


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
Magyarországon a
lakóhelytõl távol

Ha a szavazás napján – akár
az elsõ, akár a második for-
dulóban – Ön Magyar-
országon, de nem a lakóhe-
lyén tartózkodik, igazolással
szavazhat.
Igazolást személyesen vagy
meghatalmazottja útján
április 9-ig kérhet a lakóhelye
szerinti helyi választási iroda
vezetõjétõl. Ha meghatalma-
zott útján nyújtja be
kérelmét, a meghatalmazást
is csatolni kell. 
Amennyiben ajánlott levélben
kéri az igazolást, akkor a
kérelemnek április 6-ig meg
kell érkeznie a lakóhelye szer-
inti helyi választási irodába. 
Ha mindkét fordulóra iga-
zolást kér, a két igazolást egy

nyomtatványon fogja
megkapni. Ha az egyik for-
dulóra 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 vis-
sza a lakóhelye szerinti
szavazókörbe. A korábban
kapott igazolást le kell adnia!
Az igazolással a szavazás
napját megelõzõen az iga-
zoláson feltüntetett
településen a helyi választási
iroda vezetõjétõl vagy a
szavazás napján az igazolá-
son feltüntetett címen talál-
ható szavazóhelyiségben a
szavazatszámláló bizottságtól
kérheti névjegyzékbe vételét.
Az igazoláson szerepel, hogy
Ön melyik településen élhet
választójogával, valamint
annak a szavazóhelyiségnek a
címe, ahol leadhatja szavaza-
tát. Az igazolást feltétlenül
vigye magával, mert csak
annak átadásával engedi
szavazni a szavazatszámláló
bizottság. (Ha mindkét 
fordulóra igazolást kapott,

amikor elõször jelenik meg az
igazoláson feltüntetett
településen a helyi választási
irodában vagy a szavazás
napján az igazolással
szavazásra kijelölt
szavazókörben, az igazolását
nem vonják be, hanem lebé-
lyegezve visszaadják Önnek
annak érdekében, hogy a
másik fordulóban is
szavazhasson.)

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
kijelölt szavazókörben illetve
a választás 2. fordulója elõtt
április 24-én 16 óráig a Helyi
Választási Irodán, a szavazás
napján a kijelölt szavazókör-
ben az adatai pontos feltün-
tetésével és aláírásával ellá-
tott 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. ) jelent-

heti be, mert csak ebbõl a
szavazókörbõl tud hozzá a
szavazatszámláló bizottság
két tagja mozgóurnával
kimenni.

A választással kapcsolatos
bármely kérdésben a 26/503-
397-es telefonszámon érhetik
el Szentendre Helyi
Választási Iroda (HVI)
Névjegyzéki Csoportját,
illetve a Helyi Választási
Iroda tagjai közül az alábbi
személyekhez fordulhatnak: 

dr. Molnár Ildikó HVI 
vezetõje (jegyzõ)
Munkahelyi szám.: 
(26) 503-365
e-mail: dr.molnar.ildiko
@ph.szentendre.hu

Szûcs Imréné HVI 
vezetõ általános helyettese
(Önkormányzati és
Szervezési Iroda vezetõje)
Munkahelyi szám: 
(26) 503-348

dr. Kammerer Judit
Szavazatszámláló
Bizottságok tagjaival  kapcso-
latos ügyekben 
(Önkormányzati és
Szervezési Iroda testületi 
referens)
Munkahelyi szám: 
(26) 503-352

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
a HVI vezetõje
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VÁROSHÁZA
(26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204
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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 Gyógyszer-
tár, Attila u. 23. (26) 319 354

HÉTVÉGI ÜGYELET
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 

A szavazással kapcsolatos általános információk

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a lakosság és önkormányzat együttmûködésében megvalósuló út-, járda-,
valamint közmûépítésekhez az önkormányzati támogatás elnyerése
érdekében 

A pályázatoknak, támogatási kérelmeknek tartalmazniuk kell: a mûszaki tartalom-
nak, a mennyiségnek egyértelmû meghatározását, elõzetes árajánlatot vagy költség-
becslést, a lakók építõközösségi szerzõdését vagy szándéknyilatkozatait, pontosan
hányan, név szerint kik, és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együtt-
mûködésben, és kit bíztak meg a képviseletükkel. A szükséges mûszaki tervek költ-
ségei a teljes bekerülési összegbe beszámíthatóak. Közmûépítések mûszaki terveit a
pályázó(k)nak kell megelõlegezni. Az önkormányzat elõlegezi meg a támogatási
összeg terhére az út-, és járdaépítési tervek költségeit, amennyiben azok tervek és
engedélyek nélkül nem megvalósíthatóak. A pályázatokhoz lehetõség szerint kérünk
csatolni: tervet, elõzetes tervet vagy vázrajzot. 

A támogatás mértéke a bruttó bekerülési összeg maximum 50%-a. A lakossági költ-
séghányad minimális mértékét (50%) minden építõközösségnek összességében vállal-
ni kell konkrét pénzbefizetéssel, mely történhet tagonként külön-külön, vagy
egyösszegben. 50%-nál kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek,
az ennél nagyobb mértékû lakossági költségvállalást az elbírálásnál figyelembe
veszik.

A pályázatok beadási határideje: április 23. péntek 12 óra,  Polgármesteri Hivatal,
központi iktató
További információ: Virágh János városüzemeltetési referens, (26) 503-308, vagy
személyesen ügyfélfogadási idõben.
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A polgármester naplója

Március 19. (péntek)

11.00 Kistérségi csatornázási
megbeszélés

Március 22. (hétfõ)

10.00 ELMÜ gazdasági igazgatójá-
val megbeszélés szolgáltatási
kedvezményekrõl

14.00 Közterület-felügyelõi álláspá-
lyázók meghallgatása

15.00 Testületi ülésrõl interjú a
Szentendre Tv-vel

17.30 Mûterem-látogatás
Csíkszentmihályi Róbertnél

Március 23-24-25. 

Régi Mûvésztelep kiállításá-
nak megnyitója a Brüsszeli
Magyar Kulturális Intézetben,
és kulturális együttmûködés-
rõl egyeztetés 

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 03. 22.
Püspökmajor-ltp-i Tagóvoda 03. 24.
Vasvári P. úti Tagóvoda 03. 25.
Szivárvány Tagóvoda 03. 23.
Izbégi Tagóvoda 03. 24.
Hétszínvirág Tagóvoda 03. 23.
Bimbó utcai Tagóvoda 03. 25.
Óvodaközpont 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.
Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni
személyi igazolványukat, a lakcímüket iga-
zoló 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.), Temp-
lomdombi 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, 8-tól 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 iskola-
érettségrõl szóló igazolást, egészségügyi
véleményrõl szóló igazolást, a személyi iga-
zolványukat valamint a lakcímüket 
igazoló kártyát!

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

jegyzõ

CSATLAKOZZ TE IS 
A FÖLD ÓRÁJA
KEZDEMÉNYEZÉSHEZ!

Szentendre Város Önkor-
mányzata már megtette.
Számos nemzetközi szervezet
mellett városunk is tagja
annak a mozgalomnak, amely
március 27-én 20.30-kor
arra buzdítja a Föld lakos-
ságát, hogy egy egész órára
kapcsolják le a villanyt.

A Föld Órája 2010 elnevezésû
WWF-akció az egyik legnagyobb
klímavédelmi esemény. Tavaly
hatvan percre több millió ember
kapcsolta le a világítást
lakásában, és kapcsolta ki elek-
tromos készülékeit. Az akcióban
– melynek célja az volt, hogy fel-
hívja a figyelmet a pazarló ener-
giafogyasztásra és az abból
adódó környezeti problémákra –
a magánszemélyeken kívül vál-
lalatok, hivatali épületek, inter-
netes böngészõ és televíziós tár-
sasságok is részt vettek. 2009-
ben már 88 ország 4000
települése és több százmillió
ember kapcsolta le a fényeket.

Kossuth-díjat kapott Aknay János

A Kossuth-díj hozadéka, hogy közszereplõvé válik az ember, ez azon-
ban kötelezettségekkel is jár – véli Aknay János festõmûvész, aki
munkássága elismeréseként hétfõn vehette át a köztársasági elnöktõl
a legmagasabb mûvészeti kitüntetést a Parlamentben. Aknay János
1971 óta él Szentendrén, 1972-ben alapította mûvésztársaival a Vajda
Lajos Stúdiót, amelynek a közelmúltig elnöke is volt. 1992-tõl a szent-
endrei régi mûvésztelepen dolgozik, ott van mûterme, és ez azért jó –
fejtette ki –, mert a nagy elõdök nyomdokaiban járhat.

EfZámbó István Munkácsy-díjas
Mûvészeknek, oktatóknak, újságíróknak adott át kitüntetéseket Hiller
István oktatási és kulturális miniszter vasárnap a március 15-i nemzeti
ünnep alkalmából a Szépmûvészeti Múzeumban. Munkácsy-díjat ve-
hetett át többek között EfZámbó István képzõmûvész.

Testvérvárosi találkozó
2010. február 26. - március 1. 

Idén Huntingdon és Godmanchester polgármesterei, Saeed Aktar és David
Brown látták vendégül Szentendre, Wertheim, Salon-de-Provence, és
Gubbió delegációit, melyek tagjai a városok polgármesteri hivatalának
munkatársaiból és a testvérvárosi egyesületeknek a tagjaiból álltak. 
A megbeszélésen került volna sor a 2010. évi Salon de Provance-ban
megrendezésre kerülõ ifjúsági kulturális fesztivál programjának egyez-
tetésére. Sajnos õk anyagi nehézségek miatt ezt nem tudták vállalni, így
ebben az évben elmarad az ifjúsági fesztivál, hiszen az európai uniós
pályázat beadásának határideje 2010. március eleje, így már egyik
testvérváros sem tudta átvállalni a rendezést. 
A testvérvárosi találkozók keretében eddig megtartott ifjúsági kulturális és
sportfesztiválok nagyon sikeresek voltak, sok ismeretség, barátság
szövõdött a fiatalok között, és nagyon jó lehetõséget teremtettek ezek a
fesztiválok egymás országának, városának, kultúrájának, életének, szoká-
sainak megismerésére és természetesen a nyelvgyakorlásra is (Szentendre
csapata évek óta megnyerte ezeket a versenyeket). Éppen ezért minden
delegáció fontosnak tartotta, hogy a találkozók folytatódjanak, és megál-

lapodás született arról, hogy 2011-ben Huntingdon
és Godmanchester rendezi meg a következõ kul-
turális, majd 2012-ben Szentendre a sportfesztivált.
A jövõ feladatai közé tartozik a fesztiválok tema-
tikájának megújítása, hogy a fiatalok számára még
érdekesebbek legyenek a találkozók. Ehhez szükség
van arra, hogy minden város bevonva a fiatalokat,
az õ kreativitásukra építve, ötleteiket, javaslataikat
összegyûjtse, és a következõ évi februári, Gubbióban
rendezendõ megbeszélésen ezek felhasználásával
kidolgozásra kerülhessen az új program. 
A vendéglátók igyekezetek minden idõt kihasználni,
és nagyon tartalmas, programokban gazdag
találkozót szerveztek. Az egész napos tanácskozás
mellett bemutatták a város új létesítményeit,
valamint londoni és cambridgei városnézést, kul-
turális programot is szervezetek.                  - PH -Testvérvárosok delegációi Huntingdon-Godmanchesterben
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Szentendre 
az online
médiában
MAGYAR KIKÉPZÕKET 
A SZOMÁLIAI KATONÁKNAK

A Híradó értesülése szerint négy
magyar katona utazik Ugandába
kétszer hat hónapra, hogy részt
vegyen a szomáliai rendvédelmi
erõk kiképzésében. A katonák
egy uniós misszió tagjaiként
vesznek részt. A szentendrei ki-
képzõközpontból három katona
utazik ki.              MTV 1 HÍRADÓ

KÁROLY ÉS KAMILLA
KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Az éghajlatváltozás, a környe-
zetvédelem és a kulturális örök-
ségvédelem is szerepet kap a
március 17. és 20. között Ma-
gyarországra látogató Károly
walesi herceg és felesége, Kamil-
la hercegnõ programjában. Már-
cius 18-án Kamilla hercegnõ a
szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnáziumban néz meg egy ki-
állítást, majd egy színdarabot,
miközben Károly herceg Sólyom
László kíséretében a város Regi-
onális Környezetvédelmi Köz-
pontjába látogat, és környezet-
védelemmel kapcsolatos szerve-
zetek képviselõivel találkozik. A
vendégek késõbb a szentendrei
Skanzenben bemutatott magyar
tájegységekkel ismerkednek.   

