VÁROS
Az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskola arany, gyémánt,
vas, rubin díszoklevelet
adományoz azoknak a
pedagógusoknak, akik 50,
60, 65 illetõleg 70 éve
szerezték meg diplomájukat,
és legalább 30 évet eltöltöttek a nevelõ-oktató
munkában.

BEMUTATKOZNAK
A NEVELÕ-OKTATÓ
INTÉZMÉNYEK

RAJZPÁLYÁZAT
ÁLTALÁNOS
ISKOLÁSOKNAK

A közelgõ általános iskolai és
óvodai jelentkezések kapcsán
lapunkban rendszeresen adunk
tájékoztatást a meghirdetett
aktuális iskolai- és óvodalátogatási lehetõségekrõl.

A díszoklevél adományozásának
elindításához szükséges kérelmet
- mely tartalmazza az igénylõ
születési nevét, születési idejét,
helyét, adóazonosító jelét,
valamint édesanyja leánykori
nevét is - a nyugdíjas pedagógus
mûködésének az elõírt idõre
kiterjedõ, a pedagógiai
tevékenységet is tartalmazó
önéletrajzával, az utolsó munkahelyének támogató javaslatával,
a szakképesítést tanúsító
oklevelének másolatával
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal Iktatójában kell leadni
március 16-ig. Amennyiben a
kérelmezõ pedagógus az Apor
Vilmos Katolikus Fõiskolától
korábban már részesült jubileumi
oklevélben, akkor annak fénymásolatát szíveskedjék mellékelni
kérelme mellé.
Kérjük a pontos címet és telefonszámot is közölni!
Érdeklõdni az 503-332-es telefonon vagy az ügyfélfogadási
napokon személyesen
Schinkovits Lajosné oktatási referensnél lehet.

ISKOLÁK

A Dunakanyar Nõszirom
Egyesület, a SZ.I.A Szentendre
(örök) Ifjúságáért Alapítvánnyal
közösen rajzpályázatot hirdet
„Környezetünk megóvása a jövõ
nemzedékeinek” témakörben.
Pályázni lehet bármilyen rajztechnikával készült, A/4-es méretû
mûvel. A pályamûveket 3 tagú
szakértõkbõl álló zsûri bírálja el,
melynek elnöke Lukács Tibor
festõmûvész. Két kategóriában
(alsós és felsõs tanulók munkái)
hirdetünk elsõ, második és harmadik helyezettet.
Beadási határidõ:
február 19. 17 óra, Pest
Megyei Könyvtár portája
(Pátriárka u. 7.)
Ünnepélyes díjátadás február 27én 10 órától a Barcsay Általános
Iskola színháztermében. A díjakat
Szabó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter adja át. Az
ünnepélyes díjátadás idõtartama
alatt az összes pályamûvet kiállítjuk a helyszínen.
További információ: Fejes
Györgyné, 06-20-946-1702
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Barcsay Általános iskola
Iskolába csalogató II. címmel levelet küldenek minden nagycsoportos óvodásnak. Február 26-án,
16.30-kor játékos foglalkozás
keretében ismerkedés az iskolával. Nyílt órákat március 22-tõl
tartanak.
Izbégi Általános Iskola
Játszóház február 26-án 14-16
óra, utána utána szülõi tájékoztató.
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
Kihívás napi program: február
13., 10 óra.
Templomdombi Általános Iskola
Tájékoztató fórum március 3-án
17 órakor.
Dunakanyar Általános Iskola
Beiratkozás március 15-ig.
Tájékoztatás: 06-30-499-9381.
ÓVODÁK
A tagóvodákban március 1-jétõl
5-ig tartanak nyílt hetet, a
beiratkozás idõpontját késõbb
határozzák meg.. A nem önkormányzati fenntartásban mûködõ
óvodákban telefonon adnak
tájékoztatást a
jelentkezés/beiratkozás idejérõl.
Elérhetõségek: Szent András
Óvoda 311-608, Mesevirág_gyermekvilág Óvoda 302-835,
Napsugár Magánóvoda 319-092,
Mary Poppins Óvoda 313-957,
Szentendrei Waldorf Óvoda 0630-435-6493, Református Óvoda
310-345, Napórás Óvoda 06-30502-3386, Napháza Magánóvoda
06-20-428-3280.

Szentendre Város
Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé
ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ INGATLAN
HATÁROZATLAN IDEJÛ
BÉRBEVÉTELÉRE: FÕ TÉR
16. szám alatti 57 m2-es
üzlethelység.
Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, amely
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át.
A pályázatokat a Hivatal
Iktatójába február 16-án
10:00-ig (Városház tér 3. I.
emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon:
26/503-377

Dombon törik a diót
Barcsaysnak lenni jó!

SZENTENDRE VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

GYERE EL, ÉS NÉZD MEG
TE IS!
Varázslatos és mókás játékokkal
várunk február 26-án fél 5kor a szüleiddel együtt, a A
Barcsay Jenõ Általános Iskolába
2000 Szentendre, Kálvária u. 18.
Iskolába csalogató programunk:
• RSG bemutató
• Varázslatos utazás „a titkok
tengerén“ a tudás birodalmába
• Ismerkedés a tornateremmel:
próbáld ki magad egy mókás
akadálypályán
• Játékos nyelvi bemutatók
A szülõi fórum témái:
• Nyelvoktatás a Barcsayban
• Sportolási és szabadidõs
tevékenységek

www.szevi.hu
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FEJES GYÖRGYNÉ
Dunakanyar Nõszirom Egyesület
MAGYAR JUDIT
SZ.I.A Szentendre (örök)
Ifjúságáért Alapítvány
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Konstrukció: a nyertes
pályázó saját költségen
Szentendre Város Önkormányzat területére sportpályát épít, majd azt
üzemelteti. Az üzemeltetés idõtartama legfeljebb 10 év. A
futamidõ végén az önkormányzatot vételi jog illeti meg jelképes,
1 Ft-os maradványértéken
a pályára és tartozékaira.
Mûszaki tartalom: 1 db „Futsal”
(20 x 40 m) mûfüves, fedett,
palánkkal, világítással ellátott
labdarúgó pálya létesítése.
Helyszín: a szentendrei 8503,
8504, 8505 helyrajzi számú
ingatlan.
Ajánlattételi határidõ március 5. 10 óra. Elsõ tárgyalás
idõpontja március 12. 10 óra.
Eljárási cselekmények helyszíne:
Városház tér 3. I. emelet, kistárgyaló. Kivitelezés idõtartama:

legfeljebb 90 nap.
Az ajánlathoz csatolandó: ajánlati
nyilatkozat a bírálati szempontrendszerre vonatkozó megajánlásokkal; a kivitelezés mûszaki
tartalma, látványterve és
ütemterve; az üzemeltetés megvalósítási koncepciója; az ajánlattevõ cégkivonata; az ajánlattevõ
képviselõjének aláírási címpéldánya; szerzõdés tervezet.
A hiánypótlás egy alkalommal,
teljes körben lehetséges.
Ajánlatkérõ a pályázatot bármely
szakaszában indokolás és kártalanítási kötelezettség nélkül eredménytelenné nyilváníthatja. A
pályázat elkészítésének költsége
és kockázata az ajánlattevõket
terheli.
SZENTENDRE VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI
HIVATALA PÁLYÁZATOT
HIRDET ÉPÍTÉSHATÓSÁGI
ÜGYINTÉZÕI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA.
Feltételek: magyar állampolgárság; cselekvõképesség; büntetlen elõélet; felhasználói szintû
MS Office; vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása; egyetemi vagy fõiskolai szintû
építészmérnöki, építõmérnöki
(szerkezetépítõ magasépítõ
üzemmérnök) szakképzettség
vagy fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, közigazgatási
versenyvizsga vagy a
versenyvizsga alóli mentesség
igazolása
A jelentkezéshez csatolni kell:
szakmai önéletrajzot, motivációs
levelet, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány;
iskolai és egyéb szakképesítések
másolatát; közigazgatási
versenyvizsga letételét igazoló
dokumentum (amennyiben nem
rendelkezik a pályázó
mentességgel)
A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent: építéshatósági munkakörben szerzett 3-5 év szakmai
tapasztalat; szentendrei vagy
kistérségi helyismeret
A munkakör határozatlan idõre
szól, heti 40 órás, teljes
munkaidõs foglalkoztatás.
Próbaidõ hat hónap. A munkakör
betölthetõ március 1-jétõl.
Bérezés: a Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának
határideje: február 19.
A pályázat elbírálásának
határideje: február 24.
Ellátandó feladatok: építésügyi
hatósági engedélyezéssel és
kötelezéssel, az ingatlan
minõsítéssel és átminõsítéssel
kapcsolatos feladatok ellátása,
szükség szerint a szakhatósági
egyeztetések és a szakhatóságokkal való együttmûködés
A pályázatot zárt borítékban kell
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
címére (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) „építéshatósági
ügyintézõ” jeligével ellátva.
Szakmai információ: Szirmai
Erika, építéshatósági iroda
vezetõje, (26) 503-301.
A www.kozigallas.gov.hu
weboldalon való publikálás dátuma: február

SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt
r.törzsõrm., Pannónia:
Kutzmog József fõt. z.,
Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós
VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
VÁROSHÁZA
(26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204
725, Zöld e-mail:
közerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET
FELÜGYELET
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 / 403
mellék
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a
(26) 310 868
Minden szerdán
Vasvári Patika,
Sas u. 10. (26) 312 825
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy.
út 52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp
Gyógyszertár,
Attila u. 23. (26) 319 354
HÉTVÉGI ÜGYELET
Február 13-14. Andrea Patika
Február 20-21. 16.00-ig
Vasvári P., utána Pismány
Gyógyszertár
Február 27-28. Városi Gy.
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502

VÁROS
BELVÁROS-REHABILITÁCIÓ
Jóváhagyták a belváros-rehabilitációs projekt végleges terveit. Dr. Dietz Ferenc polgármester február
4-én szignálta a terveket, amelyek között a MûvészetMalom régóta tervezett új szárnyának megépítése, a meglévõ szárny átépítése, a Tourinform Iroda
jelentõs bõvítése, a Dumtsa Jenõ utca sétálóutcává
alakítása, valamint a Fõ tér burkolatcseréje szerepel.
A munkálatok legalább egy évig tartanak majd,
amelytõl a városvezetés a belváros arculatának felfrissülését reméli. (Írásunk az 5-6. oldalon)

názium, a Református Gimnázium, valamint a Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai sem egy-egy
jelenet erejéig.

LÉKET KAPOTT USZÁLY

A polgármester naplója
Február 16. (kedd)

VÁROSFOGADÁS AZ ÉRKEZÕKNEK

MARADT AZ ALACSONY TÁVHÕDÍJ
A nagy hidegben továbbra is sikeres a távhõ alapdíjának csökkentése. A Városi Szolgáltató Zrt. közlése szerint az elmúlt havi számlákban is megjelent
az összességében 20% körüli megtakarítás, amely
megkönnyíti a távfûtéses házak lakóinak életét.

KOSZTÜMÖS FELVONULÁS
Tavaly Szent András napjára, november végén tervezték, az influenzajárvány elsodorta a tervet, de
idén március 27-én végre megvalósulhat: az 1000
éves Szentendre születésnapja alkalmából kosztümös felvonulás lesz a Fõ téren. A szentendrei iskolák
már elkészültek a mûsorral, amelyben különbözõ
diákcsoportok elevenítik majd fel a város történelmi
korszakainak emlékezetes pillanatait egy-egy ötperces epizód erejéig. Az egyes jelenetek között
Kertész József színmûvész konferál majd, a zenét a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanulói biztosítják.
Az AGY Tanoda a XIX-XX. század fordulójának
életét, a Templomdombi Általános Iskola a szerbek
által fémjelzett korszakot, a Petzelt József Szakképzõ
Iskola a céhek korát, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium a török kort, a Barcsay Jenõ
Általános Iskola a reneszánszot, a Szent András Általános Iskola Szent István korát, az Izbégi Általános Iskola a római kort, az önkormányzati óvodák
ovisai a helyi növény- és állatvilágot mutatják be, és
nem maradnak ki a felvonulásból a Ferences Gim-
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Alpolgármesteri beszámoló
Vezetõi értekezlet
VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés
Kistérségi csatornázási
megbeszélés

fotó

BENKE DONÁT

Velence mintájára március 4-én lesz az elsõ „városfogadás” Szentendrén. Az eseményre azok kaptak
meghívást, akik 2006 óta települtek be Szentendrére. Az önkormányzat körülbelül 2600 levelet
küldött ki, hogy egy kellemes rendezvényre invitálja
az érkezõ lakosokat. Ha sikeres lesz a program,
késõbb rendszeresen megtartják majd.
Február 3-án délután a Bavaria német áruszállító
önjáró uszály sziklának ütközött és léket kapott a
Dunán Visegrádnál. A kétfõs, horvát nemzetiségû
legénységnek sikerült a part közelébe irányítania és
ott egy homokpadon megakasztania az uszályt. A
közel másfél méteres nyíláson mintegy 100 m3 víz
ömlött a hajó orrában lévõ elsõ rekeszbe, ahol az
uszály segédberendezései voltak. Az uszályon 650
tonna rakomány volt. A kiérkezõ szentendrei tûzoltók a fõvárosi tûzoltóság búvárszolgálatával
együtt az uszályra vitt több nagy teljesítményû szivattyút és aggregátort, hogy azok segítségével kiszivattyúzzák az elsõ rekeszben lévõ vizet, és a hajót
egy biztonságos kikötõbe vontassák. Az elsõ rekeszben lévõ segédberendezésekbõl a befolyó víz kimosta az üzemanyagot. Az üzemanyaggal szennyezett
vizet nem lehetett a Dunába szivattyúzni, így a mentést abbahagyták. Másnap a Tatabánya nevû vontató-mentõhajó folytatta a léket kapott Bavaria mentését. Köszönet illeti azokat a segítõket – a révészeket, a vízirendõröket, akik motoros hajójukkal szállították az embereket és az eszközöket az uszály és
a part között, a Sirály Éttermet és a Teázót, akik vacsorával és forró teával segítették átvészelni a szeles
és jeges idõjárás okozta megpróbáltatásokat –, akik
közvetve vettek részt a mentésben. Köszönjük!

