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VÁROS
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõtestületének Kulturális,
Oktatási és Kisebbségi
Bizottsága meghirdeti az
Oktatási pályázatot az
Oktatási Alapban biztosított
1 millió Ft erejéig.
Pályázat nyújtható be minden
olyan tevékenységre, programra,
amely elõsegíti a honismeret, a
szentendreiség (lokálpatriotizmus) kialakítását, a magyar történelem helyi vonatkozásainak
megismertetését a nevelési,
oktatási, szabadidõs tevékenységek során (pl. tanulmányi, kulturális, történelmi iskolai és városi versenyek, a gyermekek
szabadidõs tevékenységét gazdagító rendezvények, stb.), illetve a
határon túli magyarság – különös
tekintettel a testvérvárosokra –
életének és kultúrájának, jobb
megismerését célzó programokra
(pl. rendkívüli osztályfõnöki, történelem, irodalom földrajz vagy
egyéb tanóra, vagy iskolán kívüli
tevékenység keretében). Elõnyben részesülnek a több városi
résztvevõvel zajló programok!
A pályázattal kapcsolatban
érdeklõdni lehet: Dala-Nagy
Katalin oktatási referensnél,
26/503-337; e-mail:
dala.nagy@ph.szentendre.hu)
valamint az Ügyfélszolgálat telefonszámán: 26/503-368.
A pályázat benyújtása a 34/2009
(X.26. ) Önk.sz. rendelet 14. § és
1. sz. mellékletének figyelembe
vételével történik, amely a
www.szentendre.hu honlap
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Önkormányzat címszó alatt található. Ez ad felvilágosítást pl. a
pályázati adatlapról, beadandó
mellékletekrõl, elszámolásról,
szerzõdéskötésrõl stb.

az egyes Alapok részletes
pályázati kiírása a www.szentendre.hu honlapon a Pályázatok
menüpont alatt megtalálható, és
a pályázati adatlap is letölthetõ.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselõtestületének Kulturális,
Oktatási és Kisebbségi
Bizottsága meghirdeti a
Táborozási-, Közmûvelõdésiés Nemzetközi kapcsolatok
ápolása c. pályázatokat a
Kulturális Alapban biztosított 6,7 millió Ft erejéig.
BELFÖLDI TÁBOROZÁS
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.
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
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, a testvérvárosokba látogató szentendrei és az
onnan ide látogató diákok, illetve
a tanult nyelvet külföldön gyakorló szentendrei diákok kiutazásának segítése.
KÖZMÛVELÕDÉSI
TEVÉKENYSÉG
A pályázat célja: Szentendre
város területén kulturális, közmûvelõdési tevékenységet folytató,
továbbá a város hagyományainak
ápolása, története, helytörténete,
értékeinek megmutatását felvállaló intézmények, civil
szervezetek, alkotó közösségek
támogatása. A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Schinkovits Lajosné, közoktatási
referensnél (Tel: 26/503-332),
valamint az Ügyfélszolgálat telefonszámán: 26/ 503-368
A pályázatok beérkezésének
határideje: március 18
csütörtök 17.00 óra
Valamennyi pályázatot a
Polgármesteri Hivatal Iktatójába
vagy Ügyfélszolgálatára kell leadni személyesen vagy megküldeni
levélben (Cím: 2000 Szentendre,
Városház tér 3.). A borítékon fel
kell tüntetni a pályázat nevét!
További információk: a
www.szentendre.hu honlapon.

Pályázat Szentendre Város
Környezetvédelmi Alapjának
2010-re vonatkozó felhasználására
Környezet- és természetvédelem
témakörében megvalósuló programok, tevékenységek, kiadványok támogatásának érdekében a képviselõ-testület Városüzemeltetési, Környezet- és
Mûemlékvédelmi Bizottsága
pályázatot ír ki a szentendrei társadalmi- és civil szervezetek,
szentendrei alapítványok, szentendrei közösségek, szentendrei
intézmények és a Szentendrén
mûködõ egyházak számára a
Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. Elosztásra kerülõ
összeg maximum 2 000 000 Ft.
Pályázni olyan környezet- és természetvédelem témakörében
megvalósuló programokkal,
tevékenységekkel, kiadványokkal
lehet, amelyek elõsegítik a
szentendrei lakosság környezetés természettudatosságának
erõsítését vagy valamilyen
környezetvédelmi, természetvédelmi probléma megoldását.
A pályázat beérkezésének
határideje: április 28. szerda 13 óra. Valamennyi pályázatot a Polgármesteri Hivatal (Városház tér 3.) iktatójába vagy
Ügyfélszolgálatára kell leadni
személyesen vagy levélben.
A borítékon fel kell tüntetni
„Környezetvédelmi Alap”
pályázat! További információ:
Sándorné Vincze Viktória
környezetvédelmi referens, (26)
503-310, www.szentendre.hu

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a 2010. évi költségvetési rendeletében a
következõ alapokat különítette el, melyeknek összegére az illetékes bizottságok pályázatot írtak ki:
• Egészségügyi Alap
• Egyházi Mûemlék Beruházási
Alap
• Környezetvédelmi Alap
• Kulturális és oktatási Alap
• Oktatási Alap
• Sport Alap
• Szociális Alap
• Városképi Beruházási Alap
A pályázatok lebonyolítása a Civil
rendelet elfogadását követõen
egységes, a rendeletben
meghatározottak szerint történik.
Minden alapra azonos pályázati
adatlapon lehet pályázni.
A pályázatok egységes feltételei,

XXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

2010. FEBRUÁR 26.

Pályázat városi sportverseny megrendezésére
A pályázat kiírója: Szentendre
Város Önkormányzata
A pályázat célja: Elõsegíteni a
városi sportversenyek szervezését, lebonyolítását
Pályázhatnak: a sportról szóló
(2004. évi I.) törvény szerint
alapvetõen sporttevékenység
folytatására szervezõdött és
egyesületi jogról szóló (1989. évi
II.) törvény alapján létrehozott,
nyilvántartásba vett és mûködõ
szentendrei sportegyesületek és
diáksport szervezetek,
azon egyesületek, amelyek a
2009. évi pályázati összeggel
határidõre elszámoltak.
Támogatás kérhetõ:
a) Sportegyesületek esetében: a
verseny megrendezésének
helyszínéül szolgáló sportlétesítmény bérleti díjára (szentendrei,
vagy kistérségi létesítmény bérlésére), a sportverseny rendezési
költségeire, dologi kiadásokra (pl.
felszerelés, rezsiköltség). Nem
kérhetõ támogatás adó illetve
más köztartozás kifizetésére.
b) Diáksport szervezetek esetén:
verseny megrendezésének költségeire, a versenyhez szükséges
felszerelés-, eszközök költségeire.
Tudnivalók a pályázathoz:
a) Késve, hiányosan leadott
pályázatok kizárásra kerülnek
b) A pályázatot benyújtó egyesületnek amennyiben a 2009.
évben nem pályázott, úgy 2010.

március 10-ig el kell juttatniuk
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatalának iktatójába vagy
ügyfélszolgálatához az egyesület
pontos adatait
c) A pályázatot benyújtó egyesületnek március 10-ig el kell juttatniuk a Polgármesteri Hivatal
iktatójába vagy ügyfélszolgálatához az egyesület által a 2009.
évben szervezett mérkõzések,
sportrendezvények pontos idejét
és helyét, a versenyeken elért
eredményeket.
Pályázat városi sportegyesületek és diák sportegyesületek támogatására
A pályázat kiírója: Szentendre
Város Önkormányzata
A pályázat célja: Elõsegíteni a
sportegyesületek és diáksport
egyesületek (elsõsorban utánpótlás nevelõ) munkáját és
mûködési feltételeit.
Pályázhatnak: a sportról szóló
(2004. évi I.) törvény szerint
alapvetõen sporttevékenység
folytatására szervezõdött és
egyesületi jogról szóló (1989. évi
II.) törvény alapján létrehozott,
nyilvántartásba vett és mûködõ
szentendrei sportegyesületek és
diáksport szervezetek közül azon
egyesületek, amelyek a 2009. évi
pályázati összeggel határidõre
elszámoltak.
Támogatás kérhetõ:
a) Sportegyesületek esetében:
sportlétesítmény bérleti díjára
(szentendrei, vagy kistérségi
létesítmény bérlésére), sportversenyek rendezési költségeire,
sportversenyen való részvétel
költségeire (utazás, nevezési díj),
dologi kiadásokra (pl. felszerelés,
rezsiköltség). Nem kérhetõ támogatás adó illetve más köztartozás
kifizetésére.
b) Diáksport szervezetek esetén:
versenyeken való részvétel költségeire, felszerelés-, eszközök
költségeire, versenyrendezés
költségeire.
c) A pályázatot benyújtó
egyesületnek amennyiben a
2009. évben nem pályázott, úgy
2010. március 10-ig el kell juttatniuk Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába
vagy ügyfélszolgálatához az
egyesület pontos adatait
d) A pályázatot benyújtó egyesületnek március 10-ig el kell juttatniuk Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába
vagy ügyfélszolgálatához az
egyesület által a 2009. évben
szervezett mérkõzések, sportrendezvények pontos idejét és
helyét, az elért eredményeket
e) A pályázatot benyújtó egyesület nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy a 2010. évben elért versenyeredményeket folyamatosan,
illetve legkésõbb 2010. október
30-ig az addigi, majd 2011.
január 15-ig az év további
részében elért eredményeket
eljuttatja a Polgármesteri
Hivatalba.
A pályázat beküldésének határideje: 2010. március 25.
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal iktatója
vagy Ügyfélszolgálati Irodája
(2000. Szentendre, Városház tér
3.) személyesen vagy postán.
A pályázati adatlap letölthetõ a
www.szentendre.hu oldalról, a
Pályázatok menüpont alatt.

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
Városi Gyógyszertár
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. (26) 505 779
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 27-28. Városi Gy.
Március 6-7. Vasvári Patika, Sas u. 10. (26) 312 825
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Éjjel-nappal hívható: 06-30415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
Az április 11-i és 25-i országgyûlési képviselõk választásával
kapcsolatos kérdésekben – igazolás-kérés, külképviseleti szavazás, mozgóurna igénylése stb. – a
Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportja hívható hétfõtõl
csütörtökig 8-tól 16-ig, pénteken
8-tól 12-ig a (26) 503-397 telefonszámon.

Új Pillanatfelvételek
Családi fotókiállítás
március 4-én, csütörtökön
17.30-kor a Városháza
Polgármesteri Galériájában
Szentendre ezen a napon
köszönti az újonnan beköltözõ
városlakókat.
Bízom abban, hogy városunk
szépsége, élhetõsége
a mindennapokban nyugalmat
és boldogságot hoz majd.
Célunk, hogy az itt élõk úgy
érezzék, számukra városunk
az igazi otthon. A Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiában
a város kiemelten foglalkozik
a hagyományok õrzésével,
de a jövõt is építi az idén
kezdõdõ beruházásokkal
és a lokálpatriotizmust erõsítõ
programokkal. Ezzel a fotókiállítással kívánunk lehetõséget
teremteni arra, hogy személyes
találkozások jöjjenek létre új
városlakók és „õsi” szentendrei
családok között. Jó alkalom ez
arra, hogy a szentendrei
közösség épüljön, ismerkedjen
egymással.
DR. DIETZ FERENC
polgármester

Hölgyek figyelem!
ÚJ DIVATÁRU ÜZLET NYÍLT
SZENTENDRÉN!
KÁLA Fehérnemû és Divatáru
üzletünket megnyitottuk
a Kanonok utca – Janicsár utca
sarkán
a Rendelõintézet
bejáratával szemben.
Minõségi fehérnemûk és divatáruk,
igen kedvezõ áron!
ÁLLANDÓ AKCIÓK!
KÁLA FEHÉRNEMÛ ÉS DIVATÁRU
Várjuk szeretettel!

A polgármester naplója
Február 26. (péntek)
09.00
18.00

HONVÉD ZÁSZLÓSOK KÖSZÖNTÉSE
Frissen végzett zászlósokat bocsátottak ki a Magyar Honvédség
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolában február 12-én. Az
OKJ 54. honvéd zászlós levelezõ szakképzésben negyvenen tettek
sikeres vizsgát három ágazaton, négy szakirányon. Részletek a 8.
oldalon.

TDM: VEZETÕVÁLTÁS
ÉS HATÉVES FINANSZÍROZÁS
Lemondás miatt a Szentendre és
Térsége TDM Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság ügyvezetõjeként február 2-tól új ügyvezetõ
lett kinevezve a pályázat lebonyolításának végéig, azaz várhatóan
március 31-ig Panyi Zsolt személyében. A városatyák ugyanakkor
úgy döntöttek, hogy hat éven
keresztül, azaz 2015 végéig évi
11 700 000 forinttal járul hozzá a
város a turizmusélénkítést szolgáló szervezet mûködéséhez a
TDM-pályázat megvalósításának
és fenntartásának idõszaka alatt.

