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LAST-MINUTE A VÁROSREHABILITÁCIÓRÓL
LEVÉLVÁLTÁS A MAJÁLIS KAPCSÁN

VÁROS

A szavazással kapcsolatos általános információk
Tisztelt
Választópolgárok!
Az országgyûlési
képviselõk választására
április 11-én és április
25-én kerül sor.
A választás kapcsán
szeretném a figyelmüket
felhívni néhány fontos
tudnivalóra.
Szavazás külföldön
Ha Ön a szavazás napján –
akár az elsõ, akár a második
forduló napján – külföldön
tartózkodik, a Magyar
Köztársaság nagykövetségén
vagy fõkonzulátusán
szavazhat. Ennek érdekében
a külképviseleti névjegyzékbe
vételét március 19-ig kérheti
személyesen, ajánlott levélben vagy meghatalmazottja
útján a lakcíme szerinti helyi
választási iroda vezetõjétõl.
Ha meghatalmazott útján
nyújtja be kérelmét, a
meghatalmazást is csatolni
kell. Amennyiben ajánlott
levélben nyújtja be a
kérelmét, annak március 19ig kell megérkeznie a helyi
választási irodába.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét

Kiadó:
Szentendrei Új Közmûvelôdési,
Kulturális és Városmarketing
Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
felelôs kiadó:
Závodszky Zoltán igazgató

rinti helyi választási irodába.
Ha mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást egy
nyomtatványon fogja megkapni. Ha az egyik fordulóra
már kért igazolást, és a másik
fordulóra ezt követõen
szeretne igazolást kérni, az
elõzõleg megkapott igazolást
vissza kell adnia, és a két igazolást egy új nyomtatványon
fogja megkapni.
Ha az igazolás kiadását
követõen meggondolja
magát, és mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben
szeretne szavazni, április 8-ig
kérheti a lakcíme szerinti
helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy vegye vissza a
lakóhelye szerinti szavazókörbe. A korábban kapott igazolást le kell adnia!
Az igazolással a szavazás
napját megelõzõen az igazoláson feltüntetett
településen a helyi választási
iroda vezetõjétõl vagy a
szavazás napján az igazoláson feltüntetett címen található szavazóhelyiségben a
szavazatszámláló bizottságtól
kérheti névjegyzékbe vételét.

követõen meggondolja
magát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni,
ugyancsak március 19-ig
kérheti a lakcíme szerinti
helyi választási iroda
vezetõjétõl, hogy a külképviseleti névjegyzékbõl törölje,
és vegye vissza a lakóhelye
szerinti szavazókörbe.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét
követõen szeretné megváltoztatni külföldi szavazásának
helyszínét, ugyancsak március 19-ig kérheti a lakcíme
szerinti helyi választási iroda
vezetõjétõl, hogy egy másik
külképviselet névjegyzékébe
tegye át.
Szavazás
Magyarországon a
lakóhelytõl távol
Ha a szavazás napján – akár
az elsõ, akár a második fordulóban – Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, igazolással
szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján április 9-ig kérhet a
lakóhelye szerinti helyi
választási iroda vezetõjétõl.
Ha meghatalmazott útján
nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell.
Amennyiben ajánlott levélben
kéri az igazolást, akkor a
kérelemnek április 6-ig kell
megérkeznie a lakóhelye sze-

Szavazás mozgóurnával
Ha Ön mozgásában gátolt,
kérésére – Magyarországon –
mozgóurnával szavazhat.
Mozgóurna iránti igényét
csak a választópolgár és csak
írásban kérheti a választás
1. fordulója elõtt, április 10-

én 16 óráig a Helyi Választási
Irodán, a szavazás napján a
lakóhely szerinti szavazókörben, illetve a választás 2. fordulója elõtt április 24-én 16
óráig a Helyi Választási
Irodán, a szavazás napján a
lakóhely szerinti szavazókörben az adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben.
FONTOS SZABÁLY, hogy aki
igazolással rendelkezik és
mozgóurnával szeretne
szavazni, csak a kijelölt
szavazókörben, azaz 3. számú
szavazókörben (Petzelt
József Szakközépiskola és
Szakiskola, Szentendre,
Római Sánc köz 1. ) jelentheti be, mert csak ebbõl a
szavazókörbõl tud hozzá a
szavazatszámláló bizottság
két tagja mozgóurnával
kimenni.
Tájékoztatom a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy a
választás során a névjegyzékkel, igazolás kéréssel,
külképviseleti szavazással,
mozgóurna igényléssel kapcsolatos – bármely kérdésükkel a (26) 503-397-es
telefonszámon érhetik el
Szentendre Helyi Választási
Iroda (HVI) Névjegyzéki Csoportját hétfõtõl csütörtökig 8tól 16 óráig, pénteken 8-tól
12 óráig (határidõ utolsó
napján 16 óráig).
DR. MOLNÁR ILDIKÓ
HVI vezetõje

Eladó ingatlanok
CÍM

HRSZ

m2

Bruttó ár/m2

JELLEMZÕI

Vesszõ utca

6723

4549

10 500 Ft

Belterületi üdülõtelkek. Legnagyobb
beépíthetõség 10%. Villany, víz és
gáz a közelben.

Tegez utca
Tegez utca
Tegez utca
Tegez utca
Barackos út

6758
6754
6756
6757
6995

2165
800
4716
1763
7146

11 000 Ft
11 000 Ft
11 000 Ft
11 000 Ft
11 200 Ft

Barackos u. és a
Tegez u.
találkozása

6996

1515

11 200 Ft

Nyerges utcától déli irányban, enyhén
lejtõs területen található.
Legnagyobb beépíthetõség 10%.
Közmûvek a Tegez utcáról és a
Nyerges utcáról is beköthetõek.

Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

Barackos u. és a
Tegez u.
találkozása

6698

6258

11 200 Ft

Nyerges utcától déli irányban, enyhén
lejtõs területen található.
Legnagyobb beépíthetõség 10%.
Közmûvek a Tegez utcáról és a
Nyerges utcáról is beköthetõek

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold

Õzláb utca

Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra
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SzeVi

7100/7

985

10 204 Ft

Belterületi üdülõtelek. Pismányban
a Tegez u. és a Barackos út
találkozásánál. Örök panorámás.

Pismányban a Cseresznyés útról
nyíló Õzláb utcában aszfaltúton
megközelíthetõ panorámás belterületi. üdülõtelek Az utcáról a
közmûvek beköthetõek. Legnagyobb
beépíthetõség 10%.

Tájékoztatásul közöljük: A 20 millió forint alatti ingatlanokat versenytárgyalás útján értékesítjük, a 20 millió
felettieket pályázat útján. Érdeklõdni lehet: (26) 503-351.
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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 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

VÁROS

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

Beiratkozás
Kedves Szülõk!
5 éves gyermekük jelentkezését a
2010/2011. óvodai nevelési évre
Szentendre Város Önkormányzatának
óvodáiban március 22-25. között
8-tól 12 óráig várjuk
Hold u. Tagóvoda
Püspökmajor-ltp-i Tagóvoda
Vasvári P. úti Tagóvoda
Szivárvány Tagóvoda
Izbégi Tagóvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
Bimbó utcai Tagóvoda
Óvodaközpont

03. 22.
03. 24.
03. 25.
03. 23.
03. 24.
03. 23.
03. 25.
03. 22.

3-4 éves gyermekük jelentkezését
április 26-29. között 8-tól 12
óráig várjuk
Hold u. Tagóvoda
04. 26.
Püspökmajor-lakótelepi Tagóvoda 04.
28.
Vasvári P. úti Tagóvoda
04. 29.
Szivárvány Tagóvoda
04. 27.
Izbégi Tagóvoda
04. 28.
Hétszínvirág Tagóvoda
04. 27.
Bimbó utcai Tagóvoda
04. 29.
Óvodaközpont
04. 26.
Az óvodaközpontban (Pannónia u. 3.)
bármelyik tagóvodába lehet jelentkezni.

Ünnepi beszédet mond:
DR. FODOR PÁL
történész

Kérjük, szíveskedjenek magukkal
hozni személyi igazolványukat, a

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

FELHÍVÁS
javaslattételre Szentendre
Város Pedagógiai Díja
adományozásához
Szentendre Város Önkormányzata
júniusában a Pedagógusnapon köszönti a városban oktató-nevelõként
dolgozó polgárainkat. Az ünnepségen
hagyományos módon átadásra kerül
Szentendre Város Pedagógia Díja. A
kitüntetés adományozható azoknak a
személyeknek és csoportoknak, akik
kiemelkedõ eredményeket értek el az
óvodai, az iskolai és intézeti oktatónevelõ munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai
és szakmai felkészültségük alapján
élen járnak az újszerû és hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában
és alkalmazásában.
A díjból minden évben csak egy adományozható, ezért fontosnak tartjuk a
város polgárainak véleményét. A
határidõre beérkezett javaslatok
alapján Szentendre Város Képviselõtestülete dönt arról, hogy ki lesz az a
pedagógus aki a 2010. évi Pedagógiai
díjat átveheti az ünnepségen.
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett
mûködõ bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek,
intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó
lakhellyel rendelkezõ polgár.
A javaslatok beérkezési
határideje: március 31. szerda
16 óra

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

lakcímüket igazoló kártyát és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát!
Szentendre város önkormányzati
fenntartású általános iskolái:
Barcsay Jenõ Általános Iskola
(Kálvária út 18.) Izbégi Általános
Iskola, (Mária u. 1.)
Templomdombi Általános Iskola
(Alkotmány u. 12.) II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium
(Rákóczi F. u. 6.)
a 2010/2011. tanévre a leendõ
elsõsök jelentkezését április 7-én
12-tõl 18 óráig, április 8-án, 8tól 18 óráig
várják
A jelentkezéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni személyi igazolványukat,
a lakcímüket igazoló kártyát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
az óvoda igazolását az iskolaérettségrõl, valamint az egészségügyi
véleményrõl szóló igazolást!
Akik a beiskolázás során április 28-ig
nem kerültek egyik iskolába sem
felvételre, számukra a beiratkozás
ideje: április
28-29., 12-tõl 18 óráig
Kérjük, a jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni az óvodában
kapott iskolaérettségrõl szóló igazolást, egészségügyi véleményrõl
szóló igazolást, a személyi igazolványukat valamint a lakcímüket
igazoló kártyát!
DR. MOLNÁR ILDIKÓ
jegyzõ
A javaslat beadásának helyszíne:
Polgármesteri Hivatal iktatója
vagy Ügyfélszolgálati Irodája.
Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatás szövegét maximum 10-15 gépelt
sorban fogalmazzák meg a hivatal
ügyfélszolgálati irodáján átvehetõ,
vagy a honlapról letölthetõ adatlapon.
A javaslatokat az adatlap kitöltése
után e-mail-ben is el lehet küldeni a
fent megadott határidõre:
nyolczas@ph.szentendre.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak
méltatással ellátott javaslatot
fogadunk el!
További felvilágosítás: Nyolczas
Csabáné, Polgármesteri Hivatal
jegyzõi titkársága, (26) 503-365

A polgármester naplója
Március 15. (hétfõ)
09.30 Koszorúzás Petzelt József sírjánál az Új Köztemetõben
11.00 Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére
városi ünnepség a Fõ téren
14.00 Koszorúzás Vasvári Pál szobránál
Március 16-17-18.
Concerto projekt együttmûködési
szerzõdés aláírása

MAGÁNSZEMÉLYEK ADÓBEVALLÁSÁT,
(bevallási határidõ: 2010. 05. 20.)
MIKRO ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK
SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSÁT
VÁLLALJUK!
Cégünk 1992. július 1-jétõl bejegyzett belföldi
magánszemélyek által alapított Betéti Társaság.
A társaság fõ tevékenysége, számviteli
szolgáltatás mikro- és kisvállalkozások részére,
valamint magánszemélyek
adóbevallásának elkészítése.
Jól képzett, több éves szakmai tapasztalattal
rendelkezõ regisztrált mérlegképes
könyvelõk végzik felelõsség teljes munkájukat
ügyfeleink részére.
Tevékenységek
• Számviteli szolgáltatás • könyvelés
• bérszámfejtés • szabályzatok készítése
• bevallások készítése APEH és önkormányzat
részére, APEH-nál teljes körû ügyintézés
• beszámolók összeállítása • hiteligényléshez
szükséges pénzügyi adatok szolgáltatása
• pályázatokhoz pénzügyi adatlapok kitöltése
Kedvezmények
Elsõ havi könyvelés díja 0 Ft.
Specialitások
• Igény szerint a megbízó telephelyén is
feldolgozásra kerülhetnek a bizonylatok
• Ügyfeleink kérésére a bizonylatokért házhoz
megyünk • Ügyfelek tájékoztatása a jogszabályok
változásáról, egyszerûsített, érthetõ formában.
Elérhetõségeink
M+I.BT. KÖNYVELÕ IRODA,
Karsainé Inczédy Ildikó
Email: karsaik@t-online.hu
Tel. 06-26-380-639 • 06 30 9003229