Hirdetmény
Az értesítõ és ajánlószelvények kézbesítésérõl és a
Névjegyzék közszemlére tételének idõpontjáról
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az országgyûlési
képviselõválasztás során választójogosultsággal rendelkezõ választópolgárok
Névjegyzékét Szentendre Város Polgármesteri Hivatalában (2000
Szentendre Városház tér 3. félemeleti választási iroda) február 10-tõl 17-ig
8-tól 16 óráig tekinthetik meg.
A névjegyzék közszemlére tételének idõtartama alatt van lehetõségük a Helyi
Választási Iroda vezetõjéhez kifogást benyújtani, a névjegyzékbõl való
kihagyás, illetõleg törlés, vagy a névjegyzékbe történõ felvétel okán.
A kifogásról a HVI vezetõje legkésõbb annak beérkezését követõ napon dönt.
Amennyiben a kifogásnak helyt ad, úgy a Névjegyzék módosításra kerül
a kifogásban foglaltak szerint. A kifogás elutasítása esetén, a kifogást a HVI
vezetõje továbbítja a Szentendrei Városi Bírósághoz elbírálás céljából, aki 3
napon belül meghozza döntését.

WESZELITS ANDRÁS

Február 17. (szerda)
14.00
15.00

Gát pályázati egyeztetés és
ellenõrzés
Nyugati tehermentesítõ útról
megbeszélés

Február 18. (csütörtök)
16.00

DTFT megbeszélés

Véradás – február 17.
A Magyar Vöröskereszt véradást
szervez a Pest Megyei
Könyvtárban (Pátriárka u. 7.)
február 17-én, szerdán 10-tõl
18 óráig. Kérnek mindenkit,
hogy aki teheti, vegyen részt
a véradó napon, hogy minden
rászoruló számára biztosítva
legyen az életet mentõ vér.
A véradásra feltétlenül vigyék
magukkal személyi igazolványukat és TAJ-kártyájukat.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT
PEST MEGYEI SZERVEZETE

helyettes szóvivõ

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy legkésõbb február 12-ig
postai kézbesítés útján kapják meg az országgyûlési képviselõválasztásra
szóló értesítõt. Amennyiben a fenti idõpontig nem érkezik meg az értesítõ,
feltétlenül keressék fel a Helyi Választási Irodát, ahol munkaidõben
tájékozódhatnak arról, hogy szerepelnek-e a névjegyzékben, és amennyiben
nem, lehetõség van kifogást benyújtani.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy
CSAK február 10. és 17. között van mód arra, hogy bármilyen
okból a névjegyzékre fel nem vett választópolgár jogorvoslatot
kérjen. A szavazás napján SENKI NEM VEHETÕ FEL A NÉVJEGYZÉKBE, még akkor sem, ha személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlõen
igazolja, és választójoggal rendelkezik.
Kérünk minden választópolgárt, ha bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a Helyi Választási Irodához. Elérhetõségek: 26/503-397, 26/503-365,
26/503-348, 26/503-352, 26/503-324.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
OEVI vezetõje
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Szentendre
a médiában
EXTRÉM CROSSFUTÁS
SZENTENDRÉN
A 2010-es év elsõ crossfutása
hagyomány szerint Szentendrén
került megrendezésre – röviden
összefoglalva: igazi extrém
terepfutás volt! A terep, talaj és
a körülmények a lehetõ legtöbb
és legnehezebb próba elé állították a futókat – egyedül a táv
nem volt extrém. Az idõpont és
a körülmények ellenére mégis
nagyon sokan rajthoz álltak!
MOZGÁSVILÁG.HU

BUDAPEST BLUES
FESTIVAL A PETÕFIBEN
Hatodik alkalommal kerül
megrendezésre hazánk
legrangosabb blues eseménye.
„A mocsárvidék, nem csak a
Louisiana-i muzsikusokra hatott
termékenyítõleg, hanem a
Dunakanyar moszkitóira is.
A fertõzések gyorsan terjednek,
óceánok sem állhatnak útjukba,
így nem csoda, hogy a blues
vírust Szentendre és Pomáz
környékén is elkapták páran.
A Magic Mosquitoz a legnyersebb Mississippi bluesból
merítette az ihletet, de teljesen
saját hangzást és showt hoztak
létre.“
NAPVILÁG.NET

Utánajártunk...
Egy nyugdíjas hölgy kereste meg
szerkesztõségünket panaszával.
Elmondta, hogy az egyik szentendrei kispostán befizette gázszámláját, majdnem 50 ezer Ft-ot.
Másnap a kis élelmiszerüzletében, ahol éppen a lánya dolgozott, megjelent a posta vezetõje és
alkalmazottja, és – arra való hivatkozással, hogy az egyik 5000
Ft-os hamis volt az elõzõ napi befizetésekor – a kasszából elkérték
az 5000 Ft-ot. Az idõs hölgy nem
érti: mibõl gondolják, hogy az õ
általa befizetett pénz között volt a
hamis bankjegy, amit egyébként az
átvételkor megvizsgáltak, a szokott
módon átvilágítottak. Ráadásul õ
ezt a pénzt szinte egyenesen a
bankból hozta, hiszen mindig a
nyugdíjából fizeti be a gázszámlát.
Mint elmondta, felháborítja az eljárás, hogy a „pénztártól való távozás után” mentek el hozzá és
vitték el tõle a pénzt.
Az ügy kapcsán megkerestük a
kisposta vezetõjét is, aki – legna-

gyobb sajnálatunkra – nem kívánt reagálni a fentiekre. Ezek
után kerestük meg dr. Máté Igor
ügyvédet – akinek A család ügyvédje címû sorozatát jövõ héttõl
közöljük lapunkban –, hogy röviden véleményezze az esetet.
Tudjuk: még két tojás sem teljesen egyforma, így van ez a papírpénz esetében is: minden bankjegynek külön sorszáma van.
Mégis, arra, hogy egy adott
(netalán hamis) bankjegyet kitõl
vettünk át, csak akkor hivatkozhatunk, ha az átvételnél mind
az átadó, mind az átvevõ aláírt
egy jegyzõkönyvet, amelyben
szám szerint fel vannak sorolva a
gazdát cserélõ bankjegyek. A
hétköznapi életben erre ritkán
kerül sor. Valószínûleg a legjobb
biztonsági kamera sem lát el
odáig, hogy a képen egy papírpénz sorszáma felismerhetõ
legyen. Utólag tehát gyakorlatilag
nem lehet azt bizonyítani, hogy
azzal a bizonyos ötezressel ki
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Tel.: 26/312-340

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

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

Konferencia az olvasásról,
az olvasásért

Január
25-tõl
február
28-ig

VIP-partner

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE,

Sztaravodai u. 54.
Tel. 26/311-841, fax. 26/315-844

Összeállította: DOBOS ÁGNES
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AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, Vasúti villasor 6.

MÛSZAKI VIZSGA,
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

BIRKAPÖRKÖLT A
VILÁGLAJSTROMBAN?
Évente akár öt-hat elemmel
bõvülhet a szellemi kulturális
örökség magyar nemzeti jegyzéke. A csatlakozó államok vállalták, hogy elkészítik ezen
örökség saját nemzeti jegyzékét,
amelybõl rendszeresen felterjeszt néhány elemet az UNESCO
ez ügyben illetékes bizottságának. Ez a szervezet dönt arról,
hogy mely elemek kerülhetnek
fel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív
listájára. Idehaza ezt a folyamatot a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum alá tartozó
Szellemi Kulturális Örökség
Igazgatóság koordinálja.

fizetett például a postán. Jóhiszemû felek között bizony egy párszor megfordulhat a hamisítvány,
amíg egy hozzáértõ (például
banki, postai alkalmazott) rá nem
jön arra, hogy az a bankó nem
valódi.
A hamis pénz elfogadásának kockázata sajnos azé, akinek a hamis
pénzzel fizettek, pontosabban, akinél a pénz hamissága kiderül (mert
õ már nem tudja igazira „váltani”).
Esetünkben ez a posta volt, ezért
Olvasójukat – amennyiben más
tény, bizonyíték a jóhiszemûségét
nem kérdõjelezi meg – nem lehet
felelõssé tenni. Aggályos jogilag,
hogy az ügy kapcsán a posta egyfajta nyomozásba és bíráskodásba
fogott: ez kizárólag a rendõrség,
illetve a bíróság hatásköre.

info@matefotooptika.hu www.matefotooptika.hu
2010. FEBRUÁR 12.

A Pest Megyei Könyvtár
tisztelettel hív mindenkit
február 23-án, kedden 17 órára
Az olvasás védelmében címû
tanácskozásra és tanulmánykötetének
bemutatására.
Köszöntõt mond Biczák Péter
könyvtárigazgató,
majd Fûzfa Balázs irodalomtörténész,
egyetemi docens:
De mi lesz velünk az olvasás után?
és Vekerdy Tamás pszichológus:
A mesétõl az olvasásig
címû elõadása következik.
A tanácskozást vezeti
és a tanulmánykötetet bemutatja
Szávai Ilona irodalmi szerkesztõ.
Valamennyi vendég ajándékkötetet
kap. Sajtótájékoztató 16.30-kor.

1000 ÉV+

Belvárosi
arculatváltás
Jóváhagyták a belváros-rehabilitációs projekt végleges terveit. Dr. Dietz Ferenc polgármester február 4-én szignálta a
terveket, amelyek között a MûvészetMalom régóta tervezett új szárnyának megépítése, a meglévõ szárny átépítése, a Tourinform Iroda jelentõs bõvítése, a Dumtsa Jenõ
utca sétálóutcává alakítása, valamint a Fõ tér burkolatcseréje szerepel. Kocsis Gáspárral, a terveket készítõ építésziroda vezetõjével a rekonstrukció részleteirõl, a felmerülõ nehézségekrõl és a közvélemény szerepérõl beszélgettünk.
Hogyan kapták meg a megbízást a belvárosi rehabilitációs projekt megtervezésére?
A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy egy helyi építészekbõl álló
tervezõ csoportot hoz létre a projekt megtervezésére, melynek a
vezetõje, tervezõje Szuromi Imre
építész lett. Õ toborzott maga
köré egy csapatot. A Kocsisok
Építész Stúdiót kérte fel társtervezõnek, valamint egy fiatalokból álló építészirodát, akik építész munkatársként vesznek
részt. Összességében 8-10 építész, valamint több szakági tervezõ dolgozik a projekten.

csics ház – Fõtér 12, és Tourinform iroda – Dumtsa Jenõ utca
22), illetve a MûvészetMalom
továbbépítése szerepelt a pályázati kiírásban.
A rehabilitáció legtöbb vitát
kiváltó eleme a Dumtsa Jenõ
utca és a Fõ tér rekonstrukciója, mely sokak szerint megváltoztatja az egykori városképet,
és visszavonhatatlan stílusváltást idéz elõ. Mennyiben
befolyásolta a terveik kialakítását a város polgárainak
véleménye?

Sajnos az idõ szûkössége miatt
a lakosság kicsit késõn lett
bevonva. Nagyban segítette a
munkánkat a Dumtsa Jenõ utcai
vendéglátóhelyek és boltok tulajdonosainak véleménye. Õk
már a tervek kialakítása elõtt
egységes álláspontot képviselve
átnyújtották elképzeléseiket,
melyre tervezési segédletként
tekintettünk. Az általuk benyújtott program fõbb elemeit beemeltük és szakmai szempontok alapján átszûrtük. Javaslataikból kiderült, hogy szeretnének még több zöldet, vízfelületet, középen elhelyezett
teraszokat.
Nyilván az üzlettulajdonosok elsõsorban nem mûemlékvédelmi, hanem kereskedelmi
szempontokat érvényesítettek
elképzeléseikben.
Ez így van, de elsõsorban õk
használják az utcát, ezért fontos
a véleményük. A turizmus és a
vendéglátóhelyek forgalmának
felélénkülése a város érdeke is.
Nincs annál lehangolóbb kép,
minthogy öt óra után kiürül a
város. Gyakran emlegetjük, hogy
az építész nem várost tervez,
hanem a benne mûködõ életet.
Nagyon fontosnak tarjuk, hogy
végre történjenek olyan fejlesztések a városban, amelyek ehhez
a fantasztikus kisvárosi miliõhöz valamit hozzátesznek, tükrözik a jelenkort és segítik az
életvitelünket.

