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Szentendrei
Kistérségi
Ipartestület
Szentendre,
Bercsényi u 3.
26/312 067, 0620-526 1609

www.szkit.hu, info@szkit.hu
INFORMÁCIÓVAL A SIKERÉRT

MEGBÍZHATÓ
IPAROST KERES?
VÁLASSZON
A SZENTENDREI
KISTÉRSÉGI
IPARTESTÜLET
TAGJAI KÖZÜL!
Legyen a tagunk! Miért?
• Mert összefogva könnyebb;
• mert több mint 100 éves ez az
érdekvédelmi szervezet;
• mert lakossági érdeklõdésre
tagjainkat ajánljuk;
• mert az ipartestületi tagságom
referenciát jelent;
• mert hasznos szolgáltatást
nyújt;
• mert az ipartestület honlapján
is megtalálnak;
• mert tájékoztatást kapok arról, ami a vállalkozásomat érinti;
• mert ipartestületi tagként kedvezményeket kaphatok;
• mert a vállalkozásommal sikeres akarok lenni
Legyen az ügyfelünk,
legyen a tagunk! Segítse
Ön is elõ, hogy településeinken a kistérségben
helyi vállalkozók, iparosok
kaphassanak munkát!

Beiratkozás a városi nevelõ-oktató intézményekbe
AZ ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ
ISKOLÁK

NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ
INTÉZMÉNYEK

Izbégi Általános Iskola
Szülõi tájékoztató: március 18., 16 óra, 14-16
óra között nyílt játszóház; beiratkozás: március
30. 12-17 óra, március 31. 8-17 óra.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
Beiratkozás: március 30. 12-17 óra, március
31. 8-17 óra.
Templomdombi Általános Iskola
Tájékoztató fórum: március 2. 17 óra;
beiratkozás: március 30. 12-17 óra, március
31. 8-17 óra.
Barcsay Jenõ Általános Iskola
Iskolába csalogató: február 25. 16.20-kor.
Nyílt órák: március 21. 8-tól 11-ig;
beiratkozás: március 30. 12-17 óra, március
31. 8-17 óra.

„AGY” Tanoda
Beiratkozás folyamatosan, (26) 311-387.
Dunakanyar Általános Iskola
Folyamatosan adnak tájékoztatást
telefonon: 06-30-499-9381.
Beiratkozás március 15-ig.
Szent András Óvoda
Személyesen, illetve telefonon lehet érdeklõdni: 311-608. Jelentkezési határidõ március 4.
Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda
Nyílt nap május 20.
Beiratkozni folyamatosan lehet: 302-835.
Napsugár Magánóvoda
Tájékoztató fórum, illetve beiratkozás elõre
egyeztetett idõpontban: 319-092.
Mary Poppins Óvoda
Tájékoztató fórum, illetve beiratkozás
folyamatosan: 313-957
Szentendrei Waldorf Óvoda
Tájékoztatás mind nap 14-tõl 17-ig:
06-30-448-3495, 06-20-537-1241.
Református Óvoda
Nyílt napok március 3-4.
Beiratkozás március 7-8-9.
Tel. 310-345.
Napháza Magánóvoda
Folyamatosan lehet érdeklõdni,
illetve beiratkozni: 06-20-428-3280.
Kis Kópé Kuckó családi napközi
Nyílt nap február 24., március 1.
Tel. 06-20-258-9806, 06-20-985-1686.

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ
ÓVODÁK
Nyílt napokat tartanak a tagóvodákban
egységesen április 4-tõl 7-ig, 8.30-tól 11 óráig.
Beiratkozás:
Hold utcában április 18-án, 8-12 óra között; a
Vasvári utcaiban április 21-én, 8-12 óra
között; az Izbégiben április 20-án, 8-12 óra
között; a Bimbó utcaiban április 18-án, 8-12
óra között; a Püspökmajoriban április 20-án
8-12 óra között; a Szivárvány tagóvodában
április 19-én, 8-12 óra között; a Hétszínvirág
tagóvodában április 19-én, 8-12 óra között.