LÉTRASZER SZENTENDRÉNEK
Hosszú várakozás után végre
magasból mentõ gépjármûhöz
jutottak a szentendrei tûzoltók. A
tûzoltóságok számára technikai
eszközök korszerûsítése céljából
kiírt pályázaton gond nélkül hozFür interessante
Sekretariatstatigkeiten
für einen
internationalen Manager suchen
wir eine Sekretarin
mit sehr guten Deutschkenntnissen.
Halbtagsarbeit bzw.
flexible Arbeitszeiten können vereinbart
werden.
Arbeitsort ware Szentendre/Pismany.
Bewerbungsunterlagen bitte an:

Polgármester Akadémia
Aknay Jánosról készült
portréfilm díszbemutatója
a P'Art moziban

Február 27. (szombat)
09.00
19.00

Polgármester Akadémia
Szentendre Gyökerei Baráti
Társaság hagyományõrzõ
farsangi bálja

zájutottak volna a szerkezethez,
ha a 32 millió forintos önrész
kifizetése nem okozna gondokat a
jelentõsen alulfinanszírozott szervezet számára. Ezért olyan megállapodás született, amely szerint
a hivatásos tûzoltók a pénzt a
2010-2011. évi önkormányzati
támogatás terhére részletekben
fizetik majd meg. A kiesõ önkormányzati támogatást a Tûzoltó
Parancsnokság a beszerzett eszköz használatával nyújtott szolgáltatások díjával pótolja.

Március 2. (kedd)

ÚJ JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ

09.00
15.00

Krumpliból készült ételekkel vártak izbégi iskola tanárai a szülõket, nagyszülõket, gyerekeket
az iskola ebédlõjében: az új
jótékonysági akció célja a tanulók
táboroztatásának megsegítése
volt. A becsületkasszába mintegy
250 000 Ft-ot sikerült „összefõzniük” az izbégi pedagógusoknak. Írásunk a 12. oldalon.

09.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Kisvezetõi értekezlet
KÖH egyeztetés
a térfigyelõ rendszerrõl és a
nagyprojektekrõl
Nagyvezetõi értekezlet
VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés
Mûteremlátogatás Bihon
Gyõzõnél

Március 3. (szerda)
Projekt megbeszélések
Duna-korzó gát egyeztetés

Március 4. (csütörtök)
08.30
15.00
17.30
18.00

Duna-parti fejlesztésekrõl
megbeszélés
Pro Szentendre tulajdonosi
bizottsági ülés
Megérkezõ városlakók
köszöntése a Városházán
„Új pillanatfelvételek“ fotókiállítás-megnyitó a
Polgármesteri Galérián

Valódi álomesküvõ!

Szentendre, Duna-korzó, Futó u. 4.
www.promenade-szentendre.hu

Telefon: (26) 312-626

promenade-szentendre@hotmail.com

Csodálatos
helyszínen,
Szentendre
belvárosában, dunaparti
éttermünkben
vállaljuk eküvök
megrendezését,
igényesen, a család
költségvetéséhez
igazított, elértehõ
árakon

Wentech Holding
2000 Szentendre, Jeges utca 1.
oder e-mail:
wendel.schindele@wentechholding.tonline.hu
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VÁROS

Szentendre
a médiában
A SZIGETMONOSTORI
KISHÍDRÓL VALÓSÁGOSAN
A Megyeri híd átadásával kapcsolatos napokban megjelent
információk pontatlanok. Több
mint 10 éve ismert, hogy Szentendre felé az autópálya-építés
keretében hidat kell építeni. A
Magyar Állam ez alól a kötelezettség alól próbál kibújni. Szigetmonostor és Szentendre között van megállapodás a híd helyével kapcsolatban. Szigetmonostor nem plusz követeléssel
állt elõ.
MTI ÖNKORMÁNYZATI

Vizesprogram a Dumtsa utcában
Lapunkban hetek óta foglalkozunk a belváros-rehabilitációs pályázattal, amelynek részletet
hétfõn mutatták be a lakosságnak. Az alábbiakban Deim Pál festõmûvész fejti ki véleményét,
ezúttal a vizes létesítmények nagy vitát kiváltó terveirõl.
A terv: kútfúrás a Barcsay
Múzeum kertkapujával átellenben
a kerítés falánál, szivattyú segítségével vízkiemelés. A víz a
Bükkös-patakig hol a felszíni, kb.
30-40 cm széles kb. 10-15 cm
mély árokban, hol az útburkolat
alatt rejtve, rácsozat alatt folyik.
Ha folyik! Nem tudni, hogy a kút
elég bõvizû lesz-e, ha szárazság
van, mennyi vizet termel, esetleg
elapad, vagy elromlik a szivattyú,
mekkora tározó kell, hogy az éjjel

járdában lesz majd kb. a Dumtsa
utca közepénél, és valahol lejjebb
is, majd a víz rejtve a patakmeder
oldalából folyik a patakba kis vízesés formájában. A „játék” sokba
került, az üzemeltetése és karbantartása is igen költséges a szakemberek véleménye szerint.
Az év kb. öt hónapján át csak
lyukat mutat a kis medence, víz
nincs benne, virág sem novembertõl márciusig. Ilyenkor már a
vendéglátó-teraszok sem mûköd-

SAJTÓSZOLGÁLAT

ÚJABB BKV-PAPÍROK INDULNAK A RENDÕRSÉGRE
A BKV feljelentést tett a szentendrei HÉV utastájékoztató
rendszerének kiépítésével kapcsolatban. A két éve átadott és
kilencvenkilenc millióba került
berendezés néha mûködik, de
többnyire semmilyen tájékoztatást sem ad.
MR KRÓNIKA
Külhoni példák a „vzesárkokra“

FESTÉSZETÉRT BÜNTETÉS?
Van, aki szerint díszíti a lepukkant falakat, mások szivacs
után kiáltanak. Nálunk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium próbál harcba szállni a
graffitik ellen. A 360 millió
forintos programot a Szeretem
Budapestet Mozgalom indította
el. A program elsõ felében az
aluljárókat kezdték el megtisztítani, a Szentendrei HÉV vonalán
és a Dózsa György úti
aluljárónál.
KULTÚRPART.HU

szivattyúzott víz nappal elég
legyen – szerintem ház nagyságú.
Éjjel elzárják a folyókat? Egy kútból ennyi víz nem jön, ha csak
szerencse folytán gejzírre nem
akadnak. A folyócska néhány,
talán három négyzetméteres tavacskát táplál, amiben vízi virágok lesznek, netán szobor is. A tavacskát körbe kell szegélyezni,
ami kb. 40 cm-re kiemelkedik,
hogy látható legyen. Az elsõ
„akadály” a Barcsay Múzeumnál,
a szemközti kerítésfal elõtt a

nek, az utcaképet ezek a betonvályúk „ékesítik”.
Nyáron a melegtõl a víz algásodik. Az algás beton (vagy nemes
kõ, mindegy) rendkívül csúszós,
életveszélyes (gondoljunk a gyerekekre), különösen a Bükköspatak oldalában kifolyó víznél.
Ha végigtekintek a Dumtsa utcán,
ezek a dobozként kiemelkedõ elemek nem javítják majd az „élményt”, idegen testek, nem kompatibilisek az utcaképpel, a város
karakterével, erõltetett, nem kívá-

Napvilágra került a sztori: otthagyták a zenekar zeneszerzõfrontemberét, Kollár-Klemencz
Lászlót a Kistehén Tánczenekar
zenészei. A hirtelen felfordulásról, a folytatásról, a készülõ új
lemezrõl és a Kistehén szépen
indult tengerentúli karrierjének
folytatásáról is beszélt az MR2Petõfi Rádiónak Kollár-Klemencz
László.
MR2-PETÕFI RÁDIÓ
Összeállította: DOBOS ÁGNES
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Jazztánc

KISTEHÉN

natos elemek, inkább közlekedést
akadályozók – és mindez ennyi
pénzért és a mûködésképtelenség
veszélyével!
A tervezett ivókutak „tömkelege"
is érthetetlen. A Lázár cár tértõl a
Bogdányi utcán, a Fõ téren és a
Dumtsa utcán a Bükkös-patakig
kb. öt ivókút létesülne. Minek?
Semmi értelme! Elegendõ a Tourinform irodánál (itt a legszélesebb
a Dumtsa utca, itt várakozhatnak
a turistacsoportok, információt
kaphatnak az irodában, ajándékvásárlásra, kávézásra is lesz lehetõség, azt sajnálatosnak tartom,
hogy a lángos sütödét megszüntetik) és a Fõ téren (a régi kút
helyreállításával), majd a Malomnál, a Pirk múzeum elõtti terecskénél.
A vizesprogramtól nem lesz értékesebb, szebb az utca, az idegenforgalom sem ettõl fog nõni.
A plázastílus itt nem idõszerû. A
szocializmus „Tüzép” korszaka,
majd a rossz modernizmus eléggé
hazavágta már a várost. Több
figyelmet érdemel a város karaktere.
A Duna-part áttervezésére is
érdemes pár pillantást vetni, ott
még nagyobb veszély fenyegeti
Szentendre városát.
DEIM PÁL
festõmûvész

Mindent egy helyen!

Ruha- és cipõjavítás
Patyolatszolgáltatás
Szentendre, Vasúti villasor 5/B

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

1000 ÉV+

Újabb fordulójához érkezett a belváros-rehabilitációs
óriáspályázat részleteinek lakossági bemutatása és véleményeztetése. A korábbi fórumokon, legutóbb december 5én már megismerhették a jelenlévõk az építészeti elképzelések egy részét, február 22-én pedig folytatódott az
ismertetés a Városháza dísztermében.
BOKOR TAMÁS
int ismeretes, a szentendrei történelmi belváros
újraélesztése három nagyobb területen valósul meg. A
pályázat egyik jelentõs eleme a
MûvészetMalom bõvítése és
funkcióinak szélesítése, a másik
részterület a Fõ tér, a Bogdányi
utca és a Dumtsa Jenõ utca arculatának frissítése, beleértve a Fõ
tér 12. szám alatti vendégház
korszerûsítését, a harmadik pedig a Tourinform Iroda átépítése
és modernizálása.
Az európai uniós támogatással
megvalósítandó pályázat kulcskifejezése, a „funkcióbõvítõ rehabilitáció” egyszerre utal a régi
örökség megõrzésére, továbbvitelére, valamint arra, hogy a
szellemi és épített formában egyaránt megnyilvánuló javakat új
funkciókkal kell ellátni. „Kétélû
kard” ez a definíció, hiszen számos fejlesztést lehetõvé tesz –
így valósulhat meg például a
turisztikai központ területének
jelentõs bõvítése, a városban járó-kelõ idegenek tájékoztatásának új, interaktív formába öntése, ugyanakkor számos –
egyébként szükséges – munkálatot kizár, így például nem kerülhet sor a támogatási pénzbõl a
mellékutcák burkolatának cseréjére, közmûkiváltásokra és
egyszerû, azaz funkcióbõvítéssel
nem járó épületfelújításokra. A
fórumon résztvevõk természetesen hiányolják az említett intézkedések megtételét, de érdemes
figyelembe venni, mutatnak rá
folytonosan a városatyák, hogy

M

a rendelkezésre álló egymilliárd
forintos keret szigorú elszámoltatása miatt a teljes pályázatot
„bukná” a város, amennyiben
olyan elemeket építene bele a
projektbe és valósítana meg önkényesen, amelyeket a kiíró nem
fogad el. Így aztán számos cél
elérése várat még magára.
Eközben azonban a most reálisan elérhetõ célok sem csekély
súlyúak.
A három elem közül a jelek
szerint a Dumtsa Jenõ utcának
és környékének burkolatcseréje
és arculatváltása bizonyul hónapok óta a legvitatottabb kérdésnek, legyen szó lakossági
fórumról, a Városfejlesztõ Egyesület összejöveteleirõl, vagy civil
beszélgetésekrõl. Sajátos képzavarral élve: a Kocsis Gáspár és
építésztársai által fémjelzett
anyag Dumtsa utcára vonatkozó
részének központi gondolata, a
sétálóutcává alakított közterületen végigcsordogáló mesterséges
patak kavarta fel leginkább az
állóvizet. A stúdió elképzelése
szerint egy körülbelül 20-30 cm
széles mederben a Fõ tér felõl a
Bükkös-patakba vezetne a víz
útja, amelyet egyébként búvárszivattyúval hoznának felszínre,
és a Barcsay-udvar elõtti területen egy vízlépcsõt is kapna. Az
ellene érvelõk legfõbb kérdése:
mi szükség van a Dunától mintegy ötven méterre párhuzamosan egy stilizált vízfolyásra,
amelynek ráadásul az üzemeltetési költségeirõl (a szivattyú
által felhasznált energia díja,
tisztítási költségek stb.) és balesetveszélyességérõl (botlásve-

haladhatnak majd. Ezzel a megváltozott utcaképpel sajátos mediterrán, élettel teli hangulat
jönne létre. Az ellenvetések között szerepel, hogy vajon elférnek-e a gyalogosok a fennmaradó
területen, mi garantálja, hogy a
kitelepülések csak a rájuk szabott
helyet veszik majd igénybe, és mi
történik, ha egy üzlet tulajdonost
vált, és esetleg már nem lesz
szüksége a kitelepülõ helyre.
Vannak, akik esztétikai szempontokat emlegetnek (pl. az árnyékolókat egységesíteni kellene,
elejét véve az ízléstelen napernyõk és igénytelen, környezetbe nem illõ ponyvák használatának), és akadnak, akik a biztonság miatt aggódnak (a középre
települt asztalok és székek megnehezítik a tûzoltók esetleges
vonulását). Kiderült, hogy a szakhatóságok (Tûzoltóság, ÁNTSZ,
stb.) elfogadták a terveket, a

utcabútorok telepítésének esetében is. A tervezõk mellé feláll
egy tanácsadó stáb is – Szentendre történetével foglalkozók
közül –, akik segítenek a részletek és az engedélyezési tervek
kidolgozásában. A Vuk Karadzsics téren a burkolatokból
minta kerül kialakításra. Ahogy
a fórumon érzõdött, akad még
némi ellenérzés a tervekkel
szemben, ez azonban az esztétikai aggodalmakon túlmenõen
fõleg abból fakadhat, hogy a
szokatlannak tûnõ megoldások
nagyobb félelmet keltenek, mint
amilyet ténylegesen elõ fognak
idézni. A megvalósítást követõen
a projekt legnagyobb eredménye
a megújult közterület lesz,
amely például a Dumtsa Jenõ
utcán megnyitandó új udvarok
és a meglévõ közterület egybekapcsolásának formájában ölt
majd testet.

