruházás vége
(projektzárás)

ÚJ KÖZTEMETÕ ÉPÍTÉSE
300 millió Ft

2009. II. félév

2010. II. félév

(önkormányzati
költségvetés)

BARACKOS ÉS EGRES UTCÁK
FELÚJÍTÁSA
208 millió Ft

2009. II. félév

2010. I. félév

PANNONCORSO BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
1 milliárd Ft

2009. II. félév

2010. II. félév

Raiffeisen Bank
Ingatlan Zrt.

11-ES ÚT MENTI FEJLESZTÉSEK
80 millió Ft

2009. II. félév

2010. I. félév

GÁT TERVEZÉSE
34 millió Ft

2009. I félév

2009. II. félév

POLGÁRMESTERI HIVATAL
AKADÁLYMENTESÍTÉSE
7,7 millió Ft

2009. I. félév

2009. I. félév

Emellett már folyamatban vannak, illetve hamarosan induló fejlesztések
Szentendrén: a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának kezelésében lévõ
Kovács Margit Múzeum felújítása, a Skanzen Örökség Programja, valamint
több vállalkozás és civil szervezet is kapott pályázati támogatást.
Szentendre soha nem látott méretû fejlõdés elõtt áll. Az elkövetkezõ hónapokban a belvárosban, Pannónián, a Pismányban, a 11-es úton, a Hold, Püspökmajori, Vasvári, Szivárvány tagóvodákban, a szakorvosi rendelõintézetben
elinduló fejlesztések mind-mind Szentendre minõségi javulását és a lakosság
életterének növekedését hozzák.
Városunkat ezek a fejlesztések fogják eddigi szendergõ álmából felébreszteni.
A fejlesztések két éven belül megvalósulhatnak, ha minden szentendrei
magáénak érzi, hogy épüljön Szentendre, valamint ha a tenni akaró lokálpatrióták támogatásukkal, segítõ javaslataikkal és észrevételeikkel a város
mellé állnak.
Ezek a munkálatok a város fejlõdéséhez elengedhetetlenek, az itt lakók
életkörülményeinek javítását szolgálják. A város soha nem látott fejlõdés
elõtt áll, ilyen összegû források eddig még nem álltak rendelkezésre.
A fejlesztés a lakók érdekében történik.
Bízunk abban, hogy céljainkat a városlakók is magukénak érzik, és a
beruházások eredményeképpen szebb, élhetõbb életteret alakíthatunk ki
Szentendrén.
Polgármesteri Hivatal
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Településeink érdekében
Folytatás az 1. oldalról
SEGÉLY HELYETT MUNKÁT!
Szûcs Erika szociális miniszter
asszony, az esemény fõ meghívottja az Út a munkához
címû, alakulóban lévõ kormányzati programról tartott
elõadást, amelyet õ maga
„munka közbeni konzultációnak“ nevezett. Az elképzelés a
szociális támogatási rendszer
munkára ösztönzõ átalakítását célozza meg. Égetõ szükség is van erre, hiszen Magyarország uniós átlagban a legalacsonyabb foglalkoztatási
szinten van a rendszerváltás
óta az európai mezõnyben.
– Korábban a magyar gazdaság
és társadalom jövõjét egy pillérre, a globális gazdaságba
való beépülésre építettük.
Nézzük csak meg, mi lett ennek
az eredménye! Kritikusan kell
vizsgálat alá venni a szociális
ellátórendszer és a munkaerõpiac összefüggéseit, komplex megoldásokat és kezelést
keresve a problémára – fogalmazott a miniszter, aki korábban Miskolc alpolgármestereként közelrõl is szembesült
a szociális problémákkal. Példaként hozta fel, hogy a legfeljebb nyolc általános iskolai

Helyreigazítás
A korábbi lapszámokban
megjelent felhívások azt a
félrevezetõ információt közölték, hogy Szentendrén
2009-ben nem lesz összevezetéses eboltás. Ezzel
szemben itt közöljük az
összevezetéses
eboltás
helyszíneit, melyre a kerületi fõállatorvos adott engedélyt.

osztályt végzettek közül a férfiak mindössze tíz százaléka,
a nõknek pedig két százaléka
tartozik a foglalkoztatottak
közé, s bár a magasabb végzettségûek körében kevésbé
aggasztó a helyzet, még ott is
elmaradunk a kívánatos foglalkoztatottsági szinttõl.
– A szociális segélyezés nem a
pénzbeli kifizetésekrõl szól,
hanem arról, hogy a kormánynak kötelessége az állampolgárok létfenntartását támogatni – hangzott a következõ
tételmondat. A támogató tevékenységet az eddigi kormányok a pénzbeli ellátással
azonosították, pedig számos
egyéb mód is kínálkozik. Az Út

a munkához programban elsõ
megközelítésben a szociális
juttatások szigorítását célozta meg a kormányzat. A célkitûzés szerint pénzbeli ellátást csak az kaphatna, aki nem
képes dolgozni, mindenki más
csak úgy juthat támogatáshoz,
ha dolgozik. Jelenleg irrelisan
sokak részesülnek teljes vagy
részleges szociális támogatásban: 185 ezer ember rendszeres juttatást kap, 145 ezer
szociális járadékos, 45 ezer fõ
ápolási segélyben részesül, 45
ezer gyed-et élvezõ nõ van, s
további 30 ezer átmeneti járadékos és 460 ezer rokkantnyugdíjas él az országban.
Nem lehet tisztességes szo-

Értesítés eboltásról
A Földmûvelési Minisztérium
rendelete alapján minden 3
hónapnál idõsebb ebet veszettség elleni védõoltásban
kell részesíteni. Szentendre
területén az idei szervezett
kötelezõ veszettség elleni védõoltásra kérem, hogy a táblázatban felsorolt helyeken és
idõpontokban kutyájukkal
megjelenni szíveskedjenek.
A veszettség elleni oltás költ-

sége – 3000 Ft – az oltás helyén
fizetendõ (a Magyar Állatorvosi
Kamara határozata). Oltáskor
számozott bilétát kap a tulajdonos, amely az eb azonosítására is szolgálhat. Amenynyiben az oltási könyvét nem
hozza, vagy betelt, új sorszámos
oltási könyvet állítunk ki,
melynek díja 500 Ft.
A Földmûvelési Minisztérium
rendelete értelmében 2003-tól

Értesítés a 2009 évi veszettség elleni eboltásról
Értesítjük a tisztelt ebtartókat, hogy összevezetéses veszettség elleni védõoltás megtartásához
Szentendre területén a Magyar Állatorvosi Kamara 2009. február 11-i vezetõségi döntésével nem
járult hozzá. Ezért veszettség elleni kötelezõ védõoltást állatorvosi rendelõinkben vagy háznál
végzünk egész évben. Kedvezményes oltás 2009. március és április hónapban lehetséges, amikor
egy kutya veszettség elleni kötelezõ oltásának díja a Magyar Állatorvosi Kamara megállapítása
szerint 3000 Ft, a hatóságilag szintén kötelezõ féregtelenítés költsége 200 Ft 10 kilogrammonként.
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
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ciális juttatást adni az igazán
rászorulóknak, ameddig egymillió többé-kevésbé rászoruló ember szociális juttatásait kell kitermelnie a dolgozó
embereknek. Az egyik megoldás a problémára az atipikus,
vagyis a részmunkaidõs és távmunkás foglalkoztatási forma
lehet, amikor a támogatásra
szorulók a jövedelmük egy
részét – lehetõleg egyre növekvõ hányadát – munkával
szerzik meg. – Persze a rendszerben szükség van alkalmankénti kiigazításokra, de a ma
inaktív vagy állást keresõ
százezrek számára foglalkoztatási inkubátort hozzunk létre, amelyben rugalmas foglalkoztatással szocializáljuk a
támogatásra szoruló, de munkaképes rászorulókat a munkára – mondta Szûcs Erika.
A miniszter asszony elmondta
még: a foglalkoztatás bõvítése
a versenyszférában adócsökkentés révén történne meg.
A fekete foglalkoztatást
ugyancsak visszaszorítanák,
de ennek pontos hogyanjára
sajnos nem derült fény az
elõadás során. Nagy szerep jut
ugyanakkor a négyszintesre
tervezett program kidolgozásában az önkormányzatoknak,
hiszen Szûcs Erika ígérete szerint az õ javaslataikat, meglátásaikat is bedolgozzák az
anyagba. Ahogy fogalmazott:
a közfoglalkoztatásban az ön-

kormányzat a „kályha“, ahonnan elindulhatnak a régen
esedékes reformok.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
szerint az atipikus foglalkoztatás serkentése jó irány.
– Pozitív fejlemény, hogy a kormányzat végre észrevette, hogy
hozzá kell nyúlni a segélyezési
rendszerhez – értékelte a hallottakat.

az ebek féregtelenítése a védõoltás badásának a feltétele, ezért
kérem, hozzanak magukkal 10
kilogrammonként 200 Ft-ot
féreghajtó tablettára.
A háznál történõ eboltásokat
elõzetes bejelentés után végezzük el (Bükköspart 34., tel.
26/311-975 vagy 06-30-9543192).
Az ebek veszettség elleni védõoltása kötelezõ, elmulasz-

tása az eb elkobzását, valamint köz- és állategészségügyi veszélyeztetés miatt szabálysértési eljárást von maga
után.
A macskák veszettség elleni
védõoltása nem kötelezõ, de
a fertõzések megelõzése érdekében minden macskatartónak
ajánlott.
Dr. Kovács Zoltán
állatorvos

KEVESEBB A FORMAI HIBA,
CSÖKKEN A PÉNZ
Dr. Steiner Pál, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke az
önkormányzatokat érintõ pályázati lehetõségekrõl tartott
elõadásában kifejtette: mivel
korábban 50% körül volt a formai hibák miatt elutasított
pályázatok aránya, 2009 elején a bírálati szabályok megváltoztatása nyomán 10-20%ra csökkent ez az arány. Hozzátette: jó lesz sietni a pályázatokkal, mert 2010 után
mindössze 14 milliárd forint
marad a régió fenntartására,
ami nemhogy a további fejlesztésekhez, de a szinten tartáshoz is kevés. Összehasonlításul: 2007-ben még 140,
2009-ben pedig 80 milliárd
forint felett volt az európai
uniós támogatások összege a
2007-2013 közötti pályázati
ciklus keretében.
- bt -

1.Barackos úti buszforduló március 14. szombat 13-14 óra
2.Cseresznyés út 165 (volt Faczuna-ház)
március 14. szombat 14.15-15.15
3.Daru piac március 21. szombat 15.15-16.15
4.ÚJ! Sztaravodai út, Compa híd
március 21. szombat 15.15-16.15
5.Állatorvosi rendelõ (Bükköspart 34.)
március 28. szombat 12-14 óra
6.Faház vendéglõ parkoló (Barackvirág-Ady u. sarok)
március 28. szombat 14.15-15.15
7.László-telep (Kálvária-Damjanich sarok)
április 4. szombat 13-15 óra
8.Pannónia-telep (Stromfeld-Móricz sarok)
április 18. szombat 13-15 óra
9.Izbég, Pásztorház (Szentlászlói út 124.)
április 25. szombat 13-15 óra
10. Állatorvosi rendelõ (Bükköspart 34.)
május 2. szombat 9-12 óra
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Gumicsizmában a skanzenban
ínfektetés tanúja utoljára kisfiam villanyvasútjának összeállításánál voltam a gyerekszoba padlószõnyegén guggolva. Élõben,
vagyis terepen, ráadásul esõben, hatalmas sárban életemben elõször adatott meg ez az
élmény. Bár már régóta tudok
arról, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban vasút épül,
bevallom, elképzelni sem
tudtam, milyen lesz. Március
hatodikán, a lefektetett vágányok bejárására meghívott
újságírók egyikeként, Skanzen-emblémás gumicsizmában, sárga védõsisakkal a fejemen, csak ámuldoztam azon,
amit ott láttam.
Európa leghosszabb normal
nyomtávú múzeumi vasútvonala épül Szentendrén az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
kiemelt projektjeként. Volt is
berzenkedés valaha a hír hallatán, mert ki látott már egy
ekkora, igazi motorvonatot
közlekedni a tájházak között?
A legtöbben egy kis terepasztal-szerû pályára és rózsaszínû
Disney-vasútra gondoltak.
Azonban most is, mint mindig,
a skanzen mert nagyot álmodni. Az épülõ állomásépület és
az impozánsan kanyargó sínek
láttán már reálisnak látszik az
eddig hihetetlennek tûnõ

S

álom. Sõt az is, hogy egy hónap múlva vonat jár a skanzenban.
Hiszen az a hír járja, hogy a
húsvéti nyúl idén vasúton
érkezik a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumba. Valóban, 2009.
április nyolcadikától ugyan
autóval vagy busszal érkezünk
a skanzen jelentõsen kibõvülõ
parkolójába, de a múzeum
hatalmas területén már vonattal közlekedhetünk. S nem is
akármilyennel: egy felújított
ipari mûemlékkel, egy GanzJendrassik féle motorvonattal. A skanzen új bejárati
épületétõl, a mûemléki védettségû mezõhegyesi vasútállomás másolatától, amely
szintén az áprilisi átadásra
készül el, indul a skanzen-

vonat. A Monarchia hangulatát idézõ, tizenkilencedik
századi
állomásépületbe,
amelyet egy új szárnnyal is
kiegészítettek, számos látogatóbarát szolgáltatás kerül:
információs szolgálat, csomagmegõrzõ, pelenkázó, kerékpár-tároló, ajándékbolt,
kávézó. A vasútnak öt megállója lesz, ezektõl kényelmesebben érhetõk el a múzeum
tájegységei. Látogató- és környezetbarát módon, 15 km/óra
sebességgel közlekedik majd
a motorvonat.