INFORÁDIÓ, MTI

A SÁRKÁNYHAJÓ VOLT A
SZTÁR A BOAT SHOW-N

A hétvége során a szövetség
szórólapokkal hívta fel a figyel-
met az idei sárkányhajó road-
show-ra, amelynek csúcspontját,
végállomását természetesen az
augusztusi magyarországi világ-
bajnokság jelenti majd. Az idény
során nyolc helyszínen
(Budapest, Szentendre, Gyõr,
Tata, Nagykanizsa, Tiszafüred,
Balatonfüred és Szeged) zajló
turnéra indul a sárkányhajó 
szakág, a nyolc helyszínen
megrendezett régiós viadalokról
pedig egyenesen a világbajnok-
ság amatõr futamába lehet majd
kvalifikálni.                      ORIGO

Összeállította: DOBOS ÁGNES

Szerkesztõségünk az alábbi, 64
aláírással ellátott nyilatkozatot
kapta a belvárosrehabilitáció-
val kapcsolatban

Tiltakozó
nyilatkozat
A Belváros arculatváltásának
bizonyos részleteit illetõen
(Dumtsa Jenõ utca átalakítása)
alulírottak kijelentjük:
• hogy a korábbi lakossági fó-

rumokon elhangzott nyilatko-
zatok, melyek a Dumtsa utca
végleges és helyrehozhatatlan
átalakítása ellen szóltak, meg-
alapozottak;

• hogy a helyi lapban leírt,
tárggyal kapcsolatos aggodal-
mak jogosak;

• nevezett terület arculata közel
300 év alatt alakult ki;

• nevezett terület turisztikai
szempontból így érdekes és

különleges;
• nevezett terület átalakítása

után nem várható a turisták lét-
számának emelkedése;

• a tervekben szereplõ „attrakció”
sok helyen látható, és nincs
vendégcsalogató hatása;

• nevezett területre valóban
ráférne egy burkolatcsere (a
Kovács László útról felszedett
kockakõ minõsége és mennyi-
sége pont megfelelõ lehetne);

• a járdák szintje az úttest síkjá-
val azonos lehetne, jelölését a
két szélen egy nagyobb méretû,
hasonló fajtájú kõ oldhatná
meg;

• optikailag tökéletes, nem ha-
misítaná meg az utca értékes
látványát;

• mint tudjuk, Szentendre belvá-
rosa a Nemzeti Örökség része
(úgy, ahogy van);

• az úttesten semmiféle vizes
látványt nem tartunk kívá-
natosnak;

• az úttestre épített tavacskát,

oázist, fixre telepített tájberen-
dezési tárgyat nem tartunk
kívánatosnak (tájidegen);

• a tervekben szereplõ egyéb
megoldások, melyek nem a
Dumtsa Jenõ utcáról szólnak,
kevésbé tájidegenek (kivétel a
volt tejivó elõtti ivókút, támfal);

• elfogadható látványterveket,
költségvonatkozásokat, hatás-
tanulmányokat tartunk kívá-
natosnak.

Felhívjuk a tisztelt városvezetés
és az illetékesek figyelmét arra,
hogy mérlegeljék jelen tiltakozó
nyilatkozatunkat! Ezt a várost
dicsõ elõdeink megalkották és
megõrizték. És (legtöbbször) ha
változtattak, hozzátettek. Ez a
mostani városvezetésnek is ez 
a kötelessége. 

Bizakodó elvárásokkal 
és tisztelettel

(64 ALÁÍRÁS)

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Ez évben is március-április hónap a kötelezõ
veszettség elleni oltások kampányidõszaka. 

Ezen idõszakban Állatkórházunkban a tömeg-
oltások 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 munkadí-
jakra 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

Dr. Kovács Zoltán állatorvos rendelésének 
a helye megváltozott!
Új cím: Dunapart Állatorvosi Rendelõ, Leányfalu,
Móricz Zs. út 22. (közel a Határcsárdához)
Nyitva: hétköznap 9-12 és 15-19-ig, 
szombaton 9-12-ig
Tel. (26) 381-790
Mobil és ügyeleti telefon: 06-30-954-3192

Szentendre forrásai

Szentendre területén 26 kisebb-nagyobb forrás talál-
ható, amelybõl jelenleg 10 forrás áll országos védelem
alatt, amelyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén
találhatóak. A Bölcsõ-hegy oldalában csörgedezõ Lajos-
forrás az egyik legismertebb, amelynek vízhozama 10-
25 l/percet is meghaladja. Nevét Podmaniczky Lajos
tiszteletére kapta.
(forrás: National Geographic Online)



 BORNEMISZA MIKLÓS

Olvasóként találkoztam Török
Katalin részemrõl nagyra tartott
várostörténeti írásával, és vá-
laszként – illetve tájékoztatás-
ként – megpróbálok képet adni
az úgynevezett Funkcióbõvítõ
belvárosi rehabilitáció program-
mal kapcsolatban a megva-
lósítóssal megbízott Pro Szent-
endre Kft. vezetõjeként a fel-
vetett kérdésekre pontról pontra.
Elöljáróban megjegyzem, hogy
egy város teljes körû rehabilitá-
ciója méreténél, összetettségénél
fogva csakis hosszú évek
tudatos feldolgozó munkavég-
zésével oldható meg. Ez a
tevékenység kezdõdött el most,
és az elmúlt 50 év hiányait egy
csapásra – akárhogyan is
szeretnénk – sajnos nem tudjuk
egy év alatt megoldani.

1. A helyzetfelmérés számtalan
lakossági fórummal (közmeg-
hallgatások, „Városháza házhoz
jön” lakossági fórumok, hivatali
ötletek, szakértõk kötetlen be-
szélgetései régi és új szentend-
reiekkel), testületi vitákkal kez-
dõdött. Kiderült, hogy Szent-
endrén az élet minden területén
(bölcsõde, óvoda, iskola, szak-
rendelés, utak, kultúra, közmû-
vek stb.), különösen a belváros-
ban annyi a tennivaló, mint égen
a csillag. Felsorolásuk köny-
veket tölthetne meg, sorrendi-
ségük megállapítása igen nehéz
feladat.

2. A prioritásokat meghatározta
az önkormányzat képviselõ-tes-
tülete a Dumtsa terv 12 vezér-
projektjében. A koncepciót a Pro
Szentendre Kft. megalapítása,
majd a pályázatkeresés követte.
A belváros szépítésében két
ütem lett eldöntve: a Fõ tér és
környéke, majd – ha a gát elké-

szült – a Duna-part. A polgár-
mester a legutóbbi fórumon
elmondta, hogy kiemelt projekt-
ként vagy a Duna Stratégia
részeként szeretné a következõ
ütemet, a Duna-korzót meg-
valósítani, mert a jelenlegi pá-
lyázati rendszerben erre nincs
lehetõség.

3. Annak érdekében, hogy a
program ízig-vérig szentendrei
legyen, nem külsõ tervezõket,
hanem a Szuromi Építész- és
Kocsis Építész Irodát kértük fel
az együttgondolkodásra. Az elsõ
skiccek elkészülte óta a mai
napig – dokumentáltan – két év
alatt szinte havi rendszeres-
séggel jártunk lakossági fóru-
mokon, illetve egyesületi, bizott-
sági stb. rendezvényeken azért,
hogy a kérdések napvilágra ke-
rüljenek, és ha lehet, megoldást
is találjunk ezekre, konszenzus
több esetben köttetett. Idõt és
pénzt nem kímélve számtalan-
szor dolgozták át és dolgozzák
át még a terveket, hogy a hagyo-
mányokhoz hûek, de a mai kor-
nak megfelelõek legyenek. A
közmûszolgáltatókat (Elmû,
DMRV, Tigáz, Fibernet stb.) írás-
ban és személyesen is megke-
restük, de költségvetésre, üte-
mezésre hivatkozva sajnos nem
jártunk mindig sikerrel.

4. A funkcióbõvítõ városrehabi-
litáció pályázat elõkészítése so-
rán szakemberek gárdája közel
kétéves együttes munkája ered-
ményeként kap támogatásként
Szentendre 900 millió forint 
vissza nem térítendõ forrást 17%
önerõ igénnyel, szigorú felhasz-
nálási kontrollal. A pályázatok,
illetve lehetõségek feltérképe-
zésénél – mivel egy pályázatból
nem oldható meg minden kérdés
– figyelembe vettük a Duna (gát-
pályázat) a Bükkös-patak (kör-
nyezetvédelmi, vis maior pályá-
zatok) jelenlétét és a Tourinform
belsõ megújítása érdekében a
TDM pályázat lehetõségeit. Kör-
nyezetünkkel együtt élve, tör-
vényeinket betartva lehet a for-
rásokhoz hozzájutni, ellenkezõ
esetben gyorsan megérkezik az
elutasító határozat a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségtõl.

5. Az igazi az lenne, ha legalább
a belváros egyszerre újulna meg
– a kapcsolódó beruházások
egyébként a pályázatnál elõnyt
jelentenek. Tudomásom szerint
a Pest Megyei Önkormányzat
szerzõdésben vállalta a Fõ téri
Képtár teljes homlokzatának
megújítását. Az önkormányzat
3-3-3 millió forinttal támogatta
a Fõ téri szerb, a református
templom és a katolikus plébánia
külsõ felújítását. A belváros-
rehabilitáció megkezdése után
városképi pályázatot írt ki ma-
gántulajdonú ingatlanok meg-
újítására, amelynek segítségével
már két ház elkészült – és ez az
önkormányzati támogatás az
idén is folytatódik. Sõt, a Rá-
kóczi iskola egy utcai szárnya
tavaly, idén pedig talán a Temp-
lomdombié szépül meg. A város
saját forrásból készíti el a Vá-
rosháza tetõzetét és a vele szem-
ben levõ önkormányzati ingat-
lan homlokzatát, de új lesz a volt
Artéria Galéria épülete is. A
város nehézségeit ismerve – úgy
gondolom – ez több mint „jó hír
közzététele”.

6. Az ELMÛ-vel való jogvita a
gázrészvények évtizedekkel ez-
elõtti átadásáig vezethetõ visz-
sza, de talán lezárul a beruházá-
sok megkezdéséig. Ebben a cik-
lusban – szintén pályázati pénz-
bõl – lett légkábel helyett földká-
bel és kandeláber a Bajcsy, a
Kucsera és több belvárosi ut-

cában, és a Tourinform iroda
elõttit is ki fogjuk cserélni. A
köztisztaság szerencsére nem az
én asztalom, de azt tudom, hogy
tavaly az egész belvárosba új
szemetesek kerültek ki, és lát-
tam nyári hétvégén  napközben
is a kis Multicart a japán turis-
ták között lavírozni. 

7. A Dumtsa utcai vizes program
nincs lezárva, a tervezõk gyárt-
ják az alternatívákat, az üze-
meltetési költségek pedig a ter-
vek elkészültekor tisztulnak ki.
Az önkormányzat – mivel költ-
ségvetésének része a mûködési
költség – tájékoztatási kötele-
zettségének eleget fog tenni. 

8. A városrehabilitáció feladata
végrehajtásában a Mûemlék-
védelmi Hivatal él hatósági
jogával, ellenõrzi, s ha egyetért,
jóváhagyja a kiviteli tervraj-
zokat laponként. Az építészeti, a
burkolati és a patakmedret érin-
tõ tervek – melyeket okos és
tehetséges mérnökemberek ké-
szítenek – a teljes elfogadás
elõtt hozzáértõ szakértõk több
fordulós rostáján fog még át-
esni.