KRIZBO

Vízfolyás
a Dumtsa utcán

tûzoltóság pedig szükséges esetén minden akadályon áttöri
magát, a károkozás ilyenkor nem
számít. A részletszabályok kidolgozása azonban – hasonlóan a
vízfolyás kezeléséhez – itt is
elengedhetetlen.
A harmadik, szintén építészeti
ötlet volt a Fõ tér szintkülönbségeinek áthidalása ún. „testek”
kialakításával. Ez azt jelenti,
hogy az épületek melletti másfél-kétméteres sávban az emelkedõ részeken a szintkülönbséget pódiumszerû magasításokkal szüntetnék meg, vízszintes
felületeket hozva létre a segítségükkel. Így a téren végignézve
a széleken lépcsõzetes mintázatok alakulnának ki. A Városfejlesztési Egyesület és más civilek javaslatára ezt a megoldást
a testület elvetette, de támogatta
például a Fõ téri ivókút létrehozását. A kérdés elsõsorban
esztétikai szinten, másodsorban
a praktikum szintjén jelentkezik,
ahogy a különbözõ mintázatú
burkolatok variálása és az új

fotó

FÓRUM A BELVÁROS-REHABILITÁCIÓRÓL

szély és társai) sem szabadna
elfeledkezni? Az alkotók központi gondolatként kezelik a vízfolyást, de amint kiderült, az
üzemeltetés részleteit még alaposan ki kell majd gondolni.
A Dumtsa utcával kapcsolatos
másik központi kérdés a „középre
település” tervezése. Sokan emlékeznek még arra, hogy 2006
nyarán az utcában dolgozó kereskedõk egy része hallani sem akart
arról, hogy sétálóutcává alakítsák a területet. Azóta a közvélekedés megváltozott, s e tekintetben konszenzus uralkodik a
helyiek között. A legújabb, a pályázati anyagban megjelenõ terv
szerint nemcsak hogy sétálóutca
marad a hely, hanem a kereskedõk – vagyis közülük azok,
akiknek a tevékenysége ezt indokolja – a közterület középsõ
sávjába települhetnek (s ezt a
részt másféle burkolattal is látják
el), így a gyalogosok az utca két
oldalsó sávjában, a falak, üzletportálok, kirakatok, illetve a középre települt teraszok között
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VÁROS
AZ ÚJ KÖZTEMETÕ A VÁROS EGYIK ÚJ KULTURÁLIS
IKONJAKÉNT IS MÛKÖDHET MAJD

Élet a halál elõtt
Még az õsz végén jött a hír: világsiker a szentendrei új köztemetõ terve. Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról
beérkezõ építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a
World Architecture Festival zsûrije Szentendre új köztemetõjének tervét, a budapesti A4 Stúdió munkáját. A vezetõ
tervezõvel, Kendik Gézával beszélgettünk.
BOKOR TAMÁS
Miért figyelt fel az önök fõvárosi építészstúdiója egy dunakanyari kisváros köztemetõpályázatára?
Amikor Szentendre 2007-ben kiírta a köztemetõ-pályázatot, a feladat érdekessége, szokatlansága
indított arra Maza Orsolya, Vilics
Árpád és Papp Zoltán szerzõtársaimmal, hogy részt vegyünk a
pályázaton. Tíz-húszévenként
adódik olyan lehetõség, hogy
temetõt vagy ravatalozót tervezhessenek az építészek.
Pusztán a téma különlegessége elegendõ volt, hogy belevágjanak a tervezésbe?
A pályázati kiírást dicséri, hogy
formabontó, XXI. századi építményt szeretett volna az önkormányzat. Ezt ráadásul szervesen
akarta hozzákapcsolni a város
kulturális életéhez, ami nagyfokú
kreativitást igényelt tõlünk.
Szentendre a képzõmûvészek, s
persze az építészek városa, s a kiíró is azt kívánja, hogy legyen
a temetõ szerves része ennek
a rendszernek, amely ráadásul a
profán céloknál jóval többre
képes. A város célja az, hogy az új
köztemetõt akár a turisták is látogathassák, s úgy mûködjön, mint
egy „XXI. századi ikon”.
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A díj átadója Simon Allford, a Brit
Építészkamara alelnöke és Kendik Géza,
középen a kitüntetéssel

Hogyan fogtak hozzá a tervezéshez?
Lázas kutatásba kezdtünk, vannak-e már hasonló modern temetõk a világban. Két ilyet találtunk,
egyet Stockholmban, egyet pedig
egy észak-olaszországi faluban,
ezek adták a terveink alapelveit.
Az olasz építész, Carlo Scarpa
munkájából, a Brion család temetõjébõl az anyaghasználat módját
lestük el. Õ egyetlen anyagot,
nevezetesen betont használt a
temetõ kialakításánál. Talán
ellentmondásosan hathat a beton
egyhangúsága és a temetõ modernsége, de az anyag kimunkálása, részletezettsége, tájba illeszkedése annyira döbbenetes hatást
kelt, amit szeretnénk továbbvinni, az ötven évvel ezelõtti terveket
persze továbbfejlesztettük. A másik példát a stockholmi temetõ
megalkotója adta, aki maximáli-
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san alkalmazkodott a környezethez, és a sírkert kialakítására
is ügyelt.
Mi okozta a legnagyobb gondot a tervezés folyamán?
Az egyik nehézség az volt, hogy a
várost elkerülõ, tervezett nyugati
tehermentesítõ út csaknem súrolja a temetõ területét egy nagyon
kicsi részen. Ide terveztük a sírkert kiszolgáló épületeit 2-300
négyzetméter alapterületen. Kitárt kar alakú épületegyüttest álmodtunk, amely a két végén épületté – ravatalozó és bejárati épület – szélesedik, így öleli körbe a
sírkertet. A sziklás talajadottság
megindította a fantáziánkat: ennek bõvítményeként terveznénk
meg a kõsziklából kifaragott
hatást keltõ, sziklaszerû fõépítményt. Koncepciónk szerint a tájba illeszkedés azonban nemcsak
szolidságot, hanem a textúra
visszaköszönését is jelenti. A
beton, mint építõanyag éppen
azért jó választás, mert alkalmas
arra, hogy homogenitása révén a
falak mellett akár a tetõ anyagát
is adhassa.
Esztétikai szempontból miért
jó, hogy újabb szürke betonépítmény kerül Szentendre határába?
Szó sincs arról, hogy szürke és
egyhangú lenne az épület! Mûszaki különlegesség, hogy fehér
látszóbetont használunk, amely
igen ritka cementbõl készül, legközelebb Prágában található. Ma
Magyarországon kevesen foglalkoznak ilyen technológiával. A
készülõ budapesti 4-es metró állomásainak 80%-a látszóbeton felületet kap. Bár az elsõ két, eddig
elkészült megálló nem sikerült
meggyõzõen, de a harmadik,
Bocskai úti állomásnál már sike-

rült megfelelõ hatást létrehozni.
Ez biztató, mert a majdani kivitelezõ számára nem mi leszünk
a „próbababák”".
Körülbelül mennyi idõbe telik
a temetõ megépítése?
Tervezõi szempontból azt mondhatom, körülbelül egy-másfél év
alatt építhetõ meg, de az építkezésen kívül sok feladatot kell még
végrehajtani. Nagy mennyiségû
terepmunka, fõképpen falültetés
szükséges a sírkert kialakításához. Ez a munka viszont a 30
hektáros sírkertnek csak az elsõ,
3-4 hektáros ütemét jelenti. Kerítés ugyan lesz, de nem látszik, a
kert 30 méter szélességû élõ
védõsávot kap a telepített fákból.
Egyetlen fafajtához, a nyírfához
ragaszkodtunk, amelyet annak
idején a tervtanács is javasolt,
mert színében is hasonlít az
épülethez. Az épülettõl távolodva
örökzöldek és gyümölcsfák váltakoznának.
Hogyan kerültek a tervek a
nemzetközi zsûri elé?
A World Architecture Festivalon
építészek írják ki a pályázatokat
építészek számára. Körülbelül
ezerötszáz pályamû érkezett 67
országból, amelyeket kb. 50 tagú
zsûri rangsorolt. A tervezett épületek kategórián belül a pályázatok alkategóriájában indultunk,
az egész versenyen egyetlen magyarként. Tízperces elõadás formájában mutattuk be a terveinket,
aminek eredményeként kategóriagyõzelmet arattunk. Ezután a
kategóriagyõzteseket meghívták
egy következõ közös megmérettetésre, amelyen csak egyetlen
mû, egy spanyol tervezõiroda
sanghaji expo-pavilonja utasította
maga mögé a szentendrei köztemetõ tervét.
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JAVULT A SZENTENDREIEK ADÓZÁSI MORÁLJA

Zárolt számlák –
hatékonyabb végrehajtás?
DUBNICZKI CSILLA

ban szeretném tájékoztatni, hogy
a határidõre – március 15-ig és
gyik ismerõsöm a napokban szeptember 15-ig – be nem fizetett
mesélte, hogyan járt tavaly adótartozás esetén az állami
novemberben. Kapott a adóhatóság és az önkormányzat
bankjától egy sms-t, hogy meg- adóhatósága is végrehajtási eljáérkezett a fizetése. Másnap, pén- rást indíthat, hiszen ugyanazokteken elment a boltba bevásárolni kal a jogosítványokkal rendela hétvégére, ám a pénztárnál kí- kezik mindkét szerv, és mindketnos meglepetés érte: nem tudott tõre érvényesek az adózás rendkártyával fizetni, mert zárolva jérõl (2003. évi XCII. tv.) és a végvolt a számlája. Ott állt megaláz- rehajtásról szóló törvény (1994.
va, mögötte kígyózó sor, nem volt évi LIII. tv.) elõírásai. A törvény
mit tennie, visszapakolt mindent, nem írja elõ kötelezettségként,
és egy ismerõsétõl kért kölcsön a hogy fizetési felszólítást kellene
hétvégi bevásárküldeni a végreA törvény nem írja elõ
lásra. Még aznap
hajtási eljárás
kötelezettségként, hogy
délután elment a
megindítása
fizetési felszólítást kellene
bankjába, ahol
elõtt, de ettõl
megtudta, hogy küldeni a végrehajtási eljárás f ü g g e t l e n ü l
megindítása elõtt.
a
szentendrei
évente kétszer
önkormányzat
az egyenlegközzárolta a számláját az elmaradt lõk megküldésével tájékoztunk
2400 Ft építményadó-tartozása minden adózót arról, hogy a
miatt. A befizetési határidõ határidõre meg nem fizetett adószeptember 15. volt, de õ elfelej- tartozások esetében végrehajtási
tette befizetni, s így került ebbe a eljárást kezdeményezünk. Az
nem mindennapi helyzetbe. Mint azonnali beszedési megbízás bekiderült, nem õ az egyetlen a nyújtásáról pedig a bank a rá
városban, akivel ez történt.
vonatkozó jogszabályok szerint
Hétfõn bement a polgármesteri értesíti az ügyfeleit.
hivatal illetékes irodájára, ahol
megkérdezte, mégis hogyan gonMégis sokan úgy gondolják,
dolják, hogy elõzetes értesítés hogy visszaélnek az adataikkal.
nélkül zárolják a számláját, rá- Mint adóhatóságnak és végrehajadásul hétvégére, amikor már tást végzõ szervnek, az önkorügyet nem lehet intézni. Kapott mányzatnak a végrehajtás megegy csekket a tartozása összegé- indítása elõtt jogszabályi felhatalvel, mondták, fizesse be a postán mazása van arra, hogy megkeresés vigye vissza. Õ közben bement se a számlavezetõ pénzintézea bankba, de ott azt mondták, teket a hátralékos adózók folyóhogy az önkormányzatnak át kell számla adatainak közlése végett,
faxolnia egy igazolást arról, hogy és ebben az esetben a banknak
megtörtént a befizetés és felold- kötelezõ az adatszolgáltatás.
hatják az inkasszót. Akkor már Sajnos sok ilyen eset van, mely a
elég indulatosan ment vissza a kisebb és nagyobb adótartozápolgármesteri hivatalba, ahol sokat egyaránt érinti. Természeaddig várt, míg a szeme láttára el tesen van lehetõség az inkasszó
nem faxolták az igazolást.
feloldására, ha bejön az ügyfél,
befizeti a tartozását, visszahozza
Megkerestem Maksa Katalint az az arról szóló igazolást (csekket),
adóügyi csoport vezetõjét, s el- és mi azonnal faxon tájékoztatjuk
meséltem neki az esetet.
a bankot a befizetés teljesítésérõl,
és hozzájárulunk az inkasszó
Jogszerû ez az eljárás a hi- feloldásához.
vatal részérõl?
Az adótitok miatt konkrét esetre
Milyen módjai vannak a tarnem térhetek ki, de általánosság- tozás behajtásának?
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Végrehajtási eljárás az inkasszó,
a munkabér-, nyugdíj letiltás, a
gépjármûfoglalás, ingófoglalás,
jelzálogjog és végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra. Minden végrehajtási cselekményhez lehetõségünk van önálló bírósági végrehajtó segítségét is igénybe venni.
Ha már itt tarunk: milyen a
szentendrei lakosok adófizetési
morálja?
Szerintem egyre jobb. Nem azt
mondom, hogy mindenki befizeti,
amit kell, hiszen a gazdasági válság ezen a téren is érezteti a
hatását, de a tájékoztatásnak köszönhetõen egyre jobban tudják
az adófizetõk, hogy milyen lehetõségeik vannak – itt említem
például részletfizetési kedvezményeket.
A „kis ügyekrõl“ továbblépve:
hogyan alakultak a helyi adóbevételek az utóbbi évben?
Mennyi a kintlévõség?
Pontos számokat nem szeretnék
mondani, mert a polgármester
éves beszámolójában erre is kitér
részletesen. A bevételek egyébként nõttek, köszönhetõen annak,
hogy sikeresen felderítettünk
olyan lakosokat, akik eddig nem
fizettek építményadót. Több cég is
Szentendrére települt az utóbbi
idõben, így megnõttek az iparûzési adóbevételeink. És a hatékony végrehajtás során is sikerült
lefaragni a kintlévõségeinkbõl.
Errõl sem tudok pontos adatokat,
mert az éves zárás még folyamatban van, de azt elmondhatom,
hogy az elmúlt években fokozatosan sikerült csökkenteni, és a
tavalyi év folyamán sem nõtt
jelentõsen.

