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Iskolai-óvodai beiratkozás
Módosult szabályok az
intézményi jelentkezéseknél
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 61/2010.
(II.11.) Kt. sz. határozatával
döntött az önkormányzati nevelõoktató intézmények felvételi,
mûködési szabályairól, ami
részletesen olvasható a
www.szentendre.hu honlapon az
Oktatás címszó közleményei
között.

A beiskolázási rend nem változott, a jelen tanévre tavaly kidolgozott eljárásrendünk bevált.
A négy önkormányzati fenntartású általános iskolához –
Barcsay, Izbégi, Rákóczi,
Templomdombi – tartozó
körzetek módosultak kismértékben, figyelembe véve az esélyegyenlõségi elõírásokat és az új,
eddig nem érintett utcákat.
Továbbra is minden szülõ, akinek
gyermeke a tankötelessé váló
korosztályba tartozik – nagycsoportos óvodás – április 7-én, 8-án
a lakóhelye szerinti körzeti
általános iskolába menjen jelezni,
hogy a gyermekének az ott biztosított férõhelyére igényt tart-e.
A körzeti iskolának minden hozzá
tartozó gyermekrõl információt
kell kapnia, mert a férõhelyeivel
csak így tud megbízhatóan
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SzeVi

Tisztás, Tómellék, Török Ignác,
Tölgy, Törökvölgyi, Tücsök,
Tyúkos dûlõ, Üde, Üstökös,
Vadkacsa, Vadõr, Várkonyi
Zoltán, Varjú köz, Vörösbegy,
Vörösgyûrû sétány

Az iskolák honlapcímei:
www.barcsay.szentendre.hu,
www.izbegisuli.hu,
www.rakocziferenc.atw.hu;
www.templomdomb.hu
Az iskolák körzetei

Beiskolázás
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gazdálkodni. Az iskolák visszajelzéseibõl – honlapjaikon, iskolai
faliújságokon – lehet gyorsan
tájékozódni a tanuló elhelyezési
eredményekrõl.

A Barcsay Jenõ Általános
Iskola felvételi körzete
Akácfa, Almás, Árboc, Árok,
Ászok, Avar, Balázs Á., Barackos
út 160-ig, Barackvirág, Bég,
Berek, Bokréta, Bokros, Boldog,
Borbolya, Boróka, Borz,
Csalogány, Csabagyöngye,
Csend, Cserebogár köz,
Cserebogár, Cseresznyés,
Csiperke, Csóka, Dália,
Damjanich, Debreceni, Deli
Antal, Dózsa György,
Dunakanyar körút 40-tõl, Erdész,
Fácán, Farkas, Fehérvíz, Felhõ,
Fenyõ, Fészek, Fogoly, Gomba,
Gyöngyvirág, Hajnal, Hajnal köz,
Hamvas Béla, Hangya,
Harangvirág, Harmat, Harkály,
Hegymester, Hóvirág, Holló,
Honvéd, Horgony, Hóvirág, Huba,
Ibolya, Irányi Dániel, János u. 12tõl, páratlan oldalon az 1585/2
helyrajzi számtól a Deli A. u.
fölött, Jázmin köz, Jázmin,
Jóvízmajor, Kálvária tér, Kálvária
út, Kankalin, Károly, Katona
József, Kikerics, Klapka, Kondor
Béla, Kõhegy, Kökény, Körte,
Középhegy, Kõzúzó, Kövidinka,
Kun, Levendula, Liliom, Magas,
Mandula köz, Málna, Mathiász,
Meggyfa köz, Moha, Mókus,
Móricz Zsigmond, Möller István,
Muskátli, Muskotály, Mûvész tér,
Nagybányai, Napfény, Napos
sétány, Nyírfa, Orgona, Otelló,
Ösvény, Pannónia, Panoráma,
Patak, Petyina utca, Pismány
utca, Pirkadat, Pomázi köz,
Pomázi út, Radnóti Miklós,
Radnóti sétány, Remény, Rigó,
Római temetõ, Rózsa köz, Rózsa
utca, Rügy, Stromfeld,
Szabadkai, Szamóca, Szatmári,
Széchenyi István tér, Szél,
Szénás, Szilfa, Szitakötõ,
Szmolnyica sétány, Szobrász,
Szúnyog, Táltos, Tarsoly, Tátika,

Az Izbégi Általános Iskola
felvételi körzete
Anna, Barackos út 161-tõl,
Bazsalikom, Bessenyei, Bolygó,
Bükköspart 23-tól, Czotter A.,
Csapás, Csányi, Cserfa,
Csicserkó, Daru, Deák F.,
Dombalja, Egres 16-tól, Eötvös,
Eper köz, Eper, Ezerjófû,
Fakopács, Fiastyúk, Flórián,
Forgács, Forrás, Frangepán, Fûrj
köz, Fûrj u., Füzes park, Füzes
köz, Füzér, Galamb, Gellért,
György, Hegybíró, Horhos, Íjász,
János u. 10-ig , páratlan oldalon
az 1563/3 helyrajzi számig – Deli
A. utcáig, Jobbágy, Jósika,
József, József A., Kadarka,
Kapisztrán, Kaptató, Kavics,
Kékesi, Kengyel, Kisforrás,
Kovács L., Lehel köz, Lehel u.,
Lévay, Líra, Lyubojevics,
Málinkó, Mária, Menyét, Mester,
Mikszáth, Mimóza, Muflon, Nap,
Nefelejcs, Nyár, Nyest, Õsz,
Õszapó, Pacsirta, Pásztor, Perc,
Pereszke, Pilis, Pinty, Pipiske,
Puskin, Sas, Sikló, Szarvas köz,
Szarvas hegy, Szegély,
Szélkerék, Szentlászlói, Szilva,
Szõke L., Sztaravodai, Szûcs J.,
Tavasz, Táncsics, Tegez, Tél,
Templom, Tuja, Ungvári,
Vaddisznó, Vajda, Vasvári P.,
Vásárhelyi, Villám, Wesselényi,
Zilach, Zimmer, Zúzmara. Ez az
intézmény helyezi el elsõdlegesen
a Pilisszentlászlóról érkezõ tanulókat a községi önkormányzattal
kötött szerzõdésünk értelmében.
A Templomdombi Általános
Iskola felvételi körzete
Ady Endre 90-ig, Alsóhegyi,
Alkotmány, Angyal, Apród,
Arzén, Ábrányi, Barackos köz,
Barcsay tér, Bem, Bercsényi,
Borpince, Csillag, Dalmát,
Darupiac, Dézsma, Dodola,
Dunaár, Fulco deák, Gõzhajó,
Gyík, Halász, Hold, Hunyadi,
Iskola, Kapás köz, Kígyó, Kmetty
tér, Kölcsey, Kuruc köz, Mandula,
Martinovics, Mogyoró, Méhész,
Pátriárka, Piszke köz, Réti
sétány, Szerb, Szõlõ köz,
Temetõ, Zenta, Zrínyi.

Egyházi, mûemléki beruházási alap
A képviselõ-testület az önkormányzat 2010-es költségvetésében
3 000 000 Ft-ot biztosít Szentendre területén lévõ mûemléki, helyi
védett, városképi arculat szempontjából meghatározó, helyi jellegzetességeket hordozó egyházi építmények és környezetük
felújításának, illetve létesítésének támogatására. Beadási határidõ:
június 30. A kedvezményezettek köre: egyházak, egyházi fenntartású intézmények.

Városképi beruházási alap
A képviselõ-testület az önkormányzat 2010-es költségvetésében
1 000 000 Ft-ot biztosít: helyi jellegzetességeket hordozó, turisztikai jelentõséggel bíró építmények homlokzatot érintõ felújításának, létesítésének támogatására. Beadási határidõ június 30. A
kedvezményezettek köre: gazdasági társaságok, szövetkezetek,
alapítványok egyesületek és más jogi személyek, nonprofit
szervezetek, természetes személyek.

Részletes pályázati felhívások: www.szentendre.hu
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A II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és
Gimnázium felvételi körzete
Acél, Ady E. 91-tõl, Alsó-Duna,
Aradi, Arany J., Attila, Árpád,
Bajcsy- Zsilinszky, Bartók Béla,
Batthyány, Bogdányi, Bolgár,
Botond, Bükkös part 22-ig, Céh
utca, Dr. Nagy L., Dumtsa Jenõ,
Dunakorzó, Dunakanyar körút
39-ig, Dunakanyar sétány, Egres
út 14-ig, Elõd, Erdélyi,
Felsõhegyi, Fõ tér, Futó, Fürdõ,
Görög, Hajós, Ilosvai, Jókai,
Kanonok, Kelta köz, Kertész,
Kossuth Lajos, Kör, Kucsera F.,
Lövész, Malom, Mátyás király,
Orbán tér, Õrtorony, Paprikabíró,
Péter Pál, Piac köz, Percel,
Petõfi, Rab Ráby tér, Rakodczay,
Rákóczi, Rév, Római táborkert,
Római sánc köz, Rózsakert, Saru
köz, Stéger köz, Szegedi, Szent
István, Sziget, Szofrics P.,
Tiszteletes, Toldi, Vasúti villasor,
Városház tér, Virág, Vitéz, Vörös
hattyú, Vörösmarty, Vuk
Karadzsics tér
Az iskolai elhelyezésekkel kapcsolatosan Schinkovits Lajosné
közoktatási referenstõl lehet
felvilágosítást kapni az 503-332
telefonszámon.

Óvodai elhelyezés
változásai
Az óvodai jelentkezés
szabályaiban is minimális változás történt a korábbi szabályokhoz képest. Ebben a
tanévben az óvodai intézmény
hét tagóvodával mûködik,
a tavalyi nyolccal szemben, és a
beszédfogyatékos SNI-s (sajátos
nevelési igényû) gyermekek
ellátási helye bõvült még,
e módosítások beillesztése
történt meg.
A módosult szabályokról valamennyi szentendrei óvoda, iskola
– a nem önkormányzati fenntartásúakat is beleértve - faliújságjairól, az önkormányzat
honlapjáról: www.szentendre.hu,
az önkormányzat hirdetõtáblájáról, helyi újságokból lehet
tájékozódni.
Az óvodai férõhelyre igényt tartó
a 2010/11-es nevelési évben 5.
életévüket betöltõ gyermekek
szülei március 22-tõl 25-ig, a
3-4. életévüket betöltõ gyermekek szülei április 26-tõl 29ig jelezhetik ezt az óvodákban.

Minion-hiány
E heti lapszámunkban helyhiány miatt sajnos nem tudtuk megjelentetni a Minionfigurákat. A sorozat 45. részét
az érdeklõdõk megtekinthetik
a http://szentendreesvideke.
blogspot.com weboldalon.

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
Március 6-7. Vasvári Patika, Sas u. 10. (26) 312 825
Március 13-14. Pannónia
Patika, Dózsa Gy. út 52. (26)
500 398
Március 20-21. Szent
Endre Gyógyszertár, Paprikabíró u. 1/a (26) 310 868
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
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Szentendre Város
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját
az 1848/49-es Forradalom
és Szabadságharc
162. évfordulója tiszteletére
rendezett
városi ünnepségsorozatra
2010. március 15-én
9.30 órakor:
KOSZORÚZÁS
Petzelt József mérnök, honvéd
alezredes sírjánál a Sztaravodai úti
köztemetõben.
Ünnepi köszöntõt mond:
KATHONA KRISZTIÁN,
a Petzelt József Szakképzõ és
Szakközépiskola tanára
Közremûködnek:
Fedõ Ákos, az iskola 12. osztályos
tanulója és a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázis zenekara,
vezényel: Dalmadi Zoltán százados.
Narrátor: Kertész Kata színmûvész
11 órakor:
„A REMÉNY MÁRCIUSA“ –
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
a Fõ téren
(rossz idõ esetén a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében, Pátriárka u. 7.)

Köszöntõt mond:
DR. DIETZ FERENC
polgármester
Ünnepi beszédet mond:
DR. FODOR PÁL
történész
A Szentendrei Ferences Gimnázium
diákjainak ünnepi mûsora
A mûsorban részletek hangoznak el
Andorka Péter: Üzen Március címû
zenés darabjából, Petõfi Sándor,
Arany János, Magyari Lajos, Wass
Albert, Bartalis János verseibõl.
Narrátor: Juhász Károly színmûvész
12 órától:
KOSZORÚZÁS
a Petõfi-szobornál (Templomdomb)
14 órakor:
MEGEMLÉKEZÉS
Vasvári Pál halálának 161. évfordulója
alkalmából a Vasvári-szobornál
Ünnepi beszédet mond:
DR. LOSONCZI MIKLÓS
történész, egyetemi tanár
Közremûködnek: a Filibili népdalkör,
az Izbégi iskola 1/B osztályának tanulói, a Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisának Zenekara,
vezényel: Dalmadi Zoltán százados

Március 14. vasárnap
HAGYOMÁNYOS PETÕFIEMLÉKTÚRA A KÕHEGYRE
12 órakor megemlékezés
a Petõfi-pihenõnél.
Ünnepi beszédet mond:
dr. Isaszegi János mérnök
vezérõrnagy

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.