Ez, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közel hatvanhektáros
területén, a tájegységek szélein kanyargó, 2115 méter
hosszúságú, normál nyomtávú
vasútvonal egyedülálló Magyarországon, Európában is
csak negyedik. Az 1920-as
éveket felidézõ muzeális értékû közlekedési eszköz pedig
stílszerûen egy olyan, az 1930as években Magyarországon
gyártott sínrendszeren halad
majd, amely a szentesi és a
pilisi térség fõvonalain szolgált. A vasútállomáshoz, a
vonathoz és a sínekhez illõen
a személyzet is korabeli viseletet hord majd. Természetesen a skanzenvasút korhû
jegy- és információs rendszerrel mûködik. A huszadik század
elejének közlekedési eszköze
azonban megfelel a huszonegyedik század elvárásainak
is: akadálymentes, vagyis babakocsival vagy kerekesszékkel is igénybe vehetõ majd. Az
április elején induló, s a nyitva tartás ideje alatt közlekedõ
vasútra egész napra érvényes
jegy váltható, amely aznap
korlátlanul használható.
Mivel a skanzenvasút közvetlenül nem kapcsolódik más

A könyvtár és a környezet

Visegrád Város Polgármestere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A.§. alapján
pályázatot hirdet
a Visegrád, Széchenyi u. 11. sz. alatti
Mátyás Király Mûvelõdési Ház és Városi Könyvtár
KÖNYVTÁROSI MUNKAKÖR betöltésére.
A pályázat benyújtásának módja és címzettje:
A pályázatot írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló – Visegrád Város Polgármesteréhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fõ u. 81.) postai úton.
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat könyvtárosi állásra“
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshetõ:
Mikesy Tamás mûvelõdési ház igazgató tel: 06-26/398-128
A pályázat beadásának határideje: 2009. április 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 24.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
2009. május 1-jétõl határozatlan idõre szól.
Teljes munkaidõ, heti 40 óra
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- szakmai elképzeléseket tartalmazó levél
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti bizonyítványokat
a kinevezést megelõzõen be kell mutatni)
Pályázati feltételek:
- Fõiskola, informatikus-könyvtáros, könyvtáros végzettség
- 1-3 év könyvtárosi szakmai gyakorlat
- Az integrált könyvtári rendszerek ismerete
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet
Elõnyt jelent:
- Egyetemi végzettség,
- Idegen nyelv ismerete (angol, német)(C típusú középfokú nyelvvizsga)
- Jó kommunikációs képesség
Az ellátandó feladat:
Teljeskörû könyvtári feladat- és szolgáltatás ellátása, a számítógépes nyilvántartás
elkészítése és folyamatos üzemeltetése
Illetmény magállapítása és egyéb juttatások:
Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról – vonatkozó szabályai
alapján
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhetõ az elbíráló bizottság
tagjain kívül más személlyel. A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni.

vasúti vonalhoz, a vágányfektetés helyszínére bajos lett
volna nagyobb teljesítményû
gyorsátépítõ vagy fektetõ
gépet telepíteni. A sínrendszer kiépítése így a mai csúcstechnológiához képest „manufakturális“ eszközökkel történik. Ennek ellenére naponta kétszáz méternyi vágányt
fektet le a vasúti pályát kivitelezõ Colas Építõ Zrt. A terepadottságok és a vasút itteni
funkciója jó néhány kivételes
mûszaki megoldást tettek
szükségessé.
A tervek szerint a felújított
mûemlék motorvonat március
huszonhatodikán érkezik a múzeumba, és április nyolcadikán
indul elsõ nyilvános útjára. A
Margitszigetnél 12 hektárral
nagyobb területen fekvõ skanzenban a közlekedés és a
tájékozódás nagyságrendekkel
könnyebb lesz általa. A skanzenvasút nyilvánvalóan nagy
turisztikai attrakcióvá válik.
Remélhetõen a tavalyi 205
ezer felett még további látogatókat vonz ide. A hagyományok és a népmûvészet
iránt érdeklõdõk mellett a
vasút szerelmeseit is.
Rappai Zsuzsa

Bõhm Éva Irén és Zsóka Zoltán
yakran vetõdik fel a kérdés, úgy a szakmában,
mint ezen kívül, hogy mit csinál, mit csináljon
a modern világban a könyvtáros, vagy mit kell
tudnia a modern könyvtárosnak. A válasz évek óta
hosszú szakmai konferenciákon körvonalazódik,
természetesen kõbe vésett parancsolat még nem
született, nem is születhet, mert új meg új kihívásoknak kell megfelelni, új feladatokat megoldanunk
a klasszikusok megtartása mellett. Néha választásra
is kényszerülünk, illetve prioritásokat fogalmazunk
meg a lehetõségeink szerint és a könyvtárhasználók
elvárásai alapján.
2008-ban Szentendre képviselõ-testületének Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottsága pályázatot írt ki a Környezetvédelmi Alap felhasználására. Pályáztunk, és nyertünk 180 000 Ftot. Így történt, hogy 2008-ban egyik fõ feladatunk a
környezeti kultúra terjesztése volt, és vállalkoztunk
a környezettudatos intézmény könyvtári eszközökkel
való megteremtésére. A pályázati összegbõl környezetvédelemmel, természetvédelemmel, globalizációval kapcsolatos dokumentumokat (könyvek,
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újságok, CD-k, DVD-k) vásároltunk. A szokásos éves
beszerzési keretünkkel kiegészítve a pályázati
összeget már olyan jelentõs darabszámú gyûjtemény
jött össze e témából, hogy érdemes volt ezt
olvasóinknak kiállítás keretében is bemutatni.
Tágabb értelemben vett célunk az életmódváltozáshoz szükséges környezeti információkhoz való
minél szélesebb hozzáférés segítése volt. A cél megvalósításának érdekében felvettük a kapcsolatot
Szentendre város és a környék természetvédelemmel
foglalkozó civil szervezeteivel. Segítségükkel ismerkedtünk meg két fantasztikusan elkötelezett természetvédõ szakemberrel, Bõhm Éva Irénnel és Zsóka
Zoltánnal. Kettõjük alkotása a Szentendre védett
növényei címû ismeretterjesztõ film, melynek õsbemutató jogát a Pest Megyei Könyvtár kapta meg.
Igen nagy érdeklõdés volt a vetítésen, és utána a
beszélgetésen is.
A középiskolások egy csoportját Dukay Krisztina
nyerte meg a természeti értékek szeretete számára
rendhagyó biológiaóra keretében könyvtárunk
olvasótermében. A nagycsoportos óvodásokat is
bevontuk a „témába“. Magyarország madarai címmel
tartottak kollégáink komplex gyermekfoglalkozást,
amiben meseolvasás, madárhang felismerés, rajzolás
és filmvetítés is szerepelt a kicsik aktív, örömteli
részvételével.
Megfeleltünk-e a modern könyvtáros kritériumainak
az említett programok megvalósítása során, talán
nem is fontos, de a szentendreiek közelebb kerültek
saját környezetükhöz, annak megismeréséhez, védelmének igényléséhez – ez az, ami igazán fontos és
korszerû. A pályázat segítségével valamennyien
elõreléptünk a környezettudatos gondolkodásban,
és az ehhez való segítséget köszönjük a könyvtárhasználók nevében Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testületének és a Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottságnak.
Nádor Ildikó
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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.

pedig a balekok. Balekok voltak azok a
gyalogosok és kismamák is, akik Budapest körülkarózása elõtt az úttestre
szorultak a járdán parkoló autók miatt.
S balekok voltunk mindannyian, akik a
szmogriadó idején nem közlekedtünk,
nem háborogtunk, nem tiltakoztunk és
nem kértünk mentességet, hanem
letettük az autónkat, noha nem büntethették a használatát. Mert nekünk
számít a gyermekek és az asztmások
egészsége.
A szocializmus idején évekig kellett

gazdasági fejlõdés legfõbb gátja
évszázadokon keresztül a lassú és
nehézkes közlekedés volt. Az
1830-as évektõl a gõzgép (a gõzhajózás
és a vasút), száz évvel késõbb a robbanómotor (az autó és a repülõgép)
elterjedése korábban elképzelhetetlen
tempóra gyorsította az életünket. A ló
azért a végsõkig kitartott. Nagyapám a
múlt század közepén még három napig
poroszkált a dinnyével Szolnoktól Pestig, s apám is lovas kocsival fuvarozta a
szódavizet a falusi kocsmákba. Elõbb
ültem a bakon, mint buszon. Mióta
rájöttünk, hogy a Teremtõ feltankolt
bolygót hagyott ránk, eszeveszetten
száguldozunk a betonozott csíkokon,
és többet röpködünk, mint a madarak.
Az autó már nem egyszerûen szállítóeszköz, hanem mûtárgy, hobbi, szórakozás lett sokunk számára, az autóipar
pedig a gazdaság „húzóágazata“, amelyet válság idején ugyanúgy ki kell húzni
a bajból, mint a bankszektort.
Nagy árat fizetünk azonban a százesztendõs tankolásért. Szibériában országnyi területeket öntött el az olaj, s
a tankhajók szétfolyt rakománya pusztít a világ óceánjain. A legújabb kutatások szerint az égéstermék ezer évre
megváltoztatja a Föld éghajlatát. Csupán Magyarországon évente egy Szentendre méretû város lakossága válik
közlekedési baleset áldozatává (26
ezer ember), közülük ezren meghalnak, hétezren súlyosan megsérülnek.
Mintha terrortámadást szenvednénk el
minden évben.

autóra várni, s Magyarországnak nem
engedték a szovjet elvtársak az autógyártást. A változás után a kiéhezett
magyarok rávetették magukat elõbb a
használt, majd az új nyugati autócsodákra. A gazdasági és politikai elit
azonban nem elégedett meg a japán
„miautónkkal“. Azonnal magáévá tette
azt a fennhéjázó nyugati szokást, hogy
a társadalmi státuszt az autómárkák és
típusok rangsora fejezi ki. A végeláthatatlan városi dugókban 200-300
km/óra sebességre képes luxusautók
araszolnak, terepjárók páváskodnak.
Szinte mindegyik vállalkozás, állami
intézmény nevén van, vagy bankok,
külföldi tulajdonban lévõ nagyvállalatok magyar vezérigazgatói vásárolták
saját maguk és középvezetõik élveze-