Egyházak, pártok és civilszervezetek részére
ÁPRILIS 30-ÁN, MÁJUS 1-JÉN ÉS 2-ÁN
A POSTÁS-STRANDON CSALÁDI MAJÁLIST RENDEZ
A SZENTENDREI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.
Pénteken este szentendrei zenekarok lépnek fel, elsején lovas-íjász bemutató,
kerékpár-verseny, vízi programok, kézmûves foglalkozások mellett
a színpadon folyamatosan zajlik a szentendrei kiscsoportok, iskolások bemutatója
(vasárnap is). Lesz egészségsátor is különbözõ szûrésekkel és vizsgálatokkal.
A családi majálison szeretnénk helyet adni pártok, civilszervezetek, egyházak
bemutatkozásának, népszerûsítésének is.
Kérésre mindenkinek tudunk biztosítani egy standot.
Kérjük, hogy amennyiben élni kívánnak a lehetõséggel, legkésõbb
április 1-jéig jelezzenek vissza
a dmh@dunakanyar.net címen.
ZÁVODSZKY ZOLTÁN
igazgató
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Jószomszédság városszerte

Szentendre
az online
médiában

evallom õszintén, mindig
irigységgel hallok más utcák
jó szomszédságáról, mert én
is ilyen környezetben szeretnék
élni. Legutóbb a Szobrász utcaiak
mesélték egy civil találkozón,
hogy náluk tíz éve mûködik a jószomszédság. Az utcában lakó két
aktív hölgy, mindenkihez becsöngetve az utcán, terített asztalhoz
hívta meg a szomszédokat. Eleinte
csak páran jöttek el beszélgetni,
megkóstolni a finomságokat.

B

NATO-VEZÉREZREDES
LÁTOGAT HAZÁNKBA
Magyarországra látogatott
Stéphane Abrial vezérezredes,
a NATO Szövetséges
Transzformációs Parancsnokság
(ACT) parancsnoka. A NATOparancsnok nyitotta meg
azt a konferenciát, amit
Szentendrén tartottak február
16-17-én a házi készítésû
robbanóeszközök elleni
védekezésrõl.
MAGYAR NEMZET ONLINE

Pismányban szintén már évek óta
mûködik a Vadrózsa és Ribizli
utcaiak baráti társasága. Az utca
aktív tagjai hívják össze minden
évben a szomszédokat az egyik
kertbe, ahova mindenki visz valamilyen saját készítésû finomságot
is. A közös piknik mellett folyamatosan figyelnek egymásra, kinek milyen segítségre van szüksége. Gyakran az utcában lakó
doktornõ ad gyorssegélyt a gyengélkedõknek, sõt ha kell, maga

KATONA: MAGYARORSZÁG
TÁMOGATJA SZERBIA
EU-FELVÉTELÉT
Katona Béla kétnapos szerbiai
látogatásának kezdõnapján
találkozott Slavica DjukicDejanoviccsal, majd Boris Tadic
szerb államfõvel. A megbeszélésen is szóba kerültek a két
ország közötti kulturális
kapcsolatok, amelyek kapcsán
kitértek a szentendrei szerb
közösség identitásának
megõrzésére.
MTI

Összeállította: DOBOS ÁGNES
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SZÉLES KATALIN
Pismány Barátainak Egyesülete

MIBEN SEGÍTHETNEK
AZ UTCAKÖZÖSSÉGEK?
TERVEZÕ FÓRUM
Március 20. szombat 10–13 óra
Anonymus Étterem (Kucsera F. u. 11.)

ÓRIÁS GITÁROK
MISKOLCON
A megszokott jégszobrok
mellett az idén tizenegy,
egyenként két méter magas
mûanyag gitárral telik meg
Miskolc. Innen indul az egész
országot bejáró útjára a
gitáROCK! szabadtéri mûvészeti
produkció. Az új street art
gitárok – hasonlóan a Cow
parade teheneihez – egyedi
alkotások, a festésre közismert
mûvészek és közéleti
személyiségek vállalkoztak.
Az alkotók között található
a szentendrei ef Zámbó
István is.
STOP.HU

Szeretnénk bemutatni a jól mûködõ szomszédságokat, hogy a jó
példákból tanulhassunk, és általa
szebbé, élhetõbbé tegyük környezetünket.
Várjuk jelentkezésüket pismanyegyesulet@gmail.com
címen.
Kérjük, mutassák be utcaközösségeiket, jószomszédságaikat!

Szobrász utcai jószomszádok nyári utcaünnepe

Évrõl évre bõvült az utcaünnepen
résztvevõ szomszédok köre, és az
a tevékenység is, amivel segítettek
egymásnak az utcában lakók.
Elõször egymás gyerekeire vigyáztak, késõbb már a gyerekeknek szerveztek bulikat. Az
idõseknek is vállaltak bevásárlást,
gyógyszerbeszerzést. Sokszor vitték be autóval egymást orvoshoz,
a HÉV-hez. Szépítették az utcát
virágokkal, fákkal, karácsonykor
már évek óta minden házat,
kerítést ünneplõbe öltöztetnek.
Legutóbb már hatvanan voltak a
nyári utcaünnepen. A Szobrász
utcaiak nagyon büszkék a jószomszédságukra, és teljesen természetesnek tartják, hogy bár
erõfeszítést, munkát, idõt igényel,
de náluk ez mûködik.
A Vasúti villasoron is mûködik a
jószomszédság. Az egyik aktív
hölgy minden házba becsöngetett,
és megismerkedett az utca lakóival. Kialakult egy közös igény az
utca fásítására, amelyet együtt
terveznek megvalósítani. Gond
volt a villanegyed és az ipari övezet együttélésével is. Sokat egyeztettek az érdekeltek, és végül
közös, mindenki számára elõnyös
megoldást találtak.
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viszi kórházba a hirtelen rosszulléttel küszködõ szomszédot.
A Berkenye utca fölött lakóknak
szintén van egy érdekes kezdeményezése. A téli fagyok és az
építkezésekhez járó betonkeverõk
miatt keletkezõ kátyúk felszámolására fogtak össze. Minden
utcalakó lehetõségeihez képest
pénzt ad a közös kasszába, és
ebbõl újítják fel az utat. Az építkezõktõl szintén kérnek hozzájárulást az útrongálás függvényében. Szerintük megéri az
együttmûködés, mert olcsóbb a
hozzájárulás befizetése, mint az
autók tengelytörésének javíttatása.
Biztosan olvastak már a SzeViben a Bükkös-partiak összefogásáról, vagy a Tegez utcaiak jószomszédságáról is, akik az utca
aszfaltozásának szervezése során
kovácsolódtak össze.
Szeretnénk, ha minél több ilyen
jószomszédság, kis helyi közösség alakulna, hogy jobban szerethessük lakóhelyünket, a szomszédokat, kellemesebben teljenek
napjaink, nyugalmasabban élhessünk, jobb legyen a közérzetünk,
barátságosabban szólítsuk meg,
köszöntsük egymást.

Térképezzük fel közösen…
Mi kell ahhoz, hogy szeressünk
Szentendrén élni?
Szerte a világban, Magyarországon és
Szentendrén is mûködnek
utcaközösségek, ahol...
az utcában lakók megismerik egymást,
köszönnek egymásnak.
Közös bulikat szerveznek.
Összefognak érdekeik érvényesítésére,
közös problémáik (pl. útvagy járdaépítés) megoldására.
Segítenek egymásnak pl. ügyeket intézni,
gyerekekre, idõsekre, értékekre vigyázni.
Szeretnéd Te is otthonosabban érezni
magad Szentendrén?
Mi elmondjuk, mások hogyan csinálják.
Te is mond el ötleteid, kétségeid,
elvárásaid!
Gyere el!
13.00 órától ebédre is várjuk kedves
résztvevõinket
Jelentkezz
a norbert.bodog@gmail.com e-mail címen
vagy (30) 954-5766-os számon
Szervezõk: Szentendrei Részvételi
Demokrácia Kezdeményezés,
Szeresd Szentendrét Egyesület,
Pismány Barátainak Egyesülete,
és a Cromo Alapítvány
Támogatók: Ökotárs Alapítvány
és Anonymus Étterem

Hívjon:
Kovácsné Anikó
06-20/329-8552

Ingyenes
házhozszállítással!

1000 ÉV+

Lassan, de
biztosan a legjobb
gyógyításért II.
Soha nem látott egészségügyi fejlesztések indultak el a
Szentendrei Szakorvosi Rendelõben. Dr. Pázmány Annamária igazgató-fõorvos, Raffai Sándor gazdasági igazgató,
valamint Réfy Imre mûszaki igazgató számolt be a rendelõépítkezés részleteirõl. Folytatjuk múlt heti írásunkat.
BOKOR TAMÁS
Mekkora lesz a megújult
SZEI?
RS: Összesen 1200 négyzetméternyi új hasznos alapterület
csatlakozik a régi szárny 800
négyzetméteréhez, s ehhez jönnek még a kiszolgáló területek.
Teljesen
akadálymentesített,
átjárható, lifttel felszerelt, energetikai szempontból korszerûbb,
tömbösített épületet alakítanak
ki. Külsõ telephelyként megszûnik, és korszerûbb formában
ideköltözik a tüdõgyógyászat, az
urológia és a szájsebészet, melynek mûködését panorámaröntgen segíti, a bõrgyógyászat
pedig az urológia jelenlegi helyét
kapja. A régi, korszerûtlen röntgen-készülékeket a XXI. század
technikájának megfelelõ digitális berendezésekre cseréljük,
kisebb lesz a betegek sugárterhelése, és a készülékek képesek
lesznek arra, hogy a házon belül
– sõt szükség esetén a kórházak
számára is – számítógépes rendszerben továbbítsák a felvételeket.
PA: Nagy változást jelent majd a
négyágyas egynapos sebészet,
amely kismûtéteket tud végezni
például a sebészet, a nõgyógyászat, az urológia, a szemészet és
egyéb rendelések számára.
Emellett hatágyas nappali kórházat is kialakítunk, itt infúziós
kezeléseket tudunk adni, és
olyan betegeket fogadni, akiket
valamilyen panasz miatt megfigyelésre kell bent tartani. A
gasztroenterológián gyomor- és

vastagbéltükrözésre, valamint
kisebb terápiás beavatkozásokra
lesz lehetõség, a mûtõ közelsége
miatt igény esetén akár altatásban is. A több mint hetvenezer
kistérségi lakosra számítva ez a
négy plusz hat ágy éppen elegendõ, az egészségpénztári finanszírozás is ennyit képes
támogatni.
Milyen eszközfejlesztéseket
hajtanak még végre?
PA: Hamarosan csontritkulás-

mérõ berendezést kapunk egy
vállalkozó jóvoltából. Új mûszerek lesznek a fül-orr-gégészeten, a neurológiára elektromiográfot és elektroenkefalográfot
telepítünk, amelyek az agyi és
izombetegségek elektronikus
vizsgálatát könnyítik meg. A
fizikoterápiára már beszereztünk három multifunkciós kezelõegységet, a nõgyógyászatra új
vizsgálóágy került, a bõr- és a
nõgyógyászaton egy-egy, fagyasztásos eljárásra használatos készülék kezdi meg a
mûködését. Megvettük továbbá
a szájsebészet számára az intraorális digitális röntgent. A bõrgyógyászat a melanóma diagnosztizálására alkalmas számítógépes kamerával gazdagodott.
Az említett eszközöket az intézmény a saját megtakarításaiból vette meg, ezzel is próbáljuk az önkormányzat terheit
csökkenteni. A megtakarításainkat fejlesztésekbe fektetjük
ahelyett, hogy rövid távon egyszerûen elköltenénk. Heti hat
órában indul majd be a gyermekpszichiátria, amire a környéken nagy szükség van, hiszen
hozzánk legközelebb csak a
Rókus kórházban van hasonló
rendelés, ahol mindig rengetegen vannak. A pályázathoz tar-

tozik a prevenciós és szûrõvizsgálatok beindítása az Egészséges Városért Közalapítvány
segítségével.
Hogyan fest majd a parkolási helyzet az épület körül?
RI: A lebontott földszintes épület
és a lebontásra kerülõ „mozgásszervi” szárny területén új
kétszintes épület csatlakozik
majd a megmaradó épületegyütteshez. A tervek szerint
süllyesztett garázs készül az új
épület alatt, az udvaron pedig
ugyanannyi parkolóhely marad,
mint korábban. A parkolóhelyek
összlétszáma nagyjából megduplázódik. Nyilván ez sem elégíti ki
teljesen a felmerülõ igényeket, de
valamelyest javítja a helyzetet. A
mentõforgalmat az udvar felõl is
tudjuk majd fogadni, akár a
garázsban is, hiszen erre a szintre is le lehet jutni a lifttel.
A tervek szerint az építkezés
idejére a rendelések egy része
átvonul a Duna-korzóra. Mikor
kerül sor erre?
PA: Amint a leendõ kivitelezõ
közli majd a munkakezdés idõpontját, a mozgásszervi rendelések – ortopédia, fizikoterápia,
reumatológia, gyógytorna, csontritkulás-mérés, gyógyászati segédeszközök boltja – leköltöznek
a „Fehérházba”. Az ottani helyiségek már minden szempontból
készen vannak, várják az ideiglenes beköltözést. A rendelés
ott az új épület átadásáig tart
majd. Ez utóbbira azonban –
részben a közbeszerzési eljárás
kötelezõen hosszú ideje miatt –
csak legfeljebb egy év múlva
kerülhet sor.
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ÉPÍTÕ KRITIKA