majd fizetni. A pontos összegrõl
minden adózót határozattal értesítünk, a befizetések határidejét
a határozat fogja tartalmazni. A
másik változás, hogy a 2010-es
évtõl az iparûzési adó átkerül az
APEH hatáskörébe. Ez azt jelenti,
hogy a 2009-es évrõl szóló bevallást 2010. május 31-ig még az
önkormányzathoz kell benyújtani
és ide is kell befizetni az adót, de
a szeptember 15-i adóelõleget
már az APEH-nak kell megfizetni.
Az APEH honlapján (www.apeh.
hu) már olvashatók ezek a tájékoztatók.
Azzal, hogy ez a feladatkör
átkerül az APEH hatáskörébe,
várható-e, hogy a munkatársak
létszáma is változni fog?
Egyelõre biztosan nem, hiszen az
iparûzési adó ellenõrzésére és
végrehajtására az eddig feldolgozott bevallások alapján két évig
van még lehetõségünk, és keletkeztek plusz feladataink is az
ideiglenes iparûzési adó – például
piaci vásározó kiskereskedelem,
építkezéseken végzett ideiglenes
tevékenységek – helyszíni ellenõrzésével kapcsolatban.

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.

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

Milyen változások várhatóak
az idén?
A képviselõ-testület nem döntött
arról, hogy emelné az adómértékeket. 2010-ben tehát minden
marad, amennyi volt. A gépjármûteljesítményadó mértékében történt központi jogszabályváltozás
miatt azonban az idén minden
gépjármû után több adót kell
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Zászlósok indultak
Frissen végzett zászlósokat köszöntöttek és bocsátottak ki a
Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolában február 12-én.
PAPP NIKOLETT
A katonai középvezetõk képzésének egyetlen intézménye, a szentendrei Magyar Honvédség (MH)
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola alapfeladatainak
ellátása mellett elõmeneteli tanfolyamok keretében gondoskodik
a különbözõ rendfokozatú tiszthelyettesek képzésérõl, oktatásáról. Ennek keretében, az OKJ 54.
honvéd zászlós szakképzés befejezésének alkalmából került sor a
hallgatók kibocsátására. A levelezõ képzésben összesen negyvenen
tettek sikeres vizsgát három ágazaton, négy szakirányon.
A viszontagságos idõjárás és az
alakuló téren lévõ hótorlaszok
miatt az ünnepség ezúttal a fedett
sportcsarnokban zajlott. A helyõrségi zenekar indulóinak dallamára sorakoztak fel a helyiségben a kibocsátásra váró katonák
és a Honvédelmi Minisztérium,
valamint a fogadó alakulatok
képviselõi. Dr. Isaszegi János
mérnök vezérõrnagy, a MH Központi Kiképzõ Bázis parancsnoka
és dr. Kovács Tibor mérnök ezredes, a szakképzõ iskola igazgatója fogadta a vezénylõ parancsnok,
Szabó László mérnök alezredes
jelentését. A végzettséget tanúsító
bizonyítványok átvételét követõen Isaszegi tábornok köszöntötte
a tanulmányaikat befejezett zászlós hallgatókat. A vezérõrnagy
kiemelte a szakmai és vezetõi
felelõsséget és a tiszthelyettes
szakképzõ iskola oktatói tevékenységének jelentõségét.
Dr. Kovács Tibor mérnök ezredes,
a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskola igazgatója, aki
nemrég tért haza Irakból egyéves
missziós szolgálata után, kiemelte, hogy az egy féléves, 700
órás idõtartamú képzésre az ország összes alakulatától érkeztek
hallgatók. A levelezõ kurzus sajátosságából adódóan a teljes képzésbõl mintegy 300 órát töltöttek
a szentendrei intézménynél iskolai oktatás keretében, a többi idõt
pedig egyéni tanulással, önképzéssel töltötték, hogy olyan szakemberekké váljanak, akik képesek
tevékenyen részt venni a törzsek

8

SzeVi

tervezõ-szervezõ munkájában is.
A fogadó alakulatok képviseletében megjelent vezetõk egyike,
Kalamár Dezsõ fõtörzszászlós, a
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred vezénylõ zászlósa beszámolt róla, hogy három katonájuk is érintett résztvevõje volt a
pénteki kibocsátónak, akiket azzal az elvárással iskoláztak be
erre a tanfolyamra, hogy erõsödjön az általános hadmûveleti
képességük, s így aktívabban tudjanak részt venni az ezredtörzs
mindennapi munkájában.
Gulyás István zászlós, a MH 5.
Bocskai István Lövészdandár Logisztikai Zászlóaljának vezénylõ
zászlósa elmondta, hogy számára
a magasabb beosztás betölté-

sének egyetlen hiányzó feltétele a
tanfolyam elvégzése volt, ez motiválta a parancsnokiágazat-vezénylõ zászlós szakirány elvégzésére. Mindennapi feladataiban,
vagyis a parancsnok munkájának
teljes körû támogatásában, az
alegységek napi életének irányí-

A CSALÁD ÜGYVÉDJE

A házassági vagyonjog
Rovatunkban dr. Máté Igor, ügyvéd, a www.acsaladugyvedje.hu tulajdonosa
mutat be gyakran elõforduló jogi problémákat. Témánk ezúttal a házassági
vagyonjog.
orozatunk elsõ részében a házassági közös vagyon keletkezésével, elemeivel, és mûködésével foglalkozunk.

S

Házasságkötésnél házassági vagyonközösség, a teljes vagyont felölelõ közös tulajdon jön létre.
A házassági vagyonközösség azt jelenti, hogy a házasság megkötését
követõen a feleség és a férj által
megszerzett jövedelem, vagyontárgy
a házastársak közös tulajdonába
kerül. Természetesen nem csupán a
bevétel, a haszon, hanem az adósság és a kötelezettség is közös lesz.
A közös tulajdont csak a házasságkötést követõen keletkezõ vagyonelemek alkotják. A házastársaknak
különvagyona is van. Így a házastárs különvagyonát képezi (1) a házasságkötéskor már tulajdonában
volt vagyontárgya, (2) a házasság
fennállása alatt általa örökölt vagy
ajándékba kapott vagyontárgy, (3)
a személyes használatára szolgáló,

szokásos mértékû, illetve szokásos
mennyiségû vagyontárgyai (akkor
is, ha azt a házasság fennállása
alatt már együtt szerezték), végül
(4) az elõbbi három kategóriába tartozó tárgyak eladásakor, elcserélésekor, azok értékén szerzett újabb
vagyontárgy.
A közös vagyon része lesz minden
olyan vagyonelem, amit a házastársak a házasság fennállása alatt
akár együtt, akár – a fenti kivételeken túl – külön-külön szereznek.
Egy átlagos családnál éppen az
utóbbiakból van több, hiszen a feleség és a férj is külön kap fizetést,
jutalmat, egyéni vállalkozóként
külön szerez jövedelmet. A „külön
szerzés a közös vagyont gyarapítja“
elv alapján közös vagyonnak számít a külön vagyon tárgyainak
hasznosításából (például a külön
vagyonba tartozó ingatlan bérbeadásából) származó jövedelem is.
Külön képzõdnek többnyire a negatív vagyonelemek is. Egy gyors-

tásában és a beosztott állomány
elõmenetelének felügyeletében
sokat jelent a „katonai vezetõi
feladatok”, a „parancsnoki ágazati alaptevékenységek”, valamint
„a vezénylõ zászlós feladatai”
tantárgyak keretében megszerzett
ismeretek alkalmazása.

hajtási bírságot egyedül vagy az
egyik, vagy a másik házastárs gyûjti be, ugyanígy általában egyvalaki
lesz egy esetleges károkozás felelõse, mégis a bírság, a kártérítés a
közös családi kasszát, azaz a házastársi közös vagyont terheli.
A közös tulajdon osztatlan, a házastársak annak (eszmei) fele-fele
arányban társtulajdonosai. A vagyonközösséghez tartozó tárgyakat
mindkét házastárs használhatja, és
a vagyont a házastársak közösen
jogosultak kezelni. Mindkét házastárs elvárhatja, hogy a másik
járuljon hozzá azokhoz az intézkedésekhez, amelyek a vagyontárgyak fenntartásához, értékük megóvásához szükségesek.
A házasuló felek, illetve a házastársak szerzõdéssel a fenti általános
szabályoktól eltérõ vagyonközösséget is létrehozhatnak. Ez a szerzõdés a házassági vagyonjogi szerzõdés, hétköznapi szóhasználatban: házassági szerzõdés.

A házassági szerzõdést következõ
cikkükben mutatjuk be, a késõbbiekben pedig foglalkozunk majd az
élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásaival is.

Az itt szereplõ információk kizárólag az általános tájékoztatást és a figyelemfelkeltést szolgálják, nem teljes körûek, és semmilyen
értelemben nem minõsülnek jogi (ügyvédi) tanácsnak. A szerzõ és a Szentendre és Vidéke kizár minden felelõsséget a cikkben szereplõ információk felhasználásból esetlegesen eredõ kárért. Konkrét jogi tanács ügyvédi megbízási szerzõdés keretében vehetõ
igénybe, elõzetes telefonon, vagy emailben történt idõpont egyeztetést követõen.
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Térítésmentes méhnyakrák elleni
oltás 13-14 éveseknek
Idén márciustól Szentendre
ingyenesen biztosítja a méhnyakrák elleni védõoltást 1314 éves fiatal leány lakóinak,
illetve kedvezményes oltási
lehetõséget kínál minden itt
lakó 15-18 éves lánynak. A
méhnyakrák prevenciós programról március 8-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartanak információs
fórumot a szülõknek és az
érdeklõdõknek.
Minden héten tíz magyar nõ életét
veszti egy olyan gyilkos kórban, a
méhnyakrákban, amely védõoltással és rendszeres szûréssel biztonságosan megelõzhetõ. Ezt felismerve egyre több falu és város
vezetése dönt úgy, hogy felveszi a
harcot a betegséggel, és saját
finanszírozású oltási programot
indít. Szentendre 2010 elején
csatlakozott a méhnyakrák pre-

venciós munkához. Az önkormányzat és a képviselõ testület
tavalyi döntése alapján a Nõkre
szabott város program keretében
a város teljes egészében átvállalja
a három adagból álló méhnyakrák elleni oltási sor költségét az
1996. január 1. és 1997. december 31. között született, állandó
szentendrei lakcímmel rendelkezõ
kislányoknak. Ezen túl még felzárkóztató programot is indítanak a 15-18 év közötti fiatal
tinilányok számára, akik kedvezményesen igényelhetik a védõoltásokat. A programra minden
érintett kislány a saját gyermekorvosánál jelentkezhet. A
kezdeményezésrõl március 8-án
információs fórum keretében
tájékoztatják a szülõket, amelyen
dr. Dietz Ferenc polgármester
mellett részt vesz dr. Koiss Róbert
onkológus-nõgyógyász is.
A méhnyakrák a 45 év alatti nõk
körében a második leggyakoribb