PEST MEGYE GYÕZTES
BORAI
Pest Megye Önkormányzata idén
is megrendezte a megye borversenyét február 27-én a Megyeházán. A kizárólag Pest megyében termett szõlõbõl készített
borokból idén 14 pincészet 33
borát kóstolta végig a zsûri:
többek között dr. Kállay Miklós, a
Magyar Bor Akadémia elnöke,
Módos Péter, a Magyar Bor Akadémia fõtitkára; Csizmadia András, a Magyar Borakadémia alelnöke; valamint Balla Géza erdélyi
borász.
Pest Megye Fehérbora 2010.
Kökény és Fia Családi Borászat
(Cegléd) 2009-es Ceglédi chardonnay bora (arany minõsítést)
Pest Megye Rosébora 2010.
Gál Szõlõbirtok és Pincészet (Szigetcsép) 2009-es Pinot noir rosébora (arany minõsítés)
Pest Megye Vörösbora 2010.
Klément Családi Borászat (Cegléd)
2009-es Ceglédi cabernet sauvignon bora (ezüst minõsítés)
Társadalmi Zsûri Különdíja
2010.
KERBOR Kft. (Monorierdõ) 2008as Bénye cabernet franc bora
(bronz minõsítés)

ÖNZETLEN TÛZOLTÓK
A szentendrei tûzoltók szállították Miskolcra azt az adományt,
amelyet egy mezõberényi család
gyûjtött össze egy nehéz helyzetbe került miskolci házaspár
számára. A tûzoltók több mint
ötszáz kilométert autóztak, amíg
célba értek. Az egyik kereskedelmi televízió híradója két hete
foglalkozott elõször a miskolci
család gondjaival. Kétségbeesésükben a rendõrséghez fordultak
segítségért, mert elfogyott az
élelmük és a tüzelõjük. A riportot
látva egy mezõberényi család
gyûjtésbe fogott, szomszédoktól,

munkatársaktól szedett össze
élelmiszert, takarót és egy rezsót.
A második riport azonban arról
szólt, hogy az adományokat nem
tudják Miskolcra szállítani.
A keddi riport után jelentkezett a
szentendrei városi tûzoltók szóvivõje, Benke Donát, hogy szívesen segítenének. A tûzoltóság
minden dolgozója segített, közösen adták össze az útiköltséget,
hogy a több mint kétszáz kilométerre lévõ Mezõberénybõl az
onnan szintén több mint kétszáz
kilométerre lévõ Miskolcra szállítsák a mezõberényi adományt.
– Egyszer egy földútra tévedtünk,
majd defektet kaptunk, egy balesetbe is belefutottunk, és a kora
reggeli indulás után délután öt
óra tájban érkeztünk Miskolcra.
Ezzel együtt is örülünk, hogy
segíthettünk – számolt be az
útjukról a szóvivõ. A riport után
egyébként több mint negyven
telefon és e-mail érkezett szerte
az országból, hogy segítenének.
Szállítást, élelmiszert, tûzifát és
ruhanemûket ajánlottak fel. A
mezõberényi polgárõrség máris
jelezte, további adományokat és
tûzifát visznek vasárnap a
miskolci családnak.

A polgármester naplója
Március 5. (péntek)
10.00

Március 8. (hétfõ)
17.00

10.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00

09.00
10.00

Segítsen Ön is!

17.00

A körzeti erdõterv elkészítése
állami feladat. 2009-ben a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóság munkatársai az önkormányzat illetékességi
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TÖOSZ Elnökségi és
Polgármesternõi Tagozatának
ülése
Nagyvezetõi értekezlet
Evangélikus egyház vezetõivel
megbeszélés óvoda
mûködtetésérõl
Álláspályázók meghallgatása
Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés
DPÖTKT irodavezetõjével
egyeztetés
HÉV végállomásnál defibrillátor átadása

Március 10. (szerda)

13.00

KÖRZETI ERDÕTERVBE
VALÓ BETEKINTÉSI
LEHETÕSÉG

Ingyenes HPV oltásban érintett szülõk tájékoztatása

Március 9. (kedd)

FELHÍVÁS
A Szentendrei Tûzoltóság további
segítségnyújtást tervez, amelyhez
kéri a lakosság közremûködését.
– Terveink szerint március 6-án,
szombaton fogunk indulni egy
hét és fél tonnás teherautóval és
egy újabb adag adománnyal,
amelyre még folyik a gyûjtés –
fogalmazott Benke Donát tûzoltósági szóvivõ. – Kérjük, hogy aki
teheti, támogassa egyszeri akciónkat azzal, hogy a rendelkezésére álló adományokat leadja
március 5-én, pénteken este tíz
óráig, vagy másnap, szombaton
reggel hattól délig a tûzoltóság
laktanyájában, a Szentendre, Ipar
utca 5. szám alatt.

Városmarketing megbeszélés

Projekt megbeszélések
Kistérségi 7 Közkincs
Kerekasztal Szakmai
Tanácskozás
Pirk Múzeummal kapcsolatos
egyeztetés
KÖH képviselõivel
megbeszélés a dunai limes
világörökséggé való elõterjesztésérõl

Március 11. (csütörtök)
15.00

Testületi ülés

területéhez tartozó erdõterületeken a terepi felvételeket elvégezték és a feldolgozási munkák
befejezõdtek. A körzeti erdõterv
adataiba az érintett erdõgazdálkodók részére betekintési lehetõséget biztosítunk, kérjük,
hogy az erdõtulajdonosok és
gazdálkodók a tulajdonukat igazoló okiratokat hozzák magukkal.
A betekintés idõpontja és
helyszíne: március 17-ig minden
hétfõn és szerdán 9.00-14.00
között a Fõvárosi és Pest Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti Igazgatósága
(1055 Budapest, Kossuth L. tér
11. V. emelet (FVM épülete), az
Erdészeti Igazgatóság V. emeleti
tanácsterme, 534. szoba).
KLEMENCSICS ANDRÁS
igazgató
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VÁROS
KÉRDÉSEK ÉS KÉTSÉGEK A KÜSZÖBÖN ÁLLÓ REHABILITÁCIÓ KÖRÜL

A belváros 1991 óta a Nemzeti Örökség része
2009-ben pályázati úton ráfizetéssel megoldani, ami most hangzott volna el a fórumon,
nyert EU-s pénzbõl és vá- elmaradt.
hogy mivel a pályázati pénzbõl
rosi önrészbõl kivitelezésre 3. Amikor ez a két lényeges pillér nem lehet házakat renoválni, az
kerülõ „Funkcióbõvítõ belvárosi már biztos alapon áll, akkor cél- önkormányzat ez évi költségverehabilitáció“ program gyakorlati szerû a városrész lakóit, vál- tésébõl elkülönített erre a célra X
megvalósítása rövidesen kezdetét lalkozóit megszondázni. És itt összeget, vagy szerzett rá másveszi. A Szentendre és Vidéke sorakozhatnak a kérések, az honnan, akkor minden rendben
február 12-i és 19-i számában álmok, a panaszok, a gyakorlat- lenne. De sajnos ilyen jó hírt
Kopin Katalin kétrészes inter- ban szerzett tapasztalatok abból eddig senki nem tett közzé.
júban szólaltatta meg Kocsis a célból, hogy a lakosság és a A Bükkös-híd déli oldalán a Vuk
Gáspárt, a terveket készítõ építész város legnagyobb és legkorrek- Karadzsics tér mégsem(!) lesz feliroda (Szuromi Imrét betegsége tebb konszenzusa mellett való- újítva, mert a terület az ELMÛ-é.
miatt felváltó) vezetõjét a nagy suljon meg a közös cél, ami adott Ezt korábban nem lehetett tudni?
horderejû és több lábon álló esetben Szentendre lehetõ legtel- Vagy kudarcba fulladtak a tárberuházás részleteirõl. Az interjú jesebb felragyogtatása.
gyalások? Ha igen, miért? A térrel
mindkét fél részérõl nyílt
szemben,
mindössze
...a Dumtsa Jenõ utcai „vizes program”
és korrekt hangvétele, a
húsz méterrel odébb, a
a vita központi elemévé vált, s jóllehet
fontos részletkérdések felhíd északi oldalára vimostanáig elsõsorban városképi
vetése és megválaszolása
szont vízesést „álmodott
és esztétikai természetû kételyek,
nem maradt visszhang
valaki”. Nem lesz túl
kifogások merültek fel ellene, valójában
nélkül. Olyannyira nem,
nagy a kontraszt?
sokkal többrõl van szó.
hogy az interjú második
Nehezen fogadható el az
részletét leközlõ lapszámis, hogy a Jókai utca és a
ban már megjelent a meghívó az e Amikor a fentieket az arra illetékes Dumtsa Jenõ utca sarkán csúfostárgyban
összehívott
újabb szakemberek jó alaposan átgondol- kodó beton villanyoszlop az idõk
lakossági fórum idõpontjával. A ták, kiértékelték, áttanulmányoz- végezetéig ott maradjon, mert
téma súlyához méltó hangnem- ták, a kapcsolódó intézményekkel felõle nem a város dönt, hanem az
ben lezajló fórum kétségeket (pl. ELMÛ) elõkészítették, akkor ELMÛ. Olyan érzése van az emoszlatott szét, de generált újab- jön a következõ lépés:
bernek, mintha elfelejtõdött volna
bakat, nyugtalanító kérdésekre 4. Megkeresni azt a pályázatot, idejében lépéseket tenni felszámoadott választ és fogalmazott meg ami leginkább megfelel a kitûzött lása érdekében. Kábelek a föld
továbbiakat, nem is keveset.
célnak. Ez azért fontos, mert felett vagy alatt – tudomásom szekülönben nem azt csinálom, amit rint pénz kérdése. A kábelek föld
A laikus civil egy városrész reha- elterveztem, amire leginkább alatti vezetése sokkal drágább,
bilitációjának elõkészítését a kö- szükségem van, hanem azt, amit mint oszlopokkal. Egy több mint
vetkezõ lépésekben képzeli el a pályázat elõír, megszab, kiköt egymilliárdos városi rehabilitáció(különösen, ha a legértékesebb, a stb. Persze tudni kell, hogy a tel- ba ez bele kell férjen, ha nem a
legnagyobb múlttal rendelkezõ, jesen testre szabott pályázati pályázati pénz terhére, akkor más
már szerte a világban jól ismert kiírás nagyon ritka, ezért ál- forrásból, de meg kell oldani,
városrészrõl van szó):
talában el kell indítani egy vagy különben pár év múlva lehet fel1. Helyzetfelmérés
több mellékszálat más irányba is bontani az új burkolatot, s addig is
Az adott városrészben mik a leg- ahhoz, hogy a kitûzött cél a maga elszenvedni a beton monstrum utneuralgikusabb pontok, miket teljességében megvalósulhasson.
cakép rondító látványát. Végiggonkell haladéktalanul megváltoztatdolták, hogy fog festeni az újjáni (pl. bûzös csatornák), felújítani A belvárosi rehabilitáció anyagi varázsolt Tourinform-ház elõtt,
(pl. lepusztult házhomlokzatok), hátterének pályázati részét meg- körbeburkolva az új utcakõvel?
korszerûsíteni (pl. levegõkábelek teremtõ, és az egész beruházást Az ilyen és ehhez hasonló ellenthelyett föld alatti vezeték) ahhoz, koordináló, ütemezõ Pro Szent- mondások is közrejátszanak abhogy mind az itt lakók, mind a endre Kft. ügyvezetõ igazgatója, ban, hogy a Dumtsa Jenõ utcai
várost felkeresõ vendégek kom- Bornemisza Miklós a már fent „vizes program” a vita központi
fortérzete a lehetõ legjobb legyen, idézett lakossági fórumon elma- elemévé vált, s jóllehet mostanáig
de legalábbis megüsse az elvár- gyarázta, hogy több dolgot azért elsõsorban városképi és esztétikai
ható szintet. Igen ám, de menet nem lehet megvalósítani, pl. az természetû kételyek, kifogások
közben kiderülhet, hogy túl sok és arra rászoruló önkormányzati merültek fel ellene, valójában
sokféle a tennivaló. Ebben az házakat tatarozni, mert a pá- sokkal többrõl van szó. Olyan
esetben következik:
lyázat erre nem ad lehetõséget. Ez belvárosban valósulna meg a
2. A prioritások megállapítása azonban nem lehet ok arra, hogy mesterséges
vízfolyás
négy
és ütemezése
a megújuló városrészben egy-egy „oázis” beiktatásával, ami ezer
Annak eldöntése, hogy az elsõ ingatlan (pl. a Dumtsa Jenõ u. 12., sebtõl vérzik, ahol mind az itt
lépésben, nevezzük elsõ ütemnek a Péter-Pál u. 6. Duna felé esõ élõk, mind a hõn áhított idegen(ami több évet is felölelhet), mit része, a Dimcsics-házzal szem- forgalom szempontjából súlyos
kell halaszthatatlanul elvégezni közti sarokház stb.) úgy marad- hiányosságok vannak. Olyan
ahhoz, hogy ne utóbb kelljen jon, ahogy most kinéz. Ha az városban valósulna meg, ahol a
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köztisztasággal húsz éve nem
tudnak megbirkózni az illetékesek (nincs elég utcaseprõ és
közterület-felügyelõ, nincs elég
szemétgyûjtõ edény, a belváros is
tele van illegálisan lerakott szemetes zacskókkal, rozsdásak,
horpadtak az utak menti vaskorlátok, sok helyen kitöredezettek
és gazosak a járdaszegélyek, hogy
csak a legszembeötlõbbeket említsem). Mindezek függvényében a
Dumtsa Jenõ utcai vizes program
túldimenzionáltnak mondható, s
ez az egyik oka annak, hogy
sokakban ellenérzést kelt. Azt
pedig, hogy az utcabeli új létesítések (kútfúrás, szivattyú, a vízfolyás árkainak és kiöblösödéseinek, az ún. „testek”-nek kialakítása, a Bükkös-patakban védgát
építése (hogy magas vízállás esetén a patakvíz ne folyhasson vissza a rendszerbe) mekkora összeget köt le a pályázati pénzbõl és a
városi önrészbõl, arról ez ideig
semmit nem hallottunk, mint
ahogy arról sem, hogy mibe fog
kerülni a városnak, nekünk,
mindannyiunknak mindezek fenntartása, üzemeltetése az elkövetkezõ években, évtizedekben.
Most, hogy már kezdjük érteni és
átlátni, milyen új kilátások elõtt
áll Szentendre belvárosa, hasznos
és megnyugtató lenne mindenki
számára, sok további találgatást,
félreértést elõzne meg, ha a
Dumtsa Jenõ utcai „vizes blokk”
kialakításának és késõbbi üzemeltetésének várható költségeit a
nyilvánosság is megismerhetné. A
beruházás megkezdésének küszöbén ezek minden bizonnyal már
készen vannak és publikusak is.
Gazdasági válságban vergõdünk,
ki tudja még, meddig. Európára is
egyre gyakrabban csap le, legutóbb Franciaországra, a szélsõséges idõjárás egy-egy szélvihara, felhõszakadása, emberemlékezet óta nem látott pusztításokat okozva, katasztrófa-helyzetet teremtve. Szentendre KözépEurópa legnagyobb folyójának a
partján fekszik, egy bizonyítottan
haragos természetû patak tõszomszédságában. Igen megfontolandó tehát EU-s pénzbõl
olyasmire költeni, ami egy természeti csapás esetén a helyzetet
még tovább rontaná.
TÖRÖK KATALIN