9. A kivitelezés porral, zajjal,
útlezárással járó elfogadásához
nagyszerû ötlet az ARTépítés, de
már most gondolkodni kellene
azon is, hogy az új értékeinket
hogyan óvjuk meg. Külön, de
kapcsolódó pályázatként lassan
elkészülnek a térfigyelõk, de ez
önmagában nem lesz elég. Bí-
zom benne, hogy a lokálpatrióta
civilek legalább olyan aktívak
lesznek a beruházások megvé-
désében, mint most a vélemé-
nyezésekben. Az unió ugyanis a
fenntartást is ellenõrzi, és ha ez
nem sikerül, félévente saját költ-
ségbõl mindent építhetünk újra,
mint a szintén pályázati pénzbõl
megújított HÉV-aluljárót. Remé-
lem, afelõl nincs kétsége, hogy
tiszta szívvel, legjobb tudással
azon vagyunk, hogy a belvárosi
tervekbõl valóság legyen, és
bízom abban, hogy – a polgár-
mester úr felkérésére – a be-
ruházás végéig Ön és a többiek
sokat segítenek ebben. Régmúlt
idõk polgármesterei álomként
képzelték el, napjaink polgár-
mestere pedig feladatként fogal-
mazza meg Szentendre lehetõ
legteljesebb felragyogtatását.
Ezért dolgozunk!

1000 ÉV+
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Belváros-rehabilitáció:
válaszok a kérdésekre
és kétségekre

Bornemisza Miklós



TEMESI LÁSZLÓ

Aképviselõ-testület három
éve döntött a Puhl Antal
építész által tervezett Duna-

korzó terv mellett. Akkor és azóta
is rengeteg észrevétel hangzott el
a tervezett mobil árvízvédelmi fal
biztonságosságával kapcsolat-
ban. Két héttel ezelõtt Tolonics
Gyula, a Belváros 1. számú körzet
képviselõje szervezett tájékoz-
tatást az itt lakóknak a Gomba
kávézóban, ahol a felvetett kérdé-

sekre Nagy László árvízvédelmi
szakértõ és Bornemissza Miklós,
a Pro Szentendre Kft. ügyvezetõje
válaszolt.
A régi gát évtizedek óta maga-
sodik a Duna mentén, többször
megmentette már a belvárost a
nagy veszélytõl. Viszont öregszik,
vészesen közeledik a „nyugdíjkor-
határhoz”, de sokan továbbra is
jobban bíznak benne, mint ter-
vezett utódjában.
– Ötven évig megvédett bennün-
ket a régi gát, 2002-ig gyakorlati-

lag nem volt vele gond – érvelt a
megbeszélésen egy idõsebb úr az
1965-ös árvíz után épített gátról.
– Igaz, azóta se nagyon nyúltak
hozzá, ezért ideje volna meg-
erõsíteni...
A jelenlévõk közül többen úgy lát-
ták, hogy ha a mobilgát építése
már eldöntött tény, akkor fölös-
leges itt ülni és vitázni. Rá is kér-
dezett egy tûzrõl pattant, szóki-
mondó asszony: – Mit tudunk
tenni, ha a testület már elfogadta
a mobilgátat? Mert ha lenne nép-

szavazás, és ránk ömlik a Duna,
akkor vessünk magunkra, mi
innánk meg a levét! Ha viszont
önök döntöttek nélkülünk, és jön
az árvíz, ki téríti meg a kárunkat? 
Dr. Nagy László szakértõ, a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem építõmérnöki
karának adjunktusa az elhang-
zottakra reagálva elmondta, hogy
két éve volt az építészeti pályázat
e témában, amelyet Puhl Antal
építész irodája nyert meg, s ezt
annak idején ki is függesztettek a

Városházán. A terv is elkészült
azóta, az ellen sem szólt senki. A
mobilgáttal kapcsolatban el-
mondta, hogy az ugyanolyan biz-
tonságos, mint a hagyományos
építésû. Számos példa található
rá Európában: Ausztriában pél-
dául a Duna bal partján negyven
kilométer hosszan van. Hozzá-
tette: a régi gát gyengeségei ki-
ütköztek a 2002-es és a 2006-os
árvizeknél, több helyen szivár-
gott, ezért nem halogatható to-
vább a felújítása, illetve átépítése,
ami egyébként nem lenne ol-
csóbb, mint egy új mobilgát tele-
pítése. – Nem tudjuk meddig bírja
még a régi – folytatta –, ezért mi-
elõbb tenni kell valamit. A
testület a Puhl Antal-féle tervet
fogadta el, az önkormányzat
mintegy háromszáz méteres sza-
kaszon a mobil gát megépítését
tervezi, s erre – egymilliárd forint
százszázalékos támogatásra –
pályázatot nyújtott be a város.
Egy idõsebb úr amiatt aggódott,
hogy az újfajta technológiából az
egész világon mindössze tízet
adtak el, hazánkban pedig még
nem épült ilyen gátfal. Szerinte,
ha jeges ár jönne, az elemek kö-
zött lévõ gumitömítés széttöre-
dezne, s átengedné a vizet. – A
világon nem fordult még elõ olyan
– állította –, hogy a régi gátat
lebontanák, és helyette mobil
gátat építenének. A meglévõ falat
kellene megerõsíteni.
Egy hölgy hozzátette, hogy akik
itt jelen vannak, nem akarják a
mobilgátat, mert nem hisznek
benne. Legalább látnák, hogyan
mûködik ez a máshol!
Nagy László zárszóként reagált a
kemény felvetésekre: – Az újtól
való félelem természetes. Nem

vihetünk el mindenkit, hogy a sa-
ját szemével gyõzõdjön meg a
mobilgát hasznosságáról, de akik
a szakemberek közül ott jártak,
pozitívan nyilatkoztak róla.
A megbeszélés után Tolonics
Gyula összegezte véleményét az
elhangzottakkal kapcsolatban: –
Úgy érzem, azáltal, hogy meghall-
gattuk egymást, mindenki nyitot-
tabb lett a másik fél felé. Mi
válaszoltunk a feltett kérdésekre,
próbáltuk meggyõzni a jelenlé-
võket arról, hogy ez a védekezés
egyenértékû az épített gáttal. Az
egész program azért kezdõdött el,
mert a mostani védmû gyenge,
mindenképp megújításra szorul.
A képviselõk azért döntöttek így,
mert ezáltal a biztonság növelése
mellett egy igazi korzó jöhetne
létre a belvárosban, és a gát csak
magas vízállás esetén zárná el a
várost a folyótól.  
Hatalmas felelõsség mindegyi-
künk számára, hogy városunk
lakóinak biztonsága megmarad-
jon, sõt, ne csak megmaradjon,
hanem javuljon is. Minél több
fórumon veszek részt, annál job-
ban erõsödik a meggyõzõdésem,
hogy Szentendre e védmû létrejöt-
tével korszerû, biztonságos, a vá-
ros szépségeit jobban kihang-
súlyozó építménnyel gazdagodik.
A közeljövõben szeretnénk további
beszélgetéseket szervezni, ahová
más szakértõket is meghívnánk.
S hozzátette még, hogy a legutób-
bi testületi ülésen a képviselõk
kifejezték szándékukat a gátnak a
révállomástól északra történõ
kiépítésére is. Úgy tûnik, a kö-
zeljövõben erre is lehet pályázatot
beadni. Ha ezt a részt is sikerülne
pályázati pénzbõl megépíteni,
akkor egy biztonságos, minden
igényt kielégítõ védelmi rendszer
mögött élhetnénk több évtizeden
keresztül!

VÁROS
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Félelem és vita a mobilgátról

A fórumot a Gomba kávézóban tartották



VÁROS
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POSTALÁDA

Tisztelt Szerkesztõség!

Napjainkban egyebet sem hallani,
mint az egészségügy bírálatát,
melynek jogosságát megítélni
szinte lehetetlen, hiszen az in-
dítékok általában szubjektívek.
Ezért éreztem szükségét az alábbi
„olvasói levél” megírásának.
Fõszereplõje háziorvosunk: dr.
Hasitz Ágnes. Kicsi, fekete, csinos
hölgy, akibõl érezhetõen sugárzik
az energia. Kiépített egy korszerû
beteghívó rendszert, amely ki-
küszöböli az érkezési sorrend
körüli vitákat: mindenki kapott
egy vonalkódos kártyát, amit a
leolvasó elé tartva a berendezés
regisztrál, besorol. A vizsgálatok
során igyekszik feltárni a beteg

problémáinak hátterét az ered-
ményesebb gyógyulás érdekében.
A felírandó gyógyszer árát mindig
egyezteti a pácienssel. Nagy súlyt
fektet a megelõzésre: egészségi
állapotot felmérõ napokat szervez
helyben elvégezhetõ vizsgála-
tokkal, szakorvosok bevonásával.
El lehet képzelni, hogy ezek meg-
szervezése mekkora erõfeszítést
igényel... A megelõzést szolgálják
a doktornõ által szorgalmazott
fórumok és kérdõívek, melyek
ismertetik a kockázati tényezõket.
A betegek gyógyítása érdekében
nem sajnál semmilyen fáradsá-
got, még arra is van gondja, hogy
ha nem tud fogadni egy telefon-
hívást rendelési idõben, akkor
késõbb visszahívja a telefonálót.
Úgy gondolom, róla elmondhat-
juk, hogy: HIVATÁSA ORVOS!

Természetesen tudom, hogy ez
csapatmunka, melynek fontos
része Fûzi Endréné Marika tevé-
kenysége, illetve a teljesség igé-
nyével megemlítenék még két
szintén nélkülözhetetlen csapat-
tagot, Amálkát és Mónikát. Úgy
gondolom, itt jó kezekben va-
gyunk és hathatós segítségben
van részünk.
Ha az egészségügyben is lenne
„Príma Primissima-díj, én bizony
nekik adnám. 

SZÕKE ELEMÉR

Köszönet 
a becsületességért!

Csütörtök 17 órakor volt találko-
zóm egy sírkõkészítõvel a Sztara-
vodai úti temetõnél. Bementünk a
nõvérem sírjához, amit szeretnék

felújíttatni, és leraktam a táská-
mat a sír mellé (benne az összes
papírom, némi készpénz, bank-
kártya... stb., ami egy nõi táská-
ban lenni szokott), majd a nagy
beszélgetésben ott is felejtettem.
Eltelt bõ fél óra, és csörgött a tele-
fonom - a vonal túlsó végén az
unokanõvérem, aki közölte, hogy
egy kedves fiatalember megtalál-
ta a táskámat, és a személyi iga-
zolványomban lévõ címre elvitte,
és hiánytalanul visszaadta!
Szeretném NEKI megköszönni,
így ismeretlenül is! Nagyon hálás
vagyok, és végtelen nagy öröm-
mel tölt el, hogy van még ilyen
becsületes és jóravaló ember a mi
kis városunkban!

Köszönöm szépen:
MÁGÁNÉ B. HAJNALKA

GYÁSZ

„Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét, ámbár napja múl”

Losonci Miklós
1929. október 8.–2010. március 11.

Villámcsapásként ért bennünket a
hír, hogy dr. Losonci Miklós mûvé-
szettörténész, egyetemi tanár már-
cius 11-én tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Úgy ment el, mint egy
üstökös, fényt, meleget ragyogást
keltve maga körül. Amíg élt, mindig
áradt belõle a szellem izzása, lett
légyen szó Petõfirõl, Adyról, a ma-
gyar és a szentendrei mûvészetrõl,
múltról, jelenrõl és jövõrõl. Hitte és
vallotta: a magyarságnak küldetése van a Kárpát-medencében. Hitét
mindig bátran megvallotta, választékosan, szenvedéllyel, szép
szavakkal, biztató reménykedéssel: volt, van, lesz magyarság! Magyar
irodalom, magyar képzõmûvészet, magyar gazdaság, magyar élet.
Káprázatos tudásanyagot gyûjtött össze irodalomról, történelemrõl,
esztétikáról, és Õ maga is gyarapította az egyetemes emberi kultúrát
mûvészettörténeti könyvek és tanulmányok írásával, de versekkel,
prózai mûvekkel és páratlan szépségû szónoklatokkal is. Mindig
reményt nyújtott a csüggedõknek, hinni tudott az értelmes, nemes
emberi törekvésekben, és meggyõzõen hirdette: élni szép, élni jó, bízni
érdemes. Nyugdíjasként Szentendrét választotta életteréül, a város pol-
gára lett, és példát adott a lokálpatriotizmusra is. Bárhova hívták,
ment, beszélt és tett a helyi kulturális élet fellendítéséért, akkor is, ha
kétkedés, lekezelés, sõt néha ellenszenv gáncsolta. Nem törõdött az iri-
gykedéssel, tette a dolgát az országban és a választott városban.
Nagyszerû szónoklatait minden március 15-én szívesen hallgatták, fáj-
dalom, hogy ez alkalommal már nem tud eleget tenni a felkérésnek, és
nem buzdíthat bennünket: „Talpra magyar!”
Ne nyavalyogjunk, ne keseredjünk – vallotta. Tegyünk meg mindent a
hazáért és a magyar népért. Ez volt legszentebb hivatása: a meg-
maradás, az elõrelépés, az értékek megbecsülése és új értékek
teremtése. Idõsödõ korában is fogékony volt az újra. Érdeklõdött a ter-
mészet- és az élettudományok iránt, nagyszerû tanulmányt írt a

játékról, annak nevelõ, erõt adó szerepérõl. A nyitott, segítõkész
embert becsültük és szerettük benne, a humánus emberszeretetet. Nem
feledjük el Õt soha, áldozatos munkásságát tanulmányok százai,
könyvek tucatjai õrzik. Nem élt hiába, maradandó alkotásokat és szép
emlékeket hagyott maga után. 
Isten veled, kedves Miklós, lélekben velünk maradsz, hozzánk tartozol.
A magyar nemzet áldozatos harcosa voltál, igazi Homo hungaricus.