Mit foglalt magába, mely
területeket érintette a pályázati kiírás?
Az egymilliárd forintos európai
uniós pályázat nagyjából 9000
nm-es utcafelület rehabilitációját érinti. A Vuk Karadzsics
tértõl a Bükkös-hídon át, a
Dumtsa Jenõ utca torkolatától
a Fõ térig terjed, belevonva a
Péter-Pál utca Duna felé esõ szakaszát. A Fõ tér, a térre vezetõ
templomdombi sikátor, valamint
a régóta leomlott templomdombi
támfal rekonstrukciója is beletartozik. A Bogdányi utca egy
szakasza a Fõ tértõl a Lázár cár
térig, a Ferenczy lépcsõ, valamint a Malom utca rendezése.
Ide tartozik a Tabakosok keresztje körüli terület felújítása és
bõvítése, melyet korábban Pirk
Ambrus tervezett meg. Ezenfelül
két épület rekonstrukciója (Dim-

A Vuk Karadzsics tértõl a
belváros felé haladva melyek a
rehabilitáció fõbb elemei?
A Vuk Karadzsics tér kiszögellésében ivókutat tervezünk padokkal és zöld felülettel, mindkét oldalon megújul a járdafelület. A Bükkös-patak megfelelõ lejáratok hiányában jelenleg
nem hasznosul, azt szeretnénk
minél több helyen megoldani,
hogy elérhetõvé váljon. A zsilip
mellett is lenne egy új lejárat, a
híd keleti oldalán pedig, a meglévõ lépcsõt kibõvítve, létrehoznánk egy víz közeli pihenõ- és
nézõteret, amely a patakmederben kiépített ideiglenes színpadra néz. A híd szerkezetét statikai szempontból megerõsítjük.
(A napokban tisztázódott, hogy
a Vuk Karadzsics tér adminisztratív okok miatt nem kerülhet
bele a programba, az ide szánt
keretösszeget más önkormányzati tulajdonban lévõ közterületre kell átcsoportosítani. Ennek
pontosítása a közeljövõben várható.)
Milyen közlekedési változásokat hoz a Dumtsa Jenõ utca
sétálóutcává alakítása?
A Dumtsa Jenõ utca torkolatához
érkezve a Tourinform ház végétõl az Evangélikus templom tengelyéig új kiskockakõ burkolatot
kap a megemelt utcafelület. A
Bükkös-parttól a Jókai utca irányába az átmenõ forgalom nem
Folytatás a 6. oldalon

Patakparti lépcsõ
és ideiglenes színpad látványterve.
(Vázlatos elképzelés.)
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1000 ÉV+
Helyreigazítás
Lapunk múlt heti számában a
„Szentendre 1000 év +“
sorozatban Szentendrei nagyberuházások cím alatt két adat
tévesen jelent meg. Az adatok
helyesen:

Kistérségi
csatornázás:
A pályázati kiírás elõkészítése jelenleg
folyamatban
Tervezés önerõ:
5 400 000 Ft
Összérték várhatóan:
750 000 000 Ft

11-es fõút melletti
fejlesztések:
Támogatás:
64 718 000 Ft
Önerõ:
10 941 000 Ft
Összérték:
75 659 000 Ft

Építõipari cég vállal:
szerkezetépítést,
családi ház kivitelezését,
zsaluzást, zsaluzat
bérbeadását, gépi vakolást,
esztrich aljzat készítését, gépi
földmunkát és épületek
bontását.
Tel. 06-30-746-5510,
e-mail: pipabau@gmail.com.
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Belvárosi arculatváltás
Folytatás az 5. oldalról

lesz korlátozva, csak lassítva, a
Dumtsa Jenõ utca felé viszont
kõbabák akadályozzák majd a
forgalmat. A távirányítható forgalomkorlátozó elemek a mentõk, tûzoltók bejutását és az
áruszállítást megoldhatóvá teszik, ugyanakkor a Duna-korzóról nyíló mellékutcákból is biztosított a sétálóutca megközelítése.
A projekt egyik eleme a
Tourinform ház kibõvítése.
Az épület új irodafelülettel bõvül, mögötte helyet kap egy
ajándékbolt, valamint két akadálymentes, pelenkázóval felszerelt nyilvános WC is. Az épület kertje is látogathatóvá válik
majd. A rekonstrukció során a
teljes utcafelületet felszedik, így
a közmûszolgáltatóknak lehetõségük nyílik a szükséges átalakítások elvégzésére. Fontosnak tartjuk, hogy az Evangélikus templom sarkától a Tourinform ház végéig elhelyezett
három betonoszlop helyett földkábelek kerüljenek elhelyezésre.
Milyen burkolatot kapnak
az utcafelületek?
A fõ koncepció az volt, hogy a
tervezett területek burkolására
azokat a köveket használjuk,
amelyeket most is megtalálunk
a város utcáin. Háromféle rakott felületet jelöltünk meg bazaltból: a 8x8 cm-es kis kockakövet, a 18x18 cm-es nagy kockakövet, illetve a nagy kocka-

2010. FEBRUÁR 12.

követ kettévágva, vágott felülettel fölfelé illesztve. Ezen kívül a
város utcáira a századforduló
tájékán jellemzõ andezit utcakövet is használnánk, melynek
színe a szürkétõl a zöldesszürkén és kékes szürkén át a
vörösesig változik. A kövek
eltérõ méretét és színét használva jelölnénk meg ritmusokat,
különleges helyeket.
Hogyan érhetõ el, hogy az
új burkolat valóban idõtálló és
egyenletes legyen?
Jó minõségû kockakövet kell lerakni, jó technológiával. Megfelelõ referenciákkal rendelkezõ
kivitelezõt kell megbízni a feladattal.
Vitatott kérdés volt a vendéglátóteraszok elhelyezése.
Milyen döntés született ebben
az ügyben?
A vendéglátóteraszok az utca
közepére kerülnek. A jelenlegi
teraszfelületeket felmérve próbáltuk elhelyezni az utca hoszszanti irányában a kijelölt területeket, számítva az esetleges
jövõbeli vendéglátóhelyek teraszigényére is. A vendéglátó
elõkertek folytonosságát egyegy pad, illetve zöldfelületek
szakítják majd meg.
Sokak szerint félõ, hogy a
téli idõszakban ponyvasátrak
tömege csúfítja majd el az
utcaképet.
Ez elsõsorban nem építészeti,
hanem várospolitikai kérdés.
Úgy tudom, hogy a Dumtsa Jenõ

utcai vendéglátóhelyek közül
eddig egy sem nyújtott be igényt
téli ponyvasátrak létesítésére.
Mi a helyzet a fákkal, készül-e szabályozás a teraszok
melletti zöldfelületek kialakítására?
A meglévõ fasort mindkét oldalon kiegészítjük gömbakácokkal. A vendéglátóteraszok
középre településével megoldható a fák megfelelõ nyírása,
ápolása. Reményeink szerint
szabályozott és egységes lenne
a zöldfelületek kialakítása is.
Megvalósul a Dumtsa Jenõ
utcai vízfolyás terve?
A Dumtsa utcában a Barcsay
Múzeum elõtt egy kutat fúrunk,
az elsõ víztároló rétegbõl nyert
víz a gravitáció és az utca lejtésének hatására végigfolyik az
utcán, lelépcsõzik a patakparti
épített elem szintjein, majd belefolyik a Bükkös-patakba. A kockakövek között elvezetett víz
fedést kap, de a hézagosan rakott fedõkövek között érezhetõ
és hallható lesz a csordogáló víz
jelenléte. A víz nagyobb felületet alkotva, kiszélesedve, egyfajta oázist létrehozva négy helyen jelenik meg. A vízmedencékkel szoros egységet képezve
többfunkciós téralakzatok is
helyet kapnak majd, melyek padokat, lépcsõket, virágtartó
tömböket formálnak meg.
(A következõ lapszámban kitérünk többek között a Fõ tér, a
Dimcsics-ház és a MûvészetMalom rekonstrukciós terveire is.)
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ELLENÉRVEK A KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Bizonytalansági tényezõk sora
Múlt heti számunkban Tolonics Gyula képviselõ fogalmazta meg álláspontját a költségvetésrõl. Ezúttal Magyar Juditot, a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnökét kérdeztük a város idei
pénzügyi terveirõl és ezzel kapcsolatos véleményérõl.
BOKOR TAMÁS
A 2010-es költségvetés végszavazásakor a Polgári Koalíció
10 igenje mellett megjelent az
ellenzék 4 nemleges szavazata
is. Az elmúlt évek költségvetései közül ez ment át a legkisebb
támogatottsággal a testületen.
Mi volt a fõ oka annak, hogy
frakciójuk elutasította a tervezetet?
A legfõbb ok a költségvetési számadatokban rejlõ bizonytalanság.
Bizonytalanság a finanszírozhatóságban, bizonytalanság a
projektek megvalósításában, bizonytalanság a kiírt koncesszió
(temetõ) sikerességében, bizonytalanság az uszoda helyzetében,
bizonytalanság a kötvény 2,5 milliárd forintos felhasználásában.
És bár minden fórumon elhangzik, hogy a kormány által elvont
162 millió forint normatívacsökkentés miatt tart itt a város, aki
egy kicsit a számok mögé néz,
láthatja, hogy az elvonás csak
töredéke annak a 6,5 milliárd
forint körüli adósságállománynak, amelyet az elmúlt években a
Dietz Ferenc irányította városvezetés felhalmozott. Az adósságot még dédunokáink is nyögni
fogják! A jelenlegi kormány ideje
alatt került a városhoz 2-2,5 milliárd forintnyi pályázati pénz,
amelyhez nagy segítséget nyújtott
Szabó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter, aki a térségéért
országgyûlési képviselõként tenni
akart. A Szentendréért Frakció
mindig a városban élõk érdekeit
szem elõtt tartva hozta meg a
döntéseit. Együttmûködtünk nagyon sok fontos kérdésben, ezt a
költségvetést azonban már nem
lehetett felvállalni.
Többen fogalmaztak úgy az
ellenzék oldaláról, hogy veszélyes bizonytalansági tényezõket
látnak a tervezett költségvetésben. Mire gondoltak pontosan?
Négy olyan dolgot emelnék ki,
amelyek egyenként is, egymást
erõsítve azonban végképp bizonytalanságot okoznak az idei év

túlélésében. Elsõ a nagyberuházások. Egy része idei megvalósulású, egy része 2011-ben fejezõdik be, de már idén elkezdõdik.
Reméljük, hogy a tervezett önrészeken túl már nem kell zsebünkbe nyúlni, de mi van, ha
mégis (lásd szakorvosi rendelõ
esete). Nincs tartalékunk! További hitelképességünk nulla! Eleve
hiánnyal terveztünk! Mibõl finanszírozzuk az esetleges többletköltségeket? A második bizonytalansági tényezõ a temetõ ügye.
2008-ban lefolytattunk egy tervpályázatot, 2009-be kiírtunk egy
koncessziós pályázatot, amelyre
ha nem lesz érdeklõdõ, az önkormányzatnak saját erõbõl kell
megvalósítania az új temetõberuházást. Erre 2010-ben 165
millió forintot különítettünk el.
Ez a minimum terv kialakítására
elegendõ összeg, abban az esetben, ha a költségvetésben szereplõ ingatlanbevétel megvalósul. Ez
a harmadik és mindenre kiható
tényezõ. A költségvetés 520 millió
forintos ingatlanbevétellel számolva van egyensúlyban. Azt
hiszem, senkinek nem kell elmagyaráznom, hogy mi a helyzet az
ingatlanpiacon. Ha ehhez még
hozzáveszem az elmúlt évek
tényadatait, a betervezett bevétel
19-20% körüli megvalósulását,
összességében több mint 568 millió forintra rúghat a hiány. A
negyedik bizonytalansági tényezõ
az uszoda ügye, amely mára
visszahullott az önkormányzatra.
Mit gondol az uszodaberuházás finanszírozásáról és
annak idénre vonatkozó nagyságrendjérõl?

Amikor döntöttünk az uszoda
megépítésérõl, úgy hittük, megalapozott üzleti tervet és megfelelõ védelmet nyújtó szerzõdéseket tettek elénk. Mára bebizonyosodott, hogy az akkori döntésünket elõsegítõ anyagok nem
megvalósíthatóak. Így kerülhetett
az önkormányzat olyan helyzetbe, hogy az uszodával kapcsolatos pénzügyi terheket fel kell
vállalnia. Nem látom a városvezetés részérõl azt a határozott elképzelést, amely megnyugtató
választ adna a problémára. Tapogatózást, ötletelést látok, miközben az idei évben 330 millió forint
körüli összeggel támogatjuk a
létesítményt. Ez nem kis pénz!
Kétszer annyi, mint a központi
költségvetési elvonás.
Sok, egymásnak ellentmondó
hír kering a SZEI-projekt tényleges áráról. Mennyibe kerül
valójában a szentendreieknek a
szakorvosi rendelõ felújítása?
A város elnyert támogatási
összege 691 millió forint, ehhez
eredetileg az önrészt, körülbelül
76 millió forintot kellett volna
hozzátennünk. Azonban a tervezés során kiderült, hogy ennyibõl
nem valósítható meg mindaz,
amit szeretnének, így testületi
döntés alapján most már egymilliárd 90 millió forint áll rendelkezésre. Amennyiben kivitelezõi
ár magasabb lesz a megszavazott
összegnél, akkor ismét hozzá kell
tennünk a különbözetet, mert egy
uniós pályázaton elnyert pénzbõl
megkezdett beruházásról van szó,
amit szankciók nélkül nem lehet
visszamondani. Hogy valójában
pontosan mennyibe kerül majd a
szentendreieknek az új szakorvosi rendelõ, nem tudom. Azt viszont igen, hogy már most több
mint 300 millió forinttal többe
kerül, mint terveztük.
Ön régóta a profittermelõ
befektetések híve és szószólója.
Hogyan ítéli meg ilyen szemmel
a futó nagypályázatok sorsát,
melynek önrészét a kötvénybõl
fedezi a város?
XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