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére
Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Ivancsics Ilona mb. igazgató
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
Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
szevi.ibolya@gmail.com
Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

CÍM
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BRUTTÓ ÁR

LEÍRÁS

Cseresznyés u. teteje

9188/1

1130

13.500 Ft/ m2

Cseresznyés u. teteje

9188/2

1127

13.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok

7275/9

7084

11.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok

7298

1336

11.500 Ft/m

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok

7299

1898

11.500 Ft/ m2

Tegez u.- Vesszõ u.

6723

4549

10.500 Ft/ m2

Tegez u.

6722

4017

10.500 Ft/ m2

Tegez-Táltos u.

6758

2165

11.000 Ft/ m2

Táltos u.

6757

1763

11.000 Ft/ m2

Barackos út

6995

7146

11.730 Ft/ m2

Nyerges u. és Táltos u. találkozása

6996

1515

11.270 Ft/ m2

Barackos u. és a Tegez u. találkozása

6698

6258

10.350 Ft/ m2

Szélkerék utca

3575/3

448

20.000 Ft/m

Cserkész utca

7282

300

10.000 Ft/m2

Vándor utca

9157

1277

Fõ tér 14.

2333/
2/B/1

85,24

Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u.
és a Barackos út találkozásánál. Örök
panorámás.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek
Az ingatlan a Szélkerék és az Egres utca között
belterületen, lakóövezetben fekszik.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb
részén a mûemlékvédelmi belvárosban
helyezkedik el, közel a Duna-parthoz. Az ingatlan bejárata a Jankó János u. felõl van.
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8.800 Ft/m2

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni.

www.szevi.hu

További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon a 26/503-377 telefonszámon kaphatnak.
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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:
kozerdeku-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 mell.
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Ügyelet: este 20 órától reggel
7.30-ig. Ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda, Kálvária
u. 26., T. 310-828)
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár (Paprikabíró u.
1/A., T. 310-868)
Minden szerdán Vasvári
Patika (Sas u.10., 312-825)
Minden csütörtökön
Pannónia Patika (Dózsa Gy. u.
20., T. 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. Tel. 319-354
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-óráig
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
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS

Képviselõi vélemények a költségvetési vitában
Mint múlt heti számunkban megírtuk, a február 10-i ülésen tárgyalták a képviselõk a város költségvetését. Hosszas
vita után végül 11 igen és 4 ellenzéki nem szavazattal elfogadta a képviselõ-testület Szentendre 2011. évi költségvetését.
A vitában minden képviselõ felszólalt és mindenkinek volt ötlete,
hogy mi mindenre volna jó még
további összegeket fordítani. A
Dumtsa Jenõ-terv végrehajtása
mentén haladó gazdálkodás, az
abban foglalt nagyprojektek megvalósítása, az országos pénzügyi
nehézségek és válsággazdálkodás
nyomán azonban nem lehet felelõsen további nagy összegû kiadásokat vállalni, így óvatos és gondos
gazdálkodás képét mutatta a beterjesztett költségvetési javaslat.
Magyar Judit (MSZP) elmondta,
hogy nem támogatja a beterjesztett
költségvetést. A tervezett hiány
mértékén túl az uszoda támogatását sem fogadja el, mivel elmondása szerint az nem számít
közfeladatnak, így nem is a városnak kellene finanszíroznia. Nem
tudja továbbá elfogadni a kötvénnyel történõ gazdálkodást és az
ingatlanértékesítésbõl tervezett 250
millió Ft-os bevételt, valamint átgondolásra méltónak ítélte a DMH
hasznosításának jövõbeni alternatíváit.
Dr. Dietz Ferenc (FIDESZ) polgármester kitért arra, hogy bár a fejlesztési hiány magas, a városi
nagyberuházások hosszú távú befektetésnek minõsülnek. Elmondta,
hogy az uszoda üzemeltetésére
koncessziós pályázatot írnak ki,
amelynek célja a még jobb szolgáltatás és a mûködési hiány megszüntetése. A DMH hasznosításának felvetésére reagálva azt válaszolta, hogy stratégiai cél a Dunakorzó kiemelt állami projektként
való megvalósítása, beleértve a
DMH épületét is. Utalt arra is, hogy
a testület aznapi döntése alapján
nemcsak a SZEI épülete újul meg,
hanem a P’Art házban új fogorvosi
és szájsebészeti központ is létre
jönne.
Tolonics Gyula (FIDESZ) frakcióvezetõ egyetértett a polgármester
szavaival, és derûlátásának adott
hangot az ország gazdasági irányváltása miatt. Elmondta, hogy nem
csökkent az állami támogatás, ráadásul a nemzetközi válság tombolása közben megújul egy városrész, lesz új gát, új belváros és új
rendelõ. Elmondta, hogy az egyéni
képviselõk nagyon hosszú igénylistát állítottak össze, de a szoros
költségvetés folytán ezeket egyelõre
tartalékba kell helyezni, így megvalósításukra csak az év közbeni
többletbevételek esetén van lehetõség. Kihangsúlyozta mindezek közül a Bogdányi utcai csapadékprobléma megoldását, a Móricz Zsig-