BENEDECZKY ISTVÁN

Losonci Miklósról március 26-án, pénteken 15 órakor emlékeznek meg
az izbégi templomban

Surányi István
1941. július 20.–2010. március 12.

Amikor tizenöt évvel ezelõtt Szent-
endrére költöztünk, csak annyit
tudtam róla, hogy finom fagyit lehet
kapni Görög utcai cukrászdájában.
Az eltelt évek alatt azután írhattam
róla, találkozhattam vele személye-
sen, Legtöbbet inkább csak a nevé-
vel. Mindenütt, ahol segíteni lehe-
tett. Megtapasztalhattam, hogy a
város cukrászmestere egyúttal a
város egyik legjelentõsebb polgára
is. Aki szerényen, mindig a háttérbe húzódva támogatja a jó ügyeket. 
Szentendrei polgárként, Rotary-tagként egyaránt.
2008-ban Szentendre Város Mecénása Surányi István lett. A díjat
ezekkel a meghatóan szép szavakkal köszönte meg: „Nem vagyok
mecénás, én csak szeretek adni azoknak, akiknek szüksége van rá.
Apámtól tanultam ezt, aki pék volt, s ô mindig ott volt, s ott segített,
ahol segíteni kellett.”
Ezt az örökséget vitte magával egész életében.
Elvesztésével egy szeretnivaló, kedves, mindig segítõkész, igaz ember-
rel lett szegényebb Szentendre.
Köszönet mindenért!                                                      RAPPAI ZSUZSA

Surányi István temetése március 22-én, hétfõn 15 órakor lesz 
a szentendrei köztemetõben református szertartás szerint.



 FODOR PÁL

Tisztelt Ünneplõ Közönség,
kedves Szentendrei Polgárok!
A március 15-i forradalom elsõ
évfordulóján Kossuth Lajos a
következõket írta feleségének:
„Hogy tulajdonképpen mit ünne-
pelnek március 15-én, midõn egy
kis pesti lármánál egyéb nem
történt, ezt nem tudom…”
Meghökkentõ, s elsõre talán nem
is méltányos szavak a forradalom
vezérétõl. Hiszen õ is tudta, hogy
egy évvel korábbi merész politikai
lépése – amikor is március 3-i feli-
rati javaslataiban új, polgári rend-
szert és alkotmányos rendet kö-
vetelt Magyarország és az örökös
tartományok részére – azért ve-
zethetett eredményre, mert a már-
ciusi ifjak az õ „pesti lármá-
jukkal” igencsak hozzájárultak a
bécsi udvar meghátrálásához, a
Batthyány Lajos vezette elsõ fe-
lelõs magyar kormány megala-
kulásához. Kossuth azonban nem
teljesen alap nélkül tette az
idézett kijelentést: az a sokak
által osztott meggyõzõdés tük-
rözõdött benne, hogy 48 tavaszán
a valódi forradalom a március 18-
án kezdõdõ országgyûlés április
11-én szentesített 31 törvény-
cikke révén ment végbe, hiszen
ezek vetették meg a jogi alapjait
az új, polgári Magyarországnak
és az Erdéllyel való egyesülésnek.
Nézetem szerint a 12 pont és az
áprilisi törvények lényege a „ket-
tõs unió” kifejezéssel foglalható
össze. Az egyik unió a belsõ, tár-
sadalmi egyesülés: a magyar nép
eddig jogfosztott vagy másod-
rendû rétegeit beemelték „az
alkotmány sáncaiba”, vagyis
rendi társadalomból nemzetet
hoztak létre. A másik unió poli-
tikai és egyben lelki: a nemzet
régi vágyát teljesítve a török kor-
ban külön útra lépett Erdélyt
ismét a magyar állam testéhez
kapcsolták.

Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Tényleg nem szokványos forra-
dalom volt ez. Régmúlt idõk revo-
lutióit idézte. A történészek az
emberi történelem számos ese-
ményére aggatták rá a forradalom
szót; beszélnek neolit, ipari,
hadügyi, kulturális, tudományos
stb. forradalomról (ezeken évezre-

dek, évszázadok vagy évtizedek
alatt kibontakozó nagy változá-
sokat értve), de a revolutio szó a
18. század vége elõtt jobbára poli-
tikai felfordulás vagy fordulat
értelemben volt használatos. Az
ifjúság az iskolákban az 1688-as
angol „dicsõséges forradalomról”
tanul, holott a „glorious revolu-
tion” akkori jelentése csak annyi:
„dicsõséges fordulat” (mint ahogy
a chambordi kastély híres kettõs
lépcsõházának nevében: escalier
a double révolution). Edmond
Burke, a híres angol konzervatív
író is ezt a jellegét húzta alá,
amikor arról értekezett, hogy a
forradalommal nem megteremtet-
ték, hanem csupán visszavették a
szabadságot: „A Forradalmat
azért hajtották végre, hogy meg-
õrizzék õsi, elvitathatatlan törvé-
nyeinket és szabadságainkat”.
A revolutio természete 1789-ben
Franciaországban változott meg
döntõen: ettõl kezdve (Norman
Davies meghatározása szerint)
„nem puszta politikai felfordulás,
hanem egy kormányzati rendszer
teljes megdöntése, a maga tár-
sadalmi, gazdasági és kulturális
alapjaival együtt”. A nagynak is
nevezett forradalom félelmetes
hatást gyakorolt a világtörténe-
lemre. Elterjesztette a szabadság,
az egyenlõség és a testvériség il-
lúzióját, az igazságosság és a
ráció világát ígérte, a monarchiák
felszámolását, hirdette az embe-
riség egyetemességének eszméjét
és újszerû nemzetfelfogást terem-
tett. Ugyanakkor – ezt ellenfelei
mondják – megteremtette a poli-
tikai gátlástalanságnak és er-
kölcstelenségnek azokat a min-
táit, amelyek utóbb mérhetetlen
szenvedést zúdítottak a világra. A
jakobinusok, a modern politikai
baloldal elsõ képviselõi honosítot-
ták meg a tömegmészárlást, a
megfélemlítést, a kötelezõ besú-
gást, majd egymás kiirtását mint
a politikai ellenfél legyõzésének
polgári módszerét – miközben for-
mailag a világ addigi legdemok-
ratikusabb alkotmányát vezették
be. Robespierre-nek a Konventhez
intézett szavai világosan jelzik,
hogy számára forradalom az erõ-
szak szinonimája volt: „Polgár-
társak, forradalom nélkül akar-
nak forradalmat?” Tõlük tanulták
el a terror alkalmazását és

ethoszát a 20. századi véres revo-
lutiók (puccsok) fõkolomposai. A
bolsevikok nem véletlenül hi-
vatkoztak örökké a francia pél-
dára, s dicsõítették a terrort és a
nyaktilót (s itt Trockijt idézem)
mint a „francia forradalom figye-
lemre méltó találmányait”.
Mindezek ismeretében különösen
tiszta fényben ragyog fel a mi
március 15-énk. Ez a szó eredeti
értelmében akart revolutio lenni:
gyökeres, az élet összes feltételére
kiterjedõ változás, fordulat, de
úgy, hogy végrehajtói kínosan
ügyeltek a törvényességre, az
emberi méltóságra és az emberi
életre. A márciusi ifjak maguk is
tudatában voltak forradalmuk
egyediségének: a 12 pont egy
késõbbi nyomatán büszkén
említik, hogy „Pest város közön-
sége nevében alulirottak szeren-
csések hivatalosan értesíteni a
magyar nemzetet, hogy ami más
országokban polgár vérbe került,
[azt] … Budapesten 24 óra alatt
békés és törvényes úton kivívta a
törvényes egyetértés. A városi
tanács ugyanis miután megértette
a [polgárok] … törvényes kívá-
natait, azokat … egy szívvel, egy
akarattal elfogadta, … sõt azon
tizenkét pontot, mellyeket nagy
részben a nemzet 1790-ik év óta
törvényhozás útján is annyiszor
sürgetett, … aláírta”. 
Nem véletlenül szerepel legtöbb-
ször a „törvényes” szó ebben a
szövegben. A nemzet nem vérrel
akart magának önrendelkezést
szerezni, hanem a Burke-i érte-
lemben csak visszakapni óhajtot-
ta régi szabadságait, miközben
azokat a társadalom többségét

kitevõ parasztságra is ki kívánta
terjeszteni. S éppen ez a márciusi-
áprilisi forradalom másik bámu-
latra méltó, eredeti vonása: nem
úgy fogott hozzá a gyökeres for-
dulat végrehajtásához, mint sok
más helyütt és idõben történt,
hogy az új erõk a régiek kifosz-
tásával vagy éppen elpusztításá-
val foglaltak teret maguknak,
hanem úgy, hogy lehetõleg a tár-
sadalom minél nagyobb része
nyertese legyen a változásoknak.
Ezért döntöttek úgy, hogy a
parasztság földhöz, tulajdonhoz
és jogokhoz juttatása a földbir-
tokosok kárpótlása mellett történ-
jék meg, és így valósuljon meg a
reformkor nagy jelszava, az ér-
dekegyesítés. Ez a forradalom
azért lett a magyarok többségé-
nek forradalma, mert a lehetõ leg-
kisebb erõszakkal a lehetõ legtöb-
bet adta az embereknek. 
Ez a revolutio azért is páratlan,
mert jórészt olyan emberek juttat-
ták diadalra, akiknek semmilyen
személyes hasznuk nem szárma-
zott belõle, de akik tudták, mi a
kötelességük, amikor eljött a pil-
lanat. A messze nemcsak Pató
Pálokból álló (köz)nemesi tár-
sadalomra gondolok, amely úgy
állt ki a jobbágyrendszer meg-
szüntetése mellett, hogy saját
addigi létalapjainak elvesztését
szavazta meg. 
Ez, az érdekekben és a nemzetben
való nagy összetalálkozás élmé-
nye lett az alapja annak a hi-
hetetlen összefogásnak, ami –
hadd nevezzem így – a törvé-
nyesség forradalmának megvédé-
sére jött létre. Mert hiába ügyelt
az elsõ magyar kormány kínosan
a törvényességre (az ország még a
'49. áprilisi trónfosztás után is
alkotmányos monarchia maradt),
a Habsburg-ház álnoksága mégis
háborúba és vérontásba sodorta.
Hogy vívmányait megvédhesse, a
magyarság önvédelmi, majd
függetlenségi harcra kényszerült,
s ebben is felülmúlhatatlan tel-
jesítményt nyújtott. A Pató Pálok
nagy része kirántotta rozsdás
kardját, amikor Kossuth Lajos
üzenetet küldött, és meg kellett
védeni a hazát. És micsoda tehet-
ségrõl adtak tanúbizonyságot! A
forradalom kitörésekor már több
mint háromszáz éve nem volt
önálló magyar állam. Fél év alatt
a semmibõl önálló pénzügyet,
olyan önálló hadsereget és hadi-
ipart hoztak létre, amellyel a kor
nagyhatalmaival is föl tudták
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A törvény és a lélek forradalma

Március 15-én Fodor Pál mondott
beszédet a városi ünnepségen
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venni a versenyt. És e harcok
során teremtették meg azt a ma-
gyar érzelmi-érzületi hálót is,
amely a haza legtöbb lakosát
átfogta, s amely azóta is kimerít-
hetetlen erõforrásunk. Mind a mai
napig ennek maradékaiból élünk.
Nem véletlen, hogy 56-ban
Kossuth-nótákkal és 48 jelképei-
vel tódultak ki az emberek az
utcákra. 