A 3,5 milliárd forintos kötvény
szabadon felhasználható része,
vagyis egymilliárd forint fordítható a pályázatok önrészére. A
fennmaradó 2,5 milliárd forint
„elköltéséhez” a kibocsátó bank
engedélye szükséges. Eredetileg
és deklaráltan (a frakciónk csak
ezért szavazta meg) a kötvényt
arra vettük fel, hogy majd valamilyen jövedelemtermelõ beruházásokra fordítjuk azért, hogy kitermelje a törlesztõrészletet. Ilyen
irányú elképzelést sajnos nem
látunk. Körvonalazódni látszik,
hogy az uszodaberuházást finanszírozzuk majd ebbõl a 2,5 milliárdból, ha a bank megengedi.
Sajnálom, hogy eredeti célját nem
érte el a kötvénykibocsátás, mert
így a városnak egyéb bevételeibõl
– az adófizetõk pénzébõl – kell fizetnie a tõke- és kamatösszegeket. A jelenleg futó nagypályázatok egy-két kivétellel nem a profittermelõ kategóriába tartoznak.
Mennyire látja teljesíthetõnek a költségvetést, különös
tekintettel a bevételek alakulására, például a helyi adókra és
az ingatlanértékesítésekre?
Kis esélyt látok arra, hogy 100%ban teljesüljön az ingatlanértékesítési cél, fõleg azért, mert a
kijelölt ingatlanjaink nagy része
üdülõtelek. Az adóbevételek területén más a helyzet. Az adócsoport erõteljes felderítési és végrehajtási tevékenységének köszönhetõen nõtt az adóbevétel a 2008as évhez képest. Itt várható, hogy
a tervszámok nagy százalékban
teljesülnek.
Mi az álláspontjuk a szintén
óriási pénzt igénylõ gátfelújítással kapcsolatban?
A frakciónk nagyon fontos beruházásnak tartja a gátberuházást.
A 2006-os árvíz után készült egy
felmérés, amely a gát egyes szakaszait életveszélyesnek nyilvánította. Véleményünk szerint elengedhetetlen lett volna ennek a
szakasznak a megerõsítése. Megértem, hogy pályázati pénzbõl az
egész szakasz megépítése lenne a
legoptimálisabb a város számára,
azonban a Dunának nem lehet
megmagyarázni, hogy a kivitelezés befejezéséig ne áradjon.
Senki számára nem lenne kívánatos, hogy egy esetleges árvíz
elmossa a belvárost, csak azért,
mert négy évig nem történt ez
ügyben érdemi elõrelépés.
2010. FEBRUÁR 12.
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Sószórók ügyeletben
Súlyos tízmillió forintokba kerül a nagy havazás a városnak, a Városi Szolgáltató Zrt. munkatársai a fõbb közlekedési útvonalakat, valamint a kisebb utcákat is folyamatosan tisztítja.
Sok múlik a lakosság együttmûködésén is. A kérdéseinket Horváth Józsefnek, VSZ Zrt.
vezérigazgatójának tettük fel.
BOKOR TAMÁS
Két hete hófehér a város. Mivel kezdték a hó eltakarítását,
milyen technika áll rendelkezésükre?
A Városi Szolgáltató kilenc gépjármûvel kezdte meg az önkormányzat kezelésében lévõ utak
tisztítását, amelyek a köztisztasági szerzõdéssel összefüggõ téli
útüzemeltetési
szabályzatban
szerepelnek. Az idõjárási elõrejelzéseket tizenöt napra elõre
figyeljük az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja és más
internetes honlapok alapján. Három körzetre osztottuk a várost,
körzetenként három-három gépjármû teljesít szolgálatot. Van
közöttük olyan is, amelyik a mérete miatt különösen a belváros
takarítására alkalmas, és olyan
is, amelyik a meredek hegyi szakaszokra is fel tud jutni. Ezt a
gépparkot egészíti ki a kézi takarítást végzõ tízfõs brigádunk.
Miért van az, hogy néha
többször is ki kell vonulniuk
egy-egy területre?
A gépek mindegyike kettõs rendeltetésû, azaz hóekézõ és sószóró funkcióval is rendelkezik. A teljesítményük és a technikai paramétereik szerint osztjuk be õket
szolgálatra. A diszpécserünk folyamatosan szemmel tartja az
elõrejelzéseket, felkészíti a sofõröket a feladatokra, valamint végigjárja a területeket, és megtervezi a másnapi munkakezdés
részleteit. Ha egyetlen menetben

szórnánk ki a sót és tolnánk le a
havat, hiába végeznénk a munkát. Ezért legtöbbször két alkalommal kell az utakra kivonulni.
Ha másnapra csapadékot jelez
elõre a meteorológia, elõzõ hajnalban alásózunk, hogy hatékonyabb legyen a tisztítás.
Mi okozta a legnagyobb gondot az eddigi havazások során?
Január 30-án és 31-én extrém
mennyiségû hó esett, melyre a
médiumok szerint 1985. óta nem
volt példa. Eddig semmilyen
jelentõsebb panasz nem volt a
tömegközlekedési útvonalakon,
amely a nem megfelelõ teljesítésünkbõl adódott volna. Napi
kapcsolatban vagyunk a tûzoltósággal, a rendõrséggel és más hivatalos szervekkel, és folyamatosan tájékoztatjuk egymást. A
mellékutak takarítása rendben
haladt, megkaptuk a jogos észrevételeket. A Polgármesteri Hivatalhoz és az ügyeletes diszpécserünkhöz eljuttatott jogos észrevételeknek igyekeztünk hala-

Szentendrei hóstatisztika
Hóeltakarításban résztvevõ gépek
Hóeltakarításban résztvevõ emberek
Kézi takarítást végzõ emberek
Tisztított utcák száma

9 db
20 fõ
10 fõ
szabályzat szerint
(megtekinthetõ a
www.szentendre.hu honlapon)

Tisztított utcák felülete
Felhasznált só mennyisége
Hódiszpécserhez érkezett bejelentések száma
Hóeltakarítás eddigi költsége
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kézzel tisztított: 6000 m2
852 t
80 db
bruttó 40,25 millió Ft
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déktalanul eleget tenni. Dr. Dietz
Ferenc polgármester kérésére
hójelentést készítettünk, amelyet
a Városüzemeltetési Bizottság is
tárgyalt.
Mitõl függ, hogy mennyi idõ
alatt jutnak el a problémás
területekre?
A téli útüzemeltetési szerzõdés
mellékletében szereplõ utakat a
helyszíni bejárást követõen az
önkormányzat munkatársaival
határoztuk meg. A fõ szempontok
között szerepel, hogy az adott útszakasz a közösségi közlekedésben szerepet játszik-e, gyûjtõútként funkcionál-e, illetve különösen frekventáltan használatos-e.
A fentiek alapján négy kategóriába soroltuk az utakat. Amelyek az
I-II. kategóriába kerülnek, azok
elsõbbséget élveznek az úttisztítás során. Az elsõ szolgáltatási
osztályba sorolt utak kezelése a
havazás kezdetétõl számított félegy órán belül megkezdõdik, és a
II. osztályba tartozók tisztítását is
egy-két órán belül megkezdjük.
Mikor ér véget a rendkívüli
hóeltakarítási szolgálat?
November 15-én indul a téli útüzem, és március 15-ig tart, tehát
addig mindenképpen személyzeti
és gépi készenlétet tartunk. Amikor éppen nincsen feladat, az önkormányzat akkor is fizeti a készenléti költségeket. Egy kemény
január akár tizenötmillió forintos
költséget is jelenthet a város számára. A készenlét viszont megéri
a városnak: a múlt szombat-va-

sárnapi intenzív havazás ellenére
semmilyen fennakadás nem volt a
tömegközlekedési gyûjtõutakon.
Az erõs havazás idején hajnali
háromtól este hétig toltuk a havat. Külön kérésre múlt vasárnapra megszerveztük, hogy a Fõ
térrõl és a szakorvosi rendelõ
udvarából mintegy kétszáz köbméter havat szállítottunk el, és
megtisztítottuk a Volánbuszpályaudvar területét is. Büszkék
vagyunk arra, hogy a decemberi
havazás idején a Városi Szolgáltató Zrt. reakcióideje gyorsabb
volt, mint a fõútvonalak – a 11-es
fõút, a Szentlászlói út és a Sztaravodai út – tisztításáért felelõs
Magyar Közút Kht.-é.
Mi lesz a tavaszi olvadás után?
A köztisztasági szerzõdés alapján
az olvadás után el kell takarítanunk a szórásból származó nyomokat. Ez viszont az idõjárási
helyzet miatt egyelõre nem fog
egyhamar bekövetkezni. Ugyanakkor szeretném megjegyezni,
hogy a só -5°C alatt nem tudja
kifejteni a hatását, így nagy hidegben mi is csak takarítunk, de
nem szórunk feleslegesen.
Hogyan viszonyult a lakosság a hóeltakarításhoz?
Megköszönjük azoknak a lakóknak a közremûködését, akik a saját ingatlanjuk elõtt megtisztították a közterületet. Azzal is sokat
segítenek, ha a gépjármûveiket
nem hagyják kint az utcákon.
Nagyon nehéz az amúgy is szûk
utcákban szlalomozni a 2-2,5
méter széles hóekével, és ráadásul baleset- és rongálásveszélyes
is – sajnos könnyen elõfordulhat,
hogy a hóeke kárt tesz a szûk,
csúszós utcákban rossz helyen
parkoló autókban.
Milyen kötelességei vannak a
lakóknak?
A város honlapján (www.szentendre.hu) megtekinthetõ Szentendre téli útüzemeltetési szabályzata. Ugyancsak itt olvasható az
utak besorolása. Az anyagban felhívják a lakosság figyelmét arra,
hogy mindenki köteles az ingatlanja elõtti járda, valamint a járda
és az úttest közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület, illetve járda
hiányában az ingatlan határától
számított 1,5 méter széles területsáv tisztán tartásáról, a hóeltakarításról és síkosságmentesítésrõl gondoskodni.

PORTRÉ
ÓVODAI MINÕSÍTÉST KAPOTT A NAPHÁZA JÁTSZODA

internet szemléltetésre való használatával –, amivel máshol nemigen találkoznak a kicsik. Ezek
nemcsak a kézügyesség-fejlesztésben és az önkifejezés megtalálásában segítenek, hanem
sokszor már a komoly iskolaelõkészítési munka részei is egyben.

Pályázatokra készülve
KOLOS EMÕKE
Barackos út fölötti csendes
utcában immár hét éve mûködik az iskoláskor elõtti
nevelésre és óvodai funkciókra
szakosodott „Napháza Játszoda”,
amelynek híre barátságos hangulatának, az elért igen jó eredményeinek és szakmai színvonalának köszönhetõen évek óta szájról szájra jár a kisgyermekes szülõk körében. Tavaly novemberben
pedig – egy több éves elõkészítõ
munka eredményeképpen – az
intézmény hivatalos magánóvodai minõsítést kapott. A megváltozott körülményekrõl, az átminõsítés miértjérõl és a jövõbeli
tervekrõl kérdeztük az intézmény
fenntartóját, Bádonyi Kingát.
Bár eddig papírforma szerint
nem óvodaként mûködött a
Napháza, ennek ellenére évek
óta a túljelentkezés volt rá a
jellemzõ. Miért volt szükség
mégis a nem kis erõfeszítést és
energiát igénylõ óvodai átminõsítési folyamat végigvitelére?
Valóban eddig is jó visszajelzést
kaptunk a munkánkra mind
szülõi, mind szakmai oldalról, de
intézményként így mégis hivatalossá válik a szakmában elfoglalt
helyünk. Szeretnénk megmutatni,
hogy kistérségi nevelési intézményként is magas szinten helyt
tudunk állni. Legfõképpen azonban a további fejlesztésekhez, az
EU-kompatibilitás eléréséhez vezetõ út lehetõsége vonzott, az
uniós pályázatok elérhetõségéé,
ami óriási lökést adhat az
intézménynek.
Milyen változás várható az
óvoda életében?
Az intézmény irányítását hivatalosan Dömötör Rita látja el, õ
felel a pedagógiai programért, a
minõségirányításért. A Napháza
rendszerében az óvodákhoz hasonló módon mûködött eddig is,
azaz felelõsen kidolgozott pedagógiai program mentén zajlott az
éves munka; kiemelt hangsúlyt
fektetve a sportra, a vizuális nevelésre és az iskolai felkészítésre.
Az óvoda napi életében így érzékelhetõ változás nem lesz, hisz

fotó

KOLOS EMÕKE
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Bádonyi Kinga (39)
Az Iparmûvészeti Egyetem grafika-,
illetve az ELTE vizuális kommunikáció,
rajz- és mûvészettörténet szakán
végzett középiskolai tanárként.
Jelenleg a BME Intézményvezetõ
szakán készíti diplomamunkáját.
Korábban reklámgrafikusként, illetve
díszlet- és jelmeztervezõként dolgozott.
Két évig az Agy Mûvészeti Iskola
igazgatója volt, illetve több szentendrei
általános- és középiskolában tanított.
Két gyermeke van. Hobbija a
természetjárás, a síelés, a biciklizés
és természetesen a Napháza
Magánóvoda minden mennyiségben.

ezt csináljuk évek óta, és ugyanez
folytatódik most intézményes formában is. Fenntartó-tulajdonosként továbbra is napi szinten
részt veszek az intézmény életében, és figyelve a világ és az
elvárások alakulását, számos
fejlesztési lehetõségben gondolkodom. Ez nemcsak a korszerû
eszközök, udvari játékok beszerzését jelenti, hanem a körülöttünk lévõ világ egyre szélesebb
körû megismertetésének lehetõségét is, akár uniós mintaóvoda
formájában is.
Nem túl nagy feladat ez egy
hazai óvoda számára?
Muszáj elõre tekinteni. Lehet,
hogy nagy szavaknak tûnik, de a
Föld ivóvízkészlete véges, a káros
környezeti hatások pedig sok
mindent megváltoztathatnak. Véleményem szerint idõvel elkerülhetetlen lesz egy komolyabb migráció, így meg kell tanulnunk elfogadni, hogy tõlünk eltérõ nyelvû, bõrszínû, kultúrájú emberek