1000 ÉV+

Lassan, de
biztosan a legjobb
gyógyításért
Soha nem látott egészségügyi fejlesztések a Szentendrei
Szakorvosi Rendelõben, építkezés, fejlesztés, egészségvédõ programok – dr. Pázmány Annamária igazgató-fõorvos,
Raffai Sándor gazdasági igazgató, valamint Réfy Imre mûszaki igazgató számolt be a rendelõépítkezés részleteirõl.
BOKOR TAMÁS
Nehéz mostanában eljutni a
szakorvosi rendelõbe, fõleg
autóval – õsz óta nem hozták
rendbe az út burkolatát, a
járdán is küzdeni kell az elõrejutni kívánó autókkal.
PA: – Sokan hiszik, hogy a rendelõ átépítése miatt kellett feltúrni az utat, de ez egy óriási
tévedés! Valójában õsszel a
DMRV cserélt vezetékeket a területen, ami ugyan egybeesett az
épületbontási munkálatok kezdetével, de a kettõ nem függött
össze. Semmilyen értesítést nem
kaptunk arról, hogy felbontják a
Bükkös-partot, így sajnos betegeinket sem tudtuk elõre tájékoztatni a közlekedési nehézségekrõl. Ezért kifejezetten neheztelünk a vállalatra. Az árkok
betemetését követõen rendszeresen jeleztük az illetékesek felé a
problémát, kértük és kérjük,
hogy állítsák helyre rendesen a
burkolatot, mert akadályozza a
betegek és az általános közúti
közlekedését is. Kértük és kérjük, hogy legalább tegyenek ki
egy táblát, amelyen elnézést
kérnek a környéken közlekedõktõl, és jelzik, hogy tavasszal
helyrehozzák a púpos-földes
nyomvonalat. A régészek sem
tettek eleget a többszöri kérésnek, hogy munkájuk befejeztét
követõen az elhagyott munkaterületet korrekt módon zárják
körbe, ezért vannak ezek az
áldatlan állapotok a Bükkös-part
felöl látható területen.
Késõbb lesz még felbontás a ren-

delõ miatt is, ugyanis az elektromosságot és a vízellátást, illetve
a csapadékvíz-elvezetést meg
kell oldani az új épületszárnyban. Az érintett közmûszolgáltatókkal folyamatosan zajlanak
az egyeztetések. Sajnos a közmûcégek passzivitása miatt soha nem sikerült még úgy megoldani az építkezéseket, hogy
egyetlen útfelbontással megússzuk a munkálatokat. Ezt
nagyon sajnáljuk.
Eddig jobbára bontást és
túrást láthattak a járókelõk.
Ténylegesen mikor indulnak
meg az építõmunkák?

PA: – Lassan egy éve, hogy az
önkormányzat aláírta a pályázat
támogatási szerzõdését, azóta
folyamatosan intéztük a kötelezõ formaságokat. Megszületett a terv, és kiderült, hogy a
kiviteli tervek alapján számított
költségek jelentõsen túlhaladták a pályázat szabta pénzügyi
kereteket. Az önkormányzat
ezután viszonylag rövid idõn
belül döntések egész sorát hozta
meg, mire el lehetett indítani a
közbeszerzési eljárást. Az önkormányzat Közbeszerzési Munkacsoportjának február 25-i
ülésén öntötték végleges formába a kivitelezõi közbeszerzés
szövegét. A kiírástól számolva
várhatóan 90 napon belül lesz
eredménye a pályázatnak. Innentõl a munkálatok ütemezése
attól függ, sikerül-e a támogatási szerzõdésben szereplõ
határidõket módosítani. A kötelezõ procedúrák a tervezetthez
képest jócskán elhúzódtak. Ezért
fontos és indokolt, hogy több idõ
legyen a megvalósításra.
Most már tudható, mennyi
pénzt igényel az új rendelõ?
PA: – Az Egészségügyi Minisztériumot és a pályázati közremûködõ szervezetet tájékoztattuk a tervek elkészülte után,
hogy a pályázati beadása óta bekövetkezett jogszabályi változások, a forint leértékelése, az
infláció, az ÁFA növekedés miatt
a pályázati vállalásunk megvalósuláshoz többletforrásra van

szükségünk. Sajnos azt a választ
kaptuk, hogy indokaink ellenére
többletfinanszírozásra
nincs
lehetõségük, de viszont jogosultak vagyunk a beruházás megvalósítástól való elállásra. Egymilliárd 90 millió forint a végleges költségvetés, így az önkormányzatnak jóval több, mint
300 millió forintot kellett hozzátennie a pályázati támogatáshoz.
A projekt tervezésekor a látványterveken ugyanolyan téglaépületet láttunk a majdani
szárny helyén, mint amely
miatt most is sokan szidják a
tájból kirívó tömböt. Így fog
kinézni az új épületrész is?
RI: – A tervezett homlokzat nem
volt az elõzetes elképzeléseinknek megfelelõ. A régi, klinkertéglás forma se a tervtanácsnak,
se a helyi mûvészeknek, sem
nekünk nem tetszett. Olyan
homlokzatot szerettünk volna,
amely illeszkedik a szomszédos
plébánia építészeti stílusához, és
sikerült is elérni, hogy így tervezzenek. Ez egyébként jelentõs
költségkímélést is jelent. A régi,
megmaradó tömbrõl is el fognak
„tûnni” a téglák az új homlokzatképzés során – csak a színezés mutatja majd, melyik a
régi és melyik az új épület.
(Interjúnkat – melynek témája elsõsorban az eszközfejlesztések, a
mozgásszervi rendelések építkezés ideje alatti átköltözése – jövõ
heti számunkban folytatjuk.)

A szakorvosi rendelõintézet külsõ falai a jelenlegi klinker-téglás borítás helyett
új homlokzatfestést kapnak majd.
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VÁLASZ A ZAKAR ÁGNESSEL KÉSZÍTETT INTERJÚRA

Mellette vagy ellene?
Lapunk múlt heti számában jelent meg a Zakar Ágnes képviselõvel,
a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnökével készült interjú a
Hétszínvirág Óvodát érintõ változásokról. Alábbi írásunkban az egyik érintett szülõ véleményét közöljük.
Füzesi Anikó vagyok, egyike azon
szülõknek, akiknek 2009 szeptembere óta a Hétszínvirág óvodába jár
gyermeke. A Zakar Ágnessel készített
interjú mélységesen felháborított,
sajnos több válaszában „tévedést”
véltem felfedezni, éppen ezért érzem
azt, hogy muszáj reagálnom az olvasottakra. Kedves olvasók, bízom benne, hogy Önök is úgy gondolják, hogy
„hallgattassék meg a másik fél is!”
Gyermekemet abban a tudatban írattam be a Hétszínvirág óvodába,
hogy idén õsszel az Evangélikus
Egyház tulajdonába fog kerülni,
hiszen errõl tájékoztattak. Azonban
nagyon megdöbbentett az a hír, melyet ez év januárjában a gyermekem
öltöztetése közben hallottam, hogy a
jelenleg ott dolgozók nagy része elmegy. Megijedtem, informálódtam,
majd úgy gondoltam, hogy nem
szeretném a gyermekemet egy olyan
változásnak kitenni, hogy az eddig
megszokott és nagyon megszeretett
óvónõket, dadusokat felváltja egy
teljesen idegen társaság – ami elképzelhetõ, hogy kiváló lenne –, hiszen
egy gyermek életében nagyon fontos
az állandóság, a biztonság. Az óvodai évek meghatározó szerepet töltenek be életükben. Egy ekkora változást nagyon nehéz feldolgozni. A
kiscsoportosnak azért, mert még pici, még új neki minden, a középsõs,
nagycsoportos pedig már készül az
iskolára. Hiába mondják a döntést
meghozó személyek, hogy „majd
megszokja a gyermek”, ez sajnos

nem így mûködik. Véleményemet
megosztottam nemzetközileg is elismert gyermekpszichológussal, aki
azt mondja, hogy „a gyerekeknek
nem jó semmiféle ilyen átszervezés,
változás, ha jól mûködõ intézményrõl van szó. Minél kisebb egy gyerek,
annál nagyobb jelentõségû számára
a személyes állandóság. A további
fejlõdés meghatározó eleme a kisgyerekkori érzelmi biztonság, ebbõl
bontakozik ki az érzelmi intelligencia, amelyik közel 80%-ban felelõs
gyerekeink beválásáért, boldogulásáért. A szociális beilleszkedés alapja tehát a kisgyerekkori stabil személyes kapcsolatok rendszere, és a kisgyerek ebben a tekintetben »ókonzervatív«: ragaszkodik kapcsolataihoz
és kialakult szokásrendjéhez. Sajnos
manapság gyakran tapasztaljuk,
hogy eljáró hivatalok, hatóságok és
intézmények nem vesznek tudomást
a magyar törvények sorába iktatott
egyezményrõl, melyet az ENSZ tagállamai már '89-ben egységesen elfogadtak. Ennek 3. pontja kimondja,
hogy minden hatóságnak, hivatalnak és intézménynek, minden gyerekeket érintõ intézkedésében a
gyerekek »mindenek felett álló érdekébõl« kell kiindulnia.”
Visszatérve Zakar Ágnes képviselõ
által elmondottakra, idézem: „az
önkormányzat az óvoda átadására
rögtön úgy reagált, hogy két szülõi
értekezleten tájékoztatást tartott…”
– itt szeretném tájékoztatni a Tisztelt Olvasót, hogy az önkormány-

Hozzászólások óvoda-átadás ügyben
Tények után újra tények. Minden
hazai önkormányzat ki van szolgáltatva az állami finanszírozásnak,
amely drasztikusan csökkenti állami-önkormányzati intézményeinek
támogatását. Az intézmények
mûködtetéséhez hiányzó milliókat,
Szentendre esetén 100 milliókat,
pedig minden önkormányzat próbálja így-úgy elõteremteni, intézményeket összevonni, mûködtetés
jogát átadni, és ha mindez nem
megy, jön a legrosszabb, a bezárás.
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Eltökéltek vagyunk abban, hogy
oktatási intézményt Szentendrén
nem zárunk be, pedagógust nem
bocsátunk el. Ezt a célt tartjuk szem
elõtt. Szeretném, ha az óvodakérdésben készülne egy országos
kimutatás a SzeVi valamelyik
számában, hogy Magyarországon
az elmúlt években hány óvoda,
hány általános iskola volt kénytelen a radikálisan csökkentett állami
finanszírozás miatt bezárni. Hányan kénytelenek a megszokott
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zattól akkor kaptuk a hírt, hogy eljönnek szülõi értekezletet tartani,
amikor tudomásukra jutott, hogy
jómagam aláírásgyûjtésbe kezdtem
az oviban, „Mentsük meg az óvodát!” címmel. Az aláírások 75% fölött gyûltek össze. Tény, hogy a tájékoztatás hatására – vagy a kedélyek csillapítására – vannak szülõk,
akik úgy gondolják, hogy nekik
nem okoz problémát ez a változás,
de most nem is a szülõk nevében
„ragadtam tollat”. Az is tény, hogy
volt egy olyan felszólaló szülõ, aki
elfogadja, hogy nincs pénz a mûködésre, el kell fogadni ezt a változást. Azonban vagyunk jó páran,
akik már csak azért sem értenek
egyet ezzel a változással, mert ez a
városnak 2016-ig csak ráfizetést
fog eredményezni. Helyhiány miatt
sajnos csak rövid pontokban tudok
reagálni a leírtakra.
1. Az Evangélikus Egyház a felújításra szánt 40 millió Ft-ot nem vállalja egészen magára, a felét, azaz
20 millió Ft-ot az önkormányzat állja. Ezen felül is lesz még az önkormányzatnak markáns anyagi kötelezettsége (megjegyzem, hogy az önkormányzati ingatlan értéke, mely
átadásra kerül(ne), kb. 72 millió Ft).
2. Igen, a Pannónia-telepen marad
egy önkormányzati óvoda, de ide
egyszerûen lehetetlenség bekerülni.
Tehát ovi van, csak férõhely nincs.
Hiszen már a Vasúti villasoron lévõ
intézmény is a református egyház
tulajdonában van.
3. A gyermekek képzése nem fog
hasonlóan zajlani, hiszen teljesen
más lesz. Mint szülõ, nem véletlenül választottam ezt az óvodát,
tisztában voltam azzal, hogy a Hétszínvirág óvodában milyen eredményeket értek, érnek el a pedagógusok az epochális oktatással. Itt a
tanulási tevékenység epochákban
történik: külsõ világ tevékeny meg-