Tisztelt Közönség!
Állami ünnepeket általában azért
ülünk meg, hogy emlékezzünk és
tisztelettel adózzunk azoknak az
elõdeinknek, akiknek az utánuk
élt nemzedékek, így mi is, sokkal
tartoznak. De ilyenkor nekünk,
emlékezõknek is kötelességünk
számot adni arról, hogy miként
végeztük el mi a ránk esõ felada-
tokat. Kissé szerénytelenül elkép-
zeltem, milyen volna, ha nekem
kéne Kossuth, Batthyány és Petõfi
elé állnom számadásra az elmúlt
húsz évrõl. A gondolattól is kivert
a víz. Hogy mondanám el nekik,
miként rontottuk el a 89-90-ben
kapott lehetõséget az õ álmuk: a
belsõ és a külsõ unió ismételt
megvalósítására? Hogy mondhat-
nám el, hogy amíg náluk a vál-
tozások nyertese a többség lett,
89 után csak egy törpe kisebbség,
s hogy a többség azóta is csúszik
lefelé, és lassan semmi közös-
séget nem érez a rendszerrel és az
országgal? Meg merném-e mon-
dani nekik, akik azért küzdöttek,
hogy hazánkat kiemeljék félgyar-
mati helyzetébõl, hogy megint
totális gazdasági függésben élünk
(hogy 7-8 nagy kötvénytulajdo-
nos kezében vagyunk – mint
Demján Sándor mondja). Elárul-
nám-e nekik, akik hihetetlenül
képzettek voltak, átfogó program-
mal rendelkeztek, évtizedeken át
készültek a lehetõség megraga-
dására, hogy a 89-es „törvényes
fordulat” vezénylõi között alig
egy-két ember akadt, akinek a
többség valódi érdekeit figyelem-
be vevõ, távlatos elképzelései
voltak? Hogy mondhatnám el
nekik, akik a hatalmat a nép és az
ország szolgálataként fogták fel,
s ezért az életüket is kockára tet-
ték, hogy a mai hatalmasok job-
bára homályos magánérdekek
helyi ügynökeinek tûnnek? Mit
hebegnék nekik, a kimagasló
tehetségû államférfiaknak arról,
hogy vezetõink – eredményeik
mutatják – kétségbeejtõen sar-
latánok? Merném-e bevallani

nekik, akik rendületlenül hittek a
törvény és a jog erejében, hogy
mai hatalmasaink szinte hi-
valkodva sértik meg nemcsak a
törvény szellemét, de sokszor a
betûjét is? Merném-e föltárni elõt-
tük, akik saját vagyonukat ál-
dozták föl a köz érdekében, hogy
mai vezetõink elképesztõ szemte-
lenséggel lopnak – már nem a bõ-
ség, hanem – az ínség kosarából?
Azt viszont tudom, hogy nekik,
akik uniót hoztak létre az erdélyi
magyarsággal, szégyelleném be-
vallani, hogy választott vezetõink
uszítására a nemzet több mint
fele 2004. december 5-én kitagad-
ta elszakadt testvéreit. Hogy
értethetném meg velük, akik ha-
zahívtak minden magyart, hogy
egyes vezetõink azon háborog-
nak, miért nem megyünk már
innen akárhová. Miként számol-

nék be arról nekik, akik harcukkal
kivívták az egész világ tiszteletét,
hogy ma mindenki belénk töröl-
heti a lábát? És valószínûleg
akkor omolnék össze teljesen,
amikor elmesélném nekik azt,
amit most önöknek: szombaton
nemzetiszín szalagot akartam
vásárolni magamnak. Feltûnt,
hogy túl sötét rajta a zöld sáv.
Megkérdeztem a boltost, mi az
oka, s szinte rosszul lettem a vá-
lasztól: azért ilyen, mondta, mert
ez lengyel gyártmány, hazánkban
nem készítenek többé szalagot, s
legközelebb majd Szlovákiából
szereznek be. Ezt hallván Kossuth
és Batthyány nyilván elkergetne,
mert nem hihetné, hogy az õ
országa már nemzeti jelképeit is
külföldrõl vásárolja.
A 48-asok még bukásukban is
maradandót alkottak: törvényes
forradalmuk vívmányait a gyõz-
tesek sem tudták megsemmisí-
teni, azokon építették újjá Ma-
gyarországot a késõbbiekben.

Most nemcsak a 89-90-ben meg-
alkotott szerkezet, hanem a nem-
zet összes eresztéke is recseg-
ropog. Itt minden, de minden
újabb revolutióért kiált. Nem
akarok túlozni, de úgy vélem, a
helyzet egyenesen drámai: vagy
megváltozunk mindenben, vagy
elpusztulunk. Mindenki, aki a
fennmaradásunkat kívánja, pon-
tosan tudja, hogy legelõször is
mentális, erkölcsi revolutio kell:
bizalmatlan, borúlátó, barátság-
talan, megbízhatatlan, rendetlen
nép lett belõlünk, holott egykor
vendégszeretetünkért, dolgossá-
gunkért, igényességünkért és ke-
délyességünkért szerettek ben-
nünket, ezért vált lelkes magyarrá
minden ide betelepülõ idegen egy-
két nemzedéknyi idõ alatt. Kive-
szett belõlünk a szolidaritás,
sztrájk idején – a „szabad sajtó”

galád segítségével – tízezrek
jelentkeznek sztrájktörõnek. Apa-
dóban az életerõnk, nem nem-
zünk gyerekeket, holott mindenki
tudhatná, hogy a nemzetek közöt-
ti vetélkedés valójában a demog-
ráfiában dõl el. Az gyõz, azé lesz
a terület, akinek több gyermeke
születik. Másodszor szervezeti
revolutio kell: egész társadalmi és
gazdasági viszonyrendszerünket
át kell alakítani, hogy az én
nyerek, a többi veszít helyett az
én nyerek, te nyersz, õ nyer elve
érvényesüljön. Meg kell értenünk,
hogy egyedül nem boldogul-
hatunk. És végül ma már az is
napnál világosabb, hogy a 48-as,
törvényes fordulat értelmében
vett társadalmi revolutio kell: a
hatalmi elit saját népével nem
törõdõ, magánérdekeket szolgáló
és a közvagyont gátlástalanul
fosztogató részétõl sürgõsen meg
kell szabadulnunk, mert bármen-
nyire közhely, mégis igaz: fejétõl
bûzlik a hal. 

Végül is a dolgok roppant egysze-
rûek. Ahogy például a kis unoká-
im által oly édesen szavalt 48-as
nóta tanítja: 

Harangoznak a toronyban 
Megy a huszár a templomba
Arany csákó a kezében 
Magyarország a szívében. 

Csak az kell, hogy az utolsó sor
egyszerû és nagyszerû igazságát
így, hamisítás nélkül zárjuk a
szívünkbe, és ennek szellemében
valósítsuk meg lelkünk revolu-
tióját. Aztán az is kell még, hogy
olyan tekintélyeket emeljünk ma-
gunk fölé, akikrõl jó okkal hihet-
jük, hogy Magyarország tényleg a
szívükben, s nem a zsebükben van.
S végül a legnehezebb: a magyar
népesség majd felét ismét meg kell
hívnunk, be kell emelnünk a ma-
gyar társadalomba és nemzetbe,
mert pillanatnyilag anyagilag és

szellemileg is azon kívül áll (lásd
december 4.). Ha úgy tetszik: meg
kell kötnünk a magyar-magyar
kiegyezést, mert kevesen vagyunk,
és minden jó szándékú emberre
szükség van. De ennek elõfeltétele,
hogy „tetsszen nékünk” végre
megcsinálni a mi saját, törvényes
márciusi-áprilisi revolutiónkat,
azaz fordulatunkat. Mert ahogy a
Szentírás tanítja, minden cse-
lekvésnek megvan a rendelt ideje.
A mostani idõ valóban 48-as erejû:
ha nem lépünk most, már csak a
soha marad nékünk. De ha minél
többen talpra állnak, akkor fárad-
ságos munkával teremthetünk
magunknak egy élhetõ, vonzó
hazát, ahol a nemzeti ünnepen
végre együtt ünnepelhetünk és
nem pártok szerint, s ahol az
ünnepi beszédben nem kínzó és
sokaknak kellemetlen sorskérdé-
sekrõl, mulasztásokról kell szólni,
s ahol megint széppé, régi, nagy
híréhez méltóvá tehetjük a magyar
nevet. 

Koszorúzás a Templomdombon, a Petõfi-szobornál
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SZENTENDRE LEXIKON

Új sorozatunk a Szentendrével kapc-
solatos természeti, történelmi, nép-
rajzi, kulturális fogalmakat kívánja
egy-egy címszó alatt közzé tenni. A
címszavak az év végén ABC-rendbe
sorolhatók, késõbbiekben könyv
alakban is megjelenhetnek. A cím-
szavak szerzõit monogrammal je-
löljük, melyeket szintén az év végén
feloldunk. 

MÁTÉ GYÖRGY

sorozatszerkesztõ

DODOLÁZÁS
A múlt század elsõ felében még
Szentendrén is divatban lévõ délszláv
esõkérõ, esõvarázsló szokás.
Leghitelesebb leírását a szentendrei
születésû  Fischer Jolántól (1890-
1991) idézzük: „Tavasszal, amikor
már mindenki esõ után fohászkodott,
hogy keljen ki a vetés, meg a nyári
kánikula idején, amikor pedig a nagy
szárazság fenyegette a termést, vala-
ki egyszer csak elrikkantotta magát:
dodolázni kellene. Ilyenkor néhány
fiatal összeállt, és fûzfaágakból pil-
lanatok alatt eszkábált egy kas- vagy
inkább kisebb sátorfélét. Felül
összekötik az ágakat, és ráhúzzák
egy vállalkozó szellemû, derékig
meztelenre vetkõzött legényre.
Kétoldalt kidugott kezét megfogva –
hiszen a sûrû lomboktól nem látott –
végigvezették a fõutcán, kis együgyû
rigmust énekelve: 'Dodola, Dodola,
egy jó esõ jó volna!' Minden portánál
megálltak, hogy a háziasszonyok,
leányok ráönthessenek egy rocska,
azaz vödör vizet. De legalább egy
fazékkal vagy bögrével, csakhogy ne
foghassák a háziakra, hogy miattuk
maradt el az esõ. Hogy én se marad-
jak ki a sorból (volt miért aggódnom)
benyújtottam az ágak közé egy bögrét
– tele borral –, nehogy megfázzon és
tüdõgyulladást kapjon a szegény
Dodola.
A dalmátok Dodolája a Szamárhegyen
vonult végig, az õ nyakába is vizet
zúdítottak. A Dodola egyik lábáról a
másikra ugrálva rázta le magáról a
vizet és így énekelt: Oj, Dodola,
Dodola/ Sta bi tebi trebala?/ Jedna
kanta vodice,/ I od Boga rosice. Ami
magyarul körülbelül így hangzana: Ó,
Dodola, Dodola/ Mi kellene teneked?/
Egy kis kanna vizecske/ Istentõl har-
matocska.
Persze, ha aztán – ahogy õsidõk óta
lenni szokott – megjött a várva várt
esõ, a népség meg volt gyõzõdve
arról, hogy az Dodolának köszön-
hetõ.”
A mondóka pomázi változatának dal-
lamát Vujicsics Tihamér jegyezte le
1948-ban.                                 (M.)
Forrás: Kiss Mária: Délszláv szokások
a Duna mentén. Bp. 1988; Fischer
Jolán: Anziksz Szentendrérõl.
Szentendre, 2002.