A feltankolt bolygó
A

Az én unokámnak meglehet, már csak
annyi kapcsolata lesz a mai autóval,
mint nekem volt a lovas kocsival. De
mi történik azokkal a népekkel, akik
alól hamarosan kifogy az olaj? S mi lesz
a többiekkel, ha ezek az olajbevételbõl tudást és technológiát alig, ám elegendõ fegyvert halmoznak fel? S mi
lesz velünk, magyarokkal? Készülünk
vajon a hamarosan bekövetkezõ változásokra és konfliktusokra?
A magyarság nagymértékben kóros
morális és szellemi állapota tükrözõdik
a férfitársadalom autó-kultúrájában is.
Ennyi önzõ, nyomuló, szabályszegõ,
másokat veszélyeztetõ autós talán
sehol a világon nincs, mint nálunk.
Saját magukról nyilván azt gondolják,
õk az élelmesek, a szabálykövetõk

Anyanyelvünk érdekességei

Kikelet
Ez a szavunk írásban 1575 óta van meg, akkor írta le
Heltai Gáspár a Chronica az magyarok dolgairól címû
mûvében, elmondván, hogy a király „kikeletre esmét
meginditja seregét a törökek ellen“. Ebben a korban
török elleni harcok és más háborúságok tavasszal újúltak fel, kezdõdtek el, hiszen hajdan a rossz utak és téli
idõjárás addig szinte lehetetlenné tették a katonáskodást. A szó 'tavasz' jelentésének kialakulása a
parasztgazdálkodás rendjével függ össze. Az országban nem egy helyen Szent György-napkor hajtották ki
elõször a marhákat a legelõre, némely vidéken József
napján eresztették ki a méheket, s ekkortájt maga a
gazda is kiment a határba, volt vidék, ahol azt tartották, József-napján kell elkezdeni a szántást. Tehát

ember, állat mind kikelt, kiment téli lakóhelyérõl.
A növényvilágon is meglátszik a tavasz: kinõ, kizöldül
fû és fa. Nagyon valószínû, hogy a kikelet szó eleinte
a 'kizöldülés', 'kimenés', 'kinövés' és 'kiemelkedés'
jelentéseket foglalta magába. Minhogy e történések
nagyjából a tél elmúltával következtek be, a szó a
'tavasz'-t is kezdte jelenteni. Nagyjából ezt látható
más nyelvekben is, a bajor-osztrák Auswart, a szlovén
vígred szintén 'kimenet'-et jelent. (Egyébként a
tavasz szavunk is finnugor eredetû.)
A szó képzésmódja sok-sok másikkal egyezõ: áradat,
egyenlet, magzat, nézet, tetõzet stb. A kikel alapige
gyakori és több jelentésû szó ma is: „Kikel a mag“,
„Kikelt a csirke a tojásból“; átvitt értelemben is használatos: „Ez az ember kikelt magából“ stb.
Költészetünk nagyjaitól több helyet lehet fölidézni,
ahol e szavunk szerepel. „Vitézek, mi lehet ez széles
föld felett szebb dolog az végeknél? | Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él …“

tére. Eme „természetbeni juttatások“
típusával és felszereltségével behatóbban foglalkoznak, mint a munkájukkal.
Egy államcsõd elõtt álló ország pénzügyminisztere átlagosan napi 200 kmt beletéve három év alatt lestrapál egy
közel húszmilliót érõ Audit. (Csak azt
tudnánk, hogy mikor dolgozott.)
A magyar elit általában nagyobb és
drágább autóval jár, mint amit a jövedelme és a hazája állapota alapján megengedhetne magának. Állami, önkormányzati pozícióba kerülve minden
politikus nagyobb és drágább autót
igényel közpénzbõl, mint amilyet saját
zsebbõl használ. (Talán az egyetlen
kivétel városunk elõzõ polgármestere
volt – igaz, inkább csak szentendrei
„csakazértistrabantjával“.) Közben
löszbe vájt alagutakkal megdrágított
autópályát építünk oda, ahová autóút is megfelelne. S leamortizáljuk a
vasutat, megfosztva magunkat a leggyorsabb és legkényelmesebb közlekedési lehetõségtõl.
Az elmúlt húsz évben Magyarországon
autóvásárlásra fordított hatalmas
összegnek csupán kis hányada irányult
hazai munkával elõállított termékekre.
Pedig némi nemzeti öntudattal és
önmérséklettel elérhettük volna, hogy
a nagy márkák versenyezzenek azért,
hogy nálunk telepedjenek le. Vagy
szervezhettünk volna saját autóipart.
Ma sincs azonban minden veszve.
A magyar társadalom rossz beidegzõdéseit, fékezhetetlen autómániáját célzott állami rásegítéssel javunkra is
fordíthatnánk. Ki lehetne alakítani
Magyarországon a robbanómotorokat
felváltó technológiák egyik kutató,
kísérletezõ és gyártó központját.
Érdeklõdés, vállalkozó kedv, kreatív
elmék sokasága, megfelelõ képzési
hagyomány, minõségi autózásra a
lehetõségeit meghaladó mértékben
költeni hajlandó elit rendelkezésünkre
áll. Olyan húzóágazattá válhatna ez
nálunk, mint a finneknél volt a mobiltelefon-technológia.
Teveli

– kezdi Balassi Bálint nevezetes katonaénekét (In
laudem confiniorum). Petõfi Sándor mûveiben tizenkilencszer írta le a szót, ebben a csaknem népdallá
lett versében is: „Kikelet a lyány, virág a szerelem, |
Kikeletre virítani kénytelen“ (A virágnak megtiltani
nem lehet…).
Büky László

Elnökválasztás
Február 27-én Korondi Miklós megyei elnök és Kiss
László választókörzeti szervezõ közremûködésével
újjászervezõdött a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentendrei Szervezete. A tagság egyhangúlag
dr. Filó Andrást választotta elnöknek.
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Azok a Duna-sori házak, mennyi árvizet kibírtak!
A tél elmúltával évrõl évre felmerül a kérdés, lesz-e vajon árvíz, az ország mely részén kell megregulázni
a medrük elhagyására készülõ folyókat. Az alább következõ árvíztörténeti mozaikok a Duna menti települések megpróbáltatásait idézik fel.
gen régi idõkbõl, már a 13. századból is maradtak feljegyzések a Duna
pusztító árvizeirõl. A folyó menti
települések lakói mindegyiket megszenvedték, de a legrettegettebb a
jeges ár volt, ami télvíz idején vagy
kora tavasszal fejtette ki romboló
hatását, amikor víz és nyirkosság nélkül
is már mindenki temette volna a telet.
Ilyenkor nemcsak a kiöntött vízzel kellett megküzdeni, hanem a Dunán feltorlódott jégtáblákkal is.
1268. január 6-án, vízkereszt napján a
zajló Duna jege feltorlódott, és a jeges
ár elöntötte a Buda és Pest közötti
Margitszigetet (akkori nevén Nyulak
szigetét) az ott lévõ apácakolostorral
együtt, olvasható a Pray-féle Szt.
Margit legendában.
A késõbbi századokban ágyúzással
próbálták a víz szabad folyását akadályozó, eltorlaszoló jégtáblákat megbontani, szétzúzni.
A talán minden idõk legnagyobb dunai
árvize, ami Esztergomtól Szabadszállásig végigpusztította a Duna völgyét
1838 márciusában, szintén jeges ár
volt. A halálos áldozatok száma messze
meghaladta a másfél százat. De jeges
árból jutott a 18. századra is, bár ennek
a századnak a hírhedt, legnagyobb vízi
veszedelme az 1775. évi februári áradás
volt. Az addig nem tapasztalt hatalmas víztömeg Pesten és Budán is pusztított, elárasztva és összedöntve a
város lakóházainak felét. A 764 cm-es
tetõzõ magasságot elért árhullám
nyomán kezdett hozzá a város vezetése
– a mai Lehel tértõl a Soroksári útig
húzódó – árvédelmi töltés megépítéséhez. Az egykorú források arról is beszámoltak, hogy például Érd, Adony települések adóit a vármegye három évre
kénytelen volt elengedni, mert a lakók
olyan nagy károkat szenvedtek az
árvíztõl.
Szentendrétõl is nagy vámot vett az
1775-ös februári jeges áradat. Százhatvanhét lakóházat és egyéb gazdasági épületet vitt el, vagy rongált meg
súlyosan, nem kímélve természetesen
a bennük lévõ ingóságokat sem. A hivatalosan készült kárösszeírás – a
rosszban a jó –, fontos város- és építészettörténeti információkat tartalmaz.
Részletesen számba vették nemcsak a
károsultak nevét, hanem elpusztult
vagy megrongálódott ingatlanaik mibenlétét, azt, hogy az épület mire szolgált (lakóház, istálló, üzlet, pince,
pálinkafõzõ, kád-tartó helyiség, mûhely stb.), valamint azt is, hogy milyen
anyagból építették azokat. Az elpusztult épületek java része, ahogy akkoriban nevezték, „földtéglából“, azaz

I

vályogból épült, de vesszõbõl sárral
épített, ún. paticsfalú lakóházak is
szerepelnek a kárlistán. Nyilvánvaló,
hogy ezek azok az építõanyagok, amelyek a leghamarabb estek áldozatául a
víz tombolásának. Nem járunk messze
az igazságtól, ha az 1775. évi árvizet
is a kõépítményeket szorgalmazó
tények sorába vesszük.

közök is. Félõ volt, hogy a lakosság
elhagyja a várost, és máshol keres
megélhetést. A bíró 16 000 Ft kölcsönt
kért a kamarától, hogy az újjáépítést
meg tudják kezdeni. Az árvíz miatt megnehezedett a közlekedés is. Az utakat
víz borította, a dunai átkelõ forgalom
csökkent, a kikötés a megrongálódott
partszakaszon egyre nehezebbé vált…

Remsey Jenõ: Árvíz Szentendrén (színezett rézkarc)

Aki az 1775-ös árvizet gyerekként élte
át, a következõ század legnagyobb, a
fentiekben már említett, 1838. márciusi dunai áradásának is rémült szemlélõje avagy elszenvedõje lehetett.
A Preobrazsenszka templom (Bogdányi
utca) anyakönyvében az alábbi drámai
sorok kerültek bejegyzésre: „1837.
december 25-én megállt a Dunán a jég…
a víz a hegyen is átterjedt“ majd így
folytatódik „1838-ban a víz még jobban kezdett terjedni… és az egész
Pozsarevacska (a mai Kossuth L. utca
és környéke) és Preobrazsenszka városrészt elöntötte. Március 2-án éjfélkor és
hajnalban 208 ház dûlt össze… a
Preobrazsenszka templom kerítése nem
látszott“ – olyan magasan állt a víz.
Az újjáépítés a városnak sok gondot és
nehézséget okozott. A Szentendre
történetét összefoglaló könyv szerzõje, Dóka Klára levéltári kutatásai alapján fogalmazta meg a következõ sorokat: „Az állatállomány egy része
elpusztult, tönkrementek az iparosok
szerszámai és a mezõgazdasági esz-