ismerése, munka, illem epocha és
matematika-tanulás epocha. Folyamatosan egymásra épülõ, fokozatosan gazdagodó tapasztalatszerzés eredményeként, lépésrõl lépésre
fedezik fel a gyermekek az összefüggéseket. Ezt a fajta képzést más
szentendrei óvodákban nem alkalmazzák. A népi hagyományok ápolása, továbbadása jelenleg is folyik
az óvodában, és a múlt heti cikkben
megemlített Brunszvik-díjas Papp
Kornéliától megszerzett tudást
adják át a gyermekeknek.
Az önkormányzat egy olyan kiválóan mûködõ óvodát adna át az egyháznak, amelyet sokan nagyon
szeretnek. A jelenleg is a gyermekek
rendelkezésére álló eszközök, bútorok, játékok, komódok, asztalok,
székek, padló, galéria és sorolhatnám tovább, nem az önkormányzat
pénzébõl lettek megvásárolva, hanem a szülõk anyagi és fizikai támogatásával. Idetartozik még a dolgozók által megszervezett karácsonyi
vásárok lebonyolítása, papírgyûjtés,
1-2 forintosok gyûjtése, könyvárusítás. Ebbõl is látszik, hogy az itt
dolgozó óvónõk szívügyüknek tekintették – és tekintenék a jövõben is –
az óvoda fejlesztését. A szülõk is erejükhöz mérten továbbra is segítenék
az óvodát.
Kérem, a döntéshozók fontolják meg,
hogy a javaslattevõk elgondolása
mennyiben szolgálja a város lakosságának egészét, a gyermekeiket. Jó
lenne, ha a változtatásra szánt nem
kis pénzbõl inkább a meglévõ jót
fejlesztenék, hogy meg tudjanak
felelni a növekvõ létszámigényeknek.
Köszönöm, hogy elolvasták véleményem. Amennyiben bárki is szeretné velem az üggyel kapcsolatos
gondolatát megosztani, elérhetõségemet a szerkesztõségben elkérheti.

óvoda, iskola helyett máshova,
akár más településre járni az országban. Örülök, hogy Szentendrén
az egyházak, alapítványok segítségével el tudjuk kerülni a legrosszabbat.
A kedves tiltakozó szülõt pedig arra
kérem, hogy levelét továbbítsa az
Oktatási Minisztériumba, hátha
ezúttal egyedi elbírálást tudunk kicsikarni egy állami oktatási intézménynek. Talán ezúttal az állam
változtat eddigi több éves oktatáspolitikáján, és nem hagyja magára
az önkormányzatokat intézményeik
mûködtetésében. Ebben a tilta-

kozásban szívesen vagyok és leszek
is partner.
ZAKAR ÁGNES képviselõ

FÜZESI ANIKÓ

Immár második önkormányzati
óvodát készül a jelenlegi városvezetés átadni egyházi mûködtetésbe arra hivatkozva, hogy részben
törvényi változás – 2011-tõl minden 3 év feletti óvodába jelentkezõt
kötelezõ felvenni – és a város lakosságának növekedése miatt jelentõsen megemelkedik az igény az
óvodai helyek iránt.
Mi erre a megoldás? Véleményem
szerint elsõsorban az alapigény el-

VÁROS
AZ EVANGÉLIKUS ÓVODA NEM ERÕLTETI RÁ SENKIRE A VALLÁST, DE VÁLASZTÁSI
LEHETÕSÉGET KÍNÁL

Becsülettel a város építéséért
Múlt heti számunkban Zakar Ágnes képviselõ beszámolt róla, hogy az önkormányzat a
Hétszínvirág Tagóvoda átadását tervezi a Szentendrei Evangélikus Gyülekezet számára. Ezúttal
Horváth-Hegyi Olivér, a közösség lelkésze számol be olvasóinknak a vitákkal övezett terv
részleteirõl.
BOKOR TAMÁS
Az óvodaátadás szándéka nem
aratott osztatlan sikert a jelenleg
odajáró szülõk és az ott dolgozók
körében. Kezdjük a talán legfontosabb kérdéssel: maradhatnak
ezután állományban az óvodapedagógusok és a jelenlegi alkalmazottak?
A rövid válaszom: igen. Többszöri
egyeztetés és közös gondolkozás
eredményeként gyülekezetünk 21
fõs döntéshozó testülete, a presbitérium úgy határozott, hogy a
jelenleg ebbe az óvodába járó gyermekek óvodapedagógusai tovább
nevelhetik a csoportjukba járó gyermekeket. Praktikusan ez azt jelenti,
hogy szeptembertõl a középsõ csoportos óvónõkkel kétéves szerzõdést, a nagycsoportos óvónõkkel
pedig egyéves szerzõdést írunk alá.
Ezzel együtt a továbbfoglalkoztatásról akkor tudunk majd mindenkivel személyesen is elbeszélgetni,
ha a szerzõdésük lejár. Amennyiben
egy-, illetve kétéves tapasztalattal a
hátunk mögött mind a gyülekezet
vezetése, mind pedig munkatársaink úgy látják, hogy hosszú távon
együtt tudunk szolgálni, készek
vagyunk a közös jövõ tervezésére.
Természetesen a döntés joga az
óvónõk kezében van. Ha úgy döntenek, hogy nem kívánnak a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvodában
dolgozni, elhelyezésükrõl a város

látására az önkormányzat tulajdonában lévõ óvodák fejlesztése,
létszámkapacitás bõvítése a lehetõségekkel összhangban, hogy minden szülõ a lakásához a lehetõ legközelebb elérhesse – lehetõleg gyalog – az alapszolgáltatást. Másodsorban a szülõk egyéb igényeit is
kielégítõ óvodai nevelésre vállalkozók támogatása.
A hitéleti nevelés is az „egyéb igények” közé tartozik, mely biztosítása
nem az önkormányzat feladata. Ha
valaki bõvíti a városban a nevelési
kapacitást és kiépíti a közösségét
annak támogatásával – például telek

Magyarországon minden egyházi
oktatási intézmény a fejkvótából és
az egyházi kiegészítõ normatív
támogatásból gazdálkodik. Ezek az
összegek a Magyar Állam törvényei
szerint lehívhatók, így az óvoda
mûködtetése gyülekezetünk költségvetését nem terheli.

Horváth-Hegyi Olivér

gondoskodik. Mi nyitottak vagyunk
arra, hogy az átvétel minél inkább
zökkenõmentesen történjék mind a
gyermekek, mind pedig az ott dolgozók élete és munkája tekintetében. Talán mondanunk sem
kell, hogy egy óvoda nem attól lesz
keresztény, hogy egy felekezet kihelyezi a „cégtábláját” az épület homlokzatára, hanem attól, hogy az ott
dolgozó munkatársak számára a
keresztény létforma és életgyakorlat természetes.

Amennyiben az evangélikus
egyház nem óvodai célokra használja az ingatlant, annak tulajdonjoga automatikusan visszaszáll az önkormányzatra – olvasható a határozati javaslatban.
Terveznek az óvodai foglalkozásokon kívül más tevékenységet is
a Pannónia utcai épületben?
A Szentendre városával kötendõ
megállapodás szövege egyértelmû.
Mi ehhez tartjuk magunkat.

Az átadás mellett szóló fõ érv
az önkormányzat részérõl az volt,
hogy így rengeteg pénz takarítható meg a város számára, miközben színesebbé válik a környék óvodai kínálata. Várhatóan
mennyibe kerül majd a mûködtetés a gyülekezet számára?

A Szentendrén egyedinek számító ún. epochális óvodai oktatási rendszer mûködik jelenleg az
óvodában. Várható-e átalakítás a
pedagógiai programban?
Az óvoda átadása és átvétele hat
hónap múlva esedékes. Már most is
van egy pedagógiai programtervezetünk, amely az epochális óvodai oktatási rendszerhez hasonlóan
mindig egy adott témát körüljárva
mélyíti el az ismereteket a gyermekkorban nélkülözhetetlen játék
eszközeivel. Az általunk felvett
gyermekeket keresztény lelkiségben
szeretnénk nevelni, amelyet a min-

átadásával –, egyetértek: ne konténer
óvodába kelljen járnia a gyerekeknek.
Az egyébként is kicsit mostoha Pannónián most az ellenkezõjét tervezi a
város jelenlegi vezetése. Jelentõs köz
anyagi áldozatvállalás mellett –
jövõbeni takarékoskodásra hivatkozva készül immár másodikként – a
Pannónia utcai Hétszínvirág óvoda
átadására.
Mi a probléma? Egyrészt érdemben a
férõhelyek száma nem nõ. Másrészt az
egyébként komoly anyagi problémákkal küzdõ város jelentõs anyagi áldozatvállalással átadja az intézményét és
vagyonát az egyházi nevelés céljára.

Mert hitéleti nevelésrõl van szó, az
egyértelmû. Nem új lehetõségként,
hanem részben átvéve a jelenlegi
gyermekeket is. Igaz, Zakar Ágnes
képviselõnõ, bizottsági elnök a
témakörben a SzeVi február 19-i
számában megjelent cikkében az
nyilatkozza a „Mi lesz a már odajáró egyházi nevelést nem igénylõ
gyerekekkel?” kérdésre: „Azoknak,
akik a középsõ és nagycsoportot itt
szeretnék befejezni, biztosítja az
egyház a megszokott nevelést, felmenõ rendszerben befejezhetik az
óvodát egyházi nevelés nélkül, többnyire a megszokott óvónõkkel.”
XXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

dennapi zene, az éneklés nagymértékben segít. Meggyõzõdésünk,
hogy ennek a kettõnek az ötvözete
a kisgyermekkorban kialakuló helyes értékrendet, magatartást, a
közösségben való gondolkodást
pozitív irányba befolyásolja.
Az odajáró gyermekeknek felmenõ rendszerben biztosítják a
nem egyházias nevelést. Sokan
félnek attól, hogy ezután az odajárás kritériumául szabják majd a
vallásosságot, netán magát az
evangélikus hitet. Mi az igazság e
sejtések körül?
A bibliai foglalkozások az általunk
felvett gyermekek számára természetesek lesznek, a jelenleg is
odajáró gyermekek számára pedig
választhatóak. Nem gondolom,
hogy a hitet tanítani lehetne, ráerõltetni pedig senkire sem lehet. A
keresztény életformának épp az a
lényege, hogy miután megismerjük,
majd megtapasztaljuk Jézus közelségét és szeretetét, dönthetünk. Ez
minden családnak és minden embernek életre szóló, de mégiscsak
személyes elkötelezõdése. Ugyanakkor a ránk bízott, különbözõ
felekezeti háttérrel érkezõ gyermekek és szüleik minden bizonnyal
meg fognak ismerkedni az evangélikus identitással, valamint a hagyományokkal.
Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy nem mi kopogtattunk a város
ajtaján, hanem a város kopogtatott
be hozzánk azzal a felvetéssel,
hogy mit szólnánk ahhoz, ha
mûködtethetnénk egy óvodát. Mi
ezt jó szívvel és örömmel fogadtuk,
így a többi szentendrei keresztény
felekezethez hasonlóan készek
vagyunk tudásunk legjavával és
becsületes munkával szolgálni
Gazdánkat városunk és országunk
épülésére.

Majd két mondattal odébb: „A napot, az étkezést imával kezdik, ismerkednek bibliai történetekkel."
Szóval az a gyerek, aki nem igényli,
az nem imádkozik?
Azt nyilatkozza a képviselõnõ, hogy
az egyház 40 millió Ft értékben vállalja az óvoda felújítását. Ugyanez
a testületi elõterjesztésben: felújításra 34,5 millió forint, de úgy,
hogy a felét a város állja. A hetvenkét millió forintra becsült ingatlan
átadása mellett 2015-ig 74 millió Ft
átadása az egyház részére.
RADVÁNYI G. LEVENTE képviselõ
2010. MÁRCIUS 5.
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RENDÕRSÉGI HÍREK

IDÕSEK VESZÉLYBEN

CSALÁSSOROZAT
A DUNAKANYARBAN

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az utóbbi idõben területünkön is elszaporodtak
az idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények. Jellemzõ,
hogy hozzátartozóra hivatkozva,
a hozzátartozóval tettetett mobiltelefonos kapcsolatban lévõ személyek kéredzkednek be az idõs
személyekhez különbözõ indokokkal, például pénzváltás ürügyével, majd miután bejutottak a
lakásba, az egyikük leköti a
sértett figyelmét, míg a többiek –
kifigyelve, honnan veszi elõ a
pénzt az idõs személy – ellopják
az értékeket. A másik jellemzõ
módszer, hogy faárusítás ürügyével károsítják meg az idõseket,
mert az „árus” jóval kevesebb fát
szállít, mint amennyit kifizettet.
Továbbra is jellemzõek a besurranásos esetek, a tavasz közeledtével még inkább.
Védekezni egyszerû: senkit nem
szabad a kapun belülre engedni,
még akkor sem, ha netán rosszullétre hivatkozik, vagy arra, hogy a
gyerekét szeretné tisztába tenni.
Semmiképpen ne hagyjuk õrizetlenül a nyílászárókat, és mindig

November óta több esetben a
szentendrei kapitányság és a
környezõ kapitányságok illetékességi területére is kiterjedõ,
kisebb károkat okozó csalássorozat elkövetõje után folytattak
nyomozást a rendõrök. Ennek
során látókörükbe került G. Péter
pócsmegyeri lakos, aki ellen azóta
négyrendbeli csalás miatt folyik
eljárás. Az elkövetõ módszere az
volt, hogy magát különbözõ, a
sértettek által jól ismert személyek hozzátartozójának kiadva
pénzt csalt ki azzal az indokkal,
hogy balesetet szenvedett, nincs
nála készpénz, és ahhoz, hogy az
autóját el tudja szállíttatni, 20150 000 forintig terjedõ összegre
lenne gyorsan szüksége. Amenynyiben hasonló módszerrel bárki
sérelmére történt hasonló cselekmény, várjuk jelentkezését a 0626-310-233-as, illetve a 107-es
segélyhívó számon, vagy személyesen a Szentendrei Rendõrkapitányságon.
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tartsuk szemmel az idegeneket!
Ha valaki ismerõsre hivatkozik,
minden esetben ellenõrizzük,
hogy valódi ismeretségrõl van-e
szó, és a telefonálás valós-e, vagy
színlelt. Örök tanács, hogy a
párnák és alsónemûk közé rejtett
pénzhez képest a bankbetétek
még kamatoznak is.