Last-minute a belvárosrehabilitációról
Részt vettem a témában rendezett különbözõ fórumokon, ahol a tervezõk bemutatták a belváros rekonstrukciós terveit: a
Fõépítészi Tervtanácsban, majd a Mûvészeti Tanács ülésén, azt követõen egy kibõvített ülésen a Pest Megyei Könyvtárban.
Mindkét tanácsnak tagja vagyok, olvastam a SzeVi-ben a kapcsolódó írásokat, interjút a tervezõkkel. Kezdetektõl fogva
figyelemmel kísérem a témakörben folyó diskurzust.
ielõtt a részletekbe bocsátkoznék, megjegyezném:
nem értek egyet azzal,
hogy az önkormányzat nem írt ki
tervpályázatot erre a város arculatát hosszú idõre meghatározó
feladatra. Hozzászólásom legfõbb
indítéka: bizodalmam a jóhiszemû kritika építõ erejében.
Hiányoltam néhány általam fontosnak tartott nézõpontot, mint
pl. a mûvészeti megörökítettség,
és az ezzel összefüggésbe hozott
városképi vagy épített környezetvédelmi kérdések kellõ vizsgálatát, ebben a legmeghatározóbb, a
Fõ tér tekintetében egyenesen
emblematikus Szentendre képben
vagy városképben. Ezeket a szempontokat a megelõzõ írások sokszor pongyola fogalmazásmódja
besöpörte az esztétika gyûjtõfogalma alá. Ennek több oka is van,
aminek része az is, hogy a KÖH
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) nem tudott kellõ súllyal bekapcsolódni a mûemléki védelem
alá szorosan nem, vagy egyáltalán nem tartozó utca és térburkolat kérdésébe. A Mûvészeti Tanács véleménye pedig csak részben kapott hangot az újságban.

M

„Egységes álláspont”
A Kocsis Gáspárral készített interjút olvasva (SzeVi 2010. 5-6.
szám) elfogadhatatlannak tartom, hogy a Dumtsa utcai vendéglátósok minden más fórumot
megelõzve „egységes álláspontot
képviselve tervezési segédletet”
adtak az építészeknek „már a tervek kialakítása elõtt”. Az üzlettulajdonosok rövidlátó érdekszövetsége elõtérbe meri helyezi
magát egy pezsgõ szellemi életet
mutató, rangos mûvészeti értékeire büszke városban egy ilyen
horderejû kérdésnél, mint az
óváros fõutcája! Megnéztem
volna a tervrajzok mellékleteként
egy látványtervet az utca
középvonalába telepített teraszok
mértékét, városképi illeszkedését
illetõen is. A középre település
velejáróiként megjelenõ méretes
napernyõk
meghatározó

6

SzeVi

látványelemei
lesznek
az
utcaképnek.
Különösen
a
Batthyány utca vonalától, ahonnan már fellátni a Fõ térre, teszik
majd fotózhatatlanná, láthatatlanná a város központjába vezetõ
utcát. Arra jobb nem is gondolni,
milyen lesz a téli fóliasátor-változattal ez a kép. Fõszezonban
bizonyára nem lesz problémamentes az üzletekbõl kiszaladgáló felszolgálók és a gyalogos
forgalom keresztezõdése sem.

„Vizes élmény”
Az említett fórumokon, Dumtsa
utca kapcsán kicsit furcsállottam
a tervezõk külföldi példáit.
Hivatkoznak többek között a kassai Dóm térre, ahol a tervezett
Dumtsa utcaihoz hasonló „vizes
élmény” került az utcaburkolatba.
Aki a közelmúltban Kassán járt,
láthatta, hogy milyen igényesen
és szakszerûen újult meg a történelmi óváros. Az a nem szakértõknek is egyértelmû, hogy a mi
belvárosi köztereinknél léptékkel
nagyobb területrõl van szó a
második legnagyobb szlovákiai
városban. E miatt alapvetõen más
architektúra jellemzi, és nem mellékesen: a „vizes élmény” egész
egyszerûen nem mûködik a folyamatos mûszaki gondok miatt.
A további külföldi, németországi
példák pedig nem fõ utca típusú,
nagyobb gyalogosforgalomra számító területeken vannak.

Külföldi és hazai
példák
Erdész László (SzeVi 2010. 2.
szám) írásában szintén külföldi –
amerikai – példára hivatkozott,
amit a pontosítás kedvéért egy
mondattal opponálnék. A függetlenségi háború idején (17751783) Szentendre városszerkezete
már kialakult, a Fõ téri házak
homlokzatai ebben az idõben
nagyrészt már elnyerték mai
arculatukat, miközben az akkori
Egyesült Államokban, a keleti
parton elnyúló tizenhárom angol
gyarmaton – melyeknek összlakossága alig haladta meg az
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A Blagovesztenszka templomról készült fotón jól látható a torony alatti bejárat két
lépcsõfoka, amelyek fontos tartozékai, stiláris elemei a rokokó kapu formarendjének.

egymilliót – semmilyen, az építészettörténetben akárcsak marginálisan is jelzett épület nem
létesült.
A külföldi példák sorában figyelemre lenne még érdemes néhány,
a közelebbi térség építészeti hagyományaihoz jobban igazodó,
hasonló léptékû település. Selmecbánya, Telcs vagy Cesky
Krumlov, a közelmúltban felújított Szepesszombaton vagy Magyarországon Kõszegen találhatjuk meg azokat a párhuzamokat, amelyeket számba vehetünk a kor, a lépték és a finom
szerkezetû kisarchitektúra szempontjából. Az összevetések jobb
megértéséhez segítséget nyújthat
Voit Pál: Szentendre mûvészeti
emlékei címû albuma is. A belvárosi rekonstrukciónak van egy
követhetõ aspektusa közvetlen
közelünkben, például Esztergomban, ahol az óvárosban, a mienkétõl nagyobb területen visszaállították az eredeti térszintet.
Oszlopok talapzati részei kerültek
elõ, kiszabadultak a pinceszellõzõk, helyreálltak a lábazati,
homlokzati arányok, utcahosszan

szabadultak ki a helyenként fél
métert is meghaladó, két évszázados feltöltöttségbõl a házak. Ilyen
térszint-rendezésre kicsiben városunkban is van már példa: a
Péter-Pál templom Kucsera utcai
bejáratát Szuromi Imre tervei
szerint az eredeti térszintre
hozták. Ennek azért van jelentõsége, mert legalább egy kis szakaszon helyreállt az eredeti
lábazati-homlokzati arány, és a
mai járószint alól elõkerült egy
szép ívû barokk lépcsõ, ami
szerves tartozéka a kapunak. Az
eredeti térszint visszaállítása
nagyon fontos lenne a Fõ téren,
de az egész rehabilitáció alá esõ
területen is. Ez persze érintheti a
közmûveket is, de van rá példa,
hogy érdemes megcsinálni.
A tervrajzokat látva egy helyen, a
Dumtsa utcai csokoládébolt elõtt
terveznek ilyen lemélyítést, ahol
az üzlethelyiség padlószintje lejjebb van az utcaszintnél. Itt azonban nem egy kis teknõt kellene
ásni, hanem az egész utcában,
vagy legalább a teljes homlokzat
elõtt vissza kellene állítani a régi
szintmagasságot. Ilyen probléma
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sok más épület esetében is fennáll
a rekonstrukció alá esõ területen.
Örvendetes, hogy a Péter-Pál utca
6. szám elõtt szintén az eredeti
térszinthez igazítják a burkolatot.
Ennek köszönhetõen kiszabadulnak a 18. századi kõkeretes,
klasszicista rácsozatú ablakok, s
ennél a Voit Pál által is jegyzett
rangos
mûemléknél
eredeti
arányaiban, egykori méltóságában mutatkozhat majd meg a
szép ritmusú tagozatokkal bíró,
valamikori gazdag kereskedõház.
A félig betemetett rácsozat a
városban csak kevés helyen látható igazi mestermunka az említett korból. Nagyon sajnálom,
hogy a homlokzatfelújításokra
nem jut a pályázati pénzbõl,
hiszen ez az épület a falkutatást
követõ helyreállítás után a város
legrangosabb díszeinek egyike
lehetne, megelõzve a Fõ téri
házak legtöbbjét is akár.
A Fõ téren az eredeti térszint
visszaállításával a pinceszellõzõk
is kiszabadulnának, amelyek több
helyen már nem is látszanak.
A Blagovesztenszka templomról
készült fotón jól látható a torony
alatti bejárat két lépcsõfoka, amelyek fontos tartozékai, stiláris elemei a rokokó kapu formarendjének. Ebbõl ma csak a felsõ lépcsõfok látható. Ettõl logikusan
lejjebb volt a ma már nem látható
alsó, még lejjebb a járda, és attól
is lejjebb a térszint. A Fõ tér jelen-

legi szintmagassága 30-40 cm-rel
is magasabban lehet, mint a századelõn. A kezdeti aszfaltburkolatok, majd a többszöri újrakövezés
ágyazatainak
következtében
újabb és újabb rétegek rakódtak a
térre. A szükséges visszafaragás
talán még a közmûvek tûrési
paraméteri közé is beférne.
Hiba lett volna az amúgy is
megemelt szintet tovább magasítani a lépcsõzetes kialakítás kedvéért. Azért, mert mondjuk a
Trasteverén kicsit billeg az asztal,
még örömmel isszák a turisták
Róma szívében a cappuccinot.
Vagy talán pont azért.

A térburkolat
Erdész László említi írásában,
hogy a fugák közül a szél mindig
kifújta a kõzúzalékot. Igaza van.
Egyszerû technológiai kérdés a
burkolat lerakása úgy, hogy az
járható legyen nõi cipõvel, babakocsival, kerékpárral. Helyi példát
is tudok mondani a jól kivitelezett
macskakövezésre: a Bartók Béla
utca Daru piac felõli végén (a
valamikori varroda elõtt) kb. 200
méteres szakaszon egy németországi referenciákkal rendelkezõ
cég kifogástalan munkát végzett,
s közel 20 év elteltével sincs hibája, fugahézagja, nem szorult felújításra. Sokféle technika létezik
ma már, és ami nem mellékes,
megfizethetõ áron. Nem kell a
macskakövet ennyire utálni, sem

félbevágni vagy csiszolni. Ilyenkor úgy érzem, nagyon steril lett a
világ. Hozzászoktunk a plázaépítészet tükörre polírozott gránitlapjaihoz, túlfényezett mázához, amiben körülbelül annyi
báj és eredetiség van, mint egy
modell testalkatú próbabábu
mosolyában. Meggyõzõdésem,
hogy a macskakövet mûemléki
környezethez illõen, mindenki
számára használhatóan le lehet
rakni. Ez ugyanis nemrég még
külön szakma volt. Úgy hívták:
kõrakó. Külföldi: olasz, francia,
vagy német példák is mutatják,
hogy a térburkolat mindig szorosan igazodik a mûemléki környezethez.