Az árvízben a téglaégetõk és a mellettük épült raktárak is tönkrementek. A
városi tanács parancsot adott, hogy a
víz elvonulása után a téglát gyûjtsék
össze, hogy azt a házak újjáépítéséhez
használhassák.“
Négy évet vitt el a város életébõl a
károk és következményeinek helyreállítása. A városi tanács ülésein ekkortájt talán a leggyakoribb téma az volt,
hogy miként lehet a további árvízveszélyt elhárítani. A megoldás természetesen a gátépítés lett volna, de
az akkor is – akárcsak napjainkban –
óriási összeget igényelt, így hát
elvetették.
Tévedés lenne azt hinni, hogy a város
lakói csak akkor szenvedtek kárt a
víztõl, ha a Duna kilépett a medrébõl.
Már a Mária Terézia-féle úrbérrendezés
során (1770) feljegyezték az összeírók
a helyiek elbeszélése alapján, hogy az
esõzések miatt megáradó hegyi patakok elárasztják a város rétjét, de
ennél is nagyobb gondot jelentett,
hogy erõs és hirtelen záporesõk után a

sebesen lezúduló víz lemosta a szõlõhegyekrõl a földet, aminek helyrehozatala nagy munkát és költséget
jelentett. Érdekes módon, ugyanezen
összeírásban az árvizet egyetlen rövid
mondat érinti: „ha a Duna megárad,
egyik része a városnak vészben vagyon“
megfogalmazással. Igaz, az évszázad
árvize csak öt évvel késõbb sújtotta
a várost.
Egy huszadik századi példát is hozva,
1940. március 28-án hatalmas árvíz
öntötte el a Dunához közeli városrészt.
„Csónakázni lehetett az utcákon, a
Preobrazsenszka templom udvarában és
a mûvésztelep alsó kertjében is, ahol
több mint másfél méter magasan állott
a víz, és benne úszott Modok Mária konyhájából a konyhaasztal, a gyúródeszka
és hasonló dolgok“ – meséli visszaemlékezéseiben Kántor Andor festõmûvész. „Sõt, egyszerre csak megérkezett
a másik szomszéd fából készült 'budija'
is. A víz levonulása után komoly károk
maradtak a városban és a mûvésztelep
kertjében egyaránt, ahol elpusztultak a
nem sokkal korábban telepített gyümölcsfák, de az öreg díszfák is megsínylették az árvizet“.
Az elõzõ írásaimban már többször
idézett Fischer Jolán az árvízrõl is
megõrzött egy családi történetet. Íme:
„…Mivel fûszerboltjuk a Duna-soron
volt, nagyszüleim idejében fölkészültek
az árvízre. Minden portékát a magasabban fekvõ pincékbe, vagy a szomszédos
emeletes lakóházakba menekítettek.
Nagyapám gyakran mesélte, hogy milyen 'rendes' volt hozzájuk a Duna, egyik
évben sem dagadt magasabbra az elsõ
emeleti ablakpárkánynál. Ezért a szobákba már nem ment be a víz, a ladikkal
pedig – amivel közlekedtek – az ablakoknál kényelmesen ki lehetett kötni.
A családban sokat emlegették, hogyan
élt három-négy felnõtt és öt-hat gyerek
egy vízzel körülzárt házban. Napokon
át nem volt meleg koszt. Reggel és este
mindenki kapott egy-egy karéj libazsírral megkent kenyeret. Egyszer a sorban
várakozó gyerekek között nem volt ott
az ötéves Lajcsi – apám. Mindenhol keresték. Egy eldugott sarokban, egy oldalra billent kis lekváros hordó tövében
találták meg. Úgy nézett ki, mint egy
néger törzsfõnök, aki itt-ott fehérre festette az arcát.
Ó, azok a szentendrei Duna-sori házak
mennyi árvizet kibírtak! Nem váltak
lakhatatlanná, nem roskadtak össze,
pedig egytõl egyig kétszáz évesnél is
öregebbek. Ma is élnek bennük.“
Csak reménykedhetünk abban, hogy az
új mobil gát elkészültéig a Duna-sori
házak továbbra is talpon maradnak.
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Barnás Mártontól:
Kolos Emõkétõl:

Gettómilliomos

Hungarythm

Hogyan élünk? Hogy élünk legbelül, mit mutatunk a külvilágFergeteges elõadás, kiemelkenak? A pénz boldogít? A szerelem boldogít? Hogyan érdemes
dõ produkció – lehetett volna…
élni, és hogyan nem érdemes? Nagyjából ezekkel a kérdésekkel
Idén februártól látható a MOM
foglalkoztam, ezeket tettem fel magamnak, magamban, miután
Mûvészeti Centrum színházmegnéztem Danny Boyle legújabb filmjét, mely végül is nyolc
termében a tavaly alakult PreOscarral büszkélkedhet a legutóbbi gála óta, ami azután nem is
sidance Company elõadásában
oly nagy durranás, hogy nem sokkal az Oscar elõtt a Golden
a Hungarythm. A kortárs táncGlobe-díjak átadásakor is fõleg ez a film tarolt.
technikák és a magyar néptánc
Azt már most nyugodtan megjegyezhetem, hogy kitûnõ, komoly
ötvözésével, az autentikus maés mélyen emberi alkotás a Gettómilliomos, mely abszolút
gyar népzene modern zenei mûmegérdemelten kapott ennyi díjat is, nem tévedtek, vagy nem
fajokkal, a funk, jazz, rock és
tévedtek nagyot, akik odaítélték a díjakat a filmnek. Amellett,
elektronikus zenei elemekkel
hogy kiváló a forgatókönyv és a rendezés, zseniális a fényvaló társításával, az „ethno- cossal hivatott bemutatni a
képezés, valamint lélekemelõ a zene, nem mehetünk el szó
funk“ zenei aláfestéssel debü- magyar történelem fontos álnélkül a lenyûgözõ színészi alakítások mellett sem. Teljesen
táló tánc-show a maga nemé- lomásait, a magyarok érzeismeretlen, vagy kevésbé ismert indiai színészek olyasmit hozben egyedülállóságra törek- lemvilágát. A táncosok megtak létre egyébként nagyszerû instrukciók segítségével is,
szik, ahogy azt a társulat mû- tervezett, pontosan végrehajmelyrõl nagyon meghatottan, és csakis a legnagyobb elismerésvészeti koncepciójában tûzte ki tott, dinamikus elõadása, a
sel lehet írni.
maga elé.
különleges látványvilág, az
A film azt is megmutatja nekünk, milyen az élet Indiában, és
A kétszer ötvenperces, a tánc, egyedi zenei aláfestés ellenére
milyen lehet az élet legbelül. Ha nincs szeretet, akkor nincs
a zene- és a cirkusz elõadó- az elõadásban „útközben“ lesemmi, és a halál valóban feloldozás. Ha viszont szeretet van,
mûvészeit integráló show lát- maradt valami. A produkció
akkor minden van, akkor van élet és nincsen halál. Filmünk fõványában megközelíti a nem- már az elsõ percekben „emléhõse az embertelenségben, a nyomorban is azt keresi, akibe,
zetközi elõadások színvona- keztetett valamire“; szinte
amibe még érdemes kapaszkodni, amikor egyébként már minlát. A Vári Bertalan rendezõ- minden extrának szánt részdent elpusztítottak körülöttünk, és bennünk is megpróbáltak
koreográfus színpadra álmo- leténél az volt az érzésünk,
mindent elpusztítani. Csakhogy mindenkiben fel lehet fedezni
dott mûvében alkalmazott hogy láttuk már valahol. Néha
az emberség szikráját, valami furcsát, valami szeretetet, éppen
professzionális fénytechnika, a világhírû STOMP látványszínakkor, mikor a legkevésbé, vagy egyáltalán nem számítanánk rá.
a színpad történéseihez és a ház hétköznapi tárgyakkal
Jamal, a Gettómilliomos fõhõse elindul, hogy megtalálja
zenéhez igazodó, mozgó vi- zenét csiholó, doboló showszerelmét, Latikát, az életét. Jamal kvázi népmesei hõs, India
deofal nagyban hozzájárul a elemeit használják fel, más
végtelenül egyszerû gyermeke, akit hatalmas szíve, lelke ment
produkció erõteljes vizualitá- jelenetek a Cirque de Soleil
meg, valamint az a felemelõ, mesebeli szerelme, amit Latika
sához. Akárcsak az interaktív ötleteit veszik át, de a darabiránt érez. Jamal nem egyszerûen boldogulni akar, hanem
díszletek, a kifejezõ jelmezek, ban a rendezõ-koreográfus
szerelmével boldog akar lenni, és életben marad, mert valóban
vagy a Kerekes Band és a Csík korábbi társulata, a kilenc éve
élni akar. Azért, hogy megtalálja, felhívja magára szerelme
Zenekar csodálatos hangzás- hasonló stílusban tevékenyfigyelmét, némi szerencsével bekerül az indiai Legyen ön is
világú muzsikája.
kedõ, még a nevében is hasonmilliomos!-ba, és a mûsorban eléggé tisztességesen nyer egy
Ennek ellenére a látott pro- ló Experidance produkcióinak
vagyont. De a mûsor fõkutyája az „igazságszolgáltatás“ karmai
dukció nem érte el a várt ha- számos eleme is felfedezhetõ.
közé dobja õt, mivel ekkora összeget csak csalással lehet szakítást. A koncepció szerint a A show-elemekkel gazdagított
tani. Jamal pedig az õrszobán elmeséli élete történetét, azt is,
darab tizenkét válogatott tán- elõadás nem tudott összeállni
honnan tudta a mûsorban a kérdésekre a helyes válaszokat, a film
nézõi meg csak tátják a szájukat.
Jamal a sorscsapások, embertársai és testvére gonosz cselekedetei ellenére megõrizte szívében a
szeretetet, tisztaságot, valóban
The Regional Environmental Center (REC)
ember maradt. Latika iránt érzett
as an independent international organization works in various fields of sustainable
szerelme nem is annyira földi,
development in Central and Eastern Europe and beyond. The REC is headquartered in
sokkal inkább égi szerelem, és a
Szentendre, Hungary and has offices in 17 countries with a dedicated international staff.
film végére a jó (akármilyen furcsa
is) elnyeri méltó jutalmát. E sorok
The REC is looking for: Conference Officer (Ref. no.: 2009/09)
írója pedig a film végén nagyot
This position, 30 hours/week, is based at REC's Head Office in Szentendre, Hungary.
sóhajt. Még vissza lehet térni az
This position is for a definite period (until December 31, 2009) with the possibility
elveszettnek hitt emberséghez.
for extension.
GETTÓMILLIOMOS
How can you apply?
(Slumdog Millionaire)
Interested candidates should send a detailed CV and motivation letter in English via
színes feliratos angol-amerikai krimi
e-mail to recruitment@rec.org by March 19, 2009.
rendezõ: Danny Boyle
forgatókönyvíró: Simon Beaufoy
For full details and further information please visit REC's website:
zeneszerzõ: A. R. Rahman
http://www.rec.org/REC/Announcements/Jobs.html
operatõr: Anthony Dod Mantle
producer: Christian Colson
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egy kerek egésszé; a fizikai
tudás mellõl általában hiányzott a színészi játék. A Csík
Zenekar Most múlik pontosan
címû, megrázó feldolgozásának hatása például elveszett
a szereplõk mosolya közben.
A rendre a nézõk soraiból a
színpadra lépõ zenészek, vagy
a sorok között landoló táncosok fõleg a szélen ülõknek
adtak valami látványosságot,
a többieknek inkább csak
a nyaknyújtogatás maradt.
A jelenetváltások között néma konferansziéként funkcionáló artista-bohóc igen gyenge színpadi játéka is inkább
rontotta az elõadás színvonalát. Az egyébként mellékszereplõként jelen lévõ figura
például a darab második felében értelmezhetetlen módon – valószínûleg az egyetlen
artista-mutatványra képes
mûvészként – egyszerre fõszereplõvé lép elõ, összezavarva az amúgy sem teljesen tiszta karaktereket. Katarzist hiába vártunk: a produkció megmaradt egy technikailag jól
kivitelezett, megtervezett
színpadi show-nak.
Mindet egybevetve azonban a
darab alapötlete jó, a szereplõk tehetséges táncosok, a
zene és a színpadi megjelenítés színvonalas. Értékelendõ az a törekvés, amely a
magyar kultúra értékeit, a régi
tánchagyományok népszerûsítését és értéktartó modernizálását, valamint a szélesebb rétegek általi megismertetését és élvezhetõvé tételét
tûzte ki célul. Ez valóban nem
könnyû feladat, hisz ma már
nálunk is elérhetõvé vált számos világhírû nemzetközi produkció – bár az igen magas ára
miatt egyelõre inkább csak egy
szûkebb réteg számára –, így
a nézõk igénye is változik,
egyre magasabbra kerül a mérce. Kétségtelenül nem könnyû
újat kitalálni, eredetinek megmaradni, így igen nagy kihívás
elõtt állnak a hazai, jóval
szûkösebb erõforrással gazdálkodó, de maguk elé a professzionalizmust célul kitûzõ
mûvészek.
Az elõadást népszerûsítõ anyagokon a magyarokra utalva ez a
mondat szerepel: „Más ritmust
ver a szívünk, más ritmusra jár
a lábunk!“ A lábak már egy ritmusra járnak, reméljük, a társulat következõ produkciójában
a szívek is egy ritmusra vernek
majd.
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Benedeczky Istvántól:

kezdõdik, aztán hamarosan
visszakanyarodik Owen (vagyis az író, Updike) születésének évéhez (1932). Nyomon
követhetjük az ifjú Owen testi,
lelki fejlõdésének állomásait,
egészen a középiskolás évek
végéig. Aztán az 54. oldalon
ismét változik a képsík: az öreg
Owen és felesége tér vissza,
de csak egy oldalnyira, és az
író ismét visszakanyarodik
Owen bostoni irodájába. Ha a
modernség ismérve a képsíkok
gátlástalan
váltogatása,
Updike túltesz Proust bakkecske-ugrándozásain
is.
Tagadhatatlan viszont az író
sokoldalú tájékozottsága is.
Amikor Owen elsõ szerelmének, a matematikus Phyllisnek
a portréját rajzolja meg,
említést tesz Bolyairól is.
Feleségként négy gyermeket
szül Phyllis Owennek, õ mégis
rendszeresen megcsalja hûséges feleségét. El is akar válni
tõle legújabb szerelme, Júlia
kedvéért. A fölzaklatott Phyllis tragikus autóbaleset során
meghal, de Owen ennek ellenére tovább „cserélgeti“
megunt élettársait.
Az író remekül összegzi véleményét a fejleményekrõl:
„Integetett a polimorf élet.
Sötét Istenek jöttek divatba.
Mindenki bûnözött, beleértve
a kormányt is“. Kell-e ennél
elítélõbb, lesújtóbb vélemény
az amerikai életformáról?
1967-et írtak ekkor. Fellõtték
a Lumar Orbiter 5-öt a Holdra.
Késõbb az író így nyilatkozik:
„A kapitalizmus csak egy
valamit akar tõlünk: hogy
fogyasszunk. Minél hülyébbek
vagyunk, annál jobb fogyasztók
leszünk“. Meglepõ-e ezek
után, hogy Updike-ot a tõkés
Amerika nem javasolta Nobeldíjra, pedig volt olyan jó író
(vagy talán még jobb is!), mint
a mi Kertész Imrénk.
Updike igen tömören és meggyõzõen fejezte ki az amerikai
polgári társadalom agóniáját.
Ugyanakkor terjengõsen és
szemérmetlenül részletezi
Owen és Alissa szexuális perverzitásait. Igaz, filozofál is,
amikor amikor Alissa kifejti:
„Azt kérded, miért csinálják az

•
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Lázár Enikõtõl:

John Updike: A falvak (2005)
Január 27-én, 77. életévében
hunyt el a kiváló amerikai író:
John Updike. A híres Harvard
Egyetemen szerzett diplomát,
summa cum laude minõsítéssel, 1954-ben. Író, költõ,
esszéista volt. 1957. óta írásainak jövedelmébõl élt. Elsõ
jelentõs kitüntetését (Nemzeti Könyvdíj a regényirodalomban) 1964-ben kapta a
A kentaur címû regényéért.
1991-ben elnyerte a rangos
Pulitzer-díjat. Tagja volt az
Amerikai Mûvészeti Akadémiának.
A Magyar Tudományos Akadémia Világirodalmi lexikonjában (1994) figyelemreméltó
összefoglaló értékelés olvasható John Updike munkásságáról: „A kritikusok szerint a
novella Updike természetes
megnyilvánulási formája, regényeiben már tétovábbnak tûnik, mégis a regény hozta meg
a sikert. Az ún. Nyúl regényei
népszerû olvasmányok USAban. Összetéveszthetetlenül
egyéni, páratlan nyelvi erejû
elbûvölõ stílusa, egyben nyitottsága teszi a 20. század
második felének jelentõs amerikai írójává. Olyan szerzõvé,
aki a sóvár mindennapok és
emelkedett költészet, eszménytelenség, hit, szexualitás és
szent szeretet dilemmái között
vergõdve keresi a mindennapok
tünékeny életét“.
Hosszas latolgatás után Updike A falvak címû regényét
vettem ki a Pest Megyei Könyvtárból, azt gondolva, hogy ez
a 21., s egyben utolsó regénye
(nálunk 2005-ben jelent
meg), koronája lehet életmûvének. Mire keres választ
Updike ebben a regényében?
Arra, hogyan élt az amerikai
középosztály a 20. század
második felében. Owen, Updike hõse, ösztönlényként élt,
nem éppen példamutatóan,
tragédiákat és konfliktusokat
teremtve hozzátartozóinak és
önmagának egyaránt.
A falvak – megítélésem szerint
– posztmodern alkotás. A cselekmény az öreg Owen (már
hetvenéves) és öt évvel fiatalabb felesége, Júlia mindennapi életének bemutatásával

ajánló

emberek, amit csinálnak. A feromonokról (párcsalogató illatanyagok. Miket tud ez az
Updike!) van szó, meg mindenféle beprogramozott viselkedésmódokról, mint például a
fészekrakó ösztön“. Ilyen az
öncélú szeretkezés (szex-,
illetve erotománia) is, amely
az egyik legerõsebb, legtovább tartó mánia. A mánia,
köztudott, elmebetegség.
Sokféle formája van, Updike
az erotománia elhivatott,
részletes leírója. Owen erotomániája tucatnyi ember
életét tette tönkre. Ha Updike
célja az volt, hogy ezt a
tragikumot bemutassa, írói
tevékenysége egyértelmûen
pozitív elõjelû. Mindazonáltal
ez a könyv súlyos veszélyeket

is rejthet. Az erotikus események részletes (helyenként
túlságosan terjengõs) leírása
arra késztetheti a kíváncsi és
éretlen fiatalokat, hogy a leírt
szeretkezési módokat (esetenként perverzitásokat) maguk is kipróbálják. Éppen ezért
a magam részérõl nem ajánlom A falvak címû mû elolvasását a fiataloknak, de igenis ajánlom a szülõknek, hogy
gyermekeiket a leselkedõ
szexuális eltévelyedések elkerülése végett fölkészítsék.
Végül is ambivalens érzésekkel
tettem le ezt a könyvet.
Túlságosan liberális életszemlélete többet árthat, mint
használhat a magára hagyott,
tájékozatlan és sok tekintetben éretlen fiataloknak.
A könyv a Pest Megyei
Könyvtárban kölcsönözhetõ.

Szvorák Katalin:
Belsõ változások
Szvorák Katalin Dúdolós címû lemeze egy segítõ odafordulás,
gyógyítás. A lemezen ötvenegy népdal szólal meg énekelve és
ugyanazok a dalok dúdolva. A dúdolás során a ki nem mondott
szavak, a népdalból ismert költõi képek továbbélnek a képzeletben, és kaput nyitnak a beszédzavarban szenvedõ emberek gyógyulásához. A lemezt a Szent Rókus Kórház Neurorehabilitációs
Osztályán a zeneterápiás foglalkozások keretén belül alkalmazzák.
Megrendelhetõ: (26) 338-045, 06-20-910-9727; 06-30-4395006. Ára: 1500 Ft.
Szvorák Katalin másik segítõ, felemelõ odafordulása az emberhez egy most készülõ lemezsorozata, amely CD és könyv
egyaránt. Ez a sorozat az egyházi zene dallamvilágát – énekeit,
himnuszait, imádságait tárja elénk.
Elsõ darabja: Éneklõ Egyház - Római Katolikus Népénektárliturgikus énekekkel és imádságokkal. Az énekeskönyv három
szempontot egyesít magában: a liturgikus tételeket az õsi római
rend szerint énekelteti gregorián dallamon; az esztergomi gregorián hagyományokból, rítusból is énekeltet tételt; népi énekbõl bõséges válogatást ad. Az elõszóban Erdõ Péter bíboros,
érsek a következõt írja: „A szent zene és annak szövege adják
magát a szent liturgiát.“ Mi is a liturgia? Nyilvános, vallásos
közösségi szertartás. Vagyis, az együtt-élésünk lényeges része.
A lemez tartalma az egyházi ünnepkört öleli fel: I. Ádvent; II.
Karácsony; III. Vízkereszt; IV. Nagyböjt; V. Húsvét; VI. Pünkösd.
Közremûködõk: Belej Ferenc – cselló; Bolya Mátyás – koboz;
Csávás Attila – furulyák; Gombai Tamás – hegedû, Mohácsy Albert
– dob; Nagy Zsolt – brácsa; Páll Balázs – tekerõ; Pálóczy Krisztina
– orgona; Vass Tibor – trombita, a szentendrei Vujicsics Tihamér
Zeneiskola népdaltagozatos növendékei: Juhász Júlia, Karajz
Júlia, Sasvári Borcsa, Sergõ Sára, Tamási Vanda, Völner Eszter;
és a férfikórus: Berkesi Sándor, Drucker Péter, Czier Zoltán, Meleg
Zoltán.
A sorozat második része: Mondj szívem dalt – Énekek Szûz
Máriáról és a magyar szentekrõl. A szentek élettörténetébõl
sugárzó értékek megismerése minden korban nagyon fontos:
„nemcsak azért, mert mindez a múltunk ismeretéhez nélkülözhetetlen, hanem azért is, mert nélkülük a jövõnk válik üresebbé, bizonytalanabbá“ – írja az elõszóban Mádl Ferenc, a
Magyar Köztársaság egykori elnöke.
A lemez a következõ részekre tagolódik: I. Mária-ünnepek
énekei; II. Ének a magyar szentekrõl; III. Himnusz Árpádházi
Szent Margitról; IV. Énekek Szent László királyról; V. Szent
István király énekek, VI. Ének Szent Gellértrõl; VII. Szent
Imrérõl; VIII. Szent Márton püspökrõl; IX. Énekek Szent
Erzsébetrõl; X Mária-énekek.
Zene: Szokolay Dongó Balázs – sípok, furulyák, szaxofon, duda;
Bolya Mátyás – húrok, koboz, citera. Közremûködnek: Mizsei
Zoltán – ének, csembaló, orgona; Vizeli Balázs – hegedû.
A sorozat harmadik darabja áprilisban jelenik meg, címe: A nap
megszentelése. Imádságokat, himnuszokat, és zsoltárokat tartalmaz.
A „népzene“ és a „mûzene“ között régen nem volt éles határ,
az egyházi és világi énekek sem váltak el mindig el egymástól.
Természetes egymásmellettiségben éltek az emberben. Szvorák
Katalin szép, telített hangján hitelesen tolmácsolja a gregorián
dallamokat, Mária-énekeket, himnuszokat és a népdalokat
egyaránt. Elõadásmódjában megvalósul ez az õsi egység.
Szvorák Katalin: Liszt Ferenc-díj (2000); Kodály Zoltán – díj
(2002); Bartók Béla emlékdíj (2007) 1996 óta a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanszékvezetõ népdaltanára.
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Séta a város alatt
uszonharmadszor sétáltunk együtt a Szeresd Szentendrét
Egyesülettel. Ezúttal nem a város utcáit jártuk, hanem a
házak alá merészkedtünk Czweiber Ferenc festõmûvész,
restaurátor segítségével.