ÉKSZERRABLÓK
Még mindig két férfit keres a
rendõrség az egy hónappal ezelõtti budakalászi ékszerrablási ügy
kapcsán. Január 28-án a Budai úti
ékszerüzletbe délután két óra
körül két férfi tért be, az ott tartózkodó tulajdonost gázspray-vel
lefújták, földre szorították, és
könnyû sérüléseket okoztak neki,
majd négymillió forint értékû
arany- és ezüstékszert zsákmányolva elmenekültek a helyszínrõl. Az
egyik elkövetõ 190195 cm magas, sportos testalkatú, hoszszúkás arcú, sötét
hajú, szeme színe is sötét árnyalatú. Az elkövetéskor kapucnis, sötét színárnyalatú szabadidõfelsõt és edzõcipõt viselt.

Kérjük, aki bármilyen felvilágosítással tud szolgálni az ügyrõl,
jelentkezzen személyesen a
Szentendrei Rendõrkapitányságon, vagy hívja a 06-26 310-233as kapitánysági, vagy a 107-es
központi telefonszámot! Együttmûködésüket köszönjük!

SZÜLÕKNEK
Szeretnénk felhívni a szülõk és
rajtuk keresztül a gyerekek
figyelmét a rájuk leselkedõ iskolai
és iskolán kívüli veszélyekre.
Iskolán belül a nagyobb értékû
tárgyak okozhatnak problémát –
kerülendõ ilyeneket az iskolába
vinni. Iskolán kívül az okozza a
legnagyobb gondot, amikor idegenek szólítják le a gyerekeket. A
szülõk dolga megtanítani a
gyerekeket, hogy soha ne üljenek
be idegen autóba, és lehetõleg
azonos útvonalon, osztály- vagy
csoporttársaikkal együtt menjenek, mert minél nagyobb létszámban közlekednek együtt,
annál kisebb a valószínûsége
annak, hogy áldozattá válnak.
Közreadta: POLGÁRDI FERENC,
sajtótiszt (Szentendrei Rk.)
Szerkesztette: BOKOR TAMÁS

PORTRÉ

A „barbár zseni” unokája
RAPPAI ZSUZSA
ba-Novák Galéria nyílt január végén az újjávarázsolt
leányfalui Faluházban. A
huszadik századi magyar festészet kiemelkedõ alakjának, a
Picasso által „barbár zseninek”
aposztrofált festõ unokája, Kováts Kristóf nemcsak ennek a kis
galériának a létrehozója, hanem a
település kulturális életének egyik
meghatározó szereplõje is.

A

A névjegyeden hagyatékgondozóként tünteted fel magad.
Mit jelent ez?
Azt az erkölcsi kötelezettséget,
ami ezzel az örökséggel jár. Anyai
nagyapám zseniális életmûvének
életben tartását, elismertetését.
Hogy az emberek lássák ezeket a
képeket, mert ezért születtek. S
ehhez kiállításokra, filmekre,
különbözõ kiadványokra van
szükség.
Milyen érzés híres mûvész
leszármazottjának lenni?
Boldogító, örömteli teher – életem
egyik legnagyobb feladata. Ez az
én örökségem.
Sokan irigyelnek is érte.
Hiszen egy ekkora, szellemi és
anyagi értelemben egyaránt
jelentõs hagyaték csak keveseknek adatik meg.
Egyszer egy televíziós mûsorban
Bánó András megkérdezte tõlem,
miért nem adom el nagyapám
képeit? Erre azt válaszoltam,
hogy az én gazdagságom ezekben
a képekben van, amit azonban,
ha átváltok pénzre, szegényebb
lenne az életem. Vagyis nem
akarom kiárulni ezt a hagyatékot.
És egyébként is: tegyek pénzt a
falakra?
Manapság az árverések egyik
sztárfestõje Aba-Novák Vilmos.
Képeit kisebb vagyonokért adják-veszik. Sokan találgatják
egy-egy komolyabb aukciós
vétel után, hogy ebbõl mennyi
jár a hagyaték örökösének?
2011. december végéig minden
nyilvános megjelenés, eladás
után 5 százalék jogdíj jár nekem,
amelynek tekintélyes részét azonban adóban és kezelési díjban be
kell fizetnem. A fennmaradó

Kováts Kristóf

összeget tudatosan visszaforgatom az életmûbe: képeket restauráltatok, megveszek olyan
mûveket, amelyek hiányoznak a
gyûjteménybõl, kiadványok megjelentetéséhez járulok hozzá.
1998-ban nagyapám Zuhany
utcai házának eladásából 20 millió forintot fordítottunk anyámmal a szegedi Hõsök kapuja freskóinak restaurálására. Ezt már
kevesebben tudják.
Aba-Novák Vilmost csak a
hatvanas
években
vette
tudomásul a mûvészettörténet,
és napjainkra vált egyértelmûen
elismertté.
Aba-Novák igen fiatalon, negyvenhét éves korában halt meg
1941-ben. Két évtizedes gazdag
alkotói pályája a Horthy-korszakra esett: az állam és az egyház
nagy megrendelésekkel látta el.
Az ötvenes években éppen emiatt
fasiszta festõként tartották számon. Rákosiék a római iskolával
együtt, egy csomagban, az õ festészetét is „beáldozták”. Véleményem szerint nagyapám legnagyobb bûne az, hogy meghalt és
nem tudta megvédeni magát.
Supka Magdolna mûvészettörténész, akinek személyes ügyévé
vált az õ elismertetése, kellett
hozzá, hogy a jeget feltörje. Õ rendezte meg 1962-ben az elsõ életmû-kiállítást a Magyar Nemzeti
Galériában, ami hatalmas sikert
hozott. Õ írta meg az elsõ AbaNovák monográfiát is, mindez
nagyban segített abban, hogy
nagyapám visszakerüljön egy
idõre a köztudatba. Képei bekerültek a Nemzeti Galéria gyûjteményébe is. Azonban csak a
nyolcvanas évek hozták meg az
igazi elismerést.
Azáltal, hogy Aba-Novák divatos lett, sok hamisítvány

kerül elõ. Mennyire váltál képeinek szakértõjévé?
Általában vétel elõtt vagy után
hoznak el hozzám képeket. A
korszak, a témaválasztás, a
színvilág, az ecsetkezelés tekintetében elsõ látásra nagy valószínûséggel meg tudom ítélni,
hogy valódi vagy hamisítvány-e
az adott kép, ha kételyeim támadnak, segítséget kérek. A legnagyobb szaktekintély ma Molnos
Péter mûvészettörténész, aki az
életmûrõl nagy tanulmányt írt
2006-ban, és a debreceni MODEM
2008-as nagy sikerû tárlatának a
kurátora is volt.
Mindig tudtad, hogy mekkora
örökséget kaptál a sorstól?
Húsz éves koromig ez alig érintett
meg. Késõbb elkezdtem érezni,
hogy nagyapám nincs a méltó
helyén. Néhány éve súlyosan
megbetegedtem. Egy grafikus
barátom felhívott, hogy kéne egy
könyvet csinálni, amíg nem késõ.
Ekkor jöttem rá, hogy kaptam
még egy esélyt a sorstól, hogy ezt
a hagyatékot életben tartsam.
Elkezdtem szervezni egy nagy
Aba-Novák album megjelentetését. És kiállításokat elõkészíteni, kiadványokat létrehozni, kapcsolatot tartani galériákkal, folyamatosan médiaszereplést vállalni. Nevezhetjük ezt mai szóval
egyfajta menedzseri munkának.
Egy ilyen családban szinte
törvényszerû, hogy a mûvészetek vonzásába kerültél. Milyen
pályát választottál?
Bölcsész akartam lenni, de többszöri nekifutásra sem vettek fel, s
így elmentem nyomdásznak.
Diplomát szereztem, mûvezetõ
lettem. Megszerettem ezt a munkát. A számítógép megjelenésével
azonban megváltozott a nyomda
világa is, s én egy stúdióban folytattam a munkámat, majd szabadúszóként könyveket és újságokat tördeltem. Betegségem
miatt 2005-ben leszázalékoltak.
Az új leányfalui galéria
névadójául is nagyapádat választottad. Ez azt jelzi, hogy az
õ mûveivel foglalkozol?
Amikor felkértek arra, hogy
mûködtessek egy galériát az új
mûvelõdési házban, meglepõdXXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

tem. Azután úszás közben –
ugyanis ezzel kezdem mindig a
napot – arra gondoltam, hogy
miért ne tudnám megcsinálni. De
nem egy szokásos kultúrházi
galériát, ahol csak kirakják a
képeket, hanem egy olyan „komolyat”, amelyben bemutatnám a
kortárs magyar képzõmûvészet
derékhadát. Kézenfekvõnek tûnt,
hogy nagyapám nevét használjam
a színvonal jelzésére. A nyitó kiállításon az õ aktlapjait mutattam
be, s a továbbiakon is mindig
lesznek Aba-Novák mûvek – persze nem fõmûvek. Évi hat-hét
tematikus tárlatot tervezek. Képzõmûvészeti könyveket is kiraktam a galériában, hogy az ide
betérõk – például a gyerekeiket
balett-tanfolyamra hozó anyukák
is – a várakozás ideje alatt lapozgassák ezeket. S így megismerjék
és megszeressék a képzõmûvészetet. Tervezek zenehallgatást is
itt a képek között. Bekeretezett
verseket is ki fogok tenni a
falakra.
A Faluház megnyitóján
Rockenbauer Zoltán tartott
elõadást a Nyolcakról, február
10-én pedig telt ház mellett
kezdõdött el Török Katalin sorozata a szentendrei festõkrõl.
Ekkora érdeklõdés tapasztalható Leányfalun a képzõmûvészet iránt?
Az értelmiségiek, diplomások aránya az országos átlag felett van
nálunk. S valóban nagy érdeklõdés
tapasztalható itt a kultúra, a
mûvészetek iránt. Tavaly létrehoztuk a Leányfalusi Szabadegyetem
Alapítványt, s ebben rám bízták a
képzõmûvészetet. A falu vezetõsége úgy gondolja, hogy ha már
van egy ilyen impozáns kultúrháza, élettel kellene megtölteni.
Tavasszal, a szép idõvel a leányfalusiak is kijönnek házaikból, s
kiköltöznek a nyaralók is. Remélhetõen még több élet fog költözni a
szép új falak közé.
És végül, hogyan lettél leányfalui lakos?
Anyám révén, aki mûvészettörténész, a Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövetségének ügyvezetõ titkára volt. Az õ kis nyaralóját építettük át családi házzá.
2002-ben költöztünk ide Pomázról. S azóta az életünk is
egyre inkább ide húzódik ki. A
galéria most egy újabb kötõdést
jelent.
2010. MÁRCIUS 5.
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„Környezetünk megóvása
a jövõ nemzedékeinek”
orongós, esõs reggelre
ébredtünk február utolsó
szombatján. Azon a napon,
amikor kedves feladat várt ránk,
a korábban meghirdetett környezetvédelmi rajzpályázat ünnepélyes díjkiosztása. Az egész kistérségbõl érkeztek hozzánk pályamûvek. Rajzoltak kicsik és
nagyok, és több mint 120 alkotás
volt megtekinthetõ a díjkiosztó
ünnepség alatt. Fontos ez a téma.
Számunkra, felnõttek számára,
akik látják az összefüggést az
egyes folyamatokban, de gyermekeinknek is, akik szeretnék az
õ utódaiknak átadni a kölcsönkapott természetet.