mond, a Bimbó, a Puskin, a Nap, a
Katona József utcák aszfaltozását, a
pismányi csapadékvíz-elvezetés
megoldását, a kerékpárutak kiépítését, a Bükkös-patak rendezését
és a lakótelepi fûtéskorszerûsítések
megoldásának fontosságát. Elmondta, hogy a nagyberuházásokat
le kell zárni és törekedni kell arra,
hogy mindezen igények teljesítéséhez bevétel-növekedést érjen el
a város, amely esetén hozzálátnak
ezen célok megvalósításához is.
Fülöp Zsolt (TESZ) szerint meg kellene vizsgálni, miért nem jut elegendõ forrás a kötelezõ feladatokra,
ugyanis elõször azokat kellene
ellátni, nem pedig az önként vállaltakat. Fontos szem elõtt tartani,
hogy közeledik 2013., a kötvény
törlesztésének kezdõ éve, így jobbnak tartaná, ha egy kiemelt feladatra biztosítanának több forrást, nem
pedig mindenhova egy kicsit.
Példaként említette az egészségügyi
hálózat egészének felújítását, tekintettel arra, hogy a város a rendelõintézet teljes megújításába belekezdett. Mindemellett úgy véli, a
média fejlesztése helyett a gyermekélelmezésre kellene többlettámogatást fordítani.
Zakar Ágnes (FIDESZ) szerint a
legalapvetõbb feladat teljesült: biztosították az oktatási intézmények
mûködését, melyek a város büszkeségei. Felvetette, hogy a korábban hosszú idõn keresztül önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó azon pedagógusok,
akik valamilyen, rajtuk kívüli okból
nem onnan mentek nyugdíjba (mert
pl. átvette az intézményt az egyház), kapják meg ugyanazokat a
támogatásokat, mint azok, akik a
továbbra is önkormányzati tulajdonban maradt intézetekbõl kerültek nyugdíjaztatásra. Továbbá kiemelte, nagy szükség van az oktatásban a fejlesztõpedagógusok és
iskolapszichológus mûködésére.
Török Balázs (FIDESZ) alpolgármester szerint az uszoda kihasználtsága jó, nagy igény van rá a
lakosság körében, ezért kár volna
megválni tõle, inkább a gazdaságosabbá tételén kell gondolkodni.
Fülöp Zsolt felszólalására reagálva
elmondta, hogy a Gesz költségvetésében szerepel a konyha felújítása,
valamint a szociális kiadások 10
millió Ft-tal növelten, összesen 105
millió Ft-os összegben kerültek
betervezésre a költségvetésbe.
Kun Csaba (KDNP) hozzászólásában elmondta, hogy alulfinanszírozottak az önkormányzatok, de
most készül az önkormányzati