H

Köztudott, hogy Szentendre alatt egy különös birodalom
húzódik, a pincéké. Ez a sok-sok kilométernyi szövevényes pincerendszer annak köszönheti létét, hogy egykoron a város és
környéke messze földön híres bortermõhely volt. 2500 holdon
termesztettek itt szõlõt, amelybõl évente 38 000 liter bor
készült. Mégpedig jófajta budai vörösbor. Ennek tárolásához
pedig pincékre volt szükség. A borászat sok szentendrei polgárnak adott munkát: a tizennyolcadik század végén még ötven
kádármester mûködött a városban. Aztán a következõ század
végén a filoxéravész kipusztította a szõlõket, ami a helyi bortermelés megszûnését is jelentette. A pincék azonban megmaradtak, s csak néhányukat hasznosították üzletnek vagy galériának. Többségük Csipkerózsika-álmot aludva várja a szebb jövõt.
Számunkra, e vasárnapi városnézõtúra résztvevõi számára a
városi borpincék a felfedezés
örömét jelentették. Hiszen nap
mint nap elmegyünk mellettük,
felettük, mit sem sejtve arról, mi
rejtõzik egy-egy míves vaskapu
mögött, vagy egy alig észrevehetõ
lépcsõsor alatt.
Négy pincét látogattunk meg ezen
a kora tavaszi délutánon. A Görög
utcai Czweiber-ház lenyûgözõ
középkori borospincéje után a Pest
Megyei Könyvtárral szemben, a parkoló alatt megbújó romantikus
hangulatú, zegzugos egykori püspökségi borospincét barangoltuk
be zseblámpáinkkal. Az ismeretlen,
rejtélyes világot feltáró séta ezután
a tüdõgondozó felé vezetett, ahol
a bornagykereskedõ egykori kúriája alatt a Kálváriáig nyúló, 18.
századi hatalmas pince található.
A felfedezõút utolsó ál-lomása a
Flórián-udvar alatt húzódó borospince volt, amelynek legfõbb
nevezetessége a lejáratánál található római bélelt sír és az udvaron
levõ római sírkõ. Ezek a leletek
római jelenlétre utalnak, hiszen itt
mûködött a falképekkel díszített
fürdõ is.
Rappai Zsuzsa
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SZENTENDREI HONVÉD KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET
2000 Szentendre, Dózsa György út 8., Telefon/fax: (26) 312-822
Adószám: 18684948-1-13, Bankszámlaszám: Dunakanyar Takarékszövetkezet: 64700076-1001 1094

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRÕL
Az egyesület a 2008. évrõl a törvények és az alapszabály 18 §-ban elõírtak alapján az alábbiakban
teszi meg közhasznúsági jelentését az egyesület
közgyûlésének.
Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatos feladatai, programjai a 2008. évi munkatervre épültek.
A programok között kiemelt figyelmet kapott:
– A reneszánsz év.
– Megemlékezés a Magyar Honvédség megalakulása 160. évfordulójáról, a haza védelmérõl
szóló feladatok bemutatása, részvétel a toborzómunkában.
– Közösségi - kulturális programok (kiállítások,
csoportos színházlátogatások, mûsoros estek,
kirándulások) szervezése.
– Az egyesület által mûködtetett vegyes kórus
és a Mediterrán csoport munkájának irányítása,fellépések szervezése.
Egyesületünk a 2008. évben az alábbi támogatásban részesült:
Pályázati bevétel – NCA-tól 200 000 Ft (mûködési
támogatás)
Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos
Szövetsége 150 000 Ft (rendezvény - támogatás)

Szentendre Város Önkormányzatától 225 000 Ft
(Radványi G. Levente önkormányzati képviselõ
tiszteletdíja, amelyet az egyesületnek adományozott.) Az összeget mûvészeti csoportok mûködtetésére fordítottuk.
Magánszemélyektõl 115 000 Ft, amelyet az egyesület programjainak támogatására fordítottunk.
Egyesületünk az állampolgároktól (SZJ 1%) 2008ban 65 355 Ft támogatásban részesült, amelyet
kirándulásokra, rendezvényekre és vetélkedõk
díjazására használtunk fel.
Az egyesület tisztségviselõi feladatukat társadalmi
munkában látták el, díjazásban nem részesültek.
Fõbb mérlegadatok
Források összesen:
910 000 Ft
Összes közhasznú tev. bevétele:
832 000 Ft
Vállalkozási tevékenység bevétel:
10 000 Ft
Tényleges pénzbevételek:
842 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 803 000 Ft
Tárgyévi pénzügyi eredmény:
89 000 Ft
Tárgyévi eredmény:
49 000 Ft
Koncz János
elnök

Szeret sokat utazni? És inkább kedvezményes áron?
A Magyar Turizmus Kártyával 10-20-50%-os kedvezménnyel, vagy akár ingyenesen vehet igénybe
szolgáltatásokat az ország különbözõ szálláshelyein, éttermeiben és gyógyfürdõkben. Féláron
utazhat vasúton, távolsági buszon és a Mahart kiránduló- és programhajóin.
További számtalan lehetõségrõl a www.hungarycard.hu honlapon tájékozódhat, vagy a szentendrei Tourinform irodában, ahol a Magyar Turizmus Kártyát megvásárolhatja.
A Tourinform iroda nyitva tartása március 15-tõl hosszabbodik: hétköznap 9-16.30, szombatvasárnap 10-16 óra között lesz nyitva.
A Tourinform kínálata a környékbeli lakosok számára:
• színházjegyek • a Szentendrei Tavaszi Fesztivál jegyei
• információs anyag belföldi utazásokhoz.
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Különleges koncertprogram
énekhangra és orgonára,
amelyen elhangzanak egyházi
dallamok, népdalok, valamint
kortárs hazai szerzõk kompozíciói is.
Belépõjegy: 2000 Ft

Március 20. péntek 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
ÁGRÓL ÁGRA – PALYA BEA
ESTJE
Belépõjegy: 2000 Ft
Március 21. szombat 14 óra
FERENCZY MÚZEUM
TÁRLATVEZETÉS A LOMBARD
RENESZÁNSZ – Festmények
a bergamói Accademia
Carrara gyûjteményébõl címû
kiállításban
A tárlatvezetés díjtalan!
Március 21. szombat 15 óra
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
TAVASZKÖSZÖNTÕ
NÉPTÁNCGÁLA
Gyermek és ifjúsági táncegyüttesek találkozója
Fellépõ együttesek: Bihari
János Táncegyüttes Kisbihari
csoportja, Gyõri Lippentõ
Táncegyüttes gyermek
és ifjúsági csoportjai,
Kis Csepel és Csepp Csepel
Táncegyüttes, Szentendre
Táncegyüttes gyermek és
ifjúsági csoportjai
Belépõjegy: 800 Ft
Március 21. szombat 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
A SZENTENDREI KAMARAZENEKAR JUBILEUMI HANGVERSENYE
fennállásának 30. évfordulója
alkalmából
Mûsor: G. F. Händel: B-dúr
versenymû fagottra, Mozart:
A-dúr zongoraverseny K. 488,
Joseph Haydn: D-dúr
(London) szimfónia Nr. 104.
Közremûködik: Bokor György
(fagott), Oravecz György
(zongora), vezényel Fenyõ
Gábor
Belépõjegy: 1500 Ft
Március 22. vasárnap 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
KALAND A RÉGI KIRÁLLYAL
Kovács Ákos Krúdy-estje

Beszélgetõtárs: Szigethy
Gábor irodalomtörténész
Belépõjegy: 1500 Ft
Március 26. csütörtök 18 óra
VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
OLTAI ADRIENN TERME
Duna-korzó 16.
LEVENTE-DÍJ ÁTADÁSA ÉS
ÜNNEPI HANGVERSENY
Közremûködnek a Levente
Alapítvány korábbi
díjazottai.
Március 27. péntek 10 óra
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
PALYA BEA: ÁLOM, ÁLOM,
KITALÁLOM...
Énekelt mese gyermekeknek
Közremûködnek: Palya Bea
(ének), Bolya Mátyás (kobza
és citera), Szokolay Dongó
Balázs (fúvós hangszerek)
Belépõjegy: 600 Ft
Március 28. szombat
14-16 óra
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér
CSALÁDI NAP
A STONHENGE-TÕL
BUDAKALÁSZIG címû kiállításban
Készítsünk harangedényeket!
– agyagozás
A foglalkozás díja: 300 Ft/fõ
Március 28. szombat 19 óra
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
A KELLÉKES
egy részben elmaradt elõadás
Eberhard Streul színdarabja
nyomán írta Parti Nagy Lajos
A kellékes: Kern András
Rendezõ: Ilan Eldad
Belépõjegy: 2500 Ft
Március 29. vasárnap 19.30
PÉTER-PÁL TEMPLOM
Péter-Pál utca
SZÉP LILIOMSZÁL
Sebestyén Márta (ének,
furulya) és Szamosi Szabolcs
(orgona) koncertje

Az elõadásokra jegyek elõvételben kaphatók:
Tourinform Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 22., (26) 317-965
Interticket országos hálózatában

Április 3. péntek 19 óra
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
ZORÁN KONCERT
Nagyzenekari felállással
Közremûködik: Horváth
Kornél (ütõsök), Sipeki
Zoltán (gitár), Lattmann Béla
(basszusgitár), Gyenge Lajos
(dob), Kovács Péter Kovax
(billentyûsök), Óvári Éva
(vokál, ütõhangszerek),
Kabelács Rita (vokál,
ütõhangszerek)
Belépõjegy: 2500 Ft
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Art+Tavasz
A Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiójának csoportos kiállításával
köszöntötte a Szentendrére is lassacskán megérkezõ tavaszt az
Erdész Galéria. Örvendetes módon ez már a sokadik fotókiállítása a festészettel és kisplasztikával foglalkozó galériának.
Nemcsak a magyar fotómûvészet klasszikusai ismertek világszerte, hanem kortárs képviselõi is egyre inkább a figyelem
középpontjába kerülnek. Ennek köszönhetõen a mûvészi fotók
a hazai mûtárgypiacon is egyre elismertebbé és keresettebbé
válnak. Napjainkra a képzõmûvészeti galériák is rájöttek, hogy
érdemes a fotósokra is odafigyelni, hiszen nagyon sok tehetséges fiatalt találni közöttük, akik szerencsére egyre több felé
kapnak lehetõséget a megmutatkozáshoz. E feltörekvõ mûvészeti ág újszerû vonulatát képviselik azok a fiatalok, akiknek
friss szemléletû alkotásai láthatók március hetedikétõl április
tizenharmadikáig az Erdész Galéria falain. Kasza Gábor, Mucsy
Sztilvia, Dezsõ T. Tamás, Erdõs Gábor, Mátray Péter, Péter Ildikó,
Landthaller Judit, Taskovics Dorka, Gáldi Vinkó Andrea, Moró
Máté, Teleki Balázs, Hermann Gábor a két éve újjászervezõdött
Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiójának tagjai mutakoznak most be
a galériában. A szentendrei tárlattal egyidejûleg március végéig
Párizsban láthatók munkáik.
Rappai Zsuzsa

Április 4. szombat, 17 óra
BARCSAY MÚZEUM
Dumtsa J. u. 10.
KOPJAFA-AVATÁS
A kopjafát 2008-ban,
Barcsay Jenõ halálának
20. évfordulója alkalmából
a nagyenyedi Református
Kollégium ajándékaként
László László, a kollégium
tanára készítette.
Április 4. szombat 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
BERECZ ANDRÁS MESÉS
ESTJE
Belépõjegy: 1500 Ft
Április 5. vasárnap 18 óra
REFORMÁTUS TEMPLOM
Rákóczi Ferenc utca
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
Közremûködik a Szentendrei
Kamarazenekar és a Musica
Beata Kórus, Kiss Tivadar
(ének), Ninkó Attila (oboa)
Vezényel Wolfné Kovács
Zsuzsa, Bokorné Forró Ágnes,
Fenyõ Gábor
Belépõjegy: 800 Ft
Április 7. kedd, 19 óra
VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
OLTAI ADRIENN TERME
Duna-korzó 16.
„HOMMAGE Á KODÁLY“
A Borbély Mûhely
lemezbemutató koncertje
Közremûködnek: Borbély
Mihály (klarinét, tárogató,
szopránszaxofon, tilinkó),
Szabó Dániel (zongora),
Horváth Balázs (nagybõgõ),
Baló István (dob), Kántor
Balázs (cselló)
Belépõjegy: 600 Ft

Erdõs Gábor: VIIIker

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Saját részre vásárolok magánszemélytõl
régi bútorokat, festményeket, ezüst tárgyakat és mindennemû régiséget készpénzért. Tel. (26) 950-615.
Szentendre belvárosában garázs eladó.
Tel. 06 (26) 312-374.

ÁLLÁS
Felveszünk szakácsot gyakorlattal, vagy
kezdõt. Fehér, fekete mosogatót, konyhalányt is. Tel. 06-30-618-6230.
Bébiszittert keresek Ausztriába, 2 éves
lányom mellé májustól. Német nyelvtudás
szükséges, legalább alapfokon. Tel. 0630-515-6522.
Szentendrei kerékpárüzletünkbe gyakorlott szerelõt és eladót keresünk. Tel. 0670-944-0859.