B

Kiváló pályamunkák érkeztek,
melyeket a Lukács Tibor festõmûvész által vezetett zsûri
értékelt, és szép ajándékok jártak
a munkákért, melyeket Szabó
Imre környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, az esemény fõvédnöke
adott át. A díjkiosztó ünnepségen

A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola nyertes diákjai

nagy sikerrel léptek fel Kertész
Kata színitanodásai, akik egyaránt jó kedvre derítették a gyermekeket és felnõtteket.
A zsûri három különdíjat ítélt
oda, mindhármat a Templomdombi iskola tanulói kapták:
Krasznai Bora 3. osztályos, Magyar Lili Emma 5. osztályos és Lakatos Márk 2. osztályos tanulók.
Az alsós kategóriában harmadik
helyezett lett Ádám Gergely a

Cházár András iskola 4. osztályos
tanulója, második helyezett Kozák András 2. osztályos tanuló a
II. Rákóczi Ferenc iskolából, és
elsõ helyezést ért el Bene Júlia 4.
osztályos tanuló a visegrádi Áprily Lajos iskolából. A zsûri a
következõ véleményt fûzte az
alsós kategória elsõ helyezett
alkotáshoz: „Rendkívül izgalmas
kép, a festõi és rajzi elemek váltakozása frissességet és drá-

maiságot kölcsönöz a képnek.
Felelõsségérzetrõl, gazdag gondolatiságról tanúskodik a mû.”
A felsõ tagozatosok körében is
három helyezést hirdettünk: harmadik lett Szénási Dalma a visegrádi Áprily Lajos iskola 8. osztályos tanulója, második helyezést
ért el Kisszabó Dóra a Templomdombi iskolából (5. osztály) és
elsõ helyezett lett Hrubos Lilla
nyolcadikos tanuló a visegrádi
Áprily Lajos iskolából. Képének
címe: Ugye nem vágod ki az utolsó fát, melyet a zsûri ekképpen
értékelt: „Hrubos Lilla (…) munkája egy remekmû. Különösen
finom és érzékeny, jól megkomponált alkotás, jól kapcsolódik a
kiállítás tematikájához. Az élet
szeretetérõl, magas színkultúráról és jó rajzkészségrõl tanúskodik.”
Gratulálunk a díjazottaknak és az
összes résztvevõnek, akik szép
alkotásokkal örvendeztettek meg
bennünket. Ezúton is köszönjük a
pedagógusok fáradhatatlan munkáját, akik segítettek a gyermekeknek a mûvek elkészítésében.
MAGYAR JUDIT
SZ.I.A Alapítvány

Napkollektorok
A szentendrei Emberélet Alapítvány
képzett önkéntesei megkezdték
mûködésüket a térségben élõ daganatos
betegek ellátásában

Vákuumcsöves
komplekt
rendszerek
Forgalmazás,
telepítés,
referenciák
Pomázon is

MALORTEC BT.
Telefon: 06-20-383-9056
Budapest, XIX. ker. Könyvkötõ u. 7.

Ez nem A K C I Ó csak olcsóbb

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!

Tavasszal is célszerû ellenõrizni a vízóraaknát!
Nemcsak télen, a fagyok elõtt, hanem tavasz kezdetekor is érdemes
ellenõrizni a vízmérõt. A házi ivóvízhálózat részét képezõ
vízmérõakna tisztán tartásáról és a vízmérõk épségének megõrzésérõl a
fogyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata szerint a tartós
fagyok elmúltával mindenképp célszerû megvizsgálni a vízmérõakna
állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellõztetjük az aknát, így a mérõk megóvhatók a korróziótól.
A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor
már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentõsen
károsíthatja a szerkezeteket.
A DMRV Zrt. (Vízmû) szakemberei gyors és egyszerû technikát
javasolnak az állapotellenõrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el
gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és nézzük meg
a vízmérõt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás
lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ellenkezõ esetben utólag váratlan meglepetés érhet minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérõ, akkor is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg
a hibás szerelvényt vagy vezetéket.

Köszönjük, hogy odafigyel vízmérõje állapotára, hiszen a vízórák
rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk!

DMRV Zrt.
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KULTÚRA

Március 27. szombat, 11-13 óráig
Fõ tér (rossz idõ esetén: PMK színházterme)

TÖRTÉNELMI KOSZTÜMÖS
FELVONULÁS
Közremûködnek: szentendrei iskolások és
óvodások
Március 27. szombat 18 és 21 óra

Rákóczi iskola tornaterme
(Rákóczi F. u. 6.)
TASNÁDI ISTVÁN: FÉDRA FITNESS
Az ALKA. T és a KoMa társulat elõadása
Belépõjegy: 2500 Ft
Március 21. vasárnap 16 óra

Március 28. vasárnap, 18 óra

Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
KÖKÖJSZI ÉS BOBOJSZA
A kecskeméti Ciróka Bábszínház elõadása

P'Art Mozi
LIN-CSI VÁNDORLÁSAI – ZENÉS
IRODALMI BESZÉLGETÉS SÁRI
LÁSZLÓVAL
Közremûködik: Erdélyi Lili Ada és Mohai
Gábor elõadómûvészek, Neichl Norbert
(szaxofon és fuvola)

Református templom (Rákóczi F. u. 14.)
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
Szentendrei Kamarazenekar és a Musica
Beata kórus koncertje
Belépõjegy: 800 Ft

Belépõjegy: 600 Ft

Belépõjegy: 800 Ft

Március 19. péntek, 19 óra

Március 21. vasárnap, 19 óra

Pest Megyei Könyvtár színházterme
QUIMBY-TEÁTRUM
Egy speciális este a zenekarral,
dramaturgiailag felépített két felvonásos,
zenés elõadás.

Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
BOGÁNYI GERGELY ZONGORAESTJE – Liszt és Chopin mûvek
Belépõjegy: 2500 Ft

KIÁLLÍTÁSOK A MÛVÉSZETMALOMBAN
Bogdányi u. 32. (26) 301-701
Nyitva: hétfõ kivételével naponta
10-18 óráig

Belépõjegy: 3000 Ft

Március 26. péntek, 19 óra

KONCERTEK,
SZÍNHÁZ
Március 19. péntek 10 óra

Március 20. szombat, 10 óra

P'Art Mozi (Duna-korzó 18)
BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL –
A TALIZMÁN
Az Eszme Bábtársulat elõadása

P'Art Mozi (Duna-korzó 18.)
EGY CSÉSZE TEA KUKORELLY
ENDRE ÍRÓVAL
TündérVölgy, avagy az emberi szív
rejtelmeirõl – egy könyv utóélete
Belépõjegy: 400 Ft

Március 21. vasárnap, 17 óra

GRAFIKAI ÁRVERÉS
A kalapács alá kerülõ mûvek
megtekinthetõk a MûvészetMalomban
március 18-20. között (10-18 óráig) illetve
a www.axioart.com honlapon.
Március 27. szombat, 17 óra

CSÍKSZENTMIHÁLYI RÓBERT
KIÁLLÍTÁSA

Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft
Március 26. péntek, 19 óra
Március 20. szombat, 19 óra

Városháza díszterme
TUDOD, HOGY NINCS
BOCSÁNAT... – JÓZSEF ATTILA
VERSEIT ELÕADJA HOBO
Belépõjegy: 2000 Ft

Pest Megyei Könyvtár színházterme
LAJKÓ FÉLIX: A BOKORBÓL –
lemezbemutató koncert
Lajkó Félix – hegedû, Brasnyó Antal –
brácsa
Belépõjegy: 3000 Ft

KÖNYVAJÁNLÓ

Nyereséges válság?
városunkban élõ professzor
(a Szentendre Szalon alapítója) 1966. körül (egyetemistaként), majd 1979. és 2006. között
(mérnök-matematikus vendégoktatóként) hosszabb idõszakokat töltött angolszász országokban. A
tudományos világban nagyon természetes a hasonló „jövés-menés”,
inkább a minõségre utal, mintsem a
szélhámosságra. Nem meglepõ,
hogy a szerzõ életszemléletében –
és így a könyvben is – hangsúlyos a
természettudományos,
objektív
gondolkodás; tehát nem a spekulatív „ötletelés”. Több honlapjának
címében a „.tk” nem országra utal,
hanem a gondolkodás (think) univerziumára. A rendszerváltoztatgatást éppen Ausztriában élte meg.
Az életrajzi bevezetés az elmúlt 6070 év rettegésein keresztül vezet a
jelen társadalmi, közéleti, politikai
fogalmaihoz. A könyv elsõsorban
gondolkodók/diplomások sérelmeit,
félelmeit érinti. Ez a réteg nem a
Konrád-Szelényi (Az értelmiség útja…) megénekelte áruló fehérgal-

A

lérosokkal azonos, az írás nem
(kormány)hivatalnokokról, lakáj
firkászokról szól. A szerzõ pesszimista abban a tekintetben, hogy
1956. tíz napját leszámítva kevés
egyértelmûen pozitív idõszakot tapasztalt – a nyolcvanas évek végét
külföldrõl „látta".
A könyv mondanivalója a címben
van: hogyan lehet, hogy mindenki
vesztett a válságon? Ki nyert akkor? Mert vesztett a lakosság a
megszorításokkal; az állam a beruházások leállásával, és természetesen a bankok is, mert konszolidálni kellett azokat (tízmilliárdokkal). Tehát ki nyert? Megfelelõ
válságkezelést alkalmaztak a kormányok („Gyujnai”-ék)? Avagy
mindenki béna, vagy további szereplõk is voltak? Hogyan finanszíroztatják velünk az iraki háború
jelentõs részét? Ezekre a kérdésekre
a fent említett tudományos (objektív) alapossággal keresi a választ/magyarázatot Gyarmati Péter,
sok kérdésben jó mélyre ásva, és a
következtetést többnyire az olvasó-

Jegyvásárlás:
TOURINFORM SZENTENDRE
Dumtsa Jenõ u. 22.
Telefon: (26) 317-965; 317-966
Az INTERTICKET országos hálózatában
(www.jegy.hu)

ra bízva. A „kisemberek” veszteségeit csökkentendõ kapunk egy rövid
betekintést a pénzpiac fogalmairól
(határidõ, óvatosság, opciós ügylet,
részvény, szerencsejáték) és furcsa
mûködésükrõl.
A könyv nyelvezete szerintem nem
vájt fülû olvasókat feltételez, sokkal inkább közvetlen. Ez alól a függelék sem kivétel, ahol korrekten
tisztázza napjaink néhány divatos
fogalmát: kamatos kamat, mennyire tragikus a véletlen, némi valódi
játékelmélet (Neumann János), ahol
nincsen vesztes nyertes nélkül!
A mû második (kisebbik) felében
sok érdekesség olvasható nyelvészetrõl, számítógéprõl, egy kis aktualizált Murphy is belefér: minek
köszönheti létét a nem praktikus
QWERT billentyûzet; napjaink
értelmezõ szótára némi nyelvvédelemmel elegyítve; pici esztétika
és bölcselet – mindezek a gondolatok természetesen kapcsolódnak a
fõ mondanivalóhoz.
Gyarmati Péter:
Nyereséges válság?
TCC COMPUTER STÚDIÓ,
2009.

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

Operai esték
a Fészekben
Március 8-án,
hétfõn 19 órakor

ROZSOS ISTVÁN
operaénekessel beszélget
Fülöp Attila.
Vendégek:
Herczenik Anna,
Váradi Katalin, Gábor Géza,
Kovács István, Molnár András,
Vághelyi Gábor.
Belépés:
klubtagoknak
tagsági igazolvánnyal,
vendégeknek tagjegy
a helyszínen váltható:
1400 Ft.

DR. TÖRÖK TURUL
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JÓTÉKONYSÁG

Még mindig Óvodai készségfejlesztõ
jó érzés
eszközökre gyûjtöttünk
segíteni… A szentendrei önkormányzati óvodák 2 888 594 Ft értékben
Még most is jó
visszaemlékezni a
karácsonyi ünnepekre, a hagyományos adventi vásárra,
pedig lassan kitavaszodik…
Örömmel adom hírül, hogy az Elsõ Szentendrei Nõi Szalon Egyesület hölgyei ismét összefogtak
karácsony elõtt, és tizenegy
szentendrei család huszonhárom
gyermekének szereztek meglepetést az ünnep alkalmával.
Immár hagyomány, hogy az
egyik adventi hétvégén egyesületünk is sátrat ver a Dumtsa
Jenõ utcában. Idei kínálatunk is
sokszínû volt, az asztalunkra
mindent kiraktunk, amirõl úgy
gondoltuk, keletje lesz: apró kis
ajándéktárgyak, finom mézeskalácsok, karácsonyi abroszok,
horgolt csipketerítõk, habcsókok,
az otthoni karácsonyi készletekbõl nélkülözhetõ darabok. A
portékánkat nagyon baráti áron
kínáltuk, hiszen az volt a cél,
minél többen vásároljanak, és a
„sok kicsi sokra megy” elv
alapján minél több pénz gyûljön
össze.
Nem törõdtünk a farkasordító
hideggel, a „miért” és a finom
fûszeres forralt bor felmelegített
bennünket. Nem törõdtünk
azokkal a sétálókkal sem, akik
egyszerûen keresztül néztek rajtunk, akiket nem érintett meg a
mi segítõ szándékunk, az a lehetõség, hogy az õ vásárlásuk
által is minél több család karácsonya legyen kicsit színesebb,
gazdagabb, meghittebb… Inkább
hálával a szívünkben köszönöm
meg mindenkinek, aki figyelemre méltatott minket, aki, ha csak
pár forinttal is, de segítette
nemes ügyünket.
Továbbá köszönjük a segítséget
Novák Gábornak, az Új Mûvész
étterem tulajdonosának, Gottlasz
Zoltán fuvarozónak, a MiaManó
gyermekruha üzlet tulajdonosának, a Zsu-Pi Kft. adományát
Czagányné Bata Piroskának.
ENDREI JUDIT
az egyesület elnöke

12

SzeVi

kaphatnak a gyerekek a mozgáskoordináció javításához, a
készségek fejlesztéséhez szükséges eszközöket

január 23-án megrendezett
II. Szentendrei Jótékonysági Bál célja a szentendrei
önkormányzati óvodákba járó
gyermekek készségfejlesztéshez
szükséges eszközök beszerzése
volt. A kizárólag szponzori támogatásokból megrendezett bálon a
résztvevõk által megváltott támogató jegyekbõl, a szentendrei vállalkozók és magánszemélyek adományaiból, a helyi intézmények,
szervezetek, mûvészek, cégek által felajánlott támogatásokból a
mai napig 2 888 594 Ft folyt be.