reform, amire nagy szükség van.
Javasolta, hogy a Szentendre TVnek meghatározott feltételek mellett adjanak támogatást. Szerinte a
polgármesteri hivatal mûködési
költségeit alultervezték a tavalyihoz képest, és javasolta az iparûzési adóbevétel elõirányzat megemelését a városban zajló nagyberuházásokra való tekintettel.
Dr. Filó András (Jobbik) szerint az
egyes tételek nem „õszinték”. Például kisajátításokra, kártalanításra
100 milliót terveztek, de három
tételt is felsorolt, amit idén ki kell
fizetni, és összegük meghaladja a
tervezettet. Majd rátért a „vesszõparipájára”: hiányolta, hogy azoknak az intézményeknek a fenntartásához, amelyek szolgáltatásaiban
nem csak szentendreiek részesülnek (zeneiskola, tûzoltóság, SZEI),
nem járulnak hozzá a környékbeli
települések önkormányzatai. Kijelentette, hogy ezért nem fogja megszavazni a költségvetést.
Hidegkuti Gergely (FIDESZ) hozzászólásában az üdülõövezetekben
lévõ közösségi közlekedés támogatására hívta fel a figyelmet,
konkrétan a Barackos és a Boldogtanyai utakon. Elmondta, hogy
tavaszra dolgozzák ki a városüzemeltetési rendszert, és bár jelenleg
nincs forrás a megvalósításra, de
kérte, hogy legyen megtervezve e
feladat.
A hozzászólások végén szót kapott
Balogh Istvánné könyvvizsgáló, aki
elmondta, hogy a tervezet megfelel
a törvényi elõírásoknak, alkalmas a
rendeletalkotásra. Felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatnak
nagyon fegyelmezett gazdálkodást
kell folytatni, mint elmondta, a
pályázatok elõfinanszírozásúak,
ezért nagyon fontos, hogy az önkormányzat év közben is mindig fizetõképes legyen.
Az elfogadott költségvetésbõl kitûnik, hogy a képviselõ-testület a
nagyprojektek sikeres kivitelezését
kiemelt feladatnak tekinti, a lakosság életminõségének érdekében
a megszokott szolgáltatásokhoz
forrást rendelt, és azok a tavalyi,
vagy emelt összegben szerepelnek a
költségvetésben. Így a szociális juttatások, az iskolák, óvodák ellátása, a külön vállalt támogatási
alapok (babakötvény, környezetvédelmi-, szociális- stb. alapok), a
közterületek, az utak, járdák karbantartása, a lakossági tájékoztatások stb. Minden pénzügyi nehézség
dacára a munkahelyeket megmaradnak, és folytatódik a város
fejlesztése.

A polgármester
programja
Február 25. (péntek)
08.00
09.00
12.00

Tervtanács ülése
Álláspályázók meghallgatása
KMRFT ülés

Február 26. (szombat)
11.00
19.00

Bükkös-party
Civil bál a Városháza dísztermében

Február 28. (hétfõ)
15.30
16.30

Francia Intézet munkatársával
megbeszélés
Az OTP új fiókvezetõjével
megbeszélés

Március 1. (kedd)
09.00
13.00

Vezetõi megbeszélés
Nemzeti Fenntartható Fejlõdési
Tanács ülése a Parlamentben

Március 2. (szerda)
10.00
15.00
17.00

TÖOSZ Megyei küldöttválasztó fóruma a Városháza dísztermében
Vezetõi megbeszélés
Városfejlesztõ Egyesület ülése

Március 3. (csütörtök)
09.00
14.00
16.00
18.00

Vállalkozókkal megbeszélés
Szociális lakások témában egyeztetés
Losonci Miklós Emléknap a Városháza
dísztermében
Losonci Lilla kiállítás megnyitója a
Polgármesteri Galérián