Kulturális örökségünk
a tervasztalon
Sok jót is láttam a terveken, és
talán ebbõl van a több, amiket
üdvözölni szeretnék.
Élettel benépesülõ ígérete van a
Bükkös-patak melletti partfal
lépcsõzetes kialakításának. Kiváló ötletnek tartom. Talán még
merészebben is el lehetne húzni,
meg lehetne szélesíteni a lépcsõztetést. Átvezetve a túlsó parton is
el tudnám képzelni ugyanezt.
Nagyon jó, hogy a zsilipnél is
megy majd le lépcsõ a patakhoz.
A fiatalok vevõk lesznek rá, fõleg
jó idõben. És valahol inkább itt
látom az igazi, élõvizes élmény
lehetõségét is.

Antidemokratikus döntés
AVAGY FEKETE ÜNNEP AVAGY MUNKÁS MAJÁLIS POLGÁRI PIKNIKBE ÁGYAZVA!
ióta a feudalizmust fölváltotta a kapitalizmus idõszaka, és a kialakult munkásosztály Amerikában jogaikért
küzdve véres terrormerénylet
áldozata lett, azóta ünnepli a
világ munkássága május 1-jét, a
munkásosztály nemzetközi ünnepét. Ez az ünnep a baloldal ünnepe, a szolidaritás ünnepe!
Így volt ez Szentendrén is ezidáig!
Eddig senki sem kérdõjelezte meg
a baloldal jogát a munkásünnep
megrendezése kapcsán. A rendszerváltás után több helyszínt is
kipróbálva állapodtunk meg a
Postás strand területén szervezett
május 1-jei ünnepségek megrendezésében. Tettük a dolgunkat,
kértünk területfoglalási engedélyt
és nekiláttunk a szervezésnek.
Mert nem oly egyszerû ám május

M

1-jét rendezni! Meghívni mindenkit: legyen mindenkinek saját
területe, sátrak padokkal, legyen
színes mûsor, legyen vurstli, sör,
orvosi ügyelet, körhinta, sátor,
pad, gyermekverseny, volt gyári
melósok találkozója, pártoknak
sátor, fõzõverseny..., s még ki
tudja, mennyi minden a színes
forgatagban.
Boldog volt mindenki, jöttek a
város minden részébõl, sõt a
környékbeli településekrõl is.
Öröm volt nézni az embertömeget,
akik vidáman, politikamentesen,
mégis munkás öntudattal ünnepelték május elsejét, a munkásosztály nemzetközi ünnepét.
Kinek fájt, kinek nem tetszett ez a
vidám forgatag? Ki akarta elvenni
a rendezés jogát? A baloldali
ünnep megrendezésének a jogát a

baloldaltól, a szentendrei szocialistáktól?! Kérem, világosabb a
napnál, hiszen testületi jegyzõkönyv hitelesíti a döntést. A dr.
Dietz Ferenc fideszes polgármester által vezetett jobboldali polgári koalíció! Benne a fideszesek,
az MDF-es képviselõ, a kisgazdák
képviselõje! Õk nem akarják,
hogy a baloldal rendezze május
elsejét! Erõvel, a testületi többséget fölhasználva vették el
tõlünk az ünnepünk rendezési
jogát!
Fordított esetben ez úgy nézne ki,
mintha a húsvéti körmenetet az
MSZP rendezné meg ezek után!
Micsoda skandalumot kiabálnának! Pedig most ez történt, kérem
szépen! Egyszerûen, erõvel vették
el tõlünk az ünnepünket! Ez a
jobboldal demokratikus viselkeXXIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

Jónak tartom, hogy a Dumtsa
utcában a járda és a burkolat
azonos szintre kerül. Remélhetõleg nem az útburkolat lesz a
járdához emelve, hanem fordítva.
Szimpatikus gondolat az új közterek megnyitása, melyek a
Dumtsa utcát kötik össze az újonnan megnyíló udvarokkal. Minden városvédõ örülhet a Jókai
utca felõl a feltárást követõen
megnyíló, megújuló egykori kapu
újjászületésének.
Invenciózus
megoldás ígérkezik a Ferenczy
Múzeum bejáratával szemközti
meredek lejtésû sarokterület
kialakításában. Örvendetes hír
ugyanitt az új ivókút létesítése és
a régi Fõ téri kút visszaállítása. A
város más pontjain is vannak
szép, de sajnos több éve üzemen
kívüli, megrongálódott kútjaink.
A nagy vihart kavart és a város
figyelmének azóta is homlokterében lévõ tervek kapcsán elmondható, hogy azok jó referenciákkal rendelkezõ, a város számos problémáját régóta, közelrõl
ismerõ építészek keze alól kerültek ki. Nem most találkoznak
elõször a helyi mûvésztársadalom
városvédõ érveivel sem. Dacára a
tervpályázat elmaradásának, hinni szeretném, hogy nemcsak tehetséges, de felelõs kezekben van
közös kulturális örökségünk.
VINCZE OTTÓ
Munkácsy-díjas képzõmûvész

dése? S milyen fondorlatosan adták elõ, hogy a Kft. egyidõben adta be az MSZP-vel a területfoglalási kérelmet! Pedig az iktatóban a dátumok mást mutattak!
Egy nap eltérés volt közöttük, illetve az MSZP iktató száma elõbbi volt, mint a másik iktatószám!
Hogy két bizottság is tárgyalta,
egyik az MSZP-t, a másik a
Kulturális Kft.-t támogatta?! Csak
az a bibi, hogy hivatalos felkérés
csak a Városüzemeltetési Bizottság felé történt, hogy tárgyalja a
meg és döntsön! A bizottság teljesen józan döntést hozott, és az
MSZP-t támogatta! No kellett
gyorsan még egy bizottság, amelyik másként dönt. Hogy nem volt
hivatalos napirendi pont a
Kulturális Bizottság elõtt a téma,
kit érdekel, a lényeg, hogy legyen
egy ellentétes döntés, s nosza,
máris a testület elõtt lehet az ügy!
Ott meg már nem kérdés a döntés!
Folytatás a 8. oldalon
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Antidemokratikus döntés
Folytatás a 7. oldalról

Nem kicsit lóg ki a lóláb, hanem
nagyon! Mert bizony majd eljön
az igazság pillanata, mikor mindenkinek el kell számolni a lelkiismeretével. Az pedig nem pártszínû, hanem attól függ, jó vagy
rossz döntést hozott meg az
illetõ! Hiszem, hogy többen
parancsra nyomták meg a gombot, mert utána miért jöttek oda
hozzám magyarázkodni?! Lelkük
rajta! Mintha nem lenne nagyobb
baj a városban?! Mintha nem a
jobboldali többség adósította el
Szentendre városát oly mértékben, hogy még a dédunokáink is
fizetni fogják ezt a hatalmas, több
mint hétmilliárd forintos adósságterhet! Mintha nem Pomázon
épülne meg a világszínvonalú
sportcsarnok a Kõzúzó utca helyett! Mintha nem két éve húznák
a Pap-szigeten építendõ, hatcsillagos szálloda beruházásának
elindulását?! Mintha nem ez a
jobboldali többség odázza a gát
mielõbbi megépítését, pedig a víz,
ha árad, nem lesz toleráns! A gát
meg sajnos olyan, amilyen a négy
évvel ezelõtti árvíznél maradt!
Romos!
A város nagy veszélyben van,
kedves várostársak! De a jobboldali többség legfõbb baja, hogy
ne a baloldal rendezze meg május
elsejét! Ezzel el kell több mint egy
órát tölteni a testületi ülésen!
Frakcióvezetõ társamnak szünetet kellett kérnie, hogy biztosak
legyenek. No nem a döntés helyességében, hanem, hogy mindenki úgy szavazzon, ahogyan a
polgármester vezényli.
Mert õk a hivatalban bele sem
gondolnak, hogy milyen kárt

okoztak ezzel! A tolerancia vektora nem egyirányú, bizony kell,
hogy pandanja legyen! Majd
meglátjuk, hogy lesz-e!
Most már csak abban bízom, hogy
lesz annyi kurázsi a rendezõkben,
hogy az MSZP-hez hasonlóan
meghívják a volt szentendrei
gyárak dolgozóit, elbeszélgetnek
velük, meghívják egy gulyásra
meg egy korsó sörre is Õket, mert
ebbõl az MSZP hagyományt
teremtett!
Munkásember „polgári pikniken”
úgysem volt még, s talán igaz az
a mondás: „Egyszer volt Budán
kutyavásár”!
TRENKA ISTVÁN
MSZP frakcióvezetõ

Lóláb és
kutyavásár
baloldali
köntösben
Tisztelt Frakcióvezetõ Úr!
Megdöbbenve olvastam írását és
ezért kénytelen vagyok – ha röviden is – válaszolni az objektív
tájékoztatás érdekében.
1. A címben antidemokratikus
döntésrõl beszél, de igazán nem
értem, hogy lehet a hatályos
jogszabályoknak
megfelelõen
elfogadott többségi döntés antidemokratikus…
2. A történelmi visszatekintésbõl
kimaradt néhány apróság: május

1. keresztény ünnep is, hiszen
Munkás Szent József napja, a
munkások védõszentjének tiszteletére, de ezen túl még régebbi
pogány szokások is kötõdnek az
év ezen napjához, mint pl. a májusfa-állítás. Ez az ünnep nemcsak a baloldal ünnepe, ráadásul
ma már a baloldaliság nem köthetõ egyértelmûen az MSZP-hez.
3. Május elseje munkaszüneti
nap, az önkormányzat rendelete
szerint városi ünnep is egyben,
melynek rendezését a Szentendrei
Kulturális Központ Nonprofit Kft.
végzi, illetve korábban jogelõdjei
is végezték.
4. Az önkormányzati döntés arról
szólt, hogy a korábban egy párt által rendezett városi ünnepet az
önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit kft. kérésére õk
szervezhessék, a díjmentes közterület-használati engedélyt megkaphassák a Postás-strand érintett
részére, azzal a feltétellel, „hogy a
kft. az MSZP Szentendrei szervezetével és egyéb pártokkal, civil
szervezetekkel közösen szervezze
meg a kulturális programokat”.
5. A fenti döntés azt jelenti, hogy
a szervezéssel kapcsolatos gond
az önkormányzat cégére hárul,
míg a kulturális programokkal
kapcsolatos ötletek, a program
színesítése minden érintetten –
pártokon, civileken – múlik.
6. Úgy gondolom, hogy egy nemzeti, városi ünnepet nem egy pártnak kell szervezni, hanem az
önkormányzatnak vagy intézményének, így lehet pártsemlegesen
biztosítani azt, hogy mindenki
részt vegyen a rendezvényen.
7. A húsvéti körmenet megszervezésével kapcsolatos példálózás
sok szempontból értelmetlen,
csak kettõt emelek ki: egyrészt
egyházi ünnepek megszervezése
nem önkormányzati feladat, soha

Mindent egy helyen!

Ruha- és cipõjavítás
Patyolatszolgáltatás

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

Szentendre, Vasúti villasor 5/B
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.