A

Ezúton fejezem ki köszönetemet
mindazon magánszemélyeknek,
szervezeteknek és vállalkozásoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a
nemes cél megvalósulhasson:
Aknay János, Arcadom Építõipari
Zrt., Békés András, Bodó Barna,
Bódog Norbert, Bogdánné Szabó
Éva, British Council, Bugyi
László, Cora Magyar Hipermarket
Kft., Czveiber Ferenc, Csíkszentmihályi Róbert, Dávid Ferenc, Dicsõ Zoltán, Dobson Tibor, dr. Bertók Péter, dr. Dietz Ferenc, dr. Dóka Zsolt, dr. Dragon Pál, dr. Hamar Pál, dr. Hernádi Emil, dr. Isaszegi János, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, dr. Kirchhof Attila, dr. Kõrösi Tibor, dr. Magyarné Nagy Gyöngyi, dr. Molnár
Ildikó, dr. Pázmány Annamária,
dr. Skorán Ottó, dr. Szántó Csilla,
dr. Wendel Schindele, Dragon
József, ELMÛ Nyrt., Fodor Pál,
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Gerõcs Katalin, Gyürk András,
Hadházy Sándor, Hernesz Csilla,
Hermann Szilárd, Hidegkuti Gergely, Hodoli Tünde, Holló István,
Hornyák Szilvia, Hörömpõ Zoltán, Ivancsics Ilona, Jámbor Ferenc, Jármy Elemér, Jolanda Willemse, Kállay Péter, Kecze Zoltán,
Kerek Györgyné, Keresztelõ Szent
János Plébánia, Kerezsi Csaba, Kis
Marianna, Koczka Tibor, Könye
Kolos István, Kun Csaba, Kuna
Tibor, Láng László, Lehoczky Kft.,
Maholányi Pál, Malomsoky József,
Mészáros János, Miakich Gábor,
Molnár Zsolt, Nagy Tamás, Perneczky Zoltán, Pethõné Németh
Erika, Polgár Mária, Raiffeisen
Bank Zrt., Surányi István, Szabó
Imre, Szántosi Judit, Szentendrei
Kistérségi Ipartestület, Szentendrei Református Gimnázium,
Tatai Tibor, Tolonics Gyula, Torba
Nándor, Tóthné Sass Katalin,
Trenka István, Városi Szolgáltató
Zrt., Zenthe Ferenc.

Köszönöm továbbá a tombola és a
bállal kapcsolatos további felajánlásokat (fellépési díj, megbízási díj, szolgáltatás stb.):
Aranysárkány Vendéglõ, Balogh
László, Corner-Szerb Étterem,
Csézy mûvésznõ, Diego Áruház,
Dúzsi Pincészet, Ferge Lajos,
Görög kancsó Étterem, Korona
Étterem, Kósa Reneszánsz Kerámia Stúdió, Krizbai Gergely,
Kutlán András, La Fiesta Party
Service, Lukács Tibor, Mahart
Passnave Zrt., Maholányi Gabriella, Matl Péter, Molnár Bertalan,
Móricz Zsigmond Gimnázium,
Nádas György, Novodomszky Éva,
Oázis Ingatlaniroda, Páljános
Ervin, Pirk Ambrus, Pirk László,
Pistyur Imre, Promenade Étterem,
Riesz Zoltán, Szentendre Város
Önkormányzata, Szentendrei Kulturális, Városmarketing és Közmûvelõdési Kht., Szentendrei Régi
Mûvésztelep Kulturális Egyesület,
Tamás Mária, Telmex Zrt.,
Újmûvész Étterem, Ulmann Katalin, Varga Ödön Tibor, Vészabó
Noémi, Visegrádi Ásványvíz Zrt.,
Vizes Nyolcas Uszoda és Sportkomplexum, Váray-Major Zsófia
és Váray Péter.
Köszönöm mindazoknak, akik
fontosnak érezték, hogy támogatásukkal hozzájáruljanak a
2010. évi városi bál jótékonysági
céljának megvalósításához.
Bízom abban, hogy a jövõre megrendezésre kerülõ bálon is újra
köszönthetem Önöket!
Az eszközök megvásárlásáról és
átadásáról a késõbbiekben tájékoztatom Önöket
Tisztelettel:
DR.

DIETZ FERENC

elnök,
Szentendréért Közalapítvány

A BÁL KÖLTSÉGEI
Bevétel

Kiadások

Szponzori támogatás

2 500 000

Catering

• Raiffeisen Bank Zrt.

2 000 000

Dekoráció

• ELMÛ Nyrt.

200 000

1 355 438
369 530

Szentendre Város Bora 70 438

• Arcadom Zrt.

200 000

Szerencsejáték-illeték

• Dr. Wendel Schindele

100 000

Szerzõi jog

Tombola

407 000

Ruhakölcsönzés

90 000

Ruhatisztítás

20 000

Támogató jegyek
Összesen:

2 052 000
4 959 000

Összesen:

5000
160 000

2 070 406

KULTÚRA

Az olvasás védelmében
A fenti címmel jelentette meg a Pest megyei tudásexpressz elnevezésû pályázat és a Pont
Kiadó az olvasáskutatási tanulmányait. A kedd esti sajtótájékoztatót konferenciával kapcsolták össze, ahol számos szülõ, könyvtáros és pedagógus hallgatta a szerzõk közül Vekerdy
Tamás pszichológust és Fûzfa Balázs irodalomtörténészt.
z elõzményekhez tartozik,
hogy a Pest Megyei Könyvtár vezetésével az érdi, a
váci és a gödöllõi városi könyvtár
és egy ottani általános iskola sikeresen pályázott a TÁMOP egyik
élethosszig tartó tanulást segítõ
programjára, amely közel 90 millió forint erejéig nyújt támogatást.
A tavaly szeptemberben elindított
„expressz” most elméleti segédanyagot „szállított” az iskoláknak és szakembereknek. Biczák
Péter könyvtárigazgató elmondta,
hogy a könyvet Pest megye valamennyi könyvtárának és oktatási
intézményének ingyen bocsátják
a rendelkezésére.
A tanulás alapja az írni-olvasni
tudás. Egyre gyakoribb azonban
azoknak a száma, akik nehezebben sajátítják el a technikáját
vagy gondot okoz számukra az
értõ olvasás. Köztudott, hogy az
európai országok mezõnyében a
tízesztendõs (4. osztályos) magyar gyerekek átlagon felüli teljesítményt nyújtanak, aztán eltelik néhány év, és tizenöt éves
korukban a híres-hírhedt PISAfelméréseken már átlagon aluli a
teljesítményük. Mi lehet mindennek a magyarázata? Sajátos megvilágításból láttatta mindezeket
Fûzfa Balázs, a szombathelyi
egyetem tanára. Véleménye szerint kultúraváltás korában élünk:
a betûkultúra mellett egyenrangúan megjelent a képkultúra. A
közönségét tesztelve mutatta be,

fotó

KRIZBO

A

Képünkön Fûzfa Balázs, Pálfi Balázs (MR1) és Vekerdy Tamás

hogy mennyire óhajtjuk a vizuális
élményeket, egy szellemes, YouTube-ról letölthetõ magyar népmesével, a Csõ, Babi néni, csõ
címûvel.
A mai középkorúaknak azért
olyan fontos a szépirodalom olvasása, mert a világ, az élet dolgainak megértését és megélését
tette lehetõvé számukra. Az olvasottak kódolása nemcsak „agymunka”, hanem a „hátgerincre”
is hat. A fogalmi nyelv, a racionális tartalmak mellett erkölcsi és
szépészeti viszonylatokat is megjelenítenek a könyvek. Ám érzelmeink, a kötõdés, a fájdalom, az
öröm vagy a kétségbeesés mind
olyanok, amelyek fogalmi nyelven kifejezhetetlenek. Ma olvasásnak tekinthetõ bármely jelrendszernek a dekódolása, amely
az eligazodást segíti a világban.

Tehát egy közös jelrendszernek, a
nyelvnek a varázsa az egyetlen
lehetõség a generációk között
kapcsolatok megõrzésére, ezért
hamarosan kölcsönös fordításokra, kulturális szótárakra lesz
szükség, hiszen már kb. 5-6 évre
csökkent a nyelvi váltás, a meg
nem értés ideje.
Szükséges tehát az iskolai olvasás- és irodalomtanítás átalakítása. A digitalizáció módosította a nemzedékek idõérzékelését,
intellektuális és helyesírási képességét. A mai gyerekek túlnyomó többsége otthonosan mozog egy bonyolult jelvilágban, de
már bizonytalan és roppant kritikus a felnõtt világ méltóságteljes lassúságú, festõien szép irodalmi terein, ahol „tíz oldalon
keresztül csak susog a nádas”,
mint Fekete István Tüskevárában.

XXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Ugyanakkor elképesztõ vastagságú varázsló- és vámpírtörténeteken (a hétkötetes Harry Potter
sorozaton vagy Stephenie Meyer:
Alkonyat és Újhold címû érzelmes
regényein) rágja magát keresztül,
mert történetekre és tapasztalatokra is szüksége van. A legroszszabb, ami történhet, az, hogy
mindenki marad a helyén, az ifjúság némán a gép mellett, a felnõttek pedig – ha néha megtehetik – lapozgatják a régi kedvenceket, Móriczot, Hemingway-t,
Salingert, és nincs közük egymáshoz. El kell menni kosarazni,
biciklizni, nekiállni fánkot sütni,
mert csak a közös élmények, a
közösen megélt történések visznek közelebb egymáshoz.
Vekerdy Tamás is a történetmesélés fontosságát hangsúlyozta. A
gyerekek mesehallgatás közben
jól felismerhetõ, ismerõs képekben (kicsi királyfi, boszorkány,
sárkány) dolgozzák fel érzelmeiket és szabadulnak meg öntudatlanul a feszültségeiktõl. A készen
kapott képek, például a tévében
szereplõ rajzfilmfigurák információt hordoznak ugyan, mozgásuk
követése irritálja az agykérget, de
a kéreg alatti mélyrétegekhez,
ahol az érzelmek is rejteznek,
hatásuk nem ér el. További folyomány, hogy blokkolják az aktivitást, és duzzasztják az agressziót. Aki nem hiszi, járjon
utána. Mindezt és más fontos, a
gyermekek fejlesztését és tanulási-olvasási készségeit érintõ
kérdést szellemesen és kedvesen
fejteget Az olvasás védelmében
kötet számos neves szakembere.
A lelket is fel kell építeni, állítják,
és csak ezáltal válhat bármely
olvasás – legyen az vízszintes
vagy függõleges – örömforrássá.
ÕZI
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HIRDETÉS
ÁLLAT

EGÉSZSÉG

2 hónapos fekete- fehér színû shih-tzu
kutyusok eladók: 30 ezer Ft/darab.
Tel. 06-20-972-1319.

MINDEN, AMI MASSZÁZS.
KATI-MASSZAZS.COM Tel. 0630-657-0950.

Dr. Schumicky Gábor állatorvos éjjelnappal hívható ügyeleti száma: 06-30415-9060.

KIADÓ LAKÁS

Állatkórház Szentendrén, egész napos
nyitva tartás, éjszakai ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki János, (26) 317532, 06-30-937-0863.

ÁLLÁS
Középkorú, intelligens nõ házak és
lakások takarítását vállalja Szentendre
és környékén. Tel. 06-70-616-5756.
Az AGY Tanoda tanítói állást hirdet a
következõ tanévre. Elõny: szakmai
tapasztalat, angol nyelvtudás, szentendrei lakhely. Tel. 06-20-555-9723.
Kertépítésben, kertkarbantartásban
jártas munkatársat keres kertépítõ
cég. Tel. 06-20-665-3686.
Szentendrei, belvárosi étterem
felvételre keres szakácsot, idegen
nyelven beszélõ felszolgálót, gyakorlott konyhai kisegítõt. Szakácsok, felszolgálók jelentkezése: fényképes
szakmai önéletrajzzal: promenadeszentendre@hotmail.com, konyhai
kisegítõ: 06-70-529-2242.
Szentendrei cég önálló
munkavégzésre alkalmas, agilis, gépkocsival rendelkezõ, minimum középfokú mûszaki végzettségû,
kereskedelemben jártas munkatársat
keres. Tel. (26) 312-422,
info@szeusz.hu.
Szentendrei étterembe pultost és
kézilányt keresünk (állandó és alkalmankénti munkára is). Tel. (26) 311175, 06-20-582-8847.
Mellékkereset. Ingyenessé
teheted saját élelmiszerfogyasztásodat! Sõt! Pénzt
kereshetsz a mindennapi élelmiszerek vásárlásával. Info: 06-20563-5459. További részletek emailben:gedoerzsebet@gmail.com
.

ÁLLÁST KERES
Számlaképes nyugdíjas nõ,
részmunkaidõben adminisztrációt,
ügyintézést vállalna.
Autó, internet van. Tel. 06-20-9452527.