Nõnapi
Operettgála 
Nagyszabású Nõnapi Operettgálát
rendezett március 5-én este a
SZ.I.A Szentendre (örök) Ifjúsá-
gáért Alapítvány és a Dunakanyar
Nõszirom Egyesület.
Bár az elõadás csak hat órakor
kezdõdött, a vendégek már öt órá-
tól gyülekeztek, így a színház-
terem kinyitásáig óriási tömeg
gyûlt össze a Pest Megyei Könyv-
tár aulájában. Ez meglátszott a
színházteremben is, mert egy
gombostût sem lehetett leejteni,
annyi érdeklõdõ jött el a ren-
dezvényre. Sokaknak a pótszékek
berakása után sem jutott ülõhely,
így állva nézték végig a másfél
órás mûsort.
A szervezõk színes programot
kínáltak az érdeklõdõknek. Nádas
György, az est házigazdája a tõle
megszokott humoros felvezetés-
sel mutatta be a fellépõket. Elsõ-

ként a szentendrei Helyõrségi
Klub Mediterrán Együttesének
mûsorát láthatták – és ahogy az
lenni szokott, óriási sikert aratott
a „hazai csapat”. A fiatalabb és az
örök fiatal korosztály számára
Eszes Viktória és Schwartz Dávid
hozott népszerû melódiákat. Nem
maradt el a tapsvihar az elõadá-
suk után. Végül a Neoton Musical
sztárjai, az Operettszínház ifjú
mûvészei énekeltek és mozgatták
meg a nézõket nagy sikerrel.

A hölgyeket a nemzetközi nõnap
alkalmából Szabó Imre környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter
köszöntötte a színpadon kedves
szavakkal, majd az aulában egy
szál vörös szegfûvel.
Elnézve a mûsor után hazafelé
indulókat, az öröm volt leolvas-
ható az arcukról, egy kellemes
élménnyel gazdagabban tértek
haza.

MAGYAR JUDIT

SZ.I.A Alapítvány

Új megérkezõk
köszöntése
Szentendre Város Önkormányzata idén elõször a
„Szentendreiek vagyunk” lokálpatrióta program
keretében hagyományteremtõ céllal fogadást
szervezett a Szentendrére költözõk részére, akiket
errõl az eseményrõl levélben értesítettek.
A polgármesteri és jegyzõi köszöntés keretében az új
városlakók értesülhettek a tájékozódási pontokról, a
hivatali ügyintézésrõl, a város fejlesztési terveirõl.
Dr. Dietz Ferenc polgármester kiemelte: „Felnõtt kor-
ban az ember tudatosan választ új lakhelyet.
Mindent megteszünk azért, hogy az új beköltözõk
tényleg megérkezzenek vágyaik lakhelyére, igazi

otthonra találjanak.” Ezután a Barcsay Általános
Iskola diákjai – Bárány Márk, Elõd Máté, Futaki
Anikó, Frost Nikolett, Kozár Gábor, Papp Csongor,
Pintér Zita, Rippel Galina, Wachsler Anna – Otthon
Szentendrén címû mûsorral kedveskedtek az érdek-
lõdõknek. Zongorán játszott Beleznay Benedek, a
fotókat készítette Bacsa Áron. A mûsort összeállítot-
ta és rendezte Sõrés Mariann tanárnõ.
A mûsort követõen névre szóló emléklapot vehettek
át a városunkba újonnan beköltözõk, és végezetül az
õ képeikbõl, valamint az 1989 után Szentendrén
született gyermekek fotóiból készült „új pillanat-
felvételeket” is megtekinthették.

A fotókiállítás március végéig megtekinthetõ a
Városházi Galérián ügyfélfogadási idõben
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SZAKOLCZAY LAJOS

Nézhetem a nagy ívû pálya
szervesen egymásra épülõ
állomásait s motívumván-

dorlásait, és adózhatom Aknay
János töretlen hitének – a Vajda
Lajos stúdiósként ismert alkotót
súlyos betegségekor is mûvészeti
problémák izgatták –, de szá-
momra legtöbbet az a gyerekkori
rajz jelenti, ame-
lyen az épphogy
az írást megtanu-
ló hétéves lurkó
az 1956-os ma-
gyar forradalom
eseményeit vetet-
te papírra. Ebben
az ösztönös, azért
a családi hátteret
is magában foglaló érdeklõdésben
nyilván valaminõ „naiv” erkölcs
is közrejátszhatott. Legyõzni a
hódítót, nincs ennél nagyobb – a
gyerek számára fölöttébb izgató –
tett. Ki gondolta volna akkor,
hogy az akarva-akaratlan króni-
kássá lett iskolásfiú, mert az
oroszok évtizedek múlva kites-
sékeltettek az országból, a sza-
badság hírnöke lesz. Márpedig a
sors így ítélkezett: igazat adott a
jövõt látónak. 
Egy irkalap az életmû fölött? Ne
veszítsük el a mértéket! De ebben
az Egri csillagok hõseinek sza-
badságvágyát is tükrözõ rajzos
történelmi pillanatban – akárcsak
nyomokban – már ott volt a
késõbbi felnõtt gondolkodó egyik

karakteres tulajdonsága is: az
elesettek melletti szolidaritás. Ak-
nayt ez állította többek között a
ceausescui falurombolást (végsõ
soron hitrombolást) elszenvedõ
erdélyi magyarok mellé, s ennek
tudatában állt a Duna-kanyart
elrondítani igyekvõk elleni harc
élére. Mindkettõben – legyen az
eszköz rajz, festmény, kiállás –
munkál az a társadalmi többlet, a

közösség jogait
megvédeni aka-
ró elszánt igye-
kezet, ami nél-
kül a mûvész
kevesebb volna.
Magyarán: az
esztétikumhoz
szorosan nem
tartozó, ám azért

még az antipolitikus életmûveket
is többé-kevésbé átjáró erkölcs.
Erkölcs mint a közjó szolgálata.
Egy sajnálatos családi tragédia,
kislánya elvesztése nyomán kez-
dett az életmûben föltûnni egy
mindmáig meghatározó elem, az
angyal. Ez a motívum nem csu-
pán a szakrális köröket érinti –
jóllehet valamennyire azokat is –,
sokkal inkább valaminõ szabad-
ság-szimbólum. A száguldás, az
emelkedés jelképe. Nem véletlenül
írtam korábbi tanulmányomban
„léglökéses angyalszárnyak”-ról.
Amellett hogy az egyszerre földi
és égi lények óvó-védõ szerepe le-
tagadhatatlan – Aknay vásznain
csak jó angyalok vannak –,  lendí-
tõ erejükben ott a „rendezni végre

közös dolgainkat” izzása. S nem
kevésbé az a jóra sarkalló csele-
kedet, ami a középkori s egyúttal
modern jelképet, az Isten és az
ember közötti közvetítõt szinte
hétköznapi tulajdonsággal ruház-
za föl. 
Az õsök tisztelete, ragaszkodás a
hagyományokhoz, hûség a fölne-
velõ közeghez, a közösség szol-
gálata, a gyengébb megsegítése,
az ellennel szembeni bátor szóki-
mondás, mind-mind olyan – ma-
napság, sajnos, divatjamúltra si-
lányult – érték, amely nélkül
emberarcunk és emberlétünk se-
kélyesebb volna. Aknay angyalai -
a sztratoszférát hasítók és a
különös portrék világosabb-sö-
tétebb felét szemvillanásukkal
vigyázók is – suhanásukkal át-
világítják-e a történelmet? Az õsi
magyar rovásírás rácsozataiban -
minden árok egyúttal valaminõ
szenvedéstérkép – fölmutatják-e
(a szentendreiségen innen és túl)
azt a modern életigenlést, ami
nem csupán szerkezet, szín, for-
ma, de hathatós, a körülöttünk lé-
võ világot alakítani akaró erõ is? 
Minden bizonnyal. 
Ezért is jók azok a vizsgálódások
– jelen esetben például a portré-
film –, amelyek egy küzdelmes
én-alakításról adnak számot. Ám
a születésnapot ünneplõnek –
Isten éltesse sokáig! – nem föl-
tétlen szükséges tükörbe néznie,
hogy lássa az arcára rótt idõ
vonásait. Inkább azt érezze, ami
körülveszi – szeretetünket!

Aknay János portréfilmje elé
Február 26-án vetítették a P’Art Moziban Aknay János festõmûvészrõl a 60. születésnapja
alkalmából 2009-ben készült potréfilmet. Errõl szóló írásunkkal a március 15-én Kossuth-
díjat kapott festõmûvészt köszöntjük.

Amellett hogy az egyszerre
földi és égi lények óvó-védõ
szerepe letagadhatatlan –
Aknay vásznain csak jó

angyalok vannak –, lendítõ
erejükben ott a „rendezni 
végre közös dolgainkat”

izzása. «

»

Hétvégi 
festményárverés
Vasárnap 17 órakor a szentendrei
MûvészetMalom rendezi meg im-
már hagyományos éves jótékony-
sági árverését. A kínálatban 129,
zömmel kortárs tétel szerepel
(egyebek mellett Bukta Imre, Ba-
logh László, efZámbó István
néhány munkája), de akadnak
például szitanyomatos Korniss
Dezsõ-kalligráfiák is, 40-50 ezer
forinttól.
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Csíkszentmihályi Róbert szob-
rászmûvész hetvenéves. Születés-
napi életmû-tárlata esemény.
Szeretetével elhalmozza a neki
életet-munkát adó, egy nem is
akármilyen életmû kiteljesedését
nyugtázó város, ám nemes gesz-
tussal õ is fejet hajt a nagyérdemû
befogadó elõtt. Így van ez rendjén.
Alkotó és város – hallod-e a szent-
endrei harangokat? – az évtizedek
alatt összefonódott. Az anyagfor-
mázás mestere itt, a Duna-parti kis
szerb-magyar „metropoliszban”
vált jelentõs mûvésszé. Neki is
köszönhetõ, hogy a festõk városa
egy kissé a szobrászmûvészek
városa is lett. A paletták mellett a
nehezebb légzésû anyagnak
ugyancsak megbecsülést szerezve.
Aki akárcsak gondolatban végig-
pillant az életmû állomásain – a
köztéri szobor, a kisplasztika, a
relief és az érem szinte mindenik
pályaszakasz kitüntetettje –, ész-
lelheti az anyagszeretetben meg-
búvó erõt, s nem utolsósorban az
invenciózus építkezés – egyúttal
önmaga-építés – lelket megnyug-
tató derûjét. Nincs az a dráma,
amelyet át ne sugároznék vala-
minõ mosoly. A szigorú emlék-
mûvek – a mementó erkölcs –
ugyan sebet vágnak a föld testén,
de az állatember-szobrok (a
groteszk lét bestiariumai) már
vidámítanak bennünket.
Egyiknek is, másiknak is a bölcs
mindentudás az alapja.
Gondolhatnánk, hogy nincs új a
nap alatt. S ha meglátjuk a kiál-
lítás nóvumát, a Mind elmegyünk
címû szoborcsoportot, máris 

visszakoznunk kell. Mert ez az
ünnepi vonulás – nagyvonalú élet-
tánc, kacajt sem nélkülözõ ha-
láltánc? – mérföldkõ a mûvész
pályáján, s talán a magyar szob-
rászatban is. Idézhetjük Weöres
Sándor Boleróját – „Mind elme-
gyünk, a ringatózó fák alól mind
elmegyünk, / a párás ég alatt indu-
lunk a pusztaságon át / a száraz ég
alá…” –, dúdolhatjuk Juhász Gyu-
la Testamentumát – „Mind elm-
együnk. A rózsa és babérág / Mind
elvirul, és alszunk szótalan, / És
jönnek újabb harcok és poéták, / És
aki új, annak igaza van!” –, de alig
jutunk közelebb a titok megfe-
jtéséhez. Hiszen a harminc figura
egyszerre a csíksomlyói zarándok-
latot és a velencei karnevált idézi
fel bennünk. Az „élet terhét” – a
trombitát és a könyvet, a gépalkat-
részt és a csábmosolyt, a kosarat
és a faliórát, a labdát és az öltönyt,
a gyereket és a hátizsákot, a tévét
és a lavórt – cipelõ emberiséget,
vagyis önmagunkat. Az irdatlan
messzi útról jött és még irdat-
lanabb messzi útra tartó figurák
mintha búcsútáncot lejtenének.
Büszkén lépdelve, a tehertõl megr-
ogyva, fél lábon pipiskedve és lab-
dával szinte az égig nyúlva hirde-
tik a kivonulás keserédes örömét. 
Csíkszentmihályi Róbert úgy te-
rítette eléjük az utat – hatszögek
mozaikja húzza itt a talpalávalót
–, hogy egyúttal borzongva,
ugyanakkor belenyugvással a
muzsikát is halljuk. A ránk váró
setét: leltározó lámpás életünk
bartóki zenéjét. 