Szomorúan tudatjuk, hogy
szeretett kollégánk,

dr. Hódsági Mária
gyermekorvos
67 éves korában
február 18-án
méltósággal viselt
betegségben elhunyt.
Temetése március 4-én,
pénteken 12.45-kor
Budapesten, a Farkasréti
temetõben lesz.
A gyászoló család és kollégái
Táviratcím:
Hajós Balázs,
1129 Budapest,
Felsõ Svábhegyi út 13.
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Ismét Torkos
Csütörtök!
A húsvét elõtti böjtidõszak
második napján, a hamvazószerdát követõ csütörtökön a
hagyomány megengedte
a húsfogyasztást, sõt kötelezõ
is volt a farsangi maradékok
elfogyasztása. E hagyomány
újjáélesztése az évrõl évre népszerûbb Torkos Csütörtökakció, amelynek keretében az
éttermek 50%-os kedvezményt
biztosítanak étel-ital áraikból
az adott napon. Ez évben erre
március 10-én kerül sor.

Harmónia nap
Természetgyógyászok, terapeuták
bemutatkozása: március 5., szombat, 10-18
óra, Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
Aula
10.05: Tao-Tai Chi bemutató
15.00: Tao-Tai-Chi - csináljuk együtt Molnár Csilla
Tao-tai Chi instruktor vezetésével
17.15: Tombolanyeremények átadása.
Az aulában folyamatos konzultációs lehetõség az
elõadókkal. Egyéni asztrológia, tarot, sorselemzés,
angyalkártya, illatesszenciák, vitaminok, Lenkeitermékek bemutatása. A büfében speciális finomságokkal, ízletes ételekkel vár mindenkit a Bükkös
Hotel fõszakácsa!
Szántó Piroska-terem
10.45: A Korokán: több mint masszázs. Balázs
Csilla reflexológus, masszázs-és korokan terapeuta
11.30: Hangtál terápia. Bodacz Zsolt terapeuta
12.30: Lélek-zet Kapu Egyesület bemutatkozása
13.15: Az érzelmek akupunktúrája. Nagy Júlia EFT
terapeuta és oktató
14.00: Angyalmeditáció. Szécsi Ildikó sorselemzõ
és terapeuta
15.45: Blokkjaink feloldása - Nyisztor Szilvia
16.30: A stressz okai és kezelése - Torner Noémi
kineziológus

Az alábbi éttermek várják
szeretettel és fél árral a
torkoskodni vágyó vendégeket:
Szentendrén a Chez Nicolas
Étterem, Corner Szerb Étterem,
Dézsma Étterem és Borozó,
El Mariachi Étterem,
Kereskedõház Café, Rab Ráby
Étterem és a Walkway
Palacsintázó és Étterem;
Pomázon a Café Kara –
Keleti Kávézó;
Szigetmonostoron
a Bacchus vendéglõ;
Budakalászon a Schieszl
Vendéglõ és Borház.
AZ ASZTALFOGLALÁS AJÁNLOTT!

Barcsay-terem
10.45: Mi a TM meditáció? Sebestyén Mariam
(transzcendentális meditációt oktató tanár)
11.30: A Gyógyító tudat, név-numerológia - Urbán
Tamás pszichológiai mentor
12.30: Holistic pulsing. Kemenyeczky Edit természetgyógyász, lélekmasszázs és fitoterapeuta)
13.15: Miben segít nekünk az asztrológia? Karsai
Katalin asztrológus
14.00: Hellinger–féle családállítás. Kiss Péter
terapeuta
15.45: Ébredjetek! Domokos Erzsébet (Ébredés
Egyház Spirituális Közösség)
16.30: A tudat-alapú oktatás. Schwarcz Mária
(Nõk a Teljes Tudásért Alapítvány) filmvetítéssel
Belépõ: felnõtt: 500 Ft,
gyermekeknek ingyenes!