Püspökmajor- lakótelepen 2 szobás,
55 nm-es, II. emeleti lakás hosszú
távra kiadó 55 ezer Ft/hó bérleti
díjért. Tel. 06-30-233-5531.
11-es fõút mellett 50 nm-es ház önálló
kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével,
melléképülettel
hosszabb távra kiadó. Buszmegálló,
bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-4957.
Lakások, lakóházak, raktárak,
irodák bérelhetõk. Tel. 06-30-2990376.
Lakás kiadó hosszú távra: 60 nmes, II. emeleti (angol házak) 60
ezer Ft+rezsi/hó+2 havi kaució.
Számla megoldható, költözhetõ.
Tel. 06-30-590-4166.
Szentendrén, Deli Antal utcában 70
nm-es önálló kerttel rendelkezõ, 3
szobás lakás kiadó. Tel. 06-70-9440859, (26) 318-776.
Füzesparkban, kétszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-547-4090.
Téglaházban 1,5 szobás, I. emeleti
lakás kiadó a Püspökmajorlakótelepen. Tel. 06-30-651-2612.
Albérlet kertes családi háznál 2 fõ
részére kiadó. Tel. (26) 311-389, napközben.
Püspökmajor-lakótelepen, Hamvas
Béla utcában 56 nm-es, magasföldszinti erkélyes, két külön bejáratú
szobás, étkezõkonyhás, egyedi
vízmérõvel ellátott, csendes, zöldre
nézõ lakás kiadó. Tel. 06-20-4331946.
Szoba férfi részére egyéb
helységekkel kiadó. Ugyanitt egy
különálló, 22 nm-es apartman kiadó.
Tel. (26) 310-675, este.
Leányfalun 5 szobás ház a 11-es fõút
mellett, 280 nöl-es telken hosszú
távra kiadó, irodának is. Tel. (26) 380005.
Olcsó, komfortos albérlet kiadó,
munkásoknak is. Tel. 06-20-438-1219.
Pismányhegy lábánál, a 11-es út mellett garzon és kertes lakás kiadó. Tel.
06-20-431-7240.

Szentendrén, a Nyár utcában 75 nmes, 3 szobás lakás áprilistól kiadó. Tel.
06-30-949-9890.
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, 0620-983-5166 vagy
muszagyorgyi@nskeret.hu.
110 nm-es lakás a Kaiser's mögött
kiadó. Tel. (26) 311-414, 312-110.
Lakás hosszú távra kiadó. Tel. 06-20398-5592.
Szentendrén 45 nm-es, új építésû
lakás alacsony rezsivel kiadó. Tel. 65
ezer Ft /hó. Tel. 06-30-454-4431.
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. 06-20-475-0458.
Szentendrén 35 nm-es lakás a HÉVállomáshoz közel kiadó. Ár: 55 ezer Ft
+ rezsi/hó. Tel. 06-30-454-4431

LAKÁS, INGATLAN
Eladó 55 nm-es felújított lakás a
Püspökmajor-lakótelepen. Azonnal
költözhetõ. Tel. 06-20-983-5166.
Tahiban kitûnõ helyen 70 nm-es
lakóház szép kerttel 20 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szmolnyica sétányon 4 szobás,
sorházi szélsõ lakás, szeparált
kerttel 39,8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-912-5516.
Velence óvárosban 23 éves nagy
családi ház (központhoz, strandhoz,
gyógyfürdõhöz közel) 24 millió Ft-ért
eladó, vagy Szentendre és környékén
lakásra vagy házra cserélhetõ. Minden
megoldás érdekel. Tel. 06-20-4721615.
Lakóház (60 nm-es+tetõtér)
Leányfalun, 180 nöl-es kerttel
olcsón 16 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendre egyik legszebb részén,
aszfaltozott utcában 90 nöl-es,
összközmûves telek 12 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-605-7199.

Szentendrén, kétszintes felújítást
igénylõ masszív lakóház, 300 nöles udvarral telekáron, 22 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

OKTATÁS
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák,
vizsgára felkészítés, társalgás,
fordítás. Tapasztalt, dinamikus, de
türelmes, "angolhont" többször
megjárt fiatalemberrel. Tel. 06-70527-3879, cserip12@hotmail.com.
Matematika-korrepetálást és érettségi-felkészítést vállalok. 1800 Ft/60
perc, 2 fõtõl kedvezmény! Tel. 06-30677-1153.
Fiatalember angol nyelvbõl korrepetálást, oktatást, illetve rövid
határidõvel fordítást vállal. Pirmann
Tamás 06-20-446-5530.
Történelem, magyar,
mûvészettörténet korrepetálás
általános- és középiskolásoknak
Szentendrén, a belvárosban. Tel. 0630-540-5639.

SZOLGÁLTATÁS
Építõipari cég vállal: családi ház
kivitelezését, szerkezetépítést,
zsaluzást, zsaluzat bérbeadását,
gépi vakolást, esztrich aljzat
készítését, gépi földmunkát és
épületek bontását. Tel. 06-30746-5510, e-mail:
pipabau@gmail.com.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.
Takarítást, vasalást, masszírozást vállalok Tel. (26) 316-643, 06-20-2546069
Szervizelés. Meghibásodott elektromos készülékei javítását vállaljuk. Gelka Kft. Házhoz is
megyek. Tel. 06-20-524-4755, email: gedoimre@gmail.com.

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
Üzlethelyiség kiadó Szentendre,
Bogdányi utcában. Tel. (26) 314-067.
Szentendre belvárosában melegkonyhás büfé kerthelyiséggel április 1-jétõl
kiadó. Tel. 06-30-560-2548.

Kõmûves munkát, családi ház átalakítását, felújítását vállalom. Tel. 0620-498-8725.
Nyugdíjas építõ mérnõk felelõs
mûszaki vezetést vállal. Tel. 06-30934-4992.

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.

Metszés, permetezés, füvesítés,
növényültetés, öntözõrendszer reális
áron, kertészmérnöktõl. Tel. 06-20220-3728.
Az OTTHON SEGÍTÜNK Szolgálat
önkénteseket keres kisgyermekes
családok segítéséhez. Ha szeret
gyerekekkel foglalkozni és van heti 23 szabad órája, várjuk jelentkezését
felkészítõ tanfolyamunkra. Tel. 06209-103-767, 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.

Szentendrén, a belvárosban 16,5 nmes üzlethelyiség kiadó irodának, varrodának is. Tel. (26) 380-005.
Üzlet kiadó vagy eladó Bogdányi út 5.
szám alatt. Érdeklõdni: kedd-szerda
kivételével 10-17-ig, (26) 316-153.

EGYÉB
Eltartási szerzõdést kötnék idõs
nénivel vagy bácsival Szentendre,
Budakalász környékén. Ott lakás
kizárva Budakalászi házaspár.
Tel. 06-20-476-6230.
Látó szeretettel várja! Sorselemzés,
lelki segítség. Tel. 06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu

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

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs • darus • építõanyag

ARTUR

BYRON

újfunlandi keverék kant február 17-én fogta be
a gyepmester Egres utcában.

óriástermetû fekete kan vastag fekete bõr
nyakörvvel. A Szentlászlói úton látták,
és február 17-én fogta be a gyepmester
Kékibányán.
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Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, 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
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
(Filmklub bérlet vásárolható)
március 12-én pénteken
délután 6 órakor

MUZSIKUSPORTRÉK
Halmos Béla népzene kutató
népzene történeti elõadás
sorozata
AMERIKÁBA JÖTTEM
színes, magyar
dokumentumfilm, 60 perc,
1996
rendezte: Szomjas György

A kiállítást rendezi: Dabi István
M. médiamûvész, filmkészítõ,
középiskolai tanár, szakkörvezetõ
A kiállítást megnyitja: Illés Barna
fotómûvész, tanár
Kiállító szakköri hallgatók: Bacsa
Áron, Dióssy Zénó, GyõryDrahos Flóra, Gyõry-Drahos
Martin, Pintér Anna, Szenei
Gábor, Szurmai Ambrus, Vigyázó
Dorottya
A megnyitó után Dabi István M.
tárlatvezetést tart

Róbert szobrászmûvészrõl (60')
20.00 SHERLOCK HOLMES
(128) kh.:16
március 7. vasárnap

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

március 18-án csütörtökön
délután 6 órakor

március 8. hétfõ

EGY NYÁRON ÁT TÁNCOLT
ff.felir. svéd romantikus dráma,
100' (1951)- vendégünk ajánlásával

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

este 8 órakor

HÖLGYSTAFÉTA (sorozat)
NÕKRÕL-NÕKKEL-NEM CSAK
NÕKNEK-POLITIKAMENTESEN
Meghívott vendégünk:
KÓKA ROZÁLIA
énekes, mesemondó,
(Kóka Rozália néphagyományt
átörökítõ tündöklése Magyar
Örökség Díjban részesült)
Beszélgetõtárs: Veres Ágnes a
Magyar Rádió munkatársa
A programsorozat fõvédnöke: dr.
Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc
polgármester felesége
A sorozat média támogatója: a
KÉPMÁS CSALÁDI MAGAZIN
(Belépõjegy filmmel együtt 800 Ft,
csak az elõadásra: 400 Ft)

MOZIMÛSOR
március 5. péntek

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

március 9. kedd

17:00 ÁRVA MAGYAROK
FÖLDJÉN: MEZÕSÉG
18:00 HOVA LETTEK
MORGANÉK? (103') kh.:12
20:00 ZÖLD HENTESEK (100')
kh.:16
március 10. szerda

17:00 ÁRVA MAGYAROK
FÖLDJÉN: MOLDVA
18:00 ZÖLD HENTESEK (100')
kh.:16
19:45 CALIFORNIA
DREAMIN' (155') kh.:16
(DVD)
március 11. csütörtök

18:00: ÖRDÖNGÖSÖK (110')
SZERELMES FRANCIÁK A
FILMMÛVÉSZETBEN (Duna
P'Art Filmklub)
20.00 A BAADER MEINHOF
CSOPORT (149') kh.:16
március 12. péntek

FOTÓKIÁLLÍTÁS
a P'Art Mozi Fotó-videó szakköre
hallgatóinak munkáiból.

14.00 51-ES BOLYGÓ (91')
kh.:12
15.30 AVATAR (166') kh.:16
18.30 KÕBE LEHELT LÉLEK
portréfilm Csíkszentmihályi

17:00 ÁRVA MAGYAROK
FÖLDJÉN: KOLOZSVÁR
18:00 WOODSTOCK A
KERTEMBEN (110') kh.:16
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK:
Amerikából jöttem ( 60')
Kisterem
20:00 LEGMELEGEBB NAP
(94') kh.:16

ELÕADÁS

KIÁLLÍTÁS

KONCERT

(Belépõjegy: 600 Ft)
március 13-án szombaton
délután fél 6 órakor

Kolping Egyesület
Török köz
Március 6-án, szombaton
16 órakor

MÁRCIUS 15. ÜZENETE
Prof. dr. Losonci Miklós
mûvészettörténész elõadása
Dunaparti
Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A.
Március 18. csütörtök 18 óra

A PILIS ÕSI TITKAI
Benyák Attila barlang- és
Piliskutató vetített képes
elõadása

március 6. szombat

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.
Március 5. péntek 18 óra

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

Dunaparti
Mûvelõdési Ház
Barlang
Duna-korzó 11/A.
Március 6. szombat
20 óra

SUPERNEM
koncert
Elõzenekar: Metro Section
Belépõjegy: 1000 Ft
Március 13. szombat
20 óra

SAJNOS BATÁR
koncert
Belépõjegy: 600 Ft

Belépõdíj: 400 Ft

Városháza díszterme
Városház tér 1-3.
Március 12. péntek 18 óra

SZELLEMI ÖRÖKSÉGÜNK
VERSBEN ÉS ÉNEKBEN
Jáki Sándor Teodóz OSB
csángókutató és dr. habil.
Cs. Varga István irodalomtörténész elõadása

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

GYEREKEKNEK
Püspökmajor-lakótelepi klub
Hamvas Béla u. 4
Március 6. szombat 10 óra

TAVASZVÁRÓ –
ÜNNEPVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
A részvétel ingyenes

Március 12. pénteken 18 órakor a Városháza dísztermében Szellemi örökségünk versben és énekben címmel Jáki Sándor Teodóz OSB csángókutató és dr. habil.
Cs. Varga István irodalomtörténész elõadását hallgathatják meg.
Március 11-én, csütörtökön 18 órakor mindenkit
szeretettel várnak a szalon találkozójára a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.) Szántó Piroska-termébe
Benedeczky István: A sejt címû elõadására. Az est
háziasszonya szalon-teával várja a vendégeket.
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REKLÁM
Für 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:

Mindent egy helyen!

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

Jóga

Wentech Holding
2000 Szentendre, Jeges utca 1.

Jazztánc

oder e-mail:
wendel.schindele@wentechholding.tonline.hu

minden szerdán este
a Barcsay Jenõ Általános
Iskolában
www.satyananda.hu
T. +36 302-700-470

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

Tisztelt Ebtulajdonosok!
Ez évben is március-április hónap a kötelezõ veszettség elleni oltások
kampányidõszaka. Ezen idõszakban Állatkórházunkban a tömegoltások helyén érvényes 3500 Ft-os áron oltjuk kedvenceit!
Bizonyára hallottak a kutyák mikrochippel való megjelölésének kiemelt
fontosságáról is, és az ivartalanítás egyéni és környezeti hasznait sem
kell bemutatni.
Oltassa be, jelöltesse életre szólóan microchippel (csak egy injekció)
és ivartalaníttassa kedvencét kedvezményesen Állatkórházunkban.
A három szolgáltatás együttes igénybevétele esetén 25%-os
kedvezmény érhetõ el (a munkadíjakra vonatkozóan).
Érdeklõdjön az Állatkórház recepcióján (Római sánc u. 2/B)
vagy telefonon: dr. Szolnoki János, 06-30-937-0863, (26) 317-532;
dr. Schumicky Gábor, 06-30-415-9060, (26) 314-287, vagy
az interneten: www.hegyvidekiklin.fw.hu
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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