élnek majd együtt velünk. A
gyerekek még nagyon nyitottak és
érdeklõdõk más kultúrák iránt.
Ezt mi magunk is megtapasztaltuk, amikor tavaly a szokásos
nyári témahetek közé beillesztett
„Világok arca”-héten olasz, vietnámi, orosz, amerikai, holland
szülõk beszámolóiból ismerhették
meg a gyerekek az adott országok
szokásait, zenéjét, sõt ételeit is.
Rendkívül sikeres hét lett: imádták a gyerekek. Ezért késõbb szeretnénk cserekapcsolatot is létesíteni külföldi óvodákkal, ahol
közös projektek, például „A mi
karácsonyunk” keretén belül a
gyerekek feldolgozzák saját ünnepeiket, szokásaikat, és akár filmen megörökítve elküldik azt
egymás óvodájának.
Ahol most beszélgetünk, a
falakon a gyerekek munkáiból
készült színes tablók is rendkívül izgalmasan jelenítik meg
a témákat.
Valóban sokkal szabadabbá válik
a képalkotás, izgalmasabb lesz az
önkifejezés, ha mi, felnõttek nem
kényszerítjük rá a gyerekekre az
általunk megszokott sémákat.
Véleményem szerint egy óvodapedagógusnak szinte mentorként
kell megismertetnie a gyerekeket
az egyes technikák adta lehetõségekkel, és hagyni õket sémamegkötések nélkül alkotni. Mi a
kis gyereklétszámból adódóan
rengeteg olyan technikával tudunk dolgozni – a batikoláson,
nemezelésen túl például fotó- és
videotechnika bevonásával, az
XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Az óvodában nem a játék az
elsõdleges?
Természetesen az kellene, hogy
legyen, de ismerve az óvoda és az
iskola közötti hatalmas szakadékot, amellyel a gyerekeknek
meg kell birkózniuk, ma már
nagyon fontos, hogy az iskolai
elvárásokat és az óvodai lehetõségeket közelítsük egymáshoz.
Így – természetesen játékos formában, irányított foglalkozások
keretében – fokozatosan ráhangolódunk az iskolai életre is, ami
automatizálódva beépül a napirendbe, természetessé válik. A
gyerekek az iskolába kerülve így
már számos ismert dologgal
találkoznak, könnyebben megy a
beilleszkedés, az átszokás.
Hogyan viszonyulnak az
újításokhoz, a tervekhez a kollégák?
A munkatársi kapcsolatunkat
hihetetlen aktivitás és lelkesedés
jellemzi. A kollégák – akiket rendkívül sokoldalúan képzett, nagyszerû szakembereknek tartok –
maguk is gyûjtik a feldolgozható
témákat, vadásszák az ötleteket.
És ha ehhez pályázati lehetõség is
társul majd – amihez már most
sok szülõ felajánlotta kapcsolatrendszerét, szaktudását, tapasztalatát –, véleményem szerint
valóban óriási lehetõségek elõtt
állhatunk.

Pszichológiai Tanácsadás
Szentendrén!
Forduljon hozzám bizalommal,
ha
lehangolt vagy
feszült vagy
életvezetési, párkapcsolati
problémái vannak,
gyermeknevelési kérdésekkel,
ill. bármi egyéb problémával,
ami zavarja.
Füle Ágnes pszichológus
www.fuleagnes.fw.hu
06-70-612-6779
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ZÖLDPONT

HALVÁNYZÖLD HÁZ II.

Alak és hõátbocsátási tényezõ
Ezen dolgozatnak célja nem az energetika megismertetése A-tól Z-ig, hanem az érdeklõdés
felkeltése – így a felújítás vagy építés során az ismeretek alkalmazásával értékesebb épület
keletkezik.
a egy állat fázik, összegömbölyödik, így csökkenti a
külsõ hõleadó felületet. Ha
kinyújtózkodik, megváltozik az
állat térfogatának és hõleadó felületének aránya, ezért meleg
nyári napokon az állatok szétnyújtott lábakkal fekszenek jó hõvezetõ képességû felületeken. Az
épületek hõleadása is nagy mértékben függ az épület alakjától. A
rendelet három szintûvé tette a
megfelelõség bizonyítását.
a) Az épület összesített energetikai jellemzõje: az épület rendeltetésszerû használatának feltételeit biztosító épületgépészeti
rendszerek egységnyi fûtött térfogatra vonatkozó, primer energiában kifejezett éves fogyasztása
(kWh/m3a).
b) Az épület fajlagos hõveszteség
tényezõje. Ez a tényezõ erõsen

függ az épület hõleadó felületének és fûtött térfogatának arányától.
c) Rétegtervi hõátbocsátási tényezõ.
Az épületnek mindhárom szint
elõírásait teljesítenie kell.
A hõleadó felület és fûtött térfogat közötti összefüggést mérlegelni kell a tervezés folyamán, mert
ha ez az arány lenne a legfõbb
szempont, tele lenne a világ
gömb- vagy kockaalakú épülettel.
A köztudatba a rétegtervi hõátbocsátási tényezõ már beivódott.
Legtöbb ember az elmúlt évtizedek során találkozott a „K” érték
fogalmával, mivel ennek értéke
volt jellemzõje a hõszigetelésre
vonatkozó minõsítésnek. Ha építkezett vagy felújított valaki, valószínûleg alacsony „K” értékû
ablakot vagy téglát vásárolt a
fûtési költség csökkentése céljá-

Johann Wolfgang Goethe:
A Villikirály

FÁK, BOKROK ÉS VIRÁGOK SZENTENDRÉN

H

Ki nyargal a szélben, az éjen át?
Egy apa az, õ viszi kisfiát.
Karjába szorítja gyermekét,
átadja teste melegét.
– Fiam, miért bújsz az ölembe, ki
bánt?
– Apám, nem látod a villikirályt?
Koronája fehérlik, uszálya suhan.
– A köd gomolyog, csak a köd
fiam! (…)
(Vas István fordítása)

Nem tudom, eszébe jutott-e valakinek a szentendrei Bükkös-patak
mentén végigkanyargó úton sétálva vagy kerékpározva Goethe komor hangú balladája. Pedig a
társítás nem alaptalan. Az idézett
verset ugyan magyarul Villikirálynak, Rémkirálynak vagy Tündérkirálynak ismerjük, a német
cím: Der Erlkönig, azonban szó
szerint „égerfa-királyt“ jelent.
(Tulajdonképpen ez is félrefordítás: a gyûjteménybe, ahonnan a
költõ a ballada történetét átvette,
dán eredetibõl németesítve került
át, így lett „elverkonge“ után Erlkönig, noha az eredeti a skandináv mitológia alakjaira, az elfekre
utal.)
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ból. Az új szabályozás szerint a
„K” jelölése U-ra változott.
Az évek során az U értéke az
1957-es szigeteletlen kisméretû
téglafal 0,96 W/m2K-rõl 2006-ra
0,45-re csökkent és elõreláthatóan 2025 -re 0,25-re fog csökkenni. Ezen folyamat eredményei
voltak a különbözõ téglaféleségek
egyre javuló U értékei, mivel a
gyártók is igyekeztek egyre jobb
hõtechnikai értékekkel bíró termékeket elõállítani.
Az új szabályozás meghatározza
az egyes épületszerkezetek elõírt
hõátbocsátási tényezõit, melyek
közül néhány a következõ: külsõ
fal 0,45 W/m2K, fûtött tetõteret
határoló határoló szerkezetek
0,25 W/m2K, alsó zárófödém fûtetlen pince felett 0,50 W/m2K.
Érdekesség, hogy a tetõszerkezetnek kedvezõbb értékkel kell bír-

A mézgás éger
Hogyan juthat errefelé eszünkbe
az Erlkönig? Természetesen az
égerfákról. A Bükkös-patak felsõ
szakaszán, a 11-es út hídjától
fölfelé a patak mentén többékevésbé megmaradt ez eredeti
égeres. Egyenesen feltörõ törzsük
fõ oldalágai csaknem vízszintesen állnak; bizony az éjszaka
sötétjében egy lázas kisfiú könnyen hiheti, hogy érte nyúló,
óriási karokat lát.
Mi, városlakók azonban egy darabka õstermészetet tisztelhetünk
a Bükkös-patakot kísérõ „erdõben“. A mézgás éger ugyanis az
õshonos növénytakaróban kétféle
társulást részesít elõnyben: az
egyik a kisebb-nagyobb vízfolyásokat kísérõ, a rendszeres áradások következtében magas talajvízállású, olykor vízzel borított
patakparti égerliget, a másik a ma
már ritkaságszámba vehetõ, védettséget élvezõ égeres láperdõ. A
szentendrei nyilván az elsõre
példa, egyúttal valószínûleg az
egyetlen részben természetes nö-
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vényzet Belvárosunkban (leszámítva a Duna ártéri erdejét). Esztétikai, városképi értékén túl nem
mellékesen, ma még élõ ökológiai
folyosó, számtalan madár fészkelõhelye, ahol az eredeti aljnövényzet néhány megmaradó tagja is
vívja még utóvédharcát.
A mézgás éger a három hazai faj
közül a leggyakoribb. Könnyen
felismerhetõ: kérge sötét-vörösesbarna, az idõs példányok héjkérge
függõlegesen és kisebb mértékben
vízszintesen berepedezik, míg a
fiatal hajtások kérge szürkésbarna. Lombleveleinek alakja is
„egyéni”: a csúcsán többé-kevésbé kicsípett. Bár aprók, mégis
feltûnõek a termõs virágzatok
barkái, ahol a támasztólevelek

nia, mint a külsõ határoló falaknak. Ezzel véget ér az az építõipari rutin, hogy a 10x10 cm-es
szarufa közötti üveggyapot szigetelés „biztosan” elég lesz.
A jelenlegi elõírások szerinti hõátbocsátási tényezõk európai szemmel nézve még a gyenge elõírások
közé tartoznak, ezért várhatóan
az elkövetkezendõ évek során a
folyamatosan változó elõírások
közé fognak tartozni. Az EU a
szabályozást a tagállamok saját
jogának tekinti, mivel egységes
szabályozás nem lehetséges, mert
például az olaszországi és svédországi meteorológiai viszonyok
nem hasonlíthatók össze.
A rendelet kiadása lendületet
adott a hagyományostól eltérõ,
ún. ökoházak, energiatakarékos
házak, passzív házak és aktív házak építésének. Ezekrõl az épülettípusokról a késõbbiek folyamán
még írni fogok.
A következõ alkalommal a hõhidasság és a hõátbocsátási tényezõ közötti összefüggésrõl írok.
NAGY ISTVÁN
építész tervezõ
naisti@citromail.hu

elfásodnak, és érés után a virágzat tobozszerûvé válik (csak
emlékeztet a fenyõfélék tobozaira,
de nem azonos azzal: áltoboz).
Bár az éger mifelénk soha sem
volt erdészeti haszonfa, mégsem
mondható haszontalannak. A levegõ hatására sárgásvörösre
színezõdõ fája igen alkalmas tetszetõs bútorok, faeszközök anyagának. Jól pácolható és kiváló
húsáruk füstölésére is. Jellegzetessége továbbá, hogy szilárdsága
a vízben fokozódik, így víz alatti
tárgyak készítésére a legelterjedtebb faanyag: Velence és Amszterdam házai égerfa-cölöpökön
állanak – évszázadok óta.
Jóllehet, a mai gyógyszerkönyvekben már nem szerepel, az éger
gyógynövény is. Az Alni cortexnek nevezett kéreg 10-20% cseranyagot tartalmaz. Fõzetét mandula- vagy torokgyulladások esetén gargalizálószernek használták, bélvérzés esetén beöntést alkalmaztak vérzéscsillapító hatásának megfelelõen. A népi gyógyászatban a levelei és az áltobozok is helyet kaptak.
Magyarországon 2009-ben a mézgás éger (Alnus glutinosa L.) az
év fája.
LÁSZLÓ-BENCSIK ÁBEL

KULTÚRA

RAPPAI ZSUZSA
át nagyszerû volt. A Szeresd Szentendrét bál.
Olyan, amire már régóta
vágytunk. Jelmez mögé bújva újra
gyermekké válhattunk, gondtalanul játszhattunk, szórakozhattunk, nevethettünk.
Ennyi jókedvû szentendrei polgárt
még nem láttam együtt.
Az érkezõket – bármennyire is ismertek a városban – nehéz volt
beazonosítani, hiszen a játékos

H

Bálint = Valentin

Állt a bál
A bál fõvédnöke, dr. Dietz Ferenc
– aki erre az estére Vámpírrá vált
– köszöntõje után este nyolc órakor elkezdõdött a mulatság. A
Bálanya, Balogh Zsuzsa angoltanár és a Bálapa, Kemény Zoltán
tervezõgrafikus mindenekelõtt
bemutatták a szervezõket, a Szeresd Szentendrét Egyesület tagjait: dr. Gyarmatiné Buzás Anitát,

Scheiber Hugó: Hölgy álarccal

összecsukható bicikli volt. A
Hófehérke jelmezes boldog nyertes egybõl végigkarikázott a báltermen! S mindemellett nagyszerû ételek és kiváló italok is
várták a bálozókat a „szentendrei
ízek utcájában”. Igazi kulináris
remekek, szentendrei éttermek,
cukrászdák, fogadók és borcégek
válogatott kínálatát ehették-ihatták a bálozók.
A farsangi mulatság summázata
mindenképpen az kell, hogy legyen:
ismételjük évente! Jó buli volt.
És mint már oly sokszor az elmúlt
években, köszönet illeti a Szeresd
Szentendrét Egyesület lelkes tagjait és támogatóit, hogy megajándékoztak bennünket egy újabb
felejthetetlen közös élménnyel.