daganatos megbetegedés világszerte. A betegséget a humán
papillomavírus (HPV) magas kockázatú (vagy más néven rákkeltõ)
típusai okozzák, a 16-os és 18-as
HPV felelõs a méhnyakrákos elváltozások 70%-ért. Szerencsére ma
már Magyarországon is kereskedelmi forgalomban van az a védõoltás, amely hosszú távú védelmet
biztosít a vírusok ellen.
A kutatások szerint az aktív
szexuális életet élõ nõk 80%-a
megfertõzõdik HPV-vel valamikor
az élete során. A méhnyakrák
kialakulása 10-20 évig is eltarthat,
sokáig tünetmentes, és olykor még
nõgyógyászati
méhnyakszûrõ
vizsgálattal sem ismerik fel.
Sajnos, ha már megjelennek a tünetek, olyan elõrehaladott a méhnyakrák, hogy a kezelése nem
mindig sikeres. Éppen emiatt
fontos, hogy a nõk évente járjanak
nõgyógyászati szûrésre, illetve
védõoltás alkalmazásával csök-
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kentsék az esélyét a kialakulásának. A szakemberek szerint
nagyon fontos, hogy a fiatal leányok már a szexuális élet megkezdése elõtt védetté váljanak a
HPV ellen.
Emiatt döntött úgy Szentendre,
hogy térítésmentesen biztosítja az
oltás lehetõségét. Ezzel kapcsolatban dr. Dietz Ferenc elmondta:
„Elszomorító, hogy még ma is
több százan halnak meg egy
olyan kórban, ami megelõzhetõ
lett volna! Mi mindenképpen szeretnénk elkerülni azt, hogy Szentendrén, itt a lakóhelyünkön a
jövõben hasonló tragédiák történjenek, úgy érezzük, hogy meg kell
védenünk az elkövetkezõ évtizedek családanyáit, feleségeit.
Nõbarát városként egyértelmû
volt, hogy mi is elindítjuk saját
méhnyakrák-prevenciós programunkat, amelyben ingyenes és
kedvezményes oltási lehetõséget
kínálunk az itt lakóknak. Bízom
benne, hogy a szentendrei lakosok
felismerik ennek az ügynek a
fontosságát, és minden érintett
kivétel nélkül részt vesz a programban.”
POLGÁMESTERI HIVATAL

2010. FEBRUÁR 26.

SzeVi

9

HELYTÖRTÉNET

Nagyságos Luppa Péter képviselõ úr
bûnbakot, hogy a kormánypárt
jelöltjét segítette és nem õket,
ezért szõlõjében „ismeretlen kezek” négyszáz szõlõtövet kivágtak. (A polgármester az eset után
ezt a szõlõjét rögtön eladta.)
Luppa késõbb az önálló bank és
vámterület kérdése miatt kilépett
a Szabadelvû Pártból, és párton
kívüli maradt.

ÜRMÖS LÓRÁNT
alandos életérõl regényt lehetne írni. Pomázon lakott,
mindig visszatért ide, bejárta Magyarország több táját és
Európa számos országát. Sokat
tartózkodott Szentendrén és Budapesten is. Tízszer indult a kerület országgyûlési képviselõi
székéért, és hatszor választották
meg követnek; a szentendrei városháza volt választási sikereinek
és kudarcainak színhelye. A környék egyik legismertebb embereként élt itt a XIX. században,
mégis pomázi barokk stílusú házát 1966-ban teljesen átalakították, díszeitõl megfosztották. A
dunai Luppa-sziget a családról
kapta a nevét, errefelé is rendelkeztek birtokkal.

K

Fiatalkora
A dédnagyapa 1690-ben Szebiából érkezett Pomázra. Luppa Péter
1838. június 21-én itt született
Luppa Vazul és Kálits Mária
házasságából. Öt testvére volt. A
középiskolát a fõvárosban végezte, majd beiratkozott a bécsi mûegyetemre, ahol mérnöki oklevelet szerzett. Öt technikus társával
együtt 1857-ben elhatározták,
hogy Bécsbõl csónakon leeveznek
a Dunán a Fekete-tengerig. Élményeiket Luppa „Kõhegyi” néven a
Napkelet címû lapban írta meg. A
Vasárnapi Újságban és más hírlapokban körülbelül kétszáz cikket és útleírást jelentetett meg,
amelyekhez saját rajzait mellékelte.
Idõsödõ szüleiktõl Szvetozár testvérével együtt 1860-ban megvásárolták a családi birtokot, és
ezen mintagazdaságot hoztak
létre. 1879-ben 5200 hektoliter
bort termeltek, az egész pomázi
mennyiség felét. Mérnökként
1861-tõl dolgozott, és Pest megye
tiszteletbeli fõmérnökévé választották.

Politikai tevékenységének
kezdete
A politikába 1865-ben kapcsolódott be, amikor apjával és testvérével részt vett a követválasz-
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Egyházi szerepvállalása

tási korteskedésben. Elõször az
1870-es országgyûlési pótválasztáson indult, de veszített, 1872ben pedig visszalépett a jelöltségtõl. A következõ választáson,
1875-ben a programbeszédében a
következõket mondta: „A Szabadelvû Párt híve vagyok, és elengedhetetlennek tartom a független
magyar jegybank felállítását, a
vámkérdés rendezését, a jó és
gyors igazságszolgáltatást, a
közigazgatási reformot, a regálék
mint hûbéri maradványok felszámolását és az adóreformot”. A
választás július 4-én kezdõdött,
és három napon keresztül tartott,
végül Kállai Béni ellenében Luppa
gyõzött.
A következõ év februárjában hatalmas árhullám vonult le a
Dunán. A Szentendrei-szigetet teljesen elöntötte a víz, az emberek a
háztetõkre menekültek. A folyóparti településeken sem volt jobb
a helyzet. A belügyminiszter
Luppát árvízi kormánybiztosnak
nevezte ki. Pomázról legényével
indult el, átvágott a hegyeken, és
térdig érõ sárban elsõnek ért a
katasztrófa sújtotta területre,
elõször Tótfaluba. Ezután életveszély közepette a jégtáblák
között csónakkal felevezett Visegrádig, majd vissza Szentendrére,
és tovább ment Dunaföldvárig.
Az 1878. évi választás hasonló
nagy zenebonával zajlott, mint az
elõzõek. A Luppa-párt hívei például hat zenekarral vonultak
végig Szentendrén. Luppa Péter
újból szabadelvûként gyõzött, és
hívei egész éjjel a Fõpiacon s a
környezõ utcákban zenével és
tánccal ünnepeltek. A másik párt
hívei Dumtsa Jenõben látták a
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A Budai Görögkeleti Szerb Püspökség székhelye Szentendre volt.
Itt választották meg 1872-ben
egyházkerületi küldöttnek a karlócai szerb egyházi kongresszusra
Luppa Pétert. Még két évben
képviselte kerületét az egyházi
gyûlésen, egyik alkalommal hazatérésekor Pomázon mozsárágyú
durrogásával fogadták. Luppa
többet nem indult a karlócai
követségért,
ezt
átengedte
Dumtsa Jenõnek. A polgármester
viszont egyszer sem jelöltette
magát a parlamenti választásokon, általában elnökhelyettesként vett részt a választások
lebonyolításában. Mind a ketten
világi tagjai voltak a püspökség
egyházmegyei gyûlésének és
bizottmányoknak.

Visszatérése a politikai
életbe
Az 1881. évi képviselõ-választáson függetlenségi elnökjelöltként
indult, majd „megsokallván a
kerületben burjánzó visszaéléseket s az általános demoralizációt”, visszalépett. Mindegyik párt
igyekezett minél több voksot szerezni, akár a szavazatok megvásárlásával is.
Az 1884. évi választáson Luppa
alulmaradt Krausz Lajossal szemben. Szentendrén egymást érték a
tüntetések, a „krawallok”, csak
nagyszámú katonaság tudta
fenntartani a rendet. Hiába fellebbeztek az eredmény ellen Luppáék, és hiába bizonyosodott be
több szabálytalanság, a képviselõházi vizsgálóbizottság elutasította az óvást. A következõ, az
1887-es, az 1892-es, az 1896-os
és az 1901-es években viszont
már alig akadt Luppának ellenjelöltje, könnyedén gyõzött.

A képviselõházban több cikluson
keresztül a Számvizsgáló Bizottságban tevékenykedett. Nem tartott nagy beszédeket, egyszer
szólalt fel a sok-sok ülés alatt.
Mikszáth Kálmán Pomáz Gül
babájának nevezte karcolataiban,
mert reggelente kertjébõl nagy
rózsacsokrot hozott, melybõl egyegy szálat a miniszterelnöknek és
képviselõtársainak a gomblyukába tûzött. Azon három kormánypárti képviselõ közé tartozott,
akik 1888-ban még csizmában és
paszományos magyar nadrágban
jelentek meg a Tisztelt Házban. A
Ferenc József rend középkeresztje
kitüntetést 1895-ben kapta meg,
ettõl kezdve szólíthatták nagyságos úrnak.
Kossuth Lajos temetésén 1894ben, Szentendre városnak tíztagú
küldöttségét Luppa Péter vezette.
A földmûvelési miniszter a borzsûri tagjává nevezte ki, de õ is
részt vett több országos és külföldi versenyen, amelyeken kõhegyi
és luppahegyi borai, valamint
barack- és törkölypálinkái érmet
nyertek. Több borászati szaklap
munkatársai közé sorolta. A Pest
Megyei Közgyûlés tagja volt; mint
mérnök kétszeresen számíthatta
volna az adóját a virilista képviselõk között, de nem tette. Amikor
Kalászon kuruckori szuronyt találtak, megszerezte, és a Nemzeti
Múzeumnak ajándékozta. Népszerû volt a környéken, a jótetteirõl mesék keringtek.

Halála
Pomázon halt meg 1904. december 28-án, 66 éves korában,
amikor elkezdõdtek a követválasztási küzdelmek. Két nap múlva temették, a gyászjelentést a
Szentendre és Vidéke nyomdája
készítette. A város küldöttsége
„Luppa Péternek Szentendre közönsége” feliratú koszorút helyezett el. Luppa halálával egy
korszak zárult le. A kerületben a
szerb származású vezetõk kezdték átadni helyüket a következõ
politikus nemzedéknek.
A temetés után néhány héttel két
csavargó felásta a friss sírt, kinyitotta a koporsót, és a benne
talált értékeket elvitte. A tetteseket a csendõrség hamarosan
elfogta.

KULTÚRA

Szentendrei fotó nyert a CIOFF
nemzetközi pályázatán

és remélni.” Nyugdíjasként is
szeretnék példát mutatni, hogy
soha nem késõ megvalósítani az
álmainkat. Neki kell vágni, megismerni a világot, amiben élünk,
meglátni a szépet, a jót, a környezetünkben, madarat a fán, az
embert az utcán. Világunk nem
tökéletes, de lehet szép, és kell,
hogy szebbé, jobbá is tegyük. A
fotóim errõl szólnak...
Vallja mindezt egy olyan asszony,
aki azután ragadott gépet, miután
három gyermeke kirepült a családi fészekbõl. Amatõr fotósból
mára a MAFOSZ diplomás fotómûvésze, az APS Stúdió aktív,
alkotó tagja lett. Negyven éve boldog házasságban él festõmûvész
férjével, Bartók Andrással. Fotós
pályafutásának eredményeit itt
felsorolni lehetetlenség, csak
annyit mondhatunk, hogy: Gratulálunk Gyöngyvér!