Konténeres sitt szállítást
és ömlesztett anyagok
(sóder, homok, termõföld
stb.)
szállítását vállalom.
Tel.: 30-296-6797

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink díjmentesek!
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nem is volt az, másrészt pont az
MSZP jogelõdje tiltotta, késõbb
tûrte az egyházi rendezvények
megtartását közterületen, korlátozta a hitélet gyakorlását.
8. Az elõterjesztést 4 nappal elõbb
tárgyalta a Kulturális Bizottság,
így teljesen érthetetlen az érvelés,
hogy ezért kellett volna egy másik
támogató bizottsági döntés.
9. A jobboldali többség nem adósította el a várost, az Ön és pártés frakciótársai által hangoztatott
hétmilliárd forint adósság nem
létezik. Az önkormányzat a felvett
3,5 milliárd Ft kötvény összegét
meghaladó összeggel rendelkezik
bankszámláján, melyet elõnyösen
kamatoztat, a kb. 1,2 milliárd Ft
pályázati önrészt ebbõl tudjuk a
késõbbiekben biztosítani. Az
uszodával kapcsolatos 2,8 milliárd Ft kezességvállalásból adódó kötelezettséget pedig az Önök
frakciója is megszavazta az elõzõ
ciklusban, ezt a mostani jobboldali frakció nyakába varrni,
bármennyire is szeretnék, nem
lehet. Az uszodához kötõdõ kötelezettséget a kötvénybõl kívánjuk
kiváltani a testület döntésének
megfelelõen, ezt követõen csak a
kötvénytartozás marad fenn.
10. A Kõzúzó utcai beruházással
kapcsolatos döntést az Önök frakciója is megszavazta, a befektetõk
és megalapozott üzleti terv hiányában nem történt ott fejlesztés
eddig, jelenleg az izbégi pályán
készít elõ az önkormányzat cége
egy mûfüves beruházást.
11. A Pap-szigeti beruházást nem
halogatja az önkormányzat, hanem a befektetõ eddig nem tudott
semmilyen komoly garanciát felmutatni, ennek hiányában pedig
nem lehet megalapozott döntést
hozni.
12. A gát megépítését nem odázza
a jobboldali többség, folyik a tervezés, engedélyeztetés, a pályázat
beadásra került, melyet Önök is
támogattak, alternatív javaslattal
nem éltek eddig. Egyébként most
készítjük elõ a beruházás kiterjesztését a belvárostól a 11-es
útig.
13. Végül Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendre
Kulturális Központ Nonprofit Kft.
nem csak a szentendrei gyárak
dolgozóit, de minden szentendrei
polgárt szeretettel vár május elsején a Postás-strandon.
KUN CSABA
alpolgármester

PORTRÉ

Kossuth nyomában
Az 1848-49-es szabadságharcról sokaknak sokféle dolog jut
az eszébe, ám egyvalaki neve mindig felmerül: Kossuth
Lajosé. Dr. Makay Lászlónét, aki lassan húsz éve városunk
lakója, rokoni szálak kötik az államférfihez: leánykori neve
ugyanis Kossuthi- és udvardi Kossuth Mária. Beszélgetésünkben a család történetérõl, emlékeirõl kérdeztük.
BARTUCZ MARIANN
Mennyire közeli szálon
kötõdik a család Kossuth Lajos
ágához?
Dédnagyapám, Kossuth László,
unokaöccse volt Kossuth Lajosnak. Meleg rokoni szálak fûzték
õket egymáshoz, amit bizonyít az
is, hogy az 1848/49-es szabadságharcban dédnagyapám végig
kitartott mellette. Amikor kénytelenek voltak elbúcsúzni egymástól a már végnapjait élõ aradi
várban, Kossuth Lajos hat ezüst
húszast és némi aranyat adott
unokaöccsének, hogy legyen
pénze élelemre.
Ezután nem sokkal azonban dédnagyapámat elfogták, és hadifogolyként elhurcolták egy osztrák
fogolytáborba, az olaszországi
Modenába. Csak három év után
szabadult ki, amikor Ferenc József
amnesztiát hirdetett a szabadságharcban résztvevõknek. Hazatérve egy távoli rokon, Prónay
báró tóalmási birtokán lett tiszttartó. Hamarosan meg is nõsült,
és az akkori losonci táblabíró
lányát, Krúdy Alojziát vette feleségül – az õ családjából származik Krúdy Gyula író is.
A család ezen ágán nem is
találunk politikusokat?
Nem, Kossuth László házasságából négy gyermek született,
az egyik fiú, Kossuth János pél-

Dr. Makay Lászlóné Kossuth Mária

dául – az én nagyapám – a pallagi Gazdasági Akadémia elvégzése
után egy lengyel gróf nyírvasvári
birtokán lett intézõ. Késõbb, több
viszontagság után Szolnokra
költözött gyermekeivel – felesége
ugyanis korán meghalt. Itt a
Szolnoki Magyar Nemzeti Bank
igazgatója volt egészen haláláig,
1936-ig.
Édesapám, Kossuth László gyógyszerész lett, és elsõ munkahelye
Cibakházán volt, ami Kunszentmárton közelében van. Ez utóbbi
helyen ismerkedett meg édesanyámmal, aki mint gyógyszerész
gyakornok dolgozott a helyi
patikában. Miután összeházasodtak, elõször Szarvasra költöztek,
majd Szentesre és Békéscsabára,
ahol saját patikát nyitottak.
Nagyon sokáig élt itt a család, mi

is innen költöztünk fel Szentendrére.
Vannak olyan családi emlékek, amelyeket még ma is
õriznek?
Dédnagyapám, miután megkapta
Kossuth Lajostól az említett
arany és ezüst tallérokat, bár
nagy szüksége lett volna rá, nem
költötte el, hanem emlékként
megõrizte. Elõször a kabátja belsõ
zsebébe varrta õket, majd késõbb
metszett poharak aljába olvasztatta – ezekre a poharakra még én
is emlékszem, de a második
világháború alatt sajnos elkeveredtek. Ezen kívül vannak még
latin nyelvû, a 19. századból
megmaradt irataink, anyakönyvi
kivonatok, levelezések – például
Kossuth Ferenc egyik írásának
másolata is, amelyben egy politikai tisztséget utasít vissza. És
persze a családfa, amely 1266-ig
vezeti vissza az õsöket – a család
1263-ban szerezte a nemességet,
körülbelül ekkortól kezdték formálisan is vezetni a leszármazási
ágakat.
Az országban merre élnek
még Kossuthok, és tartják-e a
kapcsolat velük?
Az unokaöcséim Békéscsabán,
illetve egy ahhoz közeli faluban,
Kétsopornyban élnek, velük rendszeresen találkozom. Egy õsünk,
Kossuth Tamás pedig, aki részt
vett a Rákóczi-szabadságharcban,
Lengyelországba menekült, és ott
is telepedett le, tõle származnak a
lengyel Kossuthok. Nem olyan
régen pedig Grúziában fedeztek
fel a családból származókat. De
találkoztam a névvel ugyanúgy
Gyömrõn is, amikor a Kossuth
Szövetség találkozót szervezett a
történelmi családok leszármazottainak.
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Petõfi Sándor
Pest megyében
A tavaly decemberben megjelent
Séta a pesti Vármegyeházán és irodalmi barangolás Pest megyében
címû kiadvány egy egész fejezetet
szentelt Petõfinek. Petõfi Sándor
Egressy Gábor színésszel és annak
családjával kétnapos kirándulást
tett Visegrádon. A nevezetes alkalomra Egressy Gábor, a színész fia
így emlékezett vissza:
„Reggel indultunk el a hajón, s déltájban érkeztünk a várhegy aljához.
Innen gyalog haladtunk tovább a
várromok felé. (...) Sûrû bozótokon,
tüskön-bokron keresztül, nagy kerülõvel s még nagyobb fáradsággal
lehetett a romokhoz feljutni. Mi, a
családtagok, csak gyõztük nagy nehezen a hegymászást; de már Petõfinek sehogy sem volt ínyére. (…)
Bicegni, sántikálni kezdett a meredeken. Minél feljebb haladtunk,
annál inkább fogyott a béketûrése.
Jó humora elhagyta, békétlenkedõ,
türelmetlen lett. (...) Lázongása
csak akkor csillapult, ha Etel
jóízûen nevetett Petõfi szokatlan
magatartásán, félszegségén. (...) –
Itt vagyunk már, Sándor! – kiált
harsány hangon atyám a tetõn. –
Nagyszerû! – hangoztatjuk felérkezve hozzá s a gyönyörû kilátást
szemlélve, mindnyájan. (...) Fáradtan, kimerülten telepedtünk le a
vár tövében. (…) – E dicsõ hely
megválasztása is mutatja, hogy
,ilyen 'nagy' volt a mi Lajos királyunk, aki e fönséges magaslaton
emelt tanyát magának! – mond
atyám. – Könnyû volt neki! Bizonyosan nem járt ide gyalog! –
mondja lábikráit nyomkodva, keserû humorral Petõfi. Majd Etel
kérdezõsködéseire elbeszélte Visegrád dicsõ korszakát, tragikus történetét. Érdekes elbeszélése benyúlt a késõ éjszakába. (...)
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ZÖLDPONT

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA II. KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAMJA

Égetés helyett komposztáljunk
Számos panasz érkezett a helyi lakosság részérõl önkormányzatunkhoz, hogy a szomszédok,
az utcabeliek éjjel-nappal égetik a lombot, a levágott fagallyakat, zavaró és környezetkárosító a mindent elárasztó a füst. A probléma megoldására Szentendre Város Önkormányzata komplex megoldást dolgozott ki a tavalyi évben, mely környezetbarát szemléletmód
bevezetése tovább folytatódik Szentendrén.

esetben csökkentheti eggyel alacsonyabb
szabványméretre,
amennyiben a komposztálást
ténylegesen megkezdte és a hulladék térfogata csökkent. Ezt csak
minimum
a
komposztálás
beindítását követõen három
hónapra rá érvényesíthetnének, hiszen
a
rendszert
tanulniuk
kell.
Figyelem!
Kérjük,
hogy a jelentkezési
lapot a program részleteinek
ismeretében, és csak akkor töltsék
ki, ha mind a 2 db komposztáló
láda elhelyezését, illetve valóban
vállalni tudják valamennyi egyéb
feltétel teljesítését, és elolvasták a
használati megállapodás feltételeit.
Kívánunk tehát mindenkinek kellemes foglalatosságot a kertjében,
az elkövetkezõ idõkre pedig tápanyagban gazdag, értékes humuszt!
POLGÁRMSETERI HIVATAL

Helyi rendelettel szabályozta az
zött használati szerzõdés szüMi is az a komposzt?
égetés rendjét. E szerint: saját
letik, melynek tartalmát sziningatlanon belül a szabadtén a városi weboldalon
Szerves anyagokból mikroorganizmusok, gom- olvashatják.
ban égetni kisebb mennyibák, különféle talajlakók segítségével létrejövõ A komposztálási progségû komposztálással
humusz, mely fontos erõforrása kertünknek. A ram keretében a Vánem hasznosítható
szerves háztartási, kerti hulladék (zöld javak) fel- rosi Szolgáltató Zrt.
kerti hulladékot szélhasználásával saját magunk készítünk értékes táp- segítségével aprímentes idõben csak
anyagot, melyet visszajuttatunk a talajba. A ház- tékolás lehetséges
péntekenként a naptartási hulladék legalább 30 százaléka szerves,
pali órákban (9-19 óra
saját költségen. Jelkomposztálásra alkalmas anyag! Ezzel nemcsak
között) engedély nélkül
képes összegért komkörnyezetbarátként viselkedünk, de még
lehet a tûzvédelmi szaposztrosta bérlésére van
pénzt is takarítunk meg, miközben a
bályok betartásával. Június
lehetõség városunk hulkerti földünk tápértékét nö1-jétõl augusztus 31-ig az
ladékudvarából.
veljük.
égetés pénteki napokon is tilos.
Aki aktív szerepet vállal a hulDe mit tegyünk a sokszor nagy
ladék-keletkezés megelõzésében,
mennyiségben összegyûlõ lomb- A résztvevõket a jelentkezés sor- annak csökken a hulladék
bal, kerti nyesedékkel, konyhából rendje szerint választjuk ki. mennyisége, így kisebb mértékkikerülõ különbözõ szerves anya- Jelentkezni csak a jelentkezési lap ben veszi igénybe a hulladékleragokkal? Égetés helyett KOMPOSZ- visszaküldésével lehet. Jelentke- kás szolgáltatást. Igényét a helyi
TÁLJUK, s így vegyünk részt a zési lap a www.szentendre.hu közszolgáltatónál kell jeleznie. A
hulladék megelõzésében.
weboldalról letölthetõ.
kukája térfogatát csak abban az
A programban résztvevõknek az
Szentendre Város Önkormány- önkormányzat ingyenesen 2 db
zatának
Városüzemeltetési, komposztáló ládát ad át haszKörnyezet- és Mûemlékvédelmi nálatra. Az eszközök átvéteBizottsága elindította a II. házi lekor oktatást biztosítunk,
komposztálási programot az ál- melynek során mindenki elsajálandó szentendrei lakosok ré- títhatja az alapvetõ tudniszére a helyi környezetvédelmi valókat a sikeres komposztálás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
alap támogatásával.
érdekében.
A programban bárki részt vehet, A résztvevõknek vállalni kell,
aki szentendrei állandó lakos, hogy az átadott komposztáló
ELVÉGZÉSÉRE!
kerttulajdonos. Az önkormány- eszközöket rendeltetésszerûen
zat legfeljebb 150 család és a használják minimum 3 évig. A 4.
A DMRV Zrt. a kezelésében lévõ vízmûtelepek
jelentkezõ szentendrei oktatási évtõl a résztvevõk tulajdonába
védterületeinek
karbantartását, kaszálását pályázat
intézmények (óvodák, iskolák) kerülnek a használatra átadott
útján kiválasztott – külsõ vállalkozóval kívánja
részére biztosítja a részvételi komposztálási eszközök. Az önlehetõséget.
kormányzat és a résztvevõk köelvégeztetni.