ÁLLÁST KERES
Takarítást vállalok Szentendrén és környékén magánháznál. Tel. 06-20-4906679.
Megbízható, 38 éves hölgy takarítást vállal hosszú távra, vagy alkalmanként nagytakarítást Szentendrén és környékén. Tel.
06-30-397-6117.
Szakképzett, gyakorlattal, referenciával
rendelkezõ nõ gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-70-259-8035.
Középkorú hölgy takarítást és házvezetõnõi munkákat vállal. Tel. 06-20-4991767.
37 éves megbízható, tapasztalt hölgy
takarítást vállal. Biotisztítószereket biztosítok. Órabér: 1000 Ft. Szentendrén és
környékén délelõtt dolgozom 4-6 órában.
Tel. 06-70-643-5256.
Nagyvállalat szentendrei telephelyére iroda-takarítási munkára, heti
10 órás munkarendbe munkatársat
keres. Tel. 06 (26) 500-153.

BIZTONSÁGTECHNIKA
Riasztórendszerek, kamerarendszerek, tûzjelzõk kiépítése, meglévõ
rendszerek karbantartása, felújítása.
Kerekes Elektronikus Betörésvédelem. Tel. 06-20-338-8521, e-mail:
gkerekes.szentendre@t-online.hu.

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén kiadó 75 nm-es új lakás,
amerikai konyhás, nappalis, 2 hálószobás, teljesen gépesített, udvarban gépkocsi parkoló. Hév közeli, egyedi fûtésû,
mérõórás, klimatizált. Tel. 06-30-2428486, 06 (26) 303-271, www.ingatlan.
com/ h3054985, www.ingatlanajanlo.
hu/ingatlan/87053.
Téliesített faház kiadó. Tel. 06-70-3120523.
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.
1+2 félszobás lakás kiadó az angol
házakban márciustól. Tel. 06-30586-1715.
Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel. 0630-949-6456.

Szentendrén, a Kondor Béla utcában 34
nm-es, kétszobás lakás kiadó. Tel. 06-70230-1945.
Kõzúzó utcában 55 nm-es egyedi fûtésû
lakás kiadó. Tel. 06-70-944-0859, (26)
318-776.
Kiadó Szentendrén, a Bükkös-patak
partjához közel 5 szobás, 2 fürdõszobás,
sorházi lakás hosszú távra. Tel. 06-70336-5530.
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Szentendrén, 90 nöl-es, 30%-os beépíthetõségû, összközmûves sík telekrész aszfaltos utcában, csendes környezetben
igényesnek eladó, tulajdonostól, 15 millió forintért. Tel. 06-30-605-7199.
Szentendrén, felújított, azonnal költözhetõ 45nm-es, örökpanorámás lakás jó
közlekedéssel magánszemélytõl tehermentesen eladó 10,3 millió forintért. Tel.
06-20-482-1249.

EGÉSZSÉG
Szentendrén, a Pap-szigetnél egyszobás,
fürdõszobás garzonlakás I. emeleten
hosszú távra kiadó, bútorozatlanul. Tel.
06-30-434-4561.
Szentendrén, hölgy részére szoba kiadó
30 ezer/hó+rezsi. Tel. 06-30-311-9231.

Leszoktatjuk a dohányzásról egyszeri, 26
perces alkalommal biorezonancíás csúcsterápiával a Békásmegyeri rendelõben, a
III. kerületi Vörösvári úti rendelõintézetben, az Újpesti nagy rendelõben
(XIII. kerület, Pannónia u 33.). Bejelentkezés: 06-70-271-9867.

Szentendrén 140 nm-es családi ház garázzsal kiadó. Tel. (26) 301-624.
Szentendrén, a Deli Antal utcában új
építésû, 7 lakásos lakóparkban 75 nm-es,
saját kertes, kocsibeállós, központi porszívós, mosókonyhás lakás azonnali költözéssel kiadó. Tel. 06-70-944-0859.
Visegrádon családi ház kiadó: 69 ezer Ft+
rezsi. Tel. (26) 310-755, 06-30-4952086.
Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, vízórás, bútorozatlan lakás
április 5-tõl hosszú távra kiadó. Tel. 0630-450-4919.
Szentendrén, kertes házban 80 nm-es
lakás 70 ezer Ft + rezsiért kiadó. Tel. 0630-454-4431.
Szentendrén, HÉV közelében nappali + 1
szobás lakás 65 ezer Ft + rezsiért kiadó.
Tel. 06-30-454-4431.

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

Egyedi fûtésû lakást vásárolnék Szentendrén és környékén. Tel. 06-70-5287816.
Szentendrén, a Püspökmajor- lakótelepen
8,5 millió forintért 56 nm-es (2 szoba,
konyha, fürdõ, WC), II. emeleti, erkélyes,
világos, felújítandó lakás iskola, óvoda
közelében eladó. A lakás felújítási költsége kb. 1 millió forint. Tel. (26) 312198, 06-20-474-2000.
Eladó Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen
70 nm-es, cirkófûtéses, 1 szoba 2 félszobás, 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.
Tahiban háromszintes, nyolcszobás,
négy fürdõszobás családi ház energiatakarékos központi fûtéssel, kétállásos
garázzsal 1200-as saroktelken eladó.
Többgenerációs családnak, vállalkozásnak kiváló. Ár: 69,9 millió Ft. Tel. 0630-977-3588.
Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó (vagy kiadó). Tel. 0630-233-5531.
Bükkös-pataknál 512 nm-es telekrész
építési engedéllyel, 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-527-2755.

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

ÜZLET

Szendvicsek, hidegtálak készítését vállaljuk kiszállítással is Szentendrén. Tel.
06-20-582-8847.

Szentendrén, a Bogdányi utca 46. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-3119958, (26) 314-203.

Nyugdíjas építõmérnök felelõs mûszaki vezetést vállal. Tel: 06-30-9344992.

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

Metszés, permetezés, füvesítés, öntözõrendszer
tervezés-kivitelezés
kertészmérnöktõl. Tel. 06-20-2203728.
Építõipari cég vállalja: födémek zsaluzását, betonacél szerelését, betonozását, zsaluk bérbeadását,
esztrich aljzat- és térbeton készítését, gépi vakolást, teljes körû
kivitelezést. Tel. 06-30-746-5510.
Kõmûves, ács és famunkák végzését vállaljuk. Kisebb megbízásokat is szívesen
fogadunk. Tel. 06-30-311-9231.
Vegye elõ régi filmjeit és diáit – CDre írjuk. Márciusba fél áron. Máté Fotó
Optika. Tel. (26) 311-841.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-3353411.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén, Tyúkosdülõn 1440 nm-es
építési telek 19 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-331-8393.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

OKTATÁS

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Francia minden szinten: Nyelvvizsga,
érettségi, beszélgetés vidám hangulatban. Szemkeõ Dominikánál, Tel. 06-30999-91-71.
Matematikából, fizikából korrepetál okleveles mérnök-tanár eredménycentrikus
módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.
Matematika korrepetálás nagy tapasztalattal. Testvéreknek kedvezmény! Tel. 0630-487-8855, (26) 303-595.

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. 06-20-9270766.
Szentendrei bevezetett ajándékbolt
árukészlettel berendezéssel kedvezõ
feltételekkel átadó. Tel. 06-30-250-8028.
Szentendrén, iparterületen iroda, mûhely, szabadterület bérbeadó. Tel. 06-30331-8393.

EGYÉB
Mûkörmös tanuló modelleket keres
gyakorláshoz. INGYEN!!! Tel. 06-20210-9380.
Szeretne olvasni, de a szeme már nem
bírja? Hívjon, kedvenc könyvébõl, a
Bibliából örömmel felolvasok önnek. Tel.
06-30-604-5354.
Kárpótlási jegy végsõ vásárlása, legnagyobb áron, most. Tel. 06-70-248-4524.
TÁRSVARÁZSLÓ: országos adatbázissal,
személyre szabott esély a boldogsághoz
Óbudán Tel. 06-20-518-7404.

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) 300704. www.szentdent.hu
Tetõterek, válaszfalak kialakítása gipszkartonnal, szigeteléssel. Redõny, reluxa
készítése, javítása gyorsan. Tel. 06-20935-77-15.

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

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

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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P’ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/300 946
www.partmozi.hu
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft

játékfilm, 75’, 2003 R: Hajdu
Szabolcs
20:00 AZ IGENEMBER 104’ (12)

Március 18. szerda
17:45 PIAF 140’ (12)
20:15 AZ AJÁNLAT 104’ (18)
színes, feliratos ausztrál-angol
Március 13. péntek
akciófilm, 104’, 2005 (18) R: John
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK
Hillcoat Forgatókönyv, zene: Nick
Halmos Béla népzene kutató
népzene történeti elõadás sorozata Cave.
(9 részes)
Március 19. csütörtök
1. A SZÍVBEN MÉG MEGVAN
16:00 SZEVI KÖZÉLETI KLUB
dokumentumfilm, 52’, Zerkula
A FIDESZES ZSIDÓ,
János gyimesi prímásról 1995
A NEMZETI ÉRZÉS NÉLKÜLI ANYA
R: Szomjas György
ÉS A MEDIÁCIÓ
A sorozatot bevezeti: Eredics Gábor
magyar dokumentumfilm, 72’
népzenész. (A budakalászi Kós
(12), R: Hajdú Eszter A vetítést
Károly Általános Mûvelõdési
követõen: Gulyás József (SZDSZ)
Központtal közös rendezvény)
és Fónagy János (FIDESZ) országBelépõjegy: 600 Ft
gyûlési képviselõk beszélgetnek.
20:15 VALAMI AMERIKA 2. színes
(A Szentendrei Közéleti és
magyar vígjáték, 110’, 2008 (12) R:
Kulturális Egyesülettel közös renHerendi Gábor. Sz: Pindroch Csaba,
dezvény)
Szabó Gyõzõ, Hujber Ferenc, Ónodi
Eszter, Oroszlán Szonja
Március 20. péntek
18:00 AMAL színes feliratos
Március 14. szombat
kanadai filmdráma, 101’, 2007 (12)
10:00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
R: Richie Mehta
JAMBÓZA Bábcirkusz
Utána kakaó és sütemény, valamint 19:45 BENJAMIN BUTTON
kézmûves foglalkozás a gyereknek. KÜLÖNÖS ÉLETE színes feliratos
(Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft) amerikai filmdráma, 166’, 2008 (12)
R: David Fincher Sz: Brad Pitt, Cate
15:15 CINCIN LOVAG színes
Blanchett
magyarul beszélõ angol-amerikai
animációs film, 87’, 2008 R: Robert
Stevenhagen, Sam Fell
16:45 AZ IGENEMBER színes feliratos
amerikai vígjáték, 104’, 2008 (12) R:
Peyton Reed Sz: Jim Carrey, Terence
Stamp
18:30 A HERCEGNÕ színes feliratos
angol-francia-olasz történelmi
dráma, 110’, 2008 (12) R: Saul Dibb.
Sz: Keira Knightley, Ralph Fiennes
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)
Március 16. hétfõ
18:00 A HERCEGNÕ 110’ (12)
20:00 PIAF 140’ (12)
Március 17. kedd
18:15 TAMARA színes magyar

Március 21. szombat
15:30 ESTI MESÉK színes magyarul
beszélõ amerikai vígjáték, 100’,
2008 R: Adam Shankman. Sz: Adam
Sandler
17:15 AZ IGENEMBER 104’ (12)
19:30 A KUSZKUSZ TITKA színes
feliratos francia dráma, 151’, 2007
(12) R: Abdel Kechiche. Sz: Habib
Boufares
Március 22. vasárnap
10:30 ESTI MESÉK 100’
CSALÁDI VASÁRNAP
15:30 AZ ÉLET VENDÉGE - CSOMA
LEGENDÁRIUM magyar dokumentumfilm, 78’, 2005 R: Szemzõ
Tibor. A vetítést követõen Sári
László keletkutató beszámolója
15.30 FESSÜK MEG A ZENÉT,
JÁTSSZUK EL A SZÍNT!
Játékos délután Farkas Verával
(6-11 éveseknek, a kisteremben)
(A két programra együttesen,
a családi belépõjegy: 500 Ft/fõ)
18:30 AMAL 101’ (12)
20:15 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE 166’ (12)

SzeVi Közéleti Klub
Március 19-én, csütörtökön 18 órakor
A FIDESZES ZSIDÓ, A NEMZETI ÉRZÉS NÉLKÜLI ANYA
ÉS A MEDIÁCIÓ
A vetítés után vendégünk
Gulyás József (SZDSZ)
és Fónagy János (Fidesz)
szentendrei országgyûlési képviselõk,
illetve Hajdú Eszter, a dokumentumfilm rendezõje
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
rendezvényünkre szeretettel várunk mindenkit
a P'art Moziba (Duna-korzó 18.).
A belépés ingyenes!