Szakadó esõ. Csöpög a víz az
esernyõrõl a vállunkra, hátunkra.
Óvatosan lépkedünk, de hiába.
A járda teljes szélességében egy
pocsolya állja utunkat. Jobbra
kerítés, balra száguldó, fröcskölõ
autók. Megtorpanunk. Micsoda
mocsok! A sáros vízben cigarettacsikk, koszos papírzsebkendõ,
narancshéj, eltört üvegdarab…
Muszáj elõre menni! A pocsolya
szélén egyensúlyozunk, érezzük,
hogy cipõnkbe lassan szivárog be
a jéghideg víz.
„Nézz a lábad elé!” Emlékszünk,
hányszor hallottuk ezt gyerekkorunkban. Akkor még néztünk.
Nem csak sarat és szemetes vizet
láttunk. Észrevettük azt is, hogy
van olyan pocsolya, aminek szív
alakja van.
Esõben nagyon szeretnénk, ha
száraz idõ lenne! Végre eltehetnénk az esernyõnket. Nem lenne
vizes a járda, nem fröcskölnének
le az autók, nem ázna át
a cipõnk.
De gondolunk-e ilyenkor arra, mi
lenne a szív alakú pocsolyákkal?
A szél elpárologtatná, a föld
beszívná a vizét. A kiszáradt
talajon csak cigarettacsík, koszos
papírzsebkendõ, narancshéj, eltört
üvegdarab maradna…
Mint a szakadó esõ, áradnak ránk
a hírek. Érezzük, hogy amit
hallunk, súlyos teherként
nehezedik vállunkra, hátunkra.
Nem kerülhetjük el, mindenhonnan harsognak, villognak felénk.
Bármerre tereljük gondolatainkat,
újra elénk kerülnek.
Megtorpanunk. Micsoda mocsok!
Hazugság, bántalmazás, harag,
irigység, kerékbetört sorsok
miértjei… Tudjuk, hogy muszáj
tovább élni az életet, de érezzük,
hogy lelkünk egyre hidegebbé
válik.
Nézz…! Már nem mások mondják
nekünk, hiszen felnõttünk.
Mégis néznünk és látnunk kell.
Észre kell vennünk, hogy
vannak hírek, amelyeknek
emberalakjuk van.
Néha szeretnénk becsukni a
szemünket. Szeretnénk mindent
kizárni, semmirõl sem venni
tudomást, csak magunkba
fordulni, csak magunkkal törõdni.
De gondolunk-e ilyenkor arra, mi
lenne az ember alakú hírekkel?
Érdekes lenne egy pillanatig?
Szenzáció lenne egy napig?
Emlékezne még valaki rá egy hét
múlva? Kiégett lelkünkben csak
hazugság, bántalmazás, harag,
irigység és a kerékbetört sorsok
miértjei maradnának…

DUBNICZKI

LUKÁCS MÁRTA

Bartók
Andrásné
Gyöngyvér
és a díjnyertes
fotó

31 ország 93 fotósa 468 alkotással vett részt azon a nemzetközi
fotópályázaton, melyet három
kategóriában hirdetett meg tavaly
nyáron az UNICEF-CIOFF Nemzetközi Szövetsége, ezen belül a
magyar társszervezete, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége. Magyarország 20 képbõl
álló nívós fotókollekcióval vett
részt ezen a pályázaton, melynek
témája a „hazai népmûvészeti
fesztiválok, rendezvények 20082009-ben” volt. Erre a pályázatra
nevezett be a Leányfalun élõ,
amatõrbõl már két éve diplomás
fotóssá lett Bartók Andrásné,
Gyöngyvér. A „Nemzetek közötti
barátság” kategóriába küldte be
azt a fotóját, amit tavaly augusztusban a Talpalávaló fesztiválon,
a szentendrei Fõ téren készített.
Már elkezdõdött a nagykátai
Tápiómente Táncegyüttes mûsora, amikor Domján Lajoshoz, az
együttes mûvészeti vezetõjéhez, a
„citerás bácsihoz” odament egy
japán kislány. Domján Lajos
olyan szeretettel vonta be az
érdeklõdõ kislányt citerajátékába,
hogy Gyöngyvér úgy érezte, ezt a
pillanatot mindenképpen meg kell
örökítenie! És milyen jól tette! ezzel a fotójával a kategória elsõ
helyezettje lett.
A hatalmas fotóanyagból 12 nemzet delegált szakzsûrije választotta ki 1-tõl 10-ig terjedõ pontskálán, titkos szavazással a nyerteseket. E rangos elismerés ünnepélyes eredményhirdetésére Havannában került sor a szervezet világkongresszusának évzáró közgyûlésén, 2009 novemberében. A
nyertes képek a CIOFF következõ,
Dél-Koreában
megrendezendõ
kongresszusán is ki lesznek állítva idén áprilisban. Ugyanekkor
kerül sor a nyertesek diplomáinak
ünnepélyes átadására is.
Gyöngyvért a szervezet két hete

értesítette a nagyszerû eredményrõl, mely nemcsak országunknak,
hanem egyben az eseményt szervezõ Szentendrének is nagy elismerés. (A Portré kategória gyõztese is magyar fotós lett, és két
különdíjat is hazahozhattak a
magyarországi pályázók.)
Gyöngyvérnek nem ez az elsõ
fotós sikerélménye, az elmúlt
években rengeteg fotópályázaton
vett részt. Amikor megkérdezem
tõle, melyik eredményére a legbüszkébb, azt feleli:
Ettõl a nemzetközi díjtól nem lettem se több, se kevesebb. Minden
eredményemre büszke vagyok.
Ugyanúgy tudok örülni a szigetmonostori díjamnak, mint a II.
Európai Mûvészeti Fesztivál emberábrázolás elsõ helyének, vagy
a FOTO NATURA Nemzetközi Természetfotó pályázat elsõ díjának.
Mottóm: „Megcélozni a legszebb
álmot, kinevetni a világot, gyûjteni a bátorságot, mindig szeretni

Nézz a lábad elé!
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Ki mint vet, úgy arat!
issé furcsának tûnhet ez a
cím télvíz idején, de gyorsan
szeretnék mindenkit megnyugtatni: nem mezõgazdasági
szakcikket olvasnak. Habár annyi
köze mégiscsak van ennek a beszámolónak a vetéshez és aratáshoz, hogy krumpliból készült
ételekkel vártak minden éhes odaérkezõt az Izbégi Általános Iskola
ebédlõjében február 16-án délután,
kora este. Bevallom, kicsit aggodalmasan figyeltem, mennyi
konkurens éhes szájjal kell majd
„megküzdenem”.
A legapróbbaktól a nagyszülõkig
minden korosztály izgatottan
várta azt az ízkavalkádot, amit az
izbégi iskola tanárai tálaltak
elénk. Az elsõ szerény, kistányérra halmozott krumplislepény,
majonézes-hagymás krumplisaláta és rakott krumpli elfogyasztása
után azt gondoltam, hogy ez
utóbbihoz még mindenképpen
visszatérek. Ám az ebédlõ közepén összetolt asztalokon még
annyi minden várt, hogy mire egy
óra múlva újrakezdtem a sort, a
rakott krumplis tepsinek már hûlt
helyét sem találtam.
Találtam viszont tócsnit, sztrapacskát, amit folyamatosan frissen sütöttek-kínáltak a konyhán
és ebédlõben sürgõ-forgó pedagógusok. Nemcsak az ételek, hanem
a meleg tea és a forralt bor is szépen fogyott és folyt le a kicsik és
nagyok torkán. A fogyasztott
italok és a fogyasztók sorrendje
nem véletlen és esetleges: mielõtt
bárki keveredést feltételezne, leszögezem: a gyerekek kizárólag
teát ittak. Ugyanezt a szülõk és

K

Farsang a Gondozási Központban
Jó hangulatban telt idén is a
farsangi idõszak a Szentendrei
Gondozási Központ Idõsek Klubjában. Szebbnél szebb és ötletesebb jelmezekbe öltöztek az idõsek: felvonult a mamamajom,
szaloncukor, indián, Marlene
Dietrich, varázsló, doktornõ…
stb. Külön köszönet Vörös Edvárdnénak, a Gazdabolt vezetõjének, aki ingyen kölcsönzött
klubtagjaink számára ruhákat.
Természetesen a különféle játékos
vetélkedõk mellett legnagyobb
sikere a tombolának volt. Idõseink aktív részvételével túrófán-
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kot is sütöttünk. A farsangi
idõszak lezárásaként vendégül
láttuk a Dézsma utcai Nyugdíjas
Klub tagjait, akik saját maguk
által készített „múlt századi”
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nagyszülõk esetében nem állíthatom. Rossz, aki rosszra gondol!
Mint egy igazi, jó hangulatú házibuliban a háttérben zene szólt,
amit láthatóan a legkisebbek
élveztek legjobban. Asztalról asztalra vándoroltam az újra és újra
megrakott tányérkáimmal, mert a
nagyszámú vendégsereg között
rengeteg ismerõst fedeztem föl.
Osztálytársak régen látott szüleivel és sokat tapasztalt osztályfõnökünkkel megbeszéltük kamaszkorba cseperedett fiaink
nevelésével kapcsolatos tanácstalanságainkat, az évek óta nem
tapasztalt igazi tél örömeit, nehézségeit eddig csak látásból
ismert szülõtársakkal, s néhány
új krumplis trükköt is sikerült
begyûjtenem!
Az iskola új és szemmel láthatóan
sikeres jótékonysági akciót talált
ki tanulói táboroztatásának megsegítésére. A sokféle krumplis
finomságnak mindenki örült, és a
ruhákat és fürdõruhákat mutattak be.
Azt hiszem, ez az ünnepség is jó
példája volt annak, hogy idõs korban is lehet vidáman, önfeledten,
kreatívan élni, mulatni. Szeretnénk, ha a Dézsma utcai nyugdíjasok látogatása hagyományt
teremtene a Gondozási Központ
életében, ezért minden hónapban
vendégül látjuk a város valamelyik nyugdíjas klubját.
Továbbra is várjuk leendõ klubtagok jelentkezését! Címünk:
Gondozási Központ, Szentendre,
Sztaravodai út. 2. tel.: 06/26 311964.
NAGY JUDIT
mentálhigiénikus
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hálás, jóllakott szülõk nem feledkeztek el fizetni a becsületkasszába: mintegy 250 000 Ft-ot sikerült
„összefõzniük” az izbégi pedagógusoknak! Ezúttal a téli vetés
különösen bõ aratást hozott! És
nemcsak a nemes cél, az iskola
támogatása volt fontos. Annak
ellenére, hogy hétköznap volt,
este hétkor még zsúfolásig tele
volt a parkoló. Jó volt látni a fáradt, de önfeledt arcokat, a zsibongó gyerekeket, az egymásra
odafigyelõ, beszélgetõ, nevetgélõ
felnõtteket! Ezen az estén a közösségre vágyó, mókuskerékbõl
kiszakadni vágyó lelkünk is jóllakhatott. Köszönet érte!
FEHÉR JULI

Hajléktalanok
ebédje
A Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság
február 14-én ebéddel vendégelte meg a hajléktalanszálló
lakóit. Az ízletes babgulyást
Prohászka Tiborné elnökhelyettes fõzte, a süteményt
Bruderné Edit sütötte, a szállításban Fülöp Bertalan segített. Megtekintettük a szállót,
és örömmel észleltük, milyen
szép rendet tartanak az éjszakáikat itt töltõ emberek. Az

épületet két évvel ezelõtt újította fel teljesen az önkormányzat, akkori ottjártunkkor éppen
a személyre szóló beépített
szekrényeket készítették. Mint
idõközben megtudtuk, a felújításban igen nagy szerepe volt a
Svájcban élõ, szentendrei származású prof. Pállfy Sándornak
is, aki közel egymillió forinttal
támogatta a munkálatokat.
SZENTE JÁNOSNÉ,
a társaság elnöke

KULTÚRA

11 év – Válogatás a PMMI Ferenczy
Múzeumának új szerzeményeibõl
Március 8. – április 18. Szentendrei Képtár (Fõ tér 2-5.)
Nyitva szerdától vasárnapig 14:00 – 18:00 óráig
zentendrén nincs könnyû
helyzetben a gyûjtemény bõvítésével foglalkozó muzeológus, mert a megszerzendõ mûtárgyak bõségének zavarával
küzd, hiszen a városban élõ mû-
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vészek és a rendszeresen itt megfordulók mind korosztály, mind
mûvészeti ideák szempontjából
igen sokféle módon képviselték és
képviselik a magyar képzõmûvészetet. A múzeum gyûjteménye-

Ferenczy Noémi: Erdõ

zése e sokféleség értékorientált
megõrzésére törekszik.
Ennek az elképzelésnek a jegyében éppúgy sikerült néhány mûvel gyarapítanunk a Régi Mûvésztelep alkotóinak anyagát, mint
ahogy a Vajda Lajos Stúdió mûvészeinek munkáiból számos fontos
alkotás került a múzeumba.
Ugyancsak figyelemre méltó fejlemény volt az ide kötõdõ szobrászok egy-egy nagyobb méretû
szobrának megszerzése. Több jelentõs ajándékozásra is sor került, melyek közül Ferenczy Noémi 90 darabos kollekciójának
megszerzése volt a legkiemelkedõbb.
Más múzeumokhoz hasonlóan a
Ferenczy Múzeum is idõrõl idõre
válogatást mutat be új képzõmûvészeti szerzeményeibõl. A kiállításnak egyrészt az a célja, hogy
a nagyközönségnek és a szûkebbtágabb szakmának hírt adjon a
köztulajdonba került mûtárgyakról, illetve, hogy a múzeum az
alapfeladatai közé tartozó gyûjteménygyarapításról alkotott elképzeléseinek
megvalósulásával
szembesüljön.
K. SZ. É.