KARBANTARTÁSI MUNKÁK

A Pilisi Parkerdõ Zrt. visegrádi
székhelyû központja pénzügyiadózási területre keres munkatársat. Feladatok: ÁFA, társasági adó,
helyi adók, és egyéb adók analitikus
és fõkönyvi egyeztetése, bevallások
összeállítása, adózással kapcsolatos
koordináció. Elõny: felsõfokú gazdasági végzettség, többéves szakmai
tapasztalat adózási területen.
A jelentkezéseket fényképes szakmai
önéletrajzzal a penzugy@pprt.hu
e-mail címre várjuk.
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Pilisszentlászló Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet
pénzügyi, gazdasági ügyintézõ
munkakör betöltésére, határozatlan
idõtartamra, teljes munkaidõben.
A munkavégzés helye:
2009 Pilisszentlászló,
Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. április 9.
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További információk:
www.pilisszentlaszlo.hu
(26) 338-782
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A Pályázati kiírás átvehetõ társaságunk
Szolgáltatási Osztályán:
március 08. és 22. között 8-tól 14 óráig
Cím: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. II. em. 87. szoba,
tel. 06-27-511-572, illetve a DMRV Zrt honlapjáról
a EU FEJLESZTÉSEK, PÁLYÁZATOK menüpontról
letölthetõ az ide vonatkozó anyag

DMRV Zrt.

HELYTÖRTÉNET

A Pilis õsi titkairól
DUBNICZKI CSILLA
Benyák Attila barlang és Piliskutató több mint tíz éve kutatja a
Pilis rejtélyeit. Az õ nevéhez
fûzõdik - annak is már nyolc éve –
a Pismány felett lévõ Sas-kõ,
illetve az itt nyíló Saskövi-barlang titkainak szinte megszállott
kutatása. Sajnos, az anyagi nehézségek miatt szakképzett régészek még nem tárták fel alaposabban ezt a helyet. Az azonban
nyilvánvaló, hogy a szakemberek
által „természetes eredetûnek”
vélt jelenleg hetven méter hoszszan és 12 méter mélységig megismert üreget emberi kezek hozták létre feltehetõen a középkorban. A feltárás során a kitermelt
törmelék alól boltíves mennyezeti
formák, lépcsõfokok, XV-XVI.
századból származó edénytöredékek is elõkerültek. Egy másik
feltételezés szerint itt bányatárna
lehetett. Ez sem igaz, mert az
elõkerülõ leletek egyik része középkori eredetû, másik része,
mint például az egyik hegyoldalban talált, kõbe vésett Sas vagy
Turul-ábrázolás, már a honfoglalás korát idézi. Szentendrétõl
Dunabogdányig nagyon sok olyan

– már az évek során betelepült,
különbözõ nemzetiségû lakosok
által elferdített név maradt fenn,
mely a honfoglalás korát jelképezi. Csak két példa: a Dunabogdány feletti sziklás patakmedret Kalicsa-völgyként ismerik. Ez
lehet eredetileg Kadocsa is, aki
Szovárd testvéreként egyike volt a
hun kapitányoknak. Vagy itt van
Nagy-Csikóvár, melynek korábbi
neve Kartal volt, és a KartalKurzan nemzetségbõl származott
Árpád-fejedelem is. Rengeteg
ilyen név van a Pilisben, sok
történet, emlék, melyet Benyák
Attila nemsokára könyvben is
szeretne megjelentetni. Már elkészült a Pilisi kõemlékek címû
DVD elsõ része, ebben például a
Kõhegy és a Sas-kõ környékét
barangolják be, a másik DVD a
Szirteki töredékek, melyben érdekes elõadások, a kutatások eredményeirõl beszámolók láthatókhallhatók, de szó esik benne
Attila balesetérõl és csodás gyógyulásáról, illetve a küldetésérõl,
amit sosem ad fel.
Attila gyakran hivatkozik Anonymus krónikájára, melyben egyre
többször bukkanni olyan adatokra, mely a Pilis õsi múltját

idézi. Szerinte, és a többi Piliskutató szerint is eljött az idõ,
hogy a korábbi Pilisre vonatkozó
„történészek és régészek dogmáit” az elõkerült leletek és kutatási eredmények alapján felülbírálják, ha kell, újraírják, de mindenképpen az újabb adatokkal
kiegészítsék. Egyre inkább bebizonyosodni látszik, hogy a magyar történelem helyszíneinek,
jelentõs mozzanatainak – eltitkolt
vagy szándékosan félreértelmezett – bölcsõje a Pilis. Talán egyszer majd fény derül arra is, jó
irányba halad-e a Pilis-kutatás.
Vajon elképzelhetõ-e, hogy itt
találják meg Árpád-vezér sírját?
Vajon merre halad az Õsbudakutatás? A Pilis és a Saskövi-barlang további titkairól szóló
diavetítéses elõadáson mindezen
kérdésekre, felvetésekre választ
kaphatunk március 18-án, a
Barlangban.
Dunaparti Mûvelõdési Ház Barlang
Duna-korzó 11/A
Március 18. csütörtök 18 óra
A PILIS ÕSI TITKAI
Benyák Attila barlang- és Pilis-kutató
vetített képes elõadása
Belépõdíj: 400 Ft

SZENTENDRE LEXIKON
Új sorozatunk a Szentendrével
kapcsolatos természeti, történelmi, néprajzi, kulturális fogalmakat kívánja egy-egy címszó alatt közzé tenni. A címszavak az év végén ABC-rendbe
sorolhatók, késõbbiekben könyv
alakban is megjelenhetnek. A
címszavak szerzõit monogrammal jelöljük, melyeket szintén
az év végén feloldunk.
MÁTÉ GYÖRGY
sorozatszerkesztõ

Avakumika
Egyedülálló fafúvós hangszer,
amelyet fuvolából alakított ki a
maga használatára a szentendrei születésû Avakumovics
Avakum (1744-1811). Hangszerével Európa-szerte nagy
sikert aratott. Lemondva a
császári hadseregben viselt
tiszti rangjáról visszavonultan
élt Szentendrén. Gottlieb Hiller
német költõ 1807-ben lelkesítõ
ódával köszöntötte Avakumovics találmányát. A költemény címe Vitkovics Mihály
fordításában: Avakumovics
Avakum harántsípjának géniuszához. A hangszer nem élte
túl feltalálóját. (M.)
Lásd még: Szentendrei arcképcsarnok
II., Szentendre 2006; Vitkovics Mihály
magyar és szerb írásai, Bp. 1978.

Szentendrei Református Óvoda

Napóra

Nyílt napok: március 16–19-ig, 8–10.30-ig (váltócipõ szükséges)
Beiratkozás: április 6–8-ig, 8–16 óráig az óvodában
Tájékoztatás: www.szro.hu, 310-345
A II. Rákóczi Ferenc Iskola
tájékoztatója

A 2010/2011-es tanévre beiratkozni
kívánó elsõ osztályosoknak lehetõsége lesz
emelt szintû testnevelés osztályba jelentkezni. Az emelt szintû osztályokban heti
4 órában (testnevelés 2, és úszás 2 óra)
oktatunk. Az órákat testnevelés szakos
tanárok tartják. Az emelt szintû osztályba
Szentendre bármely körzetébõl be lehet
jutni, ha a gyermek egészségi állapota és
képességei megfelelõek.
Az emelt szintû osztályokban cél:
• olyan testi mûveltség kialakítása , amely
a rendszeres fizikai aktivitást alapozza
meg.
• sportági feladatok és mozgásrendszerek
eredményes elsajátítása, motorikus
képességek fejlesztése.
• ellenálló képesség, edzettség
fejlesztése, az ortopédiai elváltozások
megelõzése, ellensúlyozása.
• az alapvetõ mozgáskészségek megfelelõ
szintû kialakítása, fejlesztése.

A Templom téren, közkeletû
nevén a Várdombon található
római katolikus plébánia templom délnyugati támpillérén kõbõl faragott, pajzs alakú, gótikus, XV. századi napóra látható. A Magyarországon mára
ritkaságszámba menõ napórák
a középkor legpontosabb idõmérõi voltak. A Nap fénye által
megvilágított, a számlapra merõleges mutató árnyéka, az árnyék iránya és hosszúsága
mutatta a hozzáértõk számára
a helyi idõt. (Tehát nem a mutató, hanem annak árnyéka járt
körbe). A napórák eredete az
ókorba nyúlik vissza. A középkori napórák tervezõi és
készítõi többnyire csillagászati,
matematikai és földrajzi
ismeretekkel is rendelkezõ
papok voltak. (M.)

• az úszás elsajátítása.
• a kondicionális és a koordinációs
képességeknek az életkorhoz és az
egyéni adottságokhoz igazított
fejlesztése.
• tanulási, játék- és sportolási élmények
nyújtása.
Az óvodások képességeinek felmérésére
lehetõséget adunk és értékelés után írásban értesítjük a gyerekeket és szüleiket.
A felmérés során általános képességeket
(gyorsulási, egyensúlyozó, koordinációs,
labdás ügyességi, motorikus stb.) és
készségeket mérünk fel és megvizsgáljuk
a gyermek korosztályához viszonyított teljesítményét.
A felmérés idõpontja:
március 26. péntek 16 óra
Helye: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium tornaterme (Rákóczi u. 6.
tel. 311-238)
Gyülekezõ és átöltözés: 15.45, tornatermi
öltözõk.
Öltözék: óvodai tornaruha, vagy melegítõ,
tornacipõ.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon,
Révai Nagy Lexikona
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KULTÚRA

Szentendrei múzsa
Tavaly szeptemberben ünnepeltük Aknay János festõmûvész hatvanadik
születésnapját. Erre a kerek évfordulóra nyílt meg a MûvészetMalomban a
gazdag életmûvet összegzõ kiállítás, amely negyven év alkotásainak javát
mutatta meg. Közel félezer festményt, amit több ezer látogató tekintett
meg.
RAPPAI ZSUZSA
Vajda Lajos Stúdió alapító és mindmáig meghatározó tagjának, Szentendre város díszpolgárának, számos mûvészeti és állami díj tulajdonosának január végén nyílt újabb gyûjteményes tárlata a modern mûvészetek fellegvárának tartott debreceni MODEMben. A MûvészetMalommal közösen elõkészített, Szentendrei múzsa címû kiál-

fotó

RAPPAI ZSUZSA

A

lítás kurátora Gulyás Gábor, az intézmény igazgatója volt. Aknay János barátai és tisztelõi, azok a mûvészetkedvelõ
leányfalui és szentendrei polgárok, akik a
nagy hóesés miatt nem jutottak le a megnyitóra Debrecenbe, elhatározták, hogy
február 27-én közös tárlatlátogatásra
indulnak a civis városba. Az idõ ezúttal
kegyesebb volt hozzájuk, most nem a hó
ömlött, hanem az esõ. Azonban ez sem
tudta a busznyi kiránduló jókedvét,
lelkesedését elmosni. Ami pedig a
MODEM-ben várta õket, igazolta, hogy
érdemes volt ideutazniuk. Úgy tûnt, a
nagyszerû szentendrei tárlatot nem lehet
felülmúlni. A debreceninek azonban sike-
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rült. Elsõsorban azáltal, hogy a rendezés
az életmûvet tematikus csoportosításban,
külön egységekben mutatta be. Annak
igen látványos összegzését, ars poetikáját
adja: a Szentendrét idézõ képek – a Terek,
Emlék, Város, Otthon, a mûvészi hatásokat megmutató Vajda, Bálint, Korniss
Dezsõ, Barcsay, efZámbó festménye,
Holdas György plasztikái – Kötõdések, a
Keresztek, Szárnyak és végül az Angyalok
címek alatt. A kiállítás egyik legvonzóbb
része itt található: az Angyalszobának nevezett installáció,
amelynek falait Aknay angyalai népesítik be. Ezek a
szellemlények veszik körül az
ámuló látogatót, miközben a
körbefutó padokon ülve a témához illõ költeményeket hallgatja. A sokszorosított grafikák külön csoportot alkotnak. A látványi megoldások
nagyban hozzájárultak a tárlat
lenyûgözõ hatásához: a szellõs elrendezés, a puha, szép
színekkel is elválasztott témák, a mûvész
szignóját idézõ elegáns képaláírások
egyaránt.
Aknay János kalauzolta végig az „osztálykirándulás” résztvevõit az impozáns
tárlaton, elmesélve egy-egy mû születésének körülményeit, a motívum forrását, a technikai megoldásokat. Ennyire
ihletett, személyes tárlatvezetésben ritkán lehet bárkinek is része. A mûvész
földijeinek most megadatott. És egyúttal
Aknay Jánosnak a nem mindennapi születésnapi ajándék-látogatás – másnap
ünnepelte ugyanis a hatvanegyediket –, a
megannyi szeretetteli és elismerõ szó,
amit ezen a napon vendégeitõl kapott.
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KULTÚRA
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
Játsszák: Bánki Gergely, Csákányi Eszter,
Jaskó Bálint, Jelinek Erzsébet, Katona
László, Lass Bea
Scherer Péter, Zrinyi Gál Vince
Díszlet-jelmez: Vereczkei Rita
Zene: Szemenyei János
KONCERTEK,
SZÍNHÁZ