SZAKOLCZAY LAJOS

ÉLETTÁNC? HALÁLTÁNC?

Csíkszentmihályi Róbert
új szoborcsoportjáról

Tasnádi István: 
Fédra Fitness

Görög tragédia egy izzadtság-szagú, cicomázott, plasztikázott
trénerekkel, izmosítani vágyó kondigépekkel teli fitness terem-
ben. Ahol fõhõsünk, az idõsödõ Fédra (szándékos helyesírási

hiba) szerelemhez való jogát helyezi középpontba az író. Egy sze-
relmében sebzett, fiatalodni vágyó anya, szeretõ képében.
Fédra, az athéni király felesége több éves önmegtartóztatás után, férje
magatehetetlensége révén beleszeret mostohafiába, Hippolütoszba,
majd feltárja elõtte érzéseit. Hippolütosz visszautasítja, mire az asz-
szony férje elõtt vádolja fiát, hogy erõszakot akart elkövetni rajta.
Thészeusz, a király nagy haragjában azt kívánja apjától, Poszeidóntól,
a tenger istenétõl, hogy büntesse meg vérfertõzõ vágyakkal teli fiát.
Poszeidón nem is tétovázna, de mire meglincselnék szegény Hippo-
lütoszt, Minitaurosz kijózanodván egy nagymonológot mond a világ
„elhõstelenítésérõl“. Így Fédra akasztása elmarad…

Röviden errõl szól Tasnádi István átirata, ahol melegítõruhákba bújt
edzõk, edzeni vágyók, kondigépek mesélik el a mondakör korábbi ese-
ményeit, felhívva a figyelmet egy öregek és fiatalokra szakadt társa-
dalom problémájára egy olyan világban, ahol kereskedelmi tévés cele-
bek, különbözõ magazinok modelljei mosolyognak ránk, mutatva a
helyes utat. Egy olyan világban, ahol fiatal és öreg is pocsékul érzi
magát. Reflektál a gazdasági világválságra, és felhívja a figyelmet a
költségcsökkentés szükségességére. Ez nem a hõsök, nem is a sze-
relmesek, hanem a celebek kora.
Mindenesetre biztosan izgalmas elõadás lesz, kitûnõ színészekkel –
Csákányi Eszter, Scherer Péter, Bánki Gergely, Kovács László, Jaskó
Bálint, Zrínyi Gál Vince –, hiszen már az eredeti Racine mû is rengeteg
aktuális problémát boncolgatott, tanító jelleggel, a szenvedély és a lel-
kifurdalás mély analitikus drámájaként. 

LAJKÓ BENCE

Zenés áhítat 
Bach születésének
325. évfordulóján

Szeretettel hívjuk a muzsikát
kedvelõket március 19-én, pén-
teken este 6 órára J. S. Bach
születésének 325. évfordulója
alkalmából megrendezésre ke-
rülõ zenés áhítatunkra a szent-
endrei evangélikus templomba
(Bükköspart 2.). Közremûködik a
Vujicsis Tihamér Zeneiskola
tanárai, növendékei és barátaik.
A mûsort vezeti Zászkaliczky
Tamás, a Bach Társaság elnöke.

Mind elmegyünk (részlet)
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„Ez a világ drága ára”
Március 23-án, kedden 19
órakor a Villõ Énekegyüttes és
Vedres Csaba nagyböjti mûsora
meghallgatható a Háló
Közösségi Központban
(Budapest, Ferenciek tere 7-8,
III. lépcsõház, II. emelet).
Nagyböjt az egyházban, nagyböjt a
lélekben. Ez az idõszak az egyik leg-
felemelõbb, legmélyebb szent idõ.
Krisztus szenvedéstörténete egyszerre
égi és földi, a legteljesebb és talán
legérthetõbb áldozat. A Villõ Ének-
együttes repertoárjának kiemelkedõ
része a nagyböjt és húsvét népi litur-
giája. Ennek az egyéni és közösségi
„lelkigyakorlatnak” lehetnek hallgatói
a koncertre látogatók. Énekük
kiegészül és elmélyül Vedres Csaba
zongorajátékával.
A Villõ Énekegyüttes 1999-ben, nép-
dalénekesekbõl alakult. Hagyományos
magyar népzenei összeállítások mel-
lett az együttes repertoárjában jelen-
tõs helyet foglal el a népi liturgia.
Népdalokat, egyházi népénekeket,
latin nyelvû liturgikus dallamokat 
és gregorián misetételeket egyaránt
énekelnek. A dallamok megszólal-
tatása a hagyományos népi elõadás-
módon alapul, figyelembe véve 
az egyházzenei gyakorlatot, törekedve
az egyéni, modern megformálásra.
Vedres Csaba szentendrei zeneszerzõ,
zongoramûvész és kántor. Személye,
alkotói szellemisége és együtt-
mûködése sokat és újat adott az
együttesnek.

Tárlatvezetés
Március 19-én, pénteken 16
órától Bodonyi Emõke PhD
mûvészettörténész díjtalan 
tárlatvezetést tart Szentendre
legújabb, a Czóbel Múzeum
épületében megnyitott állandó
kiállításában, az Ilosvai Varga
István Gyûjteményben
(Szentendre, Templom tér 1.).

Szentendrei Szalon
Gyarmati Péter Hálózatok,
emberi kapcsolatok címmel tart
elõadást a Szentendrei Szalon
következõ találkozóján március
25-én, csütörtökön 18 órakor.
Az est háziasszonya szalon-teá-
val várja a vendégeket.

Hemo-programok
(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

KONCERTEK, 
SZÍNHÁZ

Március 19. péntek 10 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
KÖKÖJSZI ÉS BOBOJSZA 
A kecskeméti Ciróka Bábszínház elõadása 
Belépõjegy: 600 Ft

Március 19. péntek, 19 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
QUIMBY-TEÁTRUM
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 meg-
jelenés díszlettel, projektoros vetítéssel,
speciális fény- és hangtechnikával.
Mennyei csilingelésektõl a hétköznapok
dalain át a pokoli zörejekig… 
Belépõjegy: 3000 Ft

Március 20. szombat,  10 óra
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 gondo-
lataimat 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  21. vasárnap 16 óra
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: 800 Ft 

Március 21. vasárnap, 19 óra
Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)
BOGÁNYI GERGELY 
ZONGORAESTJE 
Bogányi Gergely muzsikus szülõk és ze-
nész 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 Zene-

akadémia elvégzése után Egyesült Állam-
okbeli 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.  
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

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
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
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"
Belépõjegy: 800 Ft 

KIÁLLÍTÁSOK

Március 21. vasárnap, 17 óra
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: 

TOURINFORM SZENTENDRE
Dumtsa Jenõ u. 22. 

Telefon: (26) 317-965; 317-966

Az INTERTICKET 
országos hálózatában (www.jegy.hu)

Fõ támogató:
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ADÁSVÉTEL

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

ÁLLAT

Dr. Schumiczky Gábor állatorvos
éjjel-nappal hívható ügyeleti
száma: 06-30-415-9060.

Állatkórház Szentendrén, egész
napos nyitva tartás, éjszakai
ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki
János, (26) 317-532, 06-30-937-
0863. 

ÁLLÁS

Országos hálózattal rendelkezõ
kereskedelmi cég családok jelent-
kezését várja kiskereskedelmi
munkára, ingatlanfedezettel. Nem
ügynöki munka! Tel. 06-70-629-
9340.

Kertépítésben, kertkarbantartás-
ban jártas munkatársat keres
kertépítõ cég. Tel. 06-20-665-
3686.

Gondnokot keresünk fõállású
munkakör betöltésére. Kertész
végzettség elõnyt jelent. Tel. 06-
30-215-1334, saját kézzel írt
önéletrajzot kérünk.

Szentendre belvárosában lévõ
ajándéküzletbe keresünk angolul
beszélõ eladót/üzletvezetõt.
Hétvégi munkára is. Tel. (26)
303-488, 9-tõl 18-ig.

Szentendrei cukrászdába nyugdí-
jas kisegítõt keresünk. Tel. 06-
30-940-2652.

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

ÁLLÁST KERES

Középkorú, intelligens nõ
házak és lakások takarítását
vállalja Szentendre és
környékén. Tel. 06-70-616-
5756.

Takarítást vállalok. Tel. 06-20-
334-0946.

Idén végzett szociálpedagógiai
hallgató munkát keres, 5 évnyi
idõsotthonban szerzett tapaszta-
lattal, ahol foglalkoztató
nõvérként és mentálhigiénés
munkatársként dolgozott. Tel. 06-
20-359-5591.

KIADÓ LAKÁS

Nincs ideje nyaralójára, kertjére
ebben az idényben? Megbízható,

diplomás nõ budapesti lakásból
olcsó bérleti lehetõséget keres.
Tel. 06-30-977-1002.

32 nm-es garzon Szentendrén a
Pap- szigetnél hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-988-8740.

Olcsó, komfortos albérlet kiadó,
munkásoknak is. Tel. 06-20-438-
1219.

Szentendrén kiadó 1 szoba-
fürdõszoba 1 fõ részére hosszú
távra (konyha nincs) 45 ezer Ft-
ért rezsivel, kaució nélkül. Tel.
06-30-540-3516.

Kertes ház külön lakrésszel két fõ
részére kiadó. Tel. 06-70-334-
8425.

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

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

Szentendrei, bútorozatlan apart-
man hosszabb távra kiadó. Tel.
06-30-435-1237, 9-18ig.

Szentendrén, HÉV közelében tár-
sasházban, egyedi fûtésû, 55 nm-
es I. emeleti lakás kiadó. Tel. 06-
30-560-3567.

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 hossz-
abb távra kiadó. Buszmegálló,
bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-
4957.

Lakóházak, raktárak, irodák
bérelhetõk. Tel. 06-30-299-
0376. 

Szentendrén, Deli Antal utcában
70 nm-es önálló kerttel ren-
delkezõ, 3 szobás lakás kiadó.
Tel. 06-70-944-0859, (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.

Püspökmajor-lakótelepen,
Hamvas Béla utcában 
56 nm-es, magasföldszinti erké-
lyes, két külön bejáratú szobás,
étkezõkonyhás, egyedi 
vízmérõvel ellátott, csendes, 
zöldre nézõ lakás kiadó. Tel. 06-
20-433-1946.

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

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

Kiadó a Rózsakertben 55 nm-es,
2 szobás, felújított, parkettás,
parkra nézõ erkélyes lakás.
Egyedi gázfûtés, alacsony közös
költség, sorompóval õrzött
parkolóval, rendezett körül-
mények. Tel. 06-20-475-0458.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, vagy környékén
eladó házat vagy lakást keresek.
Tel. 06-30-719-9988.

Lakótelepen 56 nm-es, jó
állapotú lakás olcsón, 9 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

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

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

Eladó Szentendrén, a Vasvári-
lakótelepen 70 nm-es, cirkófûtés-
es, 1 szoba, 2 félszobás, étkezõs
lakás 19,5 millió Ft-ért.
Ingatlanközvetítõk ne hívjanak.
Tel. 06-20-515-7119.

Tahiban kitûnõ helyen 70 nm-
es lakóház szép kerttel 20
millió Ft-ért 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.

Lakóház (60 nm-es+tetõtér)
Leányfalun, 180 nöl-es kerttel
olcsón 15 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

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

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

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

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

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

A Bükkös-patak mellett 400 nm-
es telekrész építési tervekkel
eladó. Ár: 14,5 millió Ft. Tel. 06-
20-527-2755.

OKTATÁS

Matematika-korrepetálást és
érettségi-felkészítést vállalok.
1800 Ft/60 perc, 2 fõtõl ked-
vezmény! Tel. 06-30-677-1153.

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

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

Matematikából magyar- és
németnyelvû tankönyvekhez kor-
repetálást vállalok. Tel. 06-30-
855-3543. 

SZOLGÁLTATÁS

Fogyás mellé alakformálás!
Infraszauna, vákuumos narancs-
bõr simítás, zsírbontás,
izomépítés a problémás
területeken testkezelõ gépekkel,
testtekercseléssel. A hirdetés fel-
mutatásával 10% kedvezményt
kap. Gigi kozmetika: (26) 301-
364.