Bihon Gyõzõ soproni kiállításáról
Bihon Gyõzõ szentendrei festõmûvész fi-matrix címû kiállítása február 7-tõl 28-ig tartott
nyitva a soproni Pannonia Galériában. Ennek kapcsán közöljük az alábbi írást.
egyedszázada van a pályán
Bihon Gyõzõ, szakmailag
felfelé ívelõen. Nem a hidegfejû, kimódolt festõ „esete”.
Mindig hagyta átfolyni magán a
történéseket, ösztön és indulat
mindig jellemzõ volt piktúrájára,
s így vált sajátos szubjektív
expresszionista festõvé. Ezzel
együtt vált remek portréistává,
aki hús-vér karakterek elmélyült
megörökítésére képes. Képei
mélyrétegûek, miként õ maga is
igen mély érzésû mûvész, akinél a
lelki kérdések mindig elõtérben
voltak mûvészetében. Magával is
küzd pályája során. Expresszionizmusát személyességén túl
annak líraisága is jellemzi. Egyre
inkább vált tudatos tér-együtte-
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sek megörökítõjévé. Festészetét
egyszerre jellemzi gesztus és
tudatosság, indulat és meditáció.
Felfogása egyaránt megvalósulhatott figurális és nonfiguratív
képekben.
Festõi fordulata felé egyrészt egy
2006-os toszkánai tanulmányi
útja vitte, amelyet követõen világosabban kezdett festeni, másrészt légi fotókat készített, gyûjtött itáliai városokról, felhasználva az internet segítségét, és elõször madártávlatból festett tájképeket (vedútákat), amelyeken
még felismerhetõ az esetlegesen
historikus tájszerkezet, városszerkezet, majd repülõk magasságából kezdett képet festeni,
amely egészen új festõi problé-

mák elé állította. A képen látható
„táj“ valóságos, de immár – ilyen
messzeségbõl, magasságból (!) –
megváltoznak az arányok, az
összefüggések, s a festõt új problémák megoldására kényszerítik.
Tágas, nagy látványok keletkezXXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Zenés, irodalmi est
A Nap Alapítvány, a Magyar
Jövõ folyóirat szerkesztõsége és
a Kecskés Együttes tisztelettel
hív mindenkit február 27-én
szombaton 15 órára a Kecskés
Együttes elõadótermébe (Ignatovity u. 2., Dumtsa – Ignatovity
utca sarok) zenés, irodalmi
estjére. Mûsor: a szerkesztõk és
a szerzõk bemutatkozása: Laczkó András, Kanizsa József, Károly Lajos, Gyöngypál Katalin,
Tárkányi Imre. A belépés díjtalan. A Nap Alapítvány kiadványai – könyvek és folyóiratok –
a helyszínen megvásárolhatók.

Tímár Gergõ kiállítása
Február 27-én, szombaton
17 órakor nyílik Tímár Gergõ
kiállítása az ArtUnió Galériában
(Bogdányi u. 64.) Megnyitja:
Kerob és Zigor. Közremûködik:
Kaska, Nandee, Phos.

Konrád Vonós Trió
A Levente Alapítvány szeretettel
hív mindenkit február 27-én,
szombaton 18 órakor a Konrád
Vonós Trió kamaraestjére a
Városháza dísztermébe. A trió
tagjai: Konrád György. Konrád
Benjámin, Konrád Barnabás.
Közremûködik Déri György gordonkamûvész. Mûsoron Bach,
Mozart, Dvorák, Haydn mûvei.
Belépõjegy: felnõtteknek 2000
Ft, gyerekeknek 1000 Ft.

nek, melyeknek van is és nincs is
közük a valósághoz, így festõi
szellemiségük új minõségeket teremt. Mindezt megtetézi azzal,
hogy hol részletezõbb, hol elnagyoltabb festõi metódussal dolgozik, melyekhez társul a változatos
faktúrakezelés, hol vastagabb,
hol vékonyabb rétegfelrakással. E
végsõ soron elvont képei pontos
arányúak, tiszta kompozíciók
kiegyensúlyozott színhasználattal. Elõször itáliai tájakat örökített meg ily módon, majd magyar
és osztrák felvételek is folyamatosan inspirálják képek készítésére.
Bihon Gyõzõ sokértékû festõ, akit
dinamizmusa, szenvedélyessége
befolyásol, alakít. Temperamentumát kitûnõen építi be festészete
jelen törekvéseibe. Úgy tûnik,
hogy az útkeresõ festõbõl a festõi
utat megtaláló festõ lett.
FELEDY BALÁZS
mûvészeti író
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Századforduló korabeli
nagyméretû íróasztal székkel és
egy hozzá tartozó, dekoratív iratés könyv tárolására alkalmas
szekrény eladó. Tel. 06-20-9237427.
Jó állapotban lévõ, keveset futott
Keeway motor olcsón eladó. Tel.
06-70-336-5530.

ÁLLAT
Dr. Schumiczky Gábor állatorvos
éjjel-nappal hívható ügyeleti
száma: 06-30-415-9060.
Állatkórház Szentendrén, egész
napos nyitva tartás, éjszakai
ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki
János, (26) 317-532, 06-30-9370863.

ÁLLÁS
Kertépítésben, kertkarbantartásban jártas munkatársat keres
kertépítõ cég. Tel. 06-20-6653686.

Társakat keresünk minõségi svéd
kozmetikumok katalógusból való
forgalmazásához minden
korosztályból. Magas
haszon+jutalék. Tel. 06-20-3548941.

Szentendrén, a Vajda Lajos
utcában kiadó egyszobás,
gázfûtéses lakás 40 ezer
Ft+rezsiért. Tel. 06-30-491-9508,
06-30-951-0803.
Igényesnek lakás kiadó. Tel. (26)
314-489, 17 órától.

Szentendrei cég önálló munkavégzésre alkalmas, agilis, gépkocsival rendelkezõ, minimum
középfokú mûszaki végzettségû,
kereskedelemben jártas munkatársat keres. Tel. (26) 312-422,
info@szeusz.hu.

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

Pizzafutárt keresünk, lehet nyugdíjas is. Tel. 06-20-933-9764.
Szentendrei étterembe pultost és
kézilányt keresünk (állandó és
alkalmankénti munkára is). Tel.
(26) 311-175, 06-20-582-8847.

EGÉSZSÉG
MINDEN, AMI MASSZÁZS.
KATI-MASSZAZS.COM Tel.
06-30-657-0950.

Lakás kiadó Szentendrén, a
Püspökmajor-lakótelepen
csendes környezetben: 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.
Szentendrén, téglaépületben, a
HÉV-végállomásnál 65 nm-es
lakás egyedi mérõórákkal kiadó.
Tel. 06-30-444-5820.

KIADÓ LAKÁS

Szakácsot, fõzni tudó kézilányt
felveszünk szentendrei étterembe. Tel. 06-20-999-5665.

Leányfalun 5 szobás ház a 11-es
fõút mellett, 280 nöl-es telken
hosszú távra kiadó, irodának is.
Tel. (26) 380-005.

Szentendrén belvárosi étterem
felvételre keres szakképzett vagy
megfelelõ szakmai gyakorlattal
rendelkezõ, idegen nyelven
beszélõ felszolgálót, gyakorlott,
takarítani is tudó konyhai kisegítõt. Felszolgálók jelentkezése:
fényképes szakmai önéletrajzzal:
promenade-szentendre@hotmail.
com, konyhai kisegítõ: 06-70529-2242.

Olcsó, komfortos albérlet kiadó,
munkásoknak is. Tel. 06-20-4381219.

110 nm-es lakás a Kaiser's
mögött kiadó. Tel. (26) 311-414,
312-110.
Lakás hosszú távra kiadó. Tel.
06-20-398-5592.
Szentendrén 45 nm-es, új építésû
lakás alacsony rezsivel kiadó. Tel.
65 ezer Ft /hó. Tel. 06-30-4544431.

A Pismányhegy lábánál, a 11-es
út mellett garzon és kertes lakás
kiadó. Tel. 06-20-431-7240.

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.

Szentendrén, a Nyár utcában 75
nm-es, 3 szobás lakás áprilistól
kiadó. Tel. 06-30-949-9890.

Szentendrén 35 nm-es lakás
a HÉV-állomáshoz közel kiadó.
Ár: 55 ezer Ft + rezsi/hó. Tel.
06-30-454-4431.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendre egyik legszebb
részén, aszfaltozott utcában
90 nöl-es, összközmûves telek
12 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30605-7199.
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.

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

KERESSÜK GAZDÁIKAT

ARTUR

HUNOR

BYRON

újfunlandi keverék kant február óriástermetû fekete kan vastag
17-én fogta be a gyepmester
fekete bõr nyakörvvel.
Egres utcában.
A Szentlászlói úton látták,
és február 17-én fogta be a
gyepmester Kékibányán.
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az 1 év alatti frissen ivartalanított kant február 13-án
fogta be a gyepmester a
Margaréta utcában.
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OKTATÁS
Csalódást okozott a bizonyítvány? Matekból differenciáltan
segítek – fejlesztõpedagógus.
Tel. (26) 312-978.
Matematika érettségire 40 órás
intenzív felkészítést vállalok.
Jelentkezés: február 28-ig.
Díjmentes szintfelmérés! Tel. 0630-855-3543, vigi2@t-online.hu
Tanárnõ matematikatanítást, korrepetálást vállal. Tel. 06-30-4877593.
Történelem, magyar, mûvészettörténet korrepetálás általánosés középiskolásoknak Szentendrén, a belvárosban. Tel. 0630-540-5639.

SZOLGÁLTATÁS
Nyugdíjas építõ mérnõk felelõs
mûszaki vezetést vállal. Tel. 0630-934-4992.
Metszés, permetezés, füvesítés,
növényültetés, öntözõrendszer
reális áron, kertészmérnöktõl.
Tel. 06-20-220-3728.
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.
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.

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.

Sokallja a vízdíjat? Drága
a melegvíz? Jelentõs vízfogyasztás-csökkentés nagyon
minimális ráfordítással. 100%
garancia. Tel. 06-70-329-7680
jelentos.vizmegtakaritas@
gmail.com
Takarítást, vasalást, masszírozást
vállalok Tel. (26) 316-643, 0620-254-6069
Szervizelés. Meghibásodott
elektromos készülékei javítását vállaljuk. Gelka Kft. Házhoz is megyek. Tel. 06-20524-4755, e-mail: gedoimre
@gmail.com.
Mellékkereset. Ingyenessé
teheted saját élelmiszerfogyasztásodat! Sõt! Pénzt
kereshetsz a mindennapi
élelmiszerek vásárlásával.
Info: 06-20-563-5459.
További részletek e-mailben:
gedoerzsebet@gmail.com.

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

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.

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

TÁRSKERESÕ
EZ VALAMI MÁS! Várja a
Dunakanyarban mûködõ
társvadász iroda, ha Ön
csinos Hölgy, okos Asszony,
vagy igényes Úr és vonzó
Férfi. Tel. 06-20-823-2025,
neebredjen.egyedul@gmail.com

ÜZLET
Leányfalun szépségszalonban
kozmetikusnak üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-20-629-5645.
28 nm-es üzlethelyiség kiadó a
Vasúti villasor 11/B alatt. Tel.
(26) 319-957.
Szentendrén a belvárosban 16,5
nm-es üzlethelyiség kiadó irodának, varrodának is. Tel. (26) 380005.
Üzlet kiadó vagy eladó Bogdányi
út. 5. szám alatt. Érdeklõdni:
kedd-szerda kivételével 10-17-ig.
Tel. (26) 316-153.
Üzlethelyiség kiadó Szentendrén, a Bogdányi út 44.
szám alatt. Tel. (26) 314-067.

EGYÉB
Látó szeretettel várja!
Sorselemzés, lelki segítség.
Tel. 06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu

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

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 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
március 11-én
csütörtökön délután
6 órakor

DunaP'Art Filmklub
SZERELMES FRANCIÁK A
FILMMÛVÉSZETBEN 9 részes
sorozat
6. ÖRDÖNGÖSÖK
fekete-fehér, feliratos, francia
krimi, 110 perc, 1955
rendezõ: Henri-Georges Clouzot
szereplõ(k):
Simone Signoret (Nicole Horner)
Véra Clouzot (Christina
Delasalle)
Paul Meurisse (Michel Delasalle)
Bevezetõt mond és a film után
elemzõ beszélgetésre invitál:
Tanner Gábor a Filmkultúra
szerkesztõje

Halmos Béla népzene kutató
népzene történeti elõadás
sorozata
AMERIKÁBA JÖTTEM
színes, magyar
dokumentumfilm, 60 perc,
1996
rendezte: Szomjas György
(Belépõjegy: 600 Ft)

MOZIMÛSOR

március 4. csütörtök

17.00 CALIFORNIA
DREAMIN' (155') kh.:16
20:00 SHERLOCK HOLMES
(128) kh.:16
március 5. péntek

17:00 AVATAR (166') kh.:16
20:00 PORTRÉFILM A 60
ÉVES AKNAY JÁNOSRÓL
(54')
március 6. szombat

16:30 CHÉRI-EGY KURTIZÁN
SZERELME (92') kh.:12
18:00 PORTRÉFILM A 60
ÉVES AKNAY JÁNOSRÓL
(54') – díszbemutató
19:45 AVATAR (166') kh.:16

14.00 51-ES BOLYGÓ (91')
kh.:12
15.30 AVATAR (166') kh.:16
18.30 KÕBE LEHELT LÉLEK
portréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl (60')
20.00 SHERLOCK HOLMES
(128) kh.:16

február 27. szombat

március 7. vasárnap

14:00 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
15:30 AVATAR (166') kh.:16
18.15 UTOLSÓ JELENTÉS
ANNÁRÓL (100') kh.:12
20.00 SHERLOCK HOLMES
(128') kh.:16

14:00 51-ES BOLYGÓ (91')
kh.:12
15:30 AVATAR (166') kh.:16
18:30 PORTRÉFILM A 60
ÉVES AKNAY JÁNOSRÓL
(54')
19:45 SHERLOCK HOLMES
(128') kh.:16

február 26. péntek

február 28. vasárnap

14:00 HOLDHERCEGNÕ
(103') kh.:12
15:30 AVATAR (166') kh.:16
18:15 KOCCANÁS (67') kh: 16
19:30 SHERLOCK HOLMES
(128') kh.:16

március 8. hétfõ

17:30 CALIFORNIA
DREAMIN' (155') kh.:16 (DVD)
20:00 HOVA LETTEK
MORGANÉK? (103') kh.:12
március 9. kedd

március 1. hétfõ

18:00 ÍGY, AHOGY VAGYTOK (94') kh.: 12
20:00 SHERLOCK HOLMES
(128') kh.:16

17:00 ÁRVA MAGYAROK
FÖLDJÉN: MEZÕSÉG
18:00 HOVA LETTEK
MORGANÉK? (103') kh.:12
20:00 ZÖLD HENTESEK (100')
kh.:16

március 2.kedd

17.30 A BAADER MEINHOF
CSOPORT (149') kh.:16
20.00 AVATAR (166') kh.:16

március 10. szerda

MUZSIKUSPORTRÉK

17.00 AVATAR (166') kh.:16
20:00 SHERLOCK HOLMES
(128) kh.:16

17:00 ÁRVA MAGYAROK
FÖLDJÉN: MOLDVA
18:00 ZÖLD HENTESEK (100')
kh.:16
19:45 CALIFORNIA
DREAMIN' (155') kh.:16
(DVD)

ELÕADÁS

Homeopata Klub Napórásház
Halász utca 1. (a révvel szemben)

ArtUnió Galéria
Bogdányi u. 64.