Március 21. vasárnap 16 óra

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

P'Art Mozi (Duna-korzó 18.)
LIN-CSI VÁNDORLÁSAI – ZENÉS
IRODALMI BESZÉLGETÉS SÁRI
LÁSZLÓVAL
Közremûködik: Erdélyi Lili Ada és Mohai
Gábor elõadómûvészek, Neichl Norbert
(szaxofon és fuvola)

Belépõjegy: 600 Ft

Belépõjegy: 800 Ft

Március 19. péntek, 19 óra

Március 21. vasárnap, 19 óra

Pest Megyei Könyvtár színházterme
QUIMBY-TEÁTRUM

Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
BOGÁNYI GERGELY
ZONGORAESTJE
Bogányi Gergely muzsikus szülõk és zenész testvérek körében nõtt fel, számos
verseny gyõztese, díjazottja. Négyéves
korában kezdett zongorázni, hatéves
korában különdíjasa volt a nyíregyházi
Országos Zongoraversenynek, amelyet
kilencévesen meg is nyert. A
Zeneakadémia elvégzése után Egyesült
Államokbeli Indiana Egyetemen, majd a
helsinki Sibelius Akadémián folytatta
tanulmányait. 1996-ban a budapesti Liszt
Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny
gyõztese lett. 1999-ben fivérével, Tiborral
és Kelemen Barnabás hegedûmûvésszel
elsõ díjat nyert a kuhmoi nemzetközi trióversenyen, Finnországban. 2000-tõl a
Magyar Köztársaság Liszt-díjas zongoramûvésze, 2004-ben Kossuth-díjat
kapott.

Március 19. péntek 10 óra

A Quimby-Teátrum egy speciális este a
zenekarral, dramaturgiailag felépített két
felvonásos, zenés elõadás. A darab
gerincét Quimby dalok alkotják,
megspékelve groteszk jelenetekkel,
helyzetkomikummal, stand up comedy-vel,
történet meséléssel, színházi elemekkel,
füzérszerûen szerkesztve egésszé. Ehhez
párosul egy különleges audio-vizuális megjelenés díszlettel, projektoros vetítéssel,
speciális fény- és hangtechnikával.
Mennyei csilingelésektõl a hétköznapok
dalain át a pokoli zörejekig…

P'Art Mozi (Duna-korzó 18)
BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL –
A TALIZMÁN
Az Eszme Bábtársulat elõadása
Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft
Március 20. szombat, 19 óra

Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
TUDOD, HOGY NINCS
BOCSÁNAT... – JÓZSEF ATTILA
VERSEIT ELÕADJA HOBO
Író: József Attila
Rendezõ: Vidnyánszky Attila
Elõadó: Földes László (Hobo)
Zene: Hárs Viktor, Márta István, Nagy
Szabolcs
Az elõadásnak az a célja, hogy bevonja és
továbbgondolkodásra késztesse a nézõt –
írja Hobo, akit régóta foglalkoztat József
Attila költészete – már elsõ koncertjein is
elõadta a költõ megzenésített verseit.
Verseit úgy olvasom, mint a szent
könyveket és néha, mintha a saját gondolataimat látnám leírva – mondja a mûvész,
aki nagyon fontosnak tartja, hogy az
elõadást és József Attila költészetét minél
több emberhez juttassa el.
Az elõadás a költõ 100. születésnapja
alkalmából, a tiszteletére rendezett
„József Attila év” keretében jött létre,
2005-ben mutatta be az Új Színház.
Belépõjegy: 2000 Ft

Március 12. pénteken
18 órakor a Városháza
dísztermében (Városház tér 1-3.)
Szellemi örökségünk versben
és énekben címmel Jáki Sándor
Teodóz OSB csángókutató
és dr. habil. Cs. Varga István
irodalomtörténész elõadását
hallgathatják meg.

Pilisi impressziók

Dramaturg: Veress Anna
Produkciós vezetõ: Gyulay Eszter
Rendezõ: Tasnádi István
Belépõjegy: 2500 Ft
Március 28. vasárnap, 18 óra

Református templom (Rákóczi F. u. 14.)
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
A Szentendrei Kamarazenekar és a Musica
Beata kórus koncertje
Közremûködik:
Tatai Nóra – szoprán
Ruszó Alexandra – alt
Nagy Anna Ágnes – gordonka
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes, Wolfné
Kovács Zsuzsa, Fenyõ Gábor
Program:
A. Vivaldi: h-moll sinfonia (A szent sírnál)
A. Vivaldi: Gordonkaverseny
G.B. Pergolesi: Stabat Mater – részletek
Rosselli: Adoramus te
Schubert: Salve Regina
Mozart: Ave verum corpus
Mozart: Laudate Dominum
J.S. Bach: Máté passió – Korál – Wer hat
dich so geschlagen"

Mezei Sándor festõmûvész kiállítása március 16-án, kedden
15 órakor nyílik a HEMO
emeleti rendezvénytermében
(Dózsa György út 8.) Köszöntõt
mond Koncz János nyugalmazott ezredes, megnyitja Lukács
Tibor festõmûvész.
A kiállítás megtekinthetõ március 31-ig, munkanapokon 9 és
19 óra között.

A Csongrádi
Mûvésztelep kiállítása
Március 27-ig tekinthetõ meg a
Régi Mûvésztelepi Galériában
(Bogdányi u. 51.) a Szög-Art –
Plein-air a Csongrádi Mûvésztelepen 1991-2010 címû kiállítás. Megtekinthetõ március 27ig, hétfõ kivételével 11-tõl 18
óráig. Finisszázs: március 27.
szombat 18 óra.

Belépõjegy: 800 Ft

Hemo-programok
KIÁLLÍTÁSOK
Március 21. vasárnap, 17 óra

Belépõjegy: 3000 Ft
Március 20. szombat, 10 óra

Szellemi örökségünk
versben és énekben

Mûsor:
Chopin: Variations Brillantes op. 12
2 Nocturn op. 37 nr 1, 2
3 Mazurka op. 50
3 Mazurka op. 56
Bolero op. 19
Liszt: 15. Magyar Rapszódia
Bartók: Szonáta
Mozart-Liszt: Don Juan parafrázis
Belépõjegy: 2500 Ft
Március 26. péntek, 19 óra

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 26. péntek, 19 óra

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

MûvészetMalom (Bogdányi u. 32.)
GRAFIKAI ÁRVERÉS
A kalapács alá kerülõ mûvek
megtekinthetõk a ban március 18-20.
között (10-18 óráig) illetve a
www.axioart.com honlapon.
Március 27. szombat

SZENTENDRE ART + TAVASZ 2010
MûvészetMalom, 17 óra:
CSÍKSZENTMIHÁLYI RÓBERT
ÉLETMÛ KIÁLLÍTÁSA – megnyitó
Régi Mûvésztelepi Galéria, 18 óra:
SZÖGART PLAIN-AIR A
CSONGRÁDI MÛVÉSZTELEPEN –
finisszázs
Café Rodin Galéria, 19 óra:
KITEKINTÉS – ERNST OLDENBURG
– megnyitó
Erdész Galéria, 20 óra: PÁRIZS –
BUDAPEST – SZENTENDRE
– megnyitó
Négy kiállítás egy napon, egy sétával
az óvárosban.

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

TÖRTÉNELMI KOSZTÜMÖS
FELVONULÁS
Közremûködnek: szentendrei iskolások és
óvodások

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

XXIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

(Dózsa György út 8.)
Március 19-én, pénteken
18 órakor Zenés-táncos est
a Campari Band Tánczenekar
közremûködésével a büfében,
belépõ 800 Ft
24-én, szerdán 17.30 órakor
színházbusz indul Játékszínbe,
a Mezítláb a parkban címû
elõadásra
25-én, csütörtökön 10 órától
dalostalálkozó az Erkel
emlékév jegyében, meghívott
kórusok részvételével
a színházteremben
és a Helyõrségi Klubban
26-án, pénteken 17 órakor
Ötórai Tea a klub
„Mediterrán“ együttese
közremûködésével
az étteremben
27-én, szombaton 15 órakor
„Most kezdõdik a tánc” –
magyar nóta és népdal
mûsoros délután
az étteremben.
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

mentálhigiénés munkatársként dolgozott. Tel. 06-20-359-5591.

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

KIADÓ LAKÁS

110 nm-es lakás a Kaiser's mögött
kiadó. Tel. (26) 311-414, 312-110.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás
lakás hosszú távra kiadó 55 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-20-982-0680.

Lakás hosszú távra kiadó. Tel. 0620-398-5592.
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. 06-20475-0458.

Szentendrei, bútorozatlan apartman
hosszabb távra kiadó. Tel. 06-30435-1237, 9-18ig.
Szentendrén, HÉV közelében társasházban, egyedi fûtésû, 65 nm-es
tetõtéri lakás kiadó. Tel. 06-30-5603567.

Szentendre belvárosában lévõ
ajándéküzletbe keresünk angolul
beszélõ eladót/üzletvezetõt.
Hétvégi munkára is. Tel. (26) 303488, 9-tõl 18-ig.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás,
55 nm-es, II. emeleti lakás hosszú
távra kiadó 55 ezer Ft/hó bérleti
díjért. Tel. 06-30-233-5531.

Szentendrei cukrászdába nyugdíjas
kisegítõt keresünk. Tel. 06-30-9402652.

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.

Munkatársakat keresek egyedi
szolgáltatás értékesítésére.
Diploma vagy PSZAF-regisztráció
elõny. Jelentkezés: geza@alt.hu.

Érdeklõdni lehet: 06-30-992-6829
vagy (26) 313-107. 2 hektár új
ültetésû szõlõ, teljes gépesítéssel,
iker borház+pincék, újonnan épített
falusi házzal, portával, áron alul,
családi okok miatt eladó Tokaj
Hegyalján, Legyesbényén. Minden
megoldás érdekel.

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

Az AGY Tanoda tanítói állást hirdet
a következõ tanévre. Elõny: szakmai tapasztalat, angol nyelvtudás,
szentendrei lakhely. Tel. 06-20-5559723.
Szentendrei, belvárosi étterem
felvételre keres szakácsot, idegen
nyelven beszélõ felszolgálót, gyakorlott konyhai kisegítõt. Szakácsok,
felszolgálók jelentkezése:
fényképes szakmai önéletrajzzal:
promenade-szentendre
@hotmail.com, konyhai kisegítõ:
06-70-529-2242.
Szentendrei cég önálló
munkavégzésre képes, agilis, gépkocsival rendelkezõ, minimum
középfokú mûszaki végzettségû,
kereskedelemben jártas munkatársat keres. Tel. (26) 312-422,
info@szeusz.hu.
Mellékkereset! Ingyenessé
teheted saját élelmiszerfogyasztásodat! Sõt! Pénzt
kereshetsz a mindennapi
élelmiszerek vásárlásával. Info:
06-20-563-5459. További részletek e-mailben:gedoerzsebet@gmail.com.

Lakás kiadó hosszú távra: 60
nm-es, II. emeleti (angol házak)
60 ezer Ft+rezsi/hó+2 havi
kaució. Számla megoldható,
költözhetõ. Tel. 06-30-5904166.
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.
Albérlet kertes családi háznál 2 fõ
részére kiadó. Tel. (26) 311-389,
napközben.

Takarítást vállalok. Tel. 06-20-3340946.
Idén végzett szociálpedagógiai hallgató munkát keres, 5 évnyi idõsotthonban szerzett tapasztalattal,
ahol foglalkoztató nõvérként és

2 generációs ikerház eladó 30 millió
Ft-ért. Tel. 06-30-876-7934.

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.

Lakás kiadó Szentendrén, a
Püspökmajor-lakótelepen csendes
környezetben: parkosított, 55 nmes, 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, könyv-

SZOLGÁLTATÁS
Kertépítés, tervezés, viacolor és
kõburkolatok, szilakertek építése,
tavaszi kerti munkák, metszés stb.
Tel. 06-20-341-4585.

Kõmûves munkát, családi ház átalakítását, felújítását vállalom. Tel.
06-20-498-8725.

Szmolnyicán sorházi lakás eladó.
Tel. 06-30-876-7934.

Kerti munkát vállalok. Gyomlálás,
ültetés stb. Tel. 06-70-616-5756.