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

Nyugdíjas építõmérnõk felelõs
mûszaki vezetést vállal. Tel. 06-
30-934-4992.

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

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

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

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

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

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

Hûtõ- és klímajavító gyorss-
zolgálat. Tel. 06-20-917-7555.

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

Építkezések mûszaki ellenõrzése.
Tanácsadás energiatakarékos
épületek, passzívházak és más
építési ügyekben. Tel. 06-20-527-
2755.

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.

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

Kiadó hosszú távra a szent-
endrei Vizes Nyolcas Uszoda
és Szabadidõközpont
területén található
• 614 nm alapterületû
étterem-kávézó-bowling 
és a hozzá kapcsolódó 
teljesen felszerelt, valamint
hatósági elõírásoknak
megfelelõ 
konyha. 
• 33 nm alapterületû, sport-,
bioboltnak, kozmetikának
vagy fodrászatnak is alkalmas
üzlethelység, mely bõvíthetõ
26 nm-es kávézóval.
Érdeklõdni: (26) 300-200,
info@v-8.hu, www.v-8.hu

EGYÉB

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

TATA
idõs keverék kan 

március 9-én került fel 
a telepre az Egres utcából

BINGO
tacsi keverék kan március 07-
én a Pannónia utcában fogta

be a gyepmester

DANTE 
nagytestû németjuhász 

keverék kan 3-4 év körüli
március 3-án került be a

telepre a Kálvária útról. Jobb
füle félig hiányzik

KERESSÜK GAZDÁIKAT

Valódi álomesküvõ!

CSODÁLATOS
HELYSZÍNEN, 

Szentendre legszebb
teraszán vállaljuk

esküvõk, üzleti ebédek,
vacsorák 

megrendezését

Szentendre, Duna-korzó, Futó u. 4.  Telefon: (26) 312-626
www.promenade-szentendre.hu    promenade-szentendre@hotmail.com



ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Március 19. péntek 18 óra
AZ 1945 UTÁNI
KITELEPÍTÉSEK
Bank Barbara kutató elõadása
etõfi

Március 26. péntek 18 óra
ÕSI TÖRTÉNELMI HAGY-
OMÁNYUNK
Varga Tibor elõadása

Dunaparti
Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A.

Március 26. péntek 18 óra
ÚJ VILÁGREND SOROZAT 
Az elõadó: HODALIK JÁNOS 
természet- és lélekgyógyász. 
5. A SIKERES
ÉLETVEZETÉSRE VALÓ
RÁHANGOLÓDÁS
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! 
Belépõdíj 500 Ft

Szentendrei Homeopata Klub
Napórásház, Halász u. 1.

Március 30. kedd 18 óra 
A HAJHULLÁS
MEGELÕZÉSE ÉS KEZELÉSE
A HOMEOPÁTIA
SEGÍTSÉGÉVEL
Dr. Sebõ Zsuzsa orvos, 
homeopata elõadása
Belépõdíj: 600 Ft, klubtagoknak
300 Ft

KIÁLLÍTÁS
Dalmát Kávézó
Bartók Béla u. 8.

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

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.

ILOSVAI VARGA ISTVÁN
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA

Megtekinthetõ hétfõ és kedd
kivételével naponta 10-tõl 18
óráig

P’ART Mozi
Duna-korzó 18.
PETRÁS MÁRIA KERÁMIA
KIÁLLÍTÁSA 
A tárlat március 20-ig
megtekinthetõ

GYEREKEKNEK

Püspökmajor lakótelepi
klubkönyvtár
Hamvas Béla.u. 4.
Április 3. szombat, 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés, húsvéti ajándékok
készítése.
Fõtt vagy kifújt tojást hozzatok!
A játszóház ingyenes!

PROGRAM
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P'ART
MOZI

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

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

március 20-án szombaton
délelõtt 10 órakor
BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
A TALIZMÁN
Történet Hordó Henrikrõl,
Bohémia uralkodójáról, aki nem
akar király lenni, ezért egy másik
országba költözik, mint ezer-
mester. Mesénkben minden
bonyodalom ebbõl származik…
(Belépõjegy: (800 Ft, 3 fõre 2000 Ft)

március 21-én vasárnap
délután 4 órakor
LIN-CSI VÁNDORLÁSAI
Zenés, irodalmi beszélgetés Lin-
csi vándorlásai nyomán útjai
krónikásával Sári László íróval és
kísérõivel
Beszélgetés és prózai interpretá-
ciók:
Erdélyi Lili Ada és Mohai Gábor
elõadómûvészek
Szaxofonon és fuvolán
közremûködik: Neichl Norbert
(Belépõjegy: 800 Ft)

március 25-én
csütörtökön délután 6
órakor
DunaP'Art Filmklub
SZERELMES FRANCIÁK 
A FILMMÛVÉSZETBEN 
9 részes sorozat
7. PÁNIK
fekete-fehér, feliratos, francia
filmdráma, 95 perc, 1946
rendezõ: Julien Duvivier
író: Georges Simenon
szereplõ(k): Michel Simon 

Bevezetõt mond és a film után
elemzõ beszélgetésre invitál:
Tanner Gábor, a Filmkultúra
szerkesztõje
(Filmklub bérlet vásárolható)

március 26-án pénteken
délután 6 órakor
BERLIN, EGY NAGYVÁROS
SZIMFÓNIÁJA – vendégünk
ajánlásával
fekete-fehér, szöveg nélküli,
német dokumentumfilm, 55 perc,
1927
rendezõ: Walter Ruttmann
este 7 órakor
EGY CSÉSZE TEA 
KUKORELLY ENDRE íróval
TündérVölgy, avagy Az emberi
szív rejtelmeirõl – egy könyv
utóélete
Háziasszony: Berényi Marianna
újságíró
(Belépõjegy vetítéssel együtt 500 Ft)

március 30-án kedden
délután 5 órakor
VALAMIKOR RÉGEN...
Szentendrei utcák, házak,
emberek
3. A Belváros szíve, az öreg  Fõ
tér (második rész)
Török Katalin vetítéssel kísért 10
részes várostörténeti sorozata
minden hónap utolsó keddjén
(Belépõjegy: 500 Ft)

MOZIMÛSOR

március 19. péntek
17.30  KÕBE LEHELT LÉLEK-
Portréfilm  Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvészrõl(6o')
18.30 TOVÁBBÁLLÓK (98') 
kh 16
20:15 A SZÁLLÍTMÁNY (88')
kh.:16

március 20. szombat
10.00 BÁBSZÍNHÁZ
KAKAÓVAL: A TALIZMÁN-
Eszme 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')
kh.:16

március 21. vasárnap
14:00 51-ES BOLYGÓ (91')
kh.12
16.00 LIN CSI
VÁNDORLÁSAI – Irodalmi
találkozó SÁRI LÁSZLÓ íróval
és kisérõivel
17.30 JUNO (96') kh.:12
19.15 KAPITALIZMUS:
SZERETEM! (127') kh.:B.A.

március 22. hétfõ
18.00 TOVÁBBÁLLÓK (98')
kh.:16
19:45 KAPITALIZMUS:
SZERETEM! (127') kh.:B.A.

március 23. kedd
17.00 KAPITALIZMUS:
SZERETEM! (127') kh.:B.A.
19.30 TOVÁBBÁLLÓK (98')
kh:16

március 24. szerda
18:00 TOVÁBBÁLLÓK (98')
kh.:16
19.45 KAPITALIZMUS:
SZERETEM! (127') kh.:B.A.

március 25. csütörtök
17:00 41.MFSZ.
FELNÕTTFILM (10'),
BÁDOGVÁROS (27'), 
KOCSONYAEMBER (16') 
18.00 PÁNIK (95')
19:45 41.MFSZ. CATHRINE
MAGÁNÉLETE (15')
20:00 41.MFSZ.
KÖNTÖRFALAK (80') kh.:16

március 26. péntek
17.00 41. MFSZ A KECSKE-
MÉTI ANIMÁCIÓS FILM-
FESZTIVÁL DÍJNYERTES
FILMJEI
18.00 BERLIN, EGY
NAGYVÁROS
SZIMFÓNIÁJA (55')
19.00 EGY CSÉSZE TEA
KUKORELLY ENDRÉVEL
20.00 41. MFSZ. FATA MOR-
GANA (22'), ITT VAGYOK

Csobánka két arca
Természetfotó-pályázat

Az Oszoly Környezetvédõ Egyesület természetfotó-
pályázatot hirdet két kategóriában:

1. Környezetszennyezés, környezetkárosítás Csobánkán
2. Csobánka természeti szépségei

Nevezési lap és részletes kiírás március 21-tõl elérhetõ
a www.oszoly.hu honlapon
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Szentendre Város Önkor-
mányzata – az „Uszoda a
Szentendreiekért” program
keretében elkülönített
támogatási keretek felhasz-
nálásáról pályázatot ír ki

Az úszás sportág támo-
gatására elkülönített 5 millió Ft
összegre a következõ feltételekkel:

csak azon szentendrei bejegyzésû
sportegyesületek pályázhatnak,
melyekben az úszásban részt vevõ
gyermekek legalább 50%-a szent-
endrei;
azok nyújthatnak be pályázatot,
akik legalább 2010. januárjától
érvényes szerzõdéssel ren-
delkeznek úszósáv bérlésére (a
V8 Uszoda és Szabadidõ
Központban) az Aquapalace Kft.-
vel úszásoktatás, versenyúszás
céljára;
az egyesületnek nem lehet semmi-
lyen jogcímen tartozása sem az
uszoda, sem az önkormányzat
felé;
pályázni az úszósáv(ok) bérleti
díjának legfeljebb 80%-ra lehet 
– a bérleti szerzõdést mellékelni
kell – és a pályázatban a támo-
gatás mértékét is meg kell jelölni;
a pályázó tudomásul veszi, hogy a
támogatás utólagos finanszírozás-
sal történik, és az önkormányzat
közvetlenül az uszodának fizeti ki
a sávbérlet aktuális részét;
a támogatás 2010. december 31-
ig használható fel.

A vízilabda sportág támo-
gatására elkülönített 5 millió Ft
összegre a következõ feltételekkel:

csak azon szentendrei bejegyzésû
sportegyesületek pályázhatnak,
melyekben a vízilabdázó gyer-
mekek legalább 50%-a szent-
endrei;
azok nyújthatnak be pályázatot,
akik legalább 2010. januárjától
érvényes szerzõdéssel ren-
delkeznek úszósáv bérlésére (a
V8 Uszoda és Szabadidõ
Központban) az Aquapalace Kft-
vel vízilabda sportág edzéseinek
megtartására;
az egyesületnek nem lehet semmi-
lyen jogcímen tartozása sem az
uszoda, sem az önkormányzat
felé;
pályázni az úszósáv(ok) bérleti
díjának legfeljebb 80%-ra lehet 
– a bérleti szerzõdést mellékelni
kell – és a pályázatban a támo-
gatás mértékét is meg kell jelölni;
a pályázó tudomásul veszi, hogy a
támogatás utólagos finanszírozás-
sal történik, és az önkormányzat
közvetlenül az uszodának fizeti ki
a sávbérlet aktuális részét;
a támogatás 2010. december 31-
ig használható fel.

www.szentendre.hu

MUNKAVÁLLALÁSRA 
is alkalmas 
OKLEVELET ADÓ

MASSZÕRTANFOLYAM
indul 

SZENTENDRÉN április 15-én, 
BUDAPESTEN április 17-én  

Ára: 45 000 Ft (részletfizetés)

Tel.: 06-30/30-21-487

Nyilv. szám.: 14-0032-16

A Pilisi Parkerdõ Zrt. visegrádi
székhelyû központja pénzügyi-

adózási területre keres munkatár-
sat. Feladatok: ÁFA, társasági adó,
helyi adók, és egyéb adók analitikus
és fõkönyvi egyeztetése, bevallások
összeállítása, adózással kapcsolatos

koordináció. Elõny: felsõfokú gaz-
dasági végzettség, többéves szakmai

tapasztalat adózási területen. 
A jelentkezéseket fényképes szakmai

önéletrajzzal a penzugy@pprt.hu 
e-mail címre várjuk.

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 kíván-
nak a lehetõséggel, legkésõbb 
április 1-jéig jelezzenek vissza 
a dmh@dunakanyar.net címen.

ZÁVODSZKY ZOLTÁN
igazgató