Kiállítások
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
KIFÜRKÉSZHETETLEN
feLugossy László kiállítása.
Megtekinthetõ április 13-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig
RODIN GALÉRIA
Ady E. út 6.
„TEDD ZSEBRE A KIÁLLÍTÁST“
Elsõ Mobil Galéria
Megtekinthetõ április 13-ig
ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN
Bercsényi u. 4.
KIÁLLÍTÁS FIATALOK
FOTÓMÛVÉSZETI
STÚDIÓJÁNAK KÉPEIBÕL
Megtekinthetõ április 13-ig
MÛVÉSZTELEPI GALÉRIA
Bercsényi u. 51.
SZÁZADOS ÚTI
MÛVÉSZTELEP
GYÛJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ április 13-ig
VÁROSHÁZA GALÉRIA
Városház tér 3.
KÁRPÁTOK
Matl Péter szobrászmûvész
(a Vereckei honfoglalási
Emlékmû alkotója)
és Kutlán András
festõmûvész kiállítása
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
MÛVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa u.
KIÁLLÍTÁS PISTYUR IMRE
FESTMÉNYEIBÕL
Megtekinthetõ április 6-ig

XXIII. ÉVFOLYAM • 10. SZÁM • 2009. MÁRCIUS 13.

FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér
LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia
Carrara festményei
Megtekinthetõ
augusztus 31-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
megtekinthetõ: március 31-ig
MÓRICZ ZSIGMOND MÚZEUM
Leányfalu,
Móricz Zsigmond út 153.
Március 21. szombat 16 óra
AZ OSZTRÁK-MAGYAR
HADITENGERÉSZET EMLÉKEI
Megnyitja dr. Balogh Tamás,
a TIT Hajózástörténeti
és Hajómodellezõ Klub
elnöke. Megtekinthetõ április
5-ig, szerda kivételével
mindennap, 10-tõl 12-ig
és 14-tõl 17-ig

Elõadások
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Március 13. péntek 18 óra
AZ 1848-AS SZABADSÁGHARC HADTÖRTÉNETI
VONATKOZÁSAI
Koncz János nyugállományú
ezredes elõadása
Március 20. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK X.
Kiss Mao-Tun István
elõadása
Március 27. péntek 18 óra
TUDAT ALAPÚ OKTATÁS,
HONVÉDELEM ÉS TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ
Dienes István fizikus
elõadása
IPARTESTÜLET NAGYTERME
Bercsényi u. 3.
Március 21. szombat 10 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA:
MI ÚJAT TUDUNK
AZ EMBERRÕL?
Bagdy Emõke elõadása

PROGRAMOK A HEMO-BAN:

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

MH. KÖZPONTI KIKÉPZÕ
BÁZIS SZÍNHÁZTERME
Dózsa Gy. út
Március 15. vasárnap 19 óra
MEGEMLÉKEZÉS, MÛSOROS
EST NEMZETI ÜNNEPÜNK
ALKALMÁBÓL
Közremûködik a klub
„Ezüstfény“ együttese
Március 21. szombat 15 óra
MAGYARNÓTA DÉLUTÁN
Jegyek elõvételben kaphatók
900, 800, 700 Ft-ért,
tel. (26) 505-042

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 a
06-30/727-83-58-as telefonszámon.
Felnõttképzési nyilvántartási szám:
01-0030-05

16 mozaik
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Nõnapi gála a Barcsayban

Kosárlabda
Nézõcsúcs Leányfalun
Március 8-án, vasárnap délután
zsúfolásig megtelt a Móricz
Zsigmond Általános Iskola tornacsarnoka. Szentendrérõl tömegesen jöttek szurkolni az
emberek a Szentendre – Gödöllõ
felnõtt férfi Pest Megye Bajnoki
kosárlabda mérkõzésre. A nyugodt, csendes, zöldövezeti iskola eddig még sohasem látott
ennyi embert és ilyen hangzavart, nagydobokat, kereplõket
és hajókürtöket, igazi rangadóhoz méltó hangulatot.
A szentendrei kosárlabdázók õsszel a Gödöllõtõl (GEAC) az elsõ
mérkõzésen idegenben, botrányos körülmények között ötpontos vereséget szenvedtek. A szentendreiek játékosok edzõjét,
Bogdan Karaicicet könyökkel arcon ütötték, a szemöldöke felrepedt, össze kellett varrni. A rendkívül feszült, fizikai durvaságoktól sem mentes mérkõzés elõrevetítette a visszavágó
hõfokát, ennek tudható be a rendkívüli nézõszám és a nagy
érdeklõdés.
Az elõzmények ismeretében a Szentendrei Kosárlabda SE
vezetõsége – a további incidenseket megelõzendõ – a mérkõzés
idejére rendkívüli biztonsági intézkedéseket léptetett életbe.
A hazai rangadó ennek hatására a sportszerûség keretei között
maradt, kemény, nagyon szoros mérkõzésen a lelkes szurkolók
buzdításától hajtva a szentendrei kosárlabdázók ezúttal jobbnak bizonyultak, és megszerezték az idény 13. gyõzelmét.
A mérkõzés lefújása után a Szentendrei KSE játékosai együtt
énekelték szurkolóikkal az egyesület hivatalos indulóját.
Felemelõ pillanatok voltak ezek, itt, ezen a délutánon igazán jó
volt szentendreinek lenni!

A hosszú, hideg tél után alig várjuk, hogy ismét
langyos legyen az idõ, a nap sugarai megajándékozzanak éltetõ erejükkel, és újraéledjen a természet. A tavasz, az újjászületés nagyon szép ünneppel kezdõdik: március 8-a a
nõk ünnepe. Ez alkalomból rendezte meg
nõnapi gálamûsorát a Pilis-Dunakanyari Páholy
március 6-án a Barcsay iskola színháztermében.
Nemcsak a szentendrei lányokat, asszonyokat
várták a szervezõk, hanem a kistérség többi
települése „gyengébbik“ nemének képviselõit
is. Jöttek a hölgyek, korábban születettek és
fiatalabbak szép számmal Budakalászról, Vi-

Jótékonysági
bál

Heti eredmények:
PEST MEGYE FELNÕTT FÉRFI „A“ BAJNOKSÁGA
Hernád SE – Szentendrei KSE
Szentendrei KSE – GEAC

59-84
72-64

PEST MEGYE MINI BAJNOKSÁGA (12 évesek)
Kunszentmiklós – Szentendrei KSE
Budaörs – Szentendrei KSE

67-43
46-30

KENGURU KUPA (10 évesek)
Kõbanyai Darazsak – Szentendrei Kölyökfarkasok
Római Parti Hõsök – Szentendrei Kölyökfarkasok

46-52
66-53

A Dunakanyar Nõszirom Egyesület szeretettel és tisztelettel hív mindenkit március 28án, szombaton) 19 órakor harmadik kistérségi jótékonysági
báljára a szentendrei iskolakonyhába (Bajcsy-Zs. u. 3.).
A bál fõvédnöke: Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi
miniszter. A bál bevételének
fõ célja a szentendrei Szivárvány Óvoda kültéri játszó-

segrádról, Pomázról, Dunabogdányból, Leányfaluról és persze Szentendrérõl. A teremben minden szék
gazdára talált, és a karzaton is szép
számmal helyezkedtek el érdeklõdõk.
A gálamûsort Dúró Imre szavalata
után Szabó Imre környezetvédelmi
és vízügyi miniszter nyitotta meg,
akinek segítségével és fõvédnöksége mellett valósulhatott meg a
rendezvény. Óriási sikert aratott
Eszes Viktória és Schwartz Dávid
fiatal, szentendrei énekesek elõadása, akik a kezdeti technikai problémák ellenére is helytálltak. A mûsor második
részében az Operettszínház fiatal mûvésze,
Szabó Dávid énekeltette meg a közönséget, és
kedves humorával mosolyt csalt a nézõk arcára.
A szervezõk férfi tagjai a jelenlévõ összes hölgyet egy szál virággal ajándékozták meg, de
néhány szerencsésebb nézõ a tombolán is nyert.
A jó zene, a szép köszöntõ és a kellemes környezet – köszönet érte Torbáné Ballagó Zsuzsának,
a Barcsay iskola igazgatójának – méltó módon
járultak hozzá ahhoz, hogy pár órára az egész
egyik fele, a nõk legyenek az ünnepeltek.
Pilis-Dunakanyari Páholy

eszköz-beszerzésének támogatása.
A részvételi díj: 3000 Ft/fõ.
Meghívók igényelhetõek Fejes
Györgynénél a 06-20-9461702-es telefonszámon.
A Szivárvány Óvoda kültéri
játszóeszköz-beszerzésének
támogatására a Szivárvány
Alapítvány csekket bocsátott
ki, mely az óvoda vezetõjénél
beszerezhetõ.

Felhívás
Az idén is megrendezésre kerül
a már hagyományos Majális a

Postás-strandon. A minél színesebb program összeállítása
érdekében várjuk mindazon
helyi önképzõ csoportok,
együttesek, amatõr színjátszók, táncosok, énekesek, humoristák, zenekarok és egyéb
szórakoztatásra alkalmas színpadi számok megalkotóinak
jelentkezését, akik szívesen
vennének részt szereplõként a
Majális sokszínû forgatagában.
Jelentkezni lehet a 20/9461702-es telefonszámon március 22-ig. A fellépéssel kapcsolatos részleteket a késõbbiekben pontosítjuk.

Dr. Kovács Ferenc
a Szentendrei Kosárlabda SE elnöke

A BODY-HOLLY PRIMATORNA ÉS DANCE CLUB

Kispályás labdarúgás
A március 7-i VI. forduló
eredményei

A bajnokság állása
hat forduló után:

B-Steel-Rész-autó
Bélatelep-Káosz
B-Steel-XY
Bélatelep-Gépház
Rész-autó-Káosz
Izbég-Tico tico
Bélatelep-XY
Izbég-Gépház
Tico tico-Unicum
Gépház-Ultra Violák
Izbég-XY
Unicum-Ultra Violák

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1:2
1:3
0:1
2:0
1:4
1:5
0:5
3:0
2:1
2:0
1:1
0:10

Izbég
Káosz
Tico Tico
Unicum
Ultra Violák
XY
Bélatelep
Gépház
B-Steel
Rész-autó

Következõ forduló: április 4.

szeretettel várja a mozgást kedvelõ tagokat
PRIMATORNA KORHATÁR NÉLKÜL
Programunk alakformáló-zsírégetõ.
A gyakorlatok rendszeresen cserélõdnek, így sem a
zenére, sem a gyakorlatokra nem lehet ráunni.
A hangulatos órák, a jó társaság kiválóan alkalmas
a kikapcsolódásra, ellazulásra.
Egészséges kismamákat is szeretettel várunk.
A foglalkozások idõpontjai:
H-K-SZ-CS 18.00 ; K-CS 08.30

JAZZBALETT-SZÍNPADI TÁNC
• táncelõkészítõ ovisoknak (4-7 év)
(hétfõ 16.15-16.45)
• gyerekcsoport (8-12 év)
(hétfõ-szerda 16.45-17.00)
• juniorcsoport (13-18 év)
(hétfõ 15.30-16.15; szerda 16.00-16.45)
A foglalkozásokra jelentkezni lehet folyamatosan Pintér Andreánál
a 06 -3 0 -399-446 5 -ös telefonszámon. Mindenkit szeretettel várunk!

Terápiás jóga
Kedd 10–11.30
egészségeseknek
és egészségre vágyóknak
korhatár nélkül
1000 Ft/alkalom
Szentendre, Waterfront
Hotel, Duna-korzó 5.
• mosoly • tartásjavítás
• kezdõk bármikor
bekapcsolódhatnak
• törülközõ vagy polyfoam

ENERGIASZINT-EMELÉS!
Markó Krisztina
Tel. 06-20-972-7373,
www.krisztinews.com