Március 2. kedd 18 óra

Február 27. szombat 17 óra

A REFLEXOLÓGIA ALAPJAI
ÉS GYAKORLATI
LEHETÕSÉGEI A
GYÓGYÍTÁSBAN
Dr. Gere Tibor reflexológus,
természetgyógyász elõadása
Látogatói belépõ: 600 Ft,
Klubtagsági belépõ: 300 Ft

TÍMÁR GERGÕ KIÁLLÍTÁSA

(Filmklub bérlet vásárolható)
március 3. szerda
március 12-én pénteken
délután 6 órakor

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Február 26. péntek 18 óra

ÉRTÉKEINK MEGÓVÁSA
ÉS A VÁLSÁGOK KEZELÉSE
A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAINAK TÜKRÉBEN
Dr. Isaszegi János tábornok
elõadása
Dunaparti
Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A.
Február 26. péntek

4. REINKARNÁCIÓ –
KARMA- DHARMA
Dalmát Kávézó
Bartók B. u. 8.
Február 26. péntek 19 óra

ÁZSIA PÉNTEK
Száva Borbála: Vietnam Északrõl
Délre
A vetített képes élménybeszámolót kötetelen beszélgetés
követi.

KIÁLLÍTÁS
MûvészetMalom
Bogdányi u. 32.
BALOGH LÁSZLÓ
FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthetõ:
március 15-éig, hétfõ kivételével
naponta 10-18 óráig.
Dalmát Kávézó
Bartók Béla u. 8.

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ILOSVAI VARGA ISTVÁN
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ hétfõ és kedd
kivételével naponta 10-tõl 18
óráig

KONCERT
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A.
Február 27. szombat 20.30

KETTÕ KETTÕ KONCERT
Belépõ: 600 Ft

GYEREKEKNEK
Püspökmajor-lakótelepi klub
Hamvas Béla u. 4

Március 5. péntek 18 óra

/MANENS /SPEKTÍVÁK
Regõs Bence fotográfiái
Megtekinthetõ:
április 5-ig

Március 6. szombat 10 óra

TAVASZVÁRÓ ÜNNEPVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
A részvétel ingyenes

JAMES CAMERONNAK SIKERÜLT!
Az AVATAR ötcsillagos, nagy-nagy betûs Moziélmény, a
vetítõtermi eszképizmus legékesebb példája.
Pandora csodás bolygója és az ott történtek után nehéz
lesz visszatérni szürke hétköznapjainkhoz.
Az eleinte szkeptikus mozilátogató is azon veszi észre
magát, hogy percek óta nyitva van a szája, és kikerekedett szemekkel bámulja a vásznat – mert nincs más
választása. Cameron újfent bebizonyította, hogy õ a
mozi mágusa.
Cameron sok helyütt nyilatkozta, hogy Pandora
bolygóját az elsõ
fûszáltól az utolsóig õ teremtette
(természetesen
filmes szakemberek garmadájának közremûködésével),
a végeredmény láttán pedig nem lehet mit tenni, csakis
meghajolni, üvöltözve éljenezni, hozsannázni és ujjongva tapsolni. Pandora ugyanis él! Lélegzik! Egészen megkapó, ahogy a N'Avik panteisztikus felfogása a planéta
flórájában és faunájában tükrözõdik, az õslakosok
csodálatos harmóniában élnek az õket körülvevõ, burjánzó élõvilággal – és velük a film nézõje is.
Az Avatar nemcsak minden idõk legdrágább filmje, de
bátran kijelenthetjük, hogy a leglátványosabb is.
Nincs mit tenni, el kell zarándokolni a P'Art Mozi elõadásainak valamelyikére.

Az Avatar a P’Art moziban: február 26., 27., 28.,
március 2., 3., 5., 6., 7.

Gombatanfolyam
Nyolc elõadásból és öt kirándulásból álló gombaismereti tanfolyam
indul a P'Art Moziban, Szentendre 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. lehetõséggel. Érdeklõdés: Lukács Zoltánnál 06-30-447-1235.

Nõnapi Operettgála
A Dunakanyar Nõszirom Egyesület
a SZIA – Szentendre (örök) Ifjúságért Alapítvánnyal
együttesen szeretettel vár mindenkit
március 5-én, pénteken 18 órakor kezdõdõ
NÕNAPI OPERETTGÁLÁJÁRA
a Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
színháztermébe
A gálamûsorban résztvevõk:
a Szentendre Helyõrségi Klub Mediterrán Együttese;
Eszes Viktória és Schwarz Dávid;
a Neoton Musical sztárjai: Nárai Erika,
Szabó Dávid, Vágó Bernadett, Szerényi László
Az est házigazdája:
Nádas György
Köszöntõt mond:
Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Sportos milliók
A sportrendelet módosítása révén a korábbi évhez képest 6
millióval több, összesen 19,2 millió forint jut a sportegyesületek támogatására, további 1,5 millió sportrendezvényekre,
az úszás különbözõ formáira pedig 65 milliót szán idén az
önkormányzat, jócskán felülteljesítve eredeti tervét. Kun
Csaba alpolgármesterrel beszélgettünk uszodáról és sportpályázati lehetõségekrõl.
BOKOR TAMÁS
Február 18-án a városatyák
elfogadták „Az uszoda a szentendreieké” elnevezésû programot. Mit takar ez az elnevezés,
és mennyit szánnak e gondolat
erõsítésére?
A programmal az volt a célunk,
hogy a tavaly májusban megnyílt
uszoda körül kialakult helyzeten
pozitív irányba változtassunk. Az
úszásoktatásra, a gyógyúszásra és
a vízi sportok támogatására elkülönítendõ 65 millió forintos támogatással kívánjuk elérni azt, hogy
a szentendrei lakosok jobban magukénak érezzék az uszodát, mindenkinek legyen személyes tapasztalata az uszodát illetõen. A február 18-i rendkívüli ülésen döntés
értelmében 25 millió forintot fordítunk az iskolai úszásoktatásba,
erre nemcsak önkormányzati, hanem õsztõl a megyei és egyházi és
alapítványi intézmények is pályázhatnak, 2,5 millió forint jut a
gyógyúszás segítésére, 5-5 milliót
a vízilabda és a sportúszás támogatására, félmilliót pedig a Vizes
Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpontban március 6-án induló
Életkulcs Egészségnap-sorozatra.
A keret másik jelentõs, 27 millió
forintos részét a szentendrei lakosok úszásának támogatására
szánjuk – ennek a bérlet-, illetve
jegykompenzációnak a részleteit a
Szociális, Egészségügyi és Sportbizottság dolgozza ki.
Ezen a rendkívüli testületi ülésen sikerült megnyugtatóan rendezni az uszoda mûködési hiányával kapcsolatos kérdéseket.
Hogyan biztosítják az uszoda
további stabil mûködését?
160 millió forintra emeltük az eredetileg 105 millió forintos tagi
kölcsönt. Ebbõl 56,4 millió forintot
már átutaltunk a létesítmény
számlájára, a fennmaradó összegbõl 23,5 millió Ft-ot februárban, a
többit pedig június 30-ig egyenlõ
részletekben kapja meg az uszoda.
Ennek a tõkeemelésnek a forrása
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egyébként az az önrész, amelyet az
idõközben sikertelennek bizonyult
pap-szigeti revitalizációs pályázatra tettünk félre. Az uszoda májusig elfogadandó 2009. évi mérlegének és üzleti tervének alapján
döntünk majd arról, hogy a június
utáni idõszakra esetleges várható
finanszírozási hiányt milyen keretbõl finanszírozzuk. Idõközben
tovább tárgyalunk a Raiffeisen
Bankkal a 2,5 milliárdos óvadéki
betétrõl, az uszoda lízingdíj kiváltásáról, és egyben pályázatot írunk
ki az üzemeltetésre. Vizsgáljuk,
hogy a Városi Szolgáltató Zrt. milyen feltételek teljesülése esetén
tudná átvenni a létesítmény mûködtetését. Az utóbbi hetek eseményei közé tartozik, hogy Szántai
Zsolt megbízott ügyvezetõ lemondott tisztségérõl, helyére ideiglenesen Bacsa Csabát neveztük ki.
A sportrendelet és a sportkoncepció módosítása már korábban is testület elé került, de
amint említette, nem alakult ki
körülöttük konszenzus. Mi okozott ennyi késlekedést a végleges
döntéshozatalban?
A sportegyesületek részérõl nem
volt egységes álláspont, ezért több
ízben egyeztettünk vezetõikkel,
hogy olyan rendeletmódosítást fogadjuk el, mely a legtöbb egyesület
számára elfogadható és a problémákra a legjobb megoldást nyújtja.
Elsõsorban a tornatermet bérlõ
egyesületek, különösen a kézilabda
egyesületek kifogásolták az elosztás módjának korábbi tervezetét,
tekintettel arra, hogy a teljes költségvetésük túlnyomó részét az igen
magas terembérlet viszi el. Õk a
megyei fenntartású Móricz gimnáziumban kényszerülnek termet bérelni, óránként 11 ezer forintos
áron, de sajnos a városban csak ez
a pálya szabványos, ezért az õ helyzetük a legnehezebb. Az egyesületek közötti egyeztetés eredményeképpen a sporttámogatásra elkülönített korábbi 13,2 millió forintot és
az ehhez idõközben a DMRV Zrt.-tõl
felajánlásként érkezett plusz egy-
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millió forintot kiegészítettük ötmillió forinttal, így 19,2 millió forintra
növekedett az idén sporttámogatásra fordítandó összeg, amely mellé
még 1,5 millió forint sportrendezvény-szervezési támogatás is pályázható.
Úgy tûnik, ez jóval több az
eredetileg célul kitûzött elveknél,
miszerint a mûködési költségvetés 0,5%-át fordítják sportcélok finanszírozására.
Valóban, így már a mûködési költségek több mint két százalékát fordítjuk a sportra, szemben az országos 0,1-0,2 százalékkal, és az
európai uniós tagországokra jellemzõ 1%-os átlagnál. Ezért a módosított sportrendelet úgy szól,
hogy 2010-tõl a mûködési költségvetés legkevesebb 0,5%-át fordítjuk sportcélokra, mindig az aktuális költségvetés függvényében.
Miközben a pénzügyi válság miatt
mások a sport és a kultúrára fordítandó támogatásaikat csökkentik,
mi úgy gondoljuk, hogy erre többletforrásokat kell fordítani, különösen a mai túlhajszolt, egészségtelen életvitelünk javítására. A
tömeg-, diák- és versenysportra

nyújtott támogatások elengedhetetlenek az egészséges életmód és
a mozgáskultúra továbbfejlesztése
érdekében.
Hogyan oszlik el a támogatási
keret?
Célunk, hogy az egyesületek terembérletének 80%-ára nyújtson fedezetet az alap. Az önkormányzati
sportpályákat, a csónakházat
igénybe vevõket szintén segítjük
dologi célú támogatásokkal. A teljes
sportalap 19,2 millió forintjából 16
millió forint terembérletre, 2 millió
a diáksport-egyesületeknek, 1,2
millió pedig a mûködési költségekre
különítettünk el. Mindegyik forrás
szabályosan pályázható. (A pályázati kiírások lapunk 2. oldalán
olvashatók. – A szerk.) A sportrendezvények szervezésére további 1,5
millió forintos pályázatot írunk ki
az önkormányzat költségvetésébõl,
hiszen ezek legnagyobb részben az
önkormányzat hozzájárulásával és
az egyesületek szervezésében jönnek létre. A részletekrõl a bizottság
már döntött is, bízunk az egyesületek aktivitásában és érdeklõdésében – már lehet is készülni a
pályázatok beadására!