KÖSZÖNJÜK!
A jelmezverseny nyertesei

kedvû farsangozók jobbnál jobb
jelmezeket találtak ki maguknak:
önjáró kincsesláda, Jing és Jang,
Scheiber Hugó: Hölgy álarccal –
lappangó, védett kép, New York-i
rendõr, Paradicsomleves ABCtésztával, Szerdatörpe, Jacqueline
Sparrow, Szökõkút, Bálphegor – a
Ferenczy Múzeum fantomja, Zsák
és a Foltja, Közmatróz, Varázsló,
Kismacska, Zorro, Hófehérke-héttörpe és a többiek, Vámpír és Boszorkány, Mikulás, Kalóz, Autószerelõ, A Fõorvos úr, PiktÚr és
társaik.

Fekete Jánost, Musza Györgyit,
Ruza Natasát és Pelle Csillát. Az
említett „bálszülõk” vezényelték
végig a programot. Ami igazán
változatos volt: élõzene, táncbemutató, a SZEVASZ színház elõadása, Méhes Csaba elõadómûvész fellépése. A Malibu tánczenekar jóvoltából a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek nosztalgiát elõidézõ slágereire táncolhatott a közönség. Közben a Bailar
tánccsoport salsára is tanította a
vállalkozó kedvûeket. Az est jelentõs programpontja volt a Szeresd Szentendrét-díj jelképes átadása az inkognitóját megõrizni
kivánó Laci bácsinak, aki évek
óta fáradhatatlanul teszi ki Szentendre frekventált pontjain a saját
maga által készített mûanyag
szemétgyûjtõket és felirataival
figyelmezteti az arrajárókat a
város tisztaságának megtartására. A jelmezversenyre és a
tombolára rengeteg ajándék gyûlt
össze különbözõ felajánlásokból:
kerámiák, festmények, grafikák,
különleges borok, kávé, csokoládé, táskák, pénztárca, ajándéktárgyak, lámpa. A fõ díj pedig egy

A Polgármesteri Hivatalnak, hogy a
díszteremben rendezhettük meg az
I. Szeresd Szentendrét jelmezbált,
dr. Dietz Ferenc polgármester úrnak
a fõvédnökséget.
A fantasztikus ízeket és italokat az alábbi
szentendrei helyeknek: Palapa mexikói
étterem, Adria tea és kávéház, Dixie
salátabár, BeoCafé Pizzeria, WalkWay
palacsintázó, Kõhegyi turistaház,
Garázs szendvicsbár, Dézsma étterem,
Új Mûvész étterem, Café Christine,
Kereskedõház Café&Restaurant,
Aranysárkány vendéglõ, Városháza
étterem, Biochef, Rosinante fogadó,
Corner panzió és étterem, Cár pálinka,
Surányi cukrászda, Skanzen pékség,
Heim sütöde, Szamos cukrászda, Dalmát
kávézó, Gomba kávézó, Pearl Natural Vivien ásványvíz.
Az értékes tombolatárgyakat a szentendrei üzleteknek: www.hajthato.hu,
Luminart lámpastúdió, Kisház
ajándékkereskedés, Kósa Reneszánsz
Kerámia Stúdió, La Mocca Kft, Rose
Home ajándékbolt, Borbarátok,
Tündérellátó, Vakondnyár pólóbolt, ATITI
ruhakereskedés, Spauza Medical
Wellness ház, Oázis szépségszalon, Vén
Kecske galéria, Játékvár, GABO
cipõbolt, Fekete János, Édeni édességek,
Skanzen, Nagy Sándor képkeretezõ
mûhelye - Mûvészbolt, Bihon Gyõzõ festõmûvész, Nemes Nedûk Borszaküzlet,
Maholányi Gabi keramikusmûvész, Pap J.
György festõmûvész, Giro-sisak
webáruház, Fülöp Zsolt.
Mindenkinek a hangulatot, a jelmezeket,
a fergeteges táncot és azt, hogy együtt
voltunk. Jövõre veletek ugyanitt!
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Szent Bálint (Valentin vagy
Valentinus) keresztény mártír
volt az ókori Rómában.
Névnapján, február 14-én
a szerelmesek, a jegyesek,
az ifjú házasok, a lelkibetegek,
a hasfájósok és az epilepsziások
védõszentjének napját
ünnepeljük.
A tengeren túlról a rendszerváltozással egyidõben áthullámzó Valentin-napi divathóbort
tehát valójában egy árucikké
silányodott õsi ünnep.
Egyes források szerint három,
mások szerint két azonos nevû
szent is ismert a III. század
idejébõl. A Valentinus név,
amelynek jelentése erõs,
egészséges, a latin valens
szóból ered és nagyon népszerû
volt ebben az idõben.
Szent Bálint ünnepét 496-ban
I. Gelasius pápa rendelte el, aki
a legenda szerint megelégelte a
farkastestû Lupercus isten kiengesztelésére rendezett pásztorünnep hagyományát: a sorsolással összeboronált párok
házasodását. A Lupercalia (vagy
Februa) szertartásaként a
lányok urnába dobták nevüket,
s ezekbõl a nõtlen férfiak húztak egyet. A szerelmi sorsolással
összekerült párok gyakran az
ünnepek után is együttmaradtak, s a következõ évi ünnep
idején összeházasodtak. I. Geláz
(Gelasius) pápa a véletlenszerû
házasodást betiltotta, február
14-ét pedig Szent Valentin
napjává avatta.
A 14. századtól Angliában és
Franciaországban a jegyesek és
a fiatal házasok védõszentjévé
vált Bálint. A 19. században
már üdvözlõkártyákat is küldtek
egymásnak a szerelmesek ezen
a napon. A hagyomány szerint
az elsõ Valentin-napi üdvözlõkártyát maga a névadó küldte.
II. Claudius császár uralkodásának idején egy római pap ellenszegülve a császári utasításnak,
titokban összeadta a nõtlenségre ítélt katonákat szerelmesükkel. A császár ezért
börtönbe záratta és elrendelte
kivégzését. A raboskodó
Valentin a börtönben beleszeretett zárkaõrének lányába,
s halála elõtt szerelmes levélkét
küldött a lánynak, melyet így írt
alá: „A te Valentinod”.
-SZN2010. FEBRUÁR 12.
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A remény hírnöke
Marci Endre, a fehér
elefánt
Marcipánból készült ízletes
mását február 14-étõl bárki
megvásárolhatja a Dumtsa Jenõ
utcában, a Szamos Marcipán
Múzeum Cukrászdában.
Minden eladott marcipán fehér
elefánt vételárából 200 forintot
a szentendrei Barcsay Jenõ
Általános Iskola, és a Baltazár
Színház kap fele-fele arányban.
Bõvebb információ
a www.szamosmarcipan.hu honlapon.

Farsang idején
ízkereszt napjától, január 6tól a nagyböjt kezdetéig,
hamvazószerdáig tart a keresztény egyházi évben az az ünnepi idõszak, amelynek hossza a
húsvét változó idõpontjától függ.
Már az Anjou uralkodók és Mátyás
királyi udvarában is voltak farsangi szokások. Jobbára azonban a
német polgári hatás érvényesült.
Ennek megfelelõn a farsang szót is
régóta ismerjük, 1363-ban személynévként élt: „Stephanus dictus Fassyangg”, õ mainapság Farsang István lenne. Van ilyen vezetéknév ma is, elég a budapesti telefonkönyvbe lapozgatni, abban Farsang is van, és Fasang is található.
Eleink a hajdani századokban minden bizonnyal a régi bajor-osztrák
Vaschanc, Vassang szót vették át,
csak hosszú s hanggal, rs-sel vagy
másként: fassang, fansang. Megvan a szó a déli németben, a szerbben és a horvátban. A magyar
nyelvjárásokban szintén különféle

V

változatok élnek, ami a jövevényszavak esetében meglehetõsen
gyakori.
A magyarországi farsangi népszokások vízkereszttõl a farsang
farkáig: farsangvasárnap, farsanghétfõ és húshagyókedd napokig
tartottak. Jellemzõ volt az adománygyûjtés, a köszöntõk, a fonóbeli, tollfosztóbeli jelmezes, maszkos játékok és a táncmulatságok.
Nõnek, viselõs asszonynak öltözött férfiak, gólyát, kecskét, lovat,
medvét megjelenítõ alakoskodók,
kormos vagy lisztes arcú, tollakkal
díszített és zsákba, kifordított
bundába, szalmafonatba bugyolált
alakok vettek részt a városi, falusi
vagy házi farsangoláson.
Jellegzetes farsangi étel a fánk,
van ahol papuskának nevezték.
Ha rétest sütöttek, és a rétestészta
jól nyúlott, ebbõl arra következtettek, szerencsés lesz-e a család a
következõ idõkben. Lehetõleg
fekete tollú tyúkot vágtak, annak
a mája is szerencsét hoz. A farsangi ételekbõl szokás volt egy-egy
darabkát eltenni, ezt gyógyszernek
vélték a jószágok betegségeinek

MUTASD MEG A FILMED!
A 4. B.I.G. diákfilm fesztiválon nevezhet bármely
magyarországi oktatási intézmény diákja 19 éves
korig. Nevezni lehet 2007. január 1. után készített,
max. 15 perc hosszúságú filmekkel. Nevezési díj és
témamegkötés nincs. Egy jelentkezõ nevezhet több
alkotással is. Elõzsûrizés nincs. A nevezett alkotásokat filmes szakmai zsûri értékeli, de lesz közönségszavazás is! A nyertes alkotók értékes díjazásban
részesülnek.

Pályázati felhívás
A Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázis területén (Szentendre)

kávéautomaták, valamint büfék
üzemeltetésére
A pályázatok térítésmentesen átvehetõk
a Dózsa György út 12-14. szám alatt (laktanya)
február 15-tõl március 3-ig, 16 óráig.

KEDVEZMÉNYES ÁRON
BIZTONSÁGI ÕR KÉPZÉS INDUL!
2010. február 15-én 16.30 órakor
A SZENTENDREI HELYÕRSÉGI KLUBBAN (HEMO)
Egyéni igényekhez igazított oktatás,
Moduláris képzés!
A tanfolyam teljes ára vizsgadíjjal: 55.000 Ft
Részletfizetési lehetõség! Fegyvervizsga!
Elhelyezkedésében segítünk!
Részletes felvilágosítás: 06-30/ 727-83-58-as,
06-20/548-33-43-as telefonszámon.

Konténeres sitt szállítást
és ömlesztett anyagok
(sóder, homok, termõföld stb.)
szállítását vállalom.
Tel.: 30-296-6797
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gyógyítására. Hamvazószerdáig,
de legkésõbb csonkacsütörtökön
minden farsangi ételnek el kellett
fogynia.
A farsangi vénlánycsúfolásnak is
számos módja volt, például a tuskóhúzás, a kongózás, vagyis zajkeltés és rigmusmondás a férjhez
még nem ment lány háza elõtt.
Húsz éve Paláston (ma Szlovákia)
a felnõttek lepedõbe, medvebõrbe
öltözve járták a házakat a faluban,
s kolbászt, szalonnát, farsangi
fánkot kaptak mondókájukért:
Hajtsátok ki a farsangot,
majd szép éneket mondok,
futok, megyek Dunába,
fogok fényes halacskát,
teszem tányérkámra,
küldöm Istenkémnek.
Isten tartson békességbe,
angyal vigasságba,
Kerekes Antal házánál
tõketüzet raktunk,
kerülj, tyúk, gerlice,
ketten, ketten nyomdogáljuk.
BÜKY LÁSZLÓ

Nevezési határidõ: március 5., péntek 14 óra
A filmeket a Bródy Imre Oktatási Központ videó
stúdiójába kell eljuttatni: 1048 Budapest, Langlet u
3-5. (A következõ formátumokban és hordozókon
fogadunk el filmeket: AVI, videoDVD, videoCD, mpg,
VHS, D8, miniDV. Fontos: PAL, 25 fps!)
Információ és jelentkezési lapok igénylése:
istvandabi@wp.pl. A fesztivál idõpontja: március
12., péntek 15-20 óra, ÚJPESTI POLGÁR CENTRUM
színházterme (Árpád út 66.)