Radnótin teraszos, 3 szobás lakás
eladó. Tel. 06-30-876-7934.

Nyugdíjas építõmérnõk felelõs
mûszaki vezetést vállal. Tel. 06-30934-4992.

Eladó Szentendrén, a Vasvárilakótelepen 70 nm-es, cirkófûtéses,
1 szoba, 2 félszobás, étkezõs lakás
19,5 millió Ft-ért. Ingatlanközvetítõk ne hívjanak. Tel. 06-20-5157119.

Metszés, permetezés, füvesítés,
növényültetés, öntözõrendszer
reális áron, kertészmérnöktõl. Tel.
06-20-220-3728.

Szentendre egyik legszebb részén,
aszfaltozott utcában 90 nöl-es,
összközmûves telek 12 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-605-7199.

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

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

GURU
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EGYÉB

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

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas
OKLEVELET ADÓ

Ára: 45 000 Ft
fiatal pumi kan március
01.-én Kálvária téren fogta
be a Gyepmester.

Kiadó hosszú távra a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpont területén
található
• 33 m2 alapterületû sport-,
bioboltnak, kozmetikának vagy
fodrászatnak is alkalmas
üzlethelyiség, mely bõvíthetõ 26
m2-es kávézóval;
• 614 m2 alapterületû étteremkávézó-bowling és a hozzá
kapcsolódó teljesen felszerelt, a
hatósági elõírásoknak megfelelõ
konyha;
• 220 m2 alapterületû teljesen
felszerelt játszóház.
Érdeklõdni: (26) 300-200 vagy
info@v-8.hu és www.v-8.hu

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

BUDAPESTEN április 17-én
DANTE

Szentendrén, a belvárosban 16,5
nm-es üzlethelyiség kiadó irodának,
varrodának is. Tel. (26) 380-005.

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

SZENTENDRÉN április 15-én,

nagytestü németjuhász
keverék kan 3-4 év körüli
március 3-án került be a
telepre Kálváriua útról. Jobb
füle félig hiányzik

Szentendre belvárosában
melegkonyhás büfé kerthelyiséggel
április 1-jétõl kiadó. Tel. 06-30-5602548.

Idõs nénit vagy bácsit, akinek
senkije nincs, gondoznám, ápolnám,
eltartanám a lakásáért Szentendrén
és vonzáskörzetében. Tel. 06-53347-716, reggel 9-10 között.

indul

BINGO

Üzlethelyiség kiadó Szentendre,
Bogdányi utcában. Tel. (26) 314067.

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.

MASSZÕRTANFOLYAM

tacsi keverék kan március 07én Pannonia utcába fogta be
a Gyepmester

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

Áron alul, családi okok miatt 2x23
nm-es üzlet eladó, Kálvária u. 33/B
alatt. Tel. 06-20-992-6829 vagy
(26) 313-107.

Asztalos munkát vállal: fából mindent. Tel. 06-30-319-7278, (26)
318-219.

Keresünk, kínálunk lakásokat,
telkeket, házakat vételre és kiadásra. Tel. 06-30-876-7934,
www.ingatlanma.eu.

Szervizelés. Meghibásodott
elektromos készülékei javítását
vállaljuk. Gelka Kft. Házhoz is
megyek. Tel. 06-20-524-4755,
e-mail: gedoimre@gmail.com.

ÜZLET

Pismányban déli fekvésû,
összközmûves építési telek 19,8
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-20-3414585.

Lakóház (60 nm-es+tetõtér)
Leányfalun, 180 nöl-es kerttel
olcsón 16 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.

TÁRSKERESÕ

Mûvészettörténetbõl felkészítést
vállalok. Tel. 06-20-334-0946.

Tahiban 120 nm-es ház 120 nm-es
pincével, beépíthetõ tetõtérrel, 200
nöl-es telekkel eladó, vagy szentendrei kisebb házra, öröklakásra
cserélném. Ár: 29 millió Ft-ért. Tel.
(26) 385-387.

Szmolnyica sétányon 4 szobás,
sorházi szélsõ lakás, szeparált
kerttel 39,8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-912-5516.

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

OKTATÁS

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.

Tahiban kitûnõ helyen 70 nm-es
lakóház szép kerttel 20 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

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

ÁLLÁST KERES

Szentendrén, kétszintes,
felújítást igénylõ, masszív
lakóház 300 nöl-es udvarral
telekáron, 22 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

LAKÁS, INGATLAN

Püspökmajori lakás azonnal kiadó.
Tel. 06-20-918-1825.

ÁLLÁS

Füzesparkban 52 nm-es, 1+félszobás, II. emeleti lakás eladó 13,8
millió Ft-ért. Tel. 06-30-876-7934.

tár, uszoda). Musza Györgyi,
06-20-983-5166 vagy
muszagyorgyi@nskeret.hu.

(részletfizetés)

Tel.: 06-30/30-21-487
Nyilv. szám.: 14-0032-16

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 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

március 18-án csütörtökön
délután 6 órakor

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

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

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

Fotószakkör
a P'Art Moziban
Dabi István M. vezetésével
március 13-tól
Érdeklõdni:
06-30-237-9942,
morvay.zsuzsa@gmail.com

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Március 19. péntek 18 óra

AZ 1945 UTÁNI
KITELEPÍTÉSEK
Bank Barbara kutató elõadása
Dunaparti
Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A.

MOZIMÛSOR

Belépõdíj: 400 Ft
Március 26. péntek 18 óra

ÚJ VILÁGREND SOROZAT
Az elõadó: HODALIK JÁNOS
természet- és lélekgyógyász.
5. A SIKERES
ÉLETVEZETÉSRE VALÓ
RÁHANGOLÓDÁS

15.00 ALVIN ÉS A
MÓKUSOK 2. (96')
16.45 51-ES BOLYGÓ (91') kh.:12
18.30 WOODSTOCK A
KERTEMBEN (110') kh.:16
20:30 LEGMELEBB NAP (94')
kh.:16
március 15. hétfõ

15.00 KACOR KIRÁLYVálogatás magyar népmesékbõl
16.00 51-ES BOLYGÓ (91') kh.12
17.45 A SZALMABÁBUK
LÁZADÁSA (83') kh.:12
19.30 HOVA LETTEK
MORGANÉK? (103') kh 12
március 16. kedd

18:00 KAPITALIZMUS:
SZERETEM! (127') kh.: B.A.
20:15 WOODSTOCK A
KERTEMBEN (110') kh.:16
március 17. szerda

18:00 HOVA LETTEK
MORGANÉK? (103') kh.:12
19:45 BAADER MEINHOF
CSOPORT (149') kh.:16

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

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

március 18. csütörtök

18.00 EGY NYÁRON ÁT
TÁNCOLT (100')
19.30 HÖLGYSTAFÉTA Vendégünk: Kóka Rozália
mesemondó
20:00 KAPITALIZMUS:
SZERETEM! (127') kh.:B.A.
március 19. péntek

17.30 KÕBE LEHELT LÉLEKPortréfilm Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl(6o')
18.30 TOVÁBBÁLLÓK (98')
kh 16
20:15 A SZÁLLÍTMÁNY (88')
kh.:16

március 13. szombat

15.00 ALVIN ÉS A
MÓKUSOK 2. (96')
16.45 51-ES BOLYGÓ (91') kh.:12
17.30 FOTÓKIÁLLÍTÁS A
P'ART FOTÓSZAKKÖR
TAGJAINAK MUNKÁIBÓL
18.45 WOODSTOCK A
KERTEMBEN (110') kh.:16
20.45 HOVA LETTEK
MORGANÉK? (103') kh.:12

A siker lélektana, a siker
összetevõi. A lelki törvények
ismerete és beépítése életünkbe.
A gyerekkorunk meghatározó
szerepe felnõtt életünkre.
Önértékelés, Énképünk, Én
ideálunk. Szeretet és Szolgálat!

március 20. szombat

10.00 BÁBSZÍNHÁZ
KAKAÓVAL: A TALIZMÁNEszme Bábtársulat
14:00 51-ES BOLYGÓ (91')
kh.12
15:45 JUNO (96') kh.:12
18.00 KAPITALIZMUS:
SZERETEM! (127') kh.:B.A.
20:15 A SZÁLLÍTMÁNY (88')

Dalmát Kávézó
Bartók Béla u. 8.
/MANENS /SPEKTÍVÁK
Regõs Bence fotográfiái
Megtekinthetõ:
április 5-ig

Belépõdíj 500 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

KONCERT

Március 18. csütörtök 18 óra

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

március 14. vasárnap

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

Dunaparti
Mûvelõdési Ház
Barlang
Duna-korzó 11/A.
Március 13. szombat
20 óra

SAJNOS BATÁR
koncert
Belépõjegy: 600 Ft

Vajdás nõk
A Vajdás Nõk címmel nyílt
kiállítás a Rodin Galériában (Ady E. u. 6.). Várnagy Ildikó szobrászmûvész és Almási Gertrúd festõmûvész mûvei megtekinthetõk március 25-ig,
naponta 8-tól 20 óráig.
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SPORT/UTAZÁS

Kézilabda

Utazás kiállítás 2010

Az NB I/B férfi kézilabda-bajnokság elmúlt fordulójában a szentendrei csapat a Tata ellen
elszenvedett súlyos vereség után
nem a legkedvezõbb elõjelekkel
utazott a Kiss Szilárd mesteredzõ
által fémjelzett, esélyesebb
Várpalota csapatához.
Szerencsére a játékosok óriási
gyõzni akarással vetették bele
magukat a mérkõzésbe: már az
I. félidõben 5 gólos vezetésnél
levegõben lógott a meglepetés.
A II. félidõ felére sikerült 8 gólos
elõnyt szerezni, ami ugyan
a végjátékban 3 gólosra
zsugorodott, de a bravúr sikerült.
Eredmény
Várpalota - Szentendre 31-34
(12:14)
Legjobb góllövõk: Bán 7., Duzsi
6., Soproni 6., Perényi 5.
Következõ mérkõzés
Március 13-án, szombaton fogadjuk a listavezetõ Pécs csapatát.
16 órakor kezdõdik az ifik,
18 órakor a felnõttek mérkõzése
a Móricz tornacsarnokban.
Szeretettel várjuk a szurkolókat!
TÓTH LAJOS

Az elmúlt hétvégén zajlott le az idei Utazás
kiállítás. A hazai kiállítók között Pécs, mint
„Európa kulturális fõvárosa” kapott kiemelt
helyet. Még a mohácsi busójárásból is kaphattunk ízelítõt: a (tél el)ijesztõ maskarás
busók kereplõvel jártak körbe. A külföldi
díszvendég Törökország standjánál pedig
hastáncosnõk bûvölték a közönséget.

16

SzeVi

Az ez évi rendezvényen a Fesztiválok éve jegyében
várták a látogatókat, amelynek legfõbb célja a magyar lakosság és az idelátogató külföldiek érdeklõdésének felkeltése a hazai fesztiválkínálat iránt. A Magyar Turizmus Zrt.
központi standján kvízjátékkal a legügyesebb játékos kedvû látogatók fesztiválbelépõkkel is gazdagodhattak. Többek
között a Szentendrei Teátrum nyári elõadásaira is nyerhettek belépõt.
A kiállításon valamennyi turisztikai régió
képviseltette magát. A szentendrei Tourinform iroda Pest Megye Önkormányzatának standján kapott helyet, a megyei
Tourinformok sorában. Az iroda a térségi
kínálat mellett a Szentendrei Tavaszi
Fesztivál programfüzetével várta a látogatókat, amelynek sokszínû programsorozata március közepétõl indul.
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága is
itt mutatta be többek között a kedvez-
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ményes múzeumlátogató kártyáját. Idei újdonságuk,
hogy a Kovács Margit gyûjtemény õszig a Vajda
Lajos múzeumban várja a látogatókat, és ezalatt az
állandó helyszín kibõvül, megújul.
A Skanzen ez évben is rendhagyó kiállítással hívta
fel magára a figyelmet: régi népi sütõformákat állítottak ki, amelyek az új, tavasztól megnyíló északmagyarországi tájegység részét képezik majd. A lepény-, talkedli- és kuglófsütõ formák mellett a hozzájuk tartozó palóc recepteket is megtalálhattuk.
Azzal együtt vagy annak ellenére, hogy az Utazás
kiállítás idén több órával elõbb, váratlanul véget ért
egy bombariadó miatt, a rendezvény látványos standokkal, vonzó programokkal, magas látogatószámmal, jó hangulatban zajlott le.
H. I.

A Tourinform Szentendre standja az Utazás kiállításon