KULTÚRA
Valentin-nap
a Kecskés Együttessel

Egy kiállítás margójára
Február 3-án nyílt meg a Városházán Lukács Tibor festõmûvész jubileumi kiállítása. A szép
számban jelenlévõ megnyitó közönség az évfordulóhoz méltó verniszázst tolonghatott végig.
Az ünnepség elsõ mozzanata
Gyermán Júlia felemelõ hegedûjátéka volt. Dr. Dietz Ferenc polgármester úr bevezetõjében lelkesen méltatta a mûvészt és a
Városházán nyíló kiállításokat.
Eszmefuttatása a kiállítás címérõl
– Elidegenedés – és a szentendreiségrõl, elgondolkodtató és alkalomhoz illõ volt. Majd Kertész
József csodálatos versmondása
következett – ezekben a percekben az ember úgy érezte, jó Szentendrén mûvésznek lenni, jó, hogy

lélõt egy arctalan, teremtett világba. Átiratai a kiemelt motívumot
egy másik, reális, vagy éppen
metafizikus dimenzióba helyezik
át. Mindezt úgy, hogy nem bántja
az elõképet, sõt valamiféle többletenergiával látja el azt. Alakok,
akik csak beszélgetnek vagy állnak egy ajtó elõtt, alakok, akik
kaszálnak vagy „otthonkában”
kapálgatnak a kertben. Alakok,
akik Ferenczy Károly muskátliját
ültetik egy XXI. századi cserépbe.
Jó kiállítás, szép anyag. Lehet,

Lukács Tibor festõmûvésznek Kertész József gratulál

ilyen ünnepek színesítik az életet.
Aztán Mezei Gábor mûgyûjtõ
megnyitó beszédét hallhattuk, aki
mint alkotó ember és mûpártoló,
belülrõl ismeri a mûvészlét belsõ
folyamatait, a mûgyûjtés fontos
részleteit. Jó volt hallani, hogy
valaki trendekrõl függetlenül,
„örömbõl” gyûjt. Jó volt hallani,
hogy megtörténhet a csoda, hogy
egy falon láthatóak Korniss,
Vajda Lajos és Lukács Tibor alkotásai…, mert a név ugyan számít,
de ha valami még feltétel nélkül
tetszik is, az valami más. Mezei
Gábor szavai elhitették velünk,
mûvészekkel, hogy ha az alkotó
elhivatott, szorgalmas és odaadó,
mindenre van esélye… Megjelölt
ugyan egy idõpontot az alkotó
halála után 30 évvel, de azon
inkább derültünk. A megnyitó
beszédét, mint az összes többi
beszédet és produkciót, hangos
taps kísérte.
A kiállítás pedig nagyon szép.
Lukács Tibor alkotásai frissek,
színesek és komolyak. Szuggesztív erõvel szippantják be a szem-

hogy egy tágasabb tér tovább
fokozhatná a pozitív benyomásokat. De mint tudjuk, Szentendrén nem könnyû „kortárs”
kiállító mûvésznek lenni. Reméljük egyszer még lesz Szentendrén
egy olyan kiállítótér, ahol ehhez
hasonló és más remek kiállítások
még méltóbban mutathatják meg
egy mûvész alkotásait és a szentendrei mûvészetet.
Fenti írás nem méltatás, csak
gratuláció egy kitûnõ kiállítás
ürügyén.
PISTYUR IMRE
(…) Ha már így hozta a sors, élni
kívánok az alkalommal, hogy
néhány mûgyûjtõi tapasztalatomat megosszam Önökkel. (…)
Eleinte, amikor azt tapasztaltam,
hogy a szakértõ látogatóim rá
sem néznek azokra a képekre,
amelyeket nem az általuk jó ismert mûvészek festettek, még
véletlennek tartottam a dolgot.
Ma már azonban tudom, hogy szó
sincs véletlenrõl. László Károly
szerint ma már nincsenek gyûjtõk, csak befektetõk vannak. Ez a

szélsõséges nézet bizonyára nem
teljesen helytálló, de nincs
messze a valóságtól. A mûvészettörténészek esetében azonban ez
a feltételezés mit sem ér! Õket
nyilván nem az üzleti lehetõségek
motiválják.
Hanem micsoda? Szomorúan
tapasztalom, hogy valamiféle csõlátás van a dolog mögött. Ismert
nevek vannak az agyakban kódolva, egyszerûen nem vesznek észre
egy képet, amelynek a szerzõje
nincs benne a címlistájukban,
akkor sem, ha az az Ámos, Anna
Margit vagy Bálint Endre mellett
tíz centiméterre van. (…)
Holott Lukács Tibor mûvei pontosan ugyanabban a kategóriában
vannak, mint a jól ismert, ma
már klasszikusnak számító mesterek. Az a tapasztalatom, hogy
az igazi érdeklõdés a mûvész
halála után húsz-harminc évvel
kezd igazán megnyilvánulni.
Hogyan kerülök ide én most
mégis? Úgy, hogy engem mint
gyûjtõt, mindig is az új felfedezés
érdekelt a legjobban. Nemhogy
nem a beérkezettség vonzott, hanem talán éppen ellenkezõleg, az
a minõség, amely még meglehetõsen ismeretlen. (…)
Mi az, ami igazán vonz egy mûvész munkásságban? A személyiség egyedisége, az, ha olyasmit
látok, ami nem egyszerûen (no ez
sem nagyon egyszerû) egy jól
bevált irányzat folytatása, hanem
valami új és egyedi, olyasmi, ami
nem volt, ami most születik – és
Lukács Tibor mûveit az elsõ pillanattól kezdve ilyennek láttam.
Tisztelt befektetõk, tudom ajánlani, tessék Lukács-képeket vásárolni, magas kamatot fog hozni!
És ami az itt látható képeket illeti,
hát azokat nézni kell, és nem beszélni róluk.
(Mezei Gábor mûgyûjtõ megnyitó
beszédének szerkesztett változata)
XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

A Kecskés Együttes Balassa
Bálint istenes és világi énekei
(török zene, hajdútáncok) címû
elõadása február 13-án, szombaton 18 órakor kezdõdik az
együttes kamaratermében
(Dumtsa-Ignatovity utca sarok).
Közremûködik: Nagyné Bartha
Anna, Lévai Gábor, Nagy Edina,
Lévai Péter, Bernáth Tibor, Sipos
Ákos bûvész, Molnár Péter és
Orsolya, Nagy Emese, Pálmai
Árpád, Szilvay Ingrid, dr. Szabó
András, Kecskés Péter, L. Kecskés András mûvészeti vezetõ.
Belépõ 1000 Ft, tanulóknak,
nyugdíjasoknak 500 Ft

„Köszöntõlopó” kaláka
Hívjuk szeretettel barátainkat,
ismerõseinket Bálint napján
február 14-én, vasárnap 17
órára a Városháza dísztermébe.
A mostani Bálint-napot azért
találták ki a „Fülemülék”, hogy
olyan népi, nemzeti értékeket,
ami az együtténeklés örömében
rejtõzik, ne hagyjanak elveszni.
Ezzel ellensúlyozni szeretnék az
angolszász eredetû Valentin-nap
– számunkra – túlhangsúlyozását. Annyi szép köszöntõ ének
és szokás ne tûnjön el nyomtalanul nemzeti kultúránkból.
Az estet megnyitja: dr. Dietz
Ferenc polgármester.

Húsz év után újra
az irodalomban
Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt február 16-án, kedden 19 órakor a Pest Megyei
Könyvtár olvasótermébe, ahol
Antall István irodalmi szerkesztõ Kurucz Gyula íróval beszélget
munkásságáról és a Tükörben a
halál címû regényérõl.

HEMO-programok
A Helyõrségi Klubban (Dózsa
György út 8.) február 19-én,
pénteken 18 órától zenés-táncos estre hívják az érdeklõdõket
a Campari Band Tánczenekar
közremûködésével. Helyszín a
büfé, belépõ 800 Ft.
23-án, kedden névnapi-születésnapi köszöntõ a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub szervezésében.
Jelmezes farsangi felvonulás.
Helyszín az étterem.
25-én, csütörtökön színházbusz
indul a József Attila Színház
HALLO, HALLO! címû
elõadására.
2010. FEBRUÁR 12.
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

KIADÓ LAKÁS

Jó állapotban lévõ, keveset futott
Keeway motor olcsón eladó. Tel.
06-70-336-5530.

Szentendrén, belvárosban, újszerû, I. emeleti lakás 85 ezer
Ft/hó, valamint 35 nm-es üzlet
120 ezer Ft/hó kiadó. Tel. 06-30454-4431. 06-30-331-8393.

ÁLLÁS
A Gondozási Központ Szentendre
Iskola-egészségügyi Szolgálata
pályázatot hirdet iskolaorvos
munkakörbe határozatlan idõtartamra, teljes munkaidõben.
Feladatok: az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.
3.) NM rendelet szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása.
Illetmény: A Kjt. rendelkezései az
irányadók. Pályázati feltételek:
orvosi egyetemi diploma (csecsemõ-gyermekgyógyász), önéletrajz
és motivációs levél, erkölcsi
bizonyítvány. A munkakör április
1-jétõl tölthetõ be. A pályázat
benyújtásának határideje: március 23. További információ: (26)
311-964.
Fizikai munkára keresek strapabíró fiatalembert kézi mozgatású
raktárba, Pomázra. 6 napos
munkáért, fizetés 120 ezer Ft/hó.
Tel. 06-30-965-9444.
Szentendrei vendéglátóba keresek pultos, illetve felszolgáló
lányokat. Tel. 06-30-758-9138.
Pomázi telephelyû cég keres
Winkler+Dunnebier Helios
102 gépre gépbeállítót.
Mechanikai, papíripari,
nyomdász vagy hasonló
területen szerzett munkatapasztalattal. Önéletrajzot a
hirdetes@eurokft.hu címre
várjuk.

Szentendrén, a HÉV- és
buszvégállomástól 200 m-re,
külön bejáratú 65 nm-es tetõtéri
lakás kiadó. Tel. 06-20-347-4002.

séggel: 55 ezer Ft/hó. Tel. 0670-311-5347.
Szentendrén, téglaépületben, a
HÉV-végállomásnál 65 nm-es
lakás egyedi mérõórákkal kiadó.
Tel. 06-30-444-5820.
110 nm-es lakás a Kaiser's
mögött kiadó. Tel. (26) 311-414,
312-110.

Igényes lakás kiadó. Tel. (26)
314-489, (18 órától).

Szentendrén, a Dózsa György út
37. szám alatt 150 nm-es,
emeleti lakás kiadó bármilyen
célra. Tel. 06-20-919-0795.

Ady Endre úton bútorozatlan,
családi ház hosszú távra kiadó.
Tel. 06-70-451-4180.

Lakás hosszú távra kiadó. Tel.
06-20-398-5592.

Szentendrén, kiadó 1 fõ részére
1 szoba+fürdõszoba (konyha
nincs) hosszú távra, rezsivel
együtt 45 ezer Ft-ért. Kaució
nélkül! Tel. 06-30-540-3516.
Szentendrén, a Füzesparkban 44
nm-es lakás kiadó hosszú távra.
Tel. (26) 317-378, 06-20-6653639.
Lakás kiadó Szentendrén, a
Püspökmajor-lakótelepen,
csendes környezetben lévõ,
parkosított, 55 nm-es, III. emeleti
(két szoba, bútorozott konyha,
fürdõszoba, WC, beépített
szekrény, erkély). Az erkélyes
szoba az óvárosra néz. Kiváló
budapesti buszközlekedéssel és
infrastruktúrával rendelkezik
(közért, zöldséges, patika,
könyvtár, uszoda). Musza
Györgyi, 06-20-983-5166 vagy
muszagyorgyi@nskeret.hu.
Tahitótfalun új építésû, 40 nm-es
kis ház kiadó alacsony rezsikölt-

Kiadó a Rózsakertben 55 nm-es,
2 szobás, felújított, parkettás,
parkra nézõ erkélyes lakás.
Egyedi gázfûtés, alacsony közös
költség, sorompóval õrzött
parkolóval, rendezett
körülmények. Tel. 06-20-4750458.

Tahiban jó helyen, egyszintes,
100 nm-es polgári ház 20 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.
Lakótelepen korrekt, 55 nmes lakás 9 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Eladó kis ház a szentendrei HÉV
állomásnál, 230 nm telekrésszel,
garázzsal, 14,5 millióért. Tel : 0630-620-9787

OKTATÁS
Tanárnõ matematikatanítást, korrepetálást vállal. Tel. 06-30-4877593.
Történelem, magyar, mûvészettörténet korrepetálás általánosés középiskolásoknak Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-30540-5639.

Computerklinika: számítógépjavítás, karbantartás,
vírusirtás, bõvítés, telepítés.
Hívjon bizalommal! Tel. 06-30857-2653.
Asztalos munkát vállal: fából mindent. Tel. 06-30-319-7278, (26)
318-219.
Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, villanytûzhely és
mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-2479072.
Eldugult? Segítünk!
A kiszállás ingyenes. Tel. 0620-917-7555, www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.

Téglaházban 1,5 szobás, I. emeleti lakás kiadó a Püspökmajorlakótelepen. Tel. 06-30-6512612.

Angol nyelvtanfolyamok, magánórák, vizsgára felkészítés, társalgás, fordítás. Tapasztalt, dinamikus, de türelmes „angolhont”
többször megjárt fiatalemberrel.
Tel. 06-70-527-3879,
cserip12@hotmail.com.

Lakások, lakóházak, raktárak,
irodák bérelhetõk. Tel. 06-30299-0376.

Olasztanárt keresek, aki házhoz
jönne tanítani. Tel. (26) 312-231,
06-30-487-8688.

TÁRSKERESÕ

LAKÁS, INGATLAN
Eladó Szentendrén, a Vasvárilakótelepen 70 nm-es, cirkófûtéses, 1 szoba, 2 félszobás, étkezõs lakás 19,5 millió Ft-ért.
Ingatlanközvetítõk ne hívjanak.
Tel. 06-20-515-7119.
Fantasztikus hangulatú, kétszintes 185 nm-es családi ház,

Matematika-korrepetálás nagy
tapasztalattal! Kérésre házhoz
megyek. Tel. 06-30-487-8855.

SZOLGÁLTATÁS
Építõipari cég vállal: családi
ház kivitelezését, szerkezetépítést, zsaluzást, zsaluzat
bérbeadását, gépi vakolást,
esztrich aljzat készítését, gépi
földmunkát és épületek bontását. Tel. 06-30-746-5510, email: pipabau@gmail.com.
Mi nem csak félre hányjuk! Teljes
körû hóeltakarítást elszállítással
vállaljuk. Hasított tûzifát kis
mennyiségben kiszállítunk. Tel.
06-20-523-0253.

1485 nm-es telekkel eladó
Pilismaróton, Malompatak
partjánál. Télikert, cserépkályha,
oziris fûtési rendszer, riasztó.
Irányár: 28,5 millió Ft. Tel. 06-20431-5438.

Kõmûves, ács, tetõfedõ és
kertépítõ munkák. Kisebb megbízásokat is szívesen teljesítünk.
Tel. 06-30-311-9231.

Szentendrén, az Óvárosban
családi ház (120 nm-es ház, 533
nm-es telek) 26 millió Ft-ért
eladó. Magánszemélyek hívását
várom. Tel. 06-20-450-1652.
Rózsa utcai lakótelepen garázs
eladó. Tel. 06-30-203-9193.

Az OTTHON SEGÍTÜNK Szolgálat önkénteseket keres kisgyermekes családok segítéséhez. Ha
szeret gyerekekkel foglalkozni és
van heti 2-3 szabad órája, várjuk
jelentkezését felkészítõ tanfolyamunkra. Tel. 06-209-103-767,
www.otthonsegitunk.hu.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70241-8999.

Ne ébredjen egyedül!
Szentendrei fényképes
társkeresõ iroda várja személyre szabott segítséggel, diszkrécióval. Tel. 06-20-8232025.

ÜZLET
Szentendrén, belvárosban, újszerû I. emeleti lakás 85 ezer
Ft/hó, valamint 35 nm-es üzlet
120 ezer Ft/hó kiadó. Tel. 06-30454-4431. 06-30-331-8393.
Szentendre Óvárosában 16+25
nm-es üzlethelyiség eladó. Tel.
06-30-203-9193.
Szentendre belvárosában
utcára nyíló földszinti 23 nmes üzlethelyiség kiadó. Tel.
06-20-411-3091.
Üzlethelyiség kiadó
Szentendrén, a Bogdányi út
44. szám alatt. Tel. (26) 314067.
A Püspökmajor-lakótelep
üzletközpontjában új építésû
(minden tevékenységre
megfelelõ) üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-20-550-8585.

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

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBEFOGADÓJÁT

A szentendrei Emberélet Alapítvány
képzett önkéntesei megkezdték
mûködésüket a térségben élõ daganatos
betegek ellátásában
SEGÍTÜNK:
lelkisegély nyújtás Bach virág terápia
életmód tanácsadás egyéni v. csoportterápia, betegápolási tanácsadás,
egyénre szabott étrendi tanácsadás
sorstársi segítõ szolgálat betegápolási
eszközök beszerzése, kölcsönzése stb.
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EGON

BOSTON

akita keverék kan. Január 6-án fogta
be a gyepmester a Gyöngyvirág
utcában. Mutatós, nagyon szép,
kiváló házõrzõ válik belóle.

fajtatiszta középkorú beogle kan.
Február 4-én a Vitéz utcában fogta
be a gyepmester.
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OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta
Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink díjmentesek!

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

PROGRAM

P'ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas,
diák: 650 Ft

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK
február 12-én pénteken
délután 6 órakor

MUZSIKUSPORTRÉK
Halmos Béla népzene kutató
népzene történeti elõadás
sorozata
NETI SANYI (55') rendezte:
Szomjas György
(Belépõjegy: 600 Ft)
február 14-én vasárnap
délután 2-6 óráig

TÉLÛZÕ VIDÁMKODÁS
február 18-án csütörtökön
délután fél 6 órakor

ORSZÁGÚTON fekete-fehér,
feliratos, olasz filmdráma, 110
perc, 1954
rendezte: Federico Fellini
este fél 8 órakor
HÖLGYSTAFÉTA (sorozat)
NÕKRÕL-NÕKKEL-NEM CSAK
NÕKNEK-POLITIKAMENTESEN
Meghívott vendégünk:
Petrás Mária népdalénekes
és keramikusmûvész
Beszélgetõtárs: Schaffer
Erzsébet író, újságíró
A programsorozat fõvédnöke: dr.
Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc
polgármester úr felesége
A sorozat médiatámogatója: a
KÉPMÁS CSALÁDI MAGAZIN
(Belépõjegy filmmel együtt 800 Ft,
csak az elõadásra: 400 Ft)
február 20-án szombaton
délelõtt 10.30 órakor

BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
GYÖRGYLOVAG
ÉS A SÁRKÁNY
Utána: Játszóház-lovagi játék
A Trambulin Színház elõadásában
(Belépõjegy: 900 Ft, 3 fõre: 2400 Ft)
február 23-án kedden
délután 5 órakor

VALAMIKOR RÉGEN...
Szentendrei utcák, házak,
emberek

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Február 12. péntek 18 óra

ADATOK SZENTENDRE
MÚLTJÁHOZ
Dr. Kállay István jogtörténész
elõadása
Február 19. péntek 18 óra

AZ 1945 ELÕTTI RENDVÉDELMI SZERVEK
Bank Barbara kutató elõadása
Kolping Család
Egyesület
Török köz (PéterPál templommal
szemben)

2. A BELVÁROS SZÍVE,
AZ ÖREG FÕ TÉR
Török Katalin vetítéssel kísért
10 részes várostörténeti sorozata
minden hónap utolsó keddjén

február 15. hétfõ

18.00 A LEGBÁTRABB
VÁROS (98') kh.:12
20.00 UTOLSÓ JELENTÉS
ANNÁRÓL (100') kh.:12

(Belépõjegy: 500 Ft)
február 16. kedd
február 25-én csütörtökön
délután 6 órakor

DunaP'Art Filmklub
SZERELMES FRANCIÁK A
FILMMÛVÉSZETBEN 9 részes
sorozat
5. EPEKEDÕ SZERELMES
fekete-fehér, feliratos,vígjáték
(1962) 90' rendezte: Piere Étaix
február 26-án pénteken
délután 6 órakor

PORTRÉFILM A 60 ÉVES
AKNAY JÁNOSRÓL
A vetítés után kötetlen beszélgetés Aknay Jánossal.
Házigazda: Szakolczay Lajos
mûvészettörténész
BARICZ KATALIN fotográfusEMÓCIÓK címû kiállítása február
15-ig megtekinthetõ.
Felnõtt jegyek ára: 750 Ft
Nyugdíjas-diák jegyek ára: 650 Ft

18:00 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121') kh.:12
20.15 A LEGBÁTRABB
VÁROS (98') kh.:12
február 17. szerda

17:00 KOCCANÁS (67') kh.:16
18:15 THE BROTHERS
BLOOM-SZÉLHÁMOS
FIVÉREK (113') kh.:12
20:15 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121') kh.:12
február 18. csütörtök

18:00 ORSZÁGÚTON (110')
20:00 HÖLGYSTAFÉTA:
vendégünk: Petrás Mária
népdalénekes
– beszélgetõtárs: Schäffer
Erzsébet
február 19. péntek

17:45 KARÁCSONYI
TÖRTÉNET (150') kh.:12
20:15 CHÉRI – EGY

MOZIMÛSOR
február 12. péntek

16:00 ALVIN ÉS A
MÓKUSOK 2. (96')
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK Neti Sanyi (kisterem)
18:00 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121') kh.:12
20.00 ISTEN HOZTA AZ
ISTEN HÁTA MÖGÖTT (106')
kh.:12
február 13. szombat

14.00 ALVIN ÉS A
MÓKUSOK 2. (96')
15:45 DAN ÉS A SZERELEM
(98') kh.:12
18:00 UTOLSÓ JELENTÉS
ANNÁRÓL (100') kh.:12
20:00 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121') kh.:12

GOMBATANFOLYAM SZENTENDRÉN
KURTIZÁN SZERELME (92')
kh.:12
február 20. szombat

10.30 BÁBSZINHÁZ KAKAÓVAL
– GYÖRGYLOVAG ÉS A
SÁRKÁNY Trambulin Színház
14:00 ALVIN ÉS A
MÓKUSOK 2. (96')
15:45 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
17:30 KARÁCSONYI
TÖRTÉNET (150') kh.:12
20:00 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121') kh.:12

február 14. vasárnap

14-18 TÉLÛZÕ
VIDÁMKODÁS – családi
délután mesével,
maszkozással, tánccalmuzsikával
18:00 A TEST ÖRDÖGE (110')
20:00 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121') kh.:12

február 21. vasárnap

Február 20. szombat 16 óra

Február 13. szombat

HIT ÉS TAPASZTALAT
AZ ÉLÕ IGAZSÁGRÓL
Dr. Csókai András idegsebész
elõadása

BÁLINT-NAPI KONCERT
WHY NOT! KONCERT

KIÁLLÍTÁS
Vajda Lajos Stúdió
Péter-Pál u. 6.
TREZOR – Németh Krisztián
képzõmûvész kiállítása
Megnyitja: Készman József
mûvészettörténész (Mûcsarnok).
Megtekinthetõ február 28-ig,
péntek, szombat, vasárnap,
idõpontegyeztetéssel: 20/4750458, 70/398-6764.

KONCERT
Erm's Étterem
Kossuth L. u. 22.

Gyógyhatású gombák, ehetõ és mérgezõ hasonmás
gombapárok, kirándulások a természetben, könnyed
hangvételû, szórakoztató oktatás. Nyolc elõadásból és
öt kirándulásból álló gombaismereti tanfolyam indul a
P'Art Moziban, Duna-korzó 18. alatt Lukács Zoltán gombaszakértõ vezetésével. A vetítéssel egybekötött elõadások kéthetente március 3-tól, szerdai napokon 18:00
órától 19:30-ig tartanak. A terepgyakorlatok hétvégén
lesznek. Fakultatív vizsgázási lehetõséggel.
A tanfolyam ára 12 000 Ft, legalább 15 fõ jelentkezése
esetén indul. Érdeklõdés, jelentkezés: Lukács Zoltánnál
06-30-447-1235.

14:00 ALVIN ÉS A
MÓKUSOK 2. (96')
15:45 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
17:30 ORSZÁGÚTON (110')
19:30 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121') kh.:12

Belépés: díjtalan
www.myspace.com/
whynotmusicgroup
Asztalfoglalás szükséges:
06-26/303-388

GYEREKEKNEK
Pest Megyei Könyvtár
színházterme
Pátriárka u. 7.
Február 19. péntek 10 óra

HOLLÓ EGYÜTTES:
HÁROM GÖRBE
LEGÉNYKE
Weöres Sándor legismertebb
gyermekverseibõl készített
összeállítás. Az elõadás szereplõi
mindvégig a gyerekek.
Belépõjegy: 600 Ft
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SPORT

Nagyvillámi síelés
Január 31-én a Cházár András TKI (volt Bárczi Gusztáv iskola)
maroknyi csapata különleges vasárnapra ébredt. A nap érdekességét
nem csupán a 30 cm-es hótakaró jelentette, amely puha dunyhaként
pihent a városon, hanem a várva-várt kirándulás Visegrádra, a
Nagyvillámra.

A gyerekek két lelkes kísérõvel indultak útnak, sílécekkel és
szánkókkal felszerelkezve. A síterepre érve óriási jókedv kíséretében
megkezdõdött a diákok síoktatása. Ez volt az elsõ alkalom az iskola
történetében, hogy a gyerekeknek lehetõségük nyílt szervezett síoktatáson részt venni.
Köszönet ezért a Honvéd Kossuth Sportegyesületnek, amely támogatásával biztosította az esemény sikerességét. A közös örömön felbuzdulva ezt a vasárnapot hagyományteremtõnek szánjuk.
TYROLER BEATRIX

Kézilabda

Jazztánc

Kezdõdik a pontvadászat a NBI/B férfi kézilabda-bajnokságban. Az elsõ
fordulóban a mieink Pler csapatát fogadják. Szeretettel várják a
szurkolókat február 13-án, szombaton a Móricz Zsigmond Gimnázium
tornacsarnokába: az ifik mérkõzése 16 órakor, a felnõtteké 18 órakor
kezdõdik.

www.sportkapu.hu/body-holly
ALAKFORMÁLÁS – TARTÁSJAVÍTÁS
HARMONIKUS MOZGÁS
A JAZZTÁNC MEGISMERTETÉSE
KLASSZIKUS ÉS MODERN ZENÉKRE
TÁNCELÕKÉSZÍTÕ OVISOKNAK
(4-7 ÉVES KORIG)
HÉTFÕ-SZERDA 16.00-16.45
JAZZTÁNC GYEREKEKNEK
(8-12 ÉVES KORIG)
HÉTFÕ-SZERDA 16.45-17.45
TERVEZETT CSOPORTOK:
KEZDÕ JAZZTÁNC 13-18 ÉVES KORIG
KEZDÕ JAZZTÁNC FELNÕTTEKNEK

Helyszín: Barcsay Jenõ Általános Iskola
Információ: Pintér Andrea – 06-30/399-44-65
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Lehet Más a Politika a Pilisi
Dunakanyarban
A Lehet Más a Politika (LMP) február 5-én Szentendrén is hivatalosan bejelentette országgyûlési
kampányának kezdetét, bemutatta térségi programját és egyéni képviselõ-jelöltjét, KUKORELLY
ENDRE író-költõt.
Ezt a pártot az a felismerés hozta létre, hogy már
hiába választunk négyévente új képviselõket, a
korrupció, a széthúzás, a tarthatatlan közállapotok maradnak a régiben. Nem egyszerûen egy új pártra, de még inkább új közbeszédre,
új közgondolkodásra, gyökeresen más politizálásra van szükség a
szó eredeti, nemes értelmében. Az LMP programjáról, céljairól és
mûködésérõl az alábbi címen bõvebben olvashatnak: http://lehetmas.hu/rolunk
Sepsei Gergely, az LMP területi koordinátora arra kérte az egybegyûlteket, hogy kitöltött ajánlószelvényeikkel – a kopogtató-cédulákkal – támogassák az LMP képviselõjelöltjét, mivel egy nem egészen egyéves pártnak összehasonlíthatatlanul nehezebb összegyûjteni az induláshoz szükséges 750 cédulát, mint a húsz év elõnnyel
induló versenytársaknak.
A cédulákért az alábbi elérhetõségeken történõ egyeztetés után elmegyünk, vagy leadhatók Szentendrén, a HÉV-végállomásnál található Fuji Foto Centrumban (Vasúti villasor 3/A) és a http://lmpilisbuda.blog.hu címen található további gyûjtõhelyeinken. Csak
együtt sikerülhet, együtt viszont valóban képesek vagyunk a változtatásra!
LMP PILIS-BUDAVIDÉKI TERÜLETI SZERVEZETE
PilisBudavidek@lehetmas.hu, 20/416-8579

Fizetett politikai hirdetés