A jó célhoz jó kommunikáció kell
Sikerrel zárult az Új irányok a civilkommunikációban címmel megrendezett Civilkomp konferencia, a társadalmi célú kommunikáció 8. fóruma. A témák közül nagy érdeklõdést váltott ki a forrásteremtés, a
viselkedés-lélektan, az érdekérvényesítõ kommunikáció pszichológiája,
a nagyvállalati PR-es döntésének háttere, a közösségi portálokon való
hatékony megjelenés, valamint a médiába való bekerülés fortélyai.
Élénk figyelem kísérte Klausz Melinda, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának marketingvezetõje elõadását, aki számos példát
sorakoztatott fel a gerillamarketing eszköztárából.
Másnap az Agresszivitás kontra asszertivitás címû minitréningen a
gyakorlatban is lehetõséget kaptak a résztvevõk kipróbálni néhány
technikát. A helyzetgyakorlatok során választ kaptak az „Ilyen vagyok,
így hatok?” kérdésre.
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Díszoklevelek
adományozása
Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevelet adományoz azoknak a pedagógusoknak, akik 50, 60, 65 illetõleg
70 éve szerezték meg diplomájukat, és legalább
30 évet eltöltöttek a nevelõ-oktató munkában.
A díszoklevél adományozásának elindításához szükséges kérelmet – mely tartalmazza az igénylõ születési nevét, születési idejét, helyét, adóazonosító
jelét, valamint édesanyja leánykori nevét is – a nyugdíjas pedagógus mûködésének az elõírt idõre kiterjedõ, a pedagógiai tevékenységet is tartalmazó önéletrajzával, az utolsó munkahelyének támogató
javaslatával, a szakképesítést tanúsító oklevelének
másolatával Szentendre Város Polgármesteri Hivatal
Iktatójában kell leadni március 18-ig
Amennyiben a kérelmezõ pedagógus az Apor Vilmos
Katolikus Fõiskolától korábban már részesült jubileumi oklevélben, akkor annak fénymásolatát szíveskedjék mellékelni kérelme mellé.
Kérjük a pontos címet és telefonszámot is közölni!
Érdeklõdni az 503-332-es telefonon vagy az ügyfélfogadási napokon személyesen Schinkovits Lajosné
oktatási referensnél lehet.

Reklámszabályozás
A kommunizmus áldozatainak emlékére szervezett
rendezvény hirdetõtábláinak a 11-es fõút mentén,
pénz ellenében történõ kihelyezéséhez kért Stiegler
Gábor engedélyt. A rendezvény méltó céljától
függetlenül a képviselõ-testület egyet értett abban,
hogy reklámfelületek elhelyezése csak a reklámrendelettel és a közútkezelõ hozzájárulásával engedélyezhetõ. Szentendrén nagy az igény a közérdekû
információk elhelyezésére, de gondolni kell mindeközben a városképre is. Az ülésen szóba került,
hogy ennek megoldására a PMK-nál és a Bükkös
pataknál lévõ hirdetõtáblák mintájára tájékoztató
táblák is kerüljenek kihelyezésre a városban. Az
egységes arculat megjelenítésével a képviselõ-testület a TDM-t bízta meg, a munkába bevonták a
fõépítészt és a Mûvészeti Tanácsot is, s elõreláthatólag tavaszra fejezik azt be.

Morva Gábor PR-szakértõ, a MPRSZ elnökségi tagja bevezette a hallgatóságot a reputáció világába. Bemutatta, mit ér a valóságban a hírnév, és mit kell tenni azért, hogy jó legyen a hírnevünk. Ismertette a
„goodwill PR” néhány fortélyát is.
A Civilkompon a társadalmi kommunikációról volt szó bõségesen.
Hasznos volt. A jelenlévõk értékes tudással, kapcsolatokkal gazdagodtak, új és gyakorlati információk birtokába jutottak.
Legközelebb a Magyar Marketing Szövetség keretein belül induló
Közéleti és Nonprofit-marketing Tagozat elsõ, ismerkedéssel egybekötött rendezvényén találkoznak a civilszféra képviselõi március 3án 14-15 óra között, amelyet az 1%-os kampányra felkészítõ tréninggel
összekötve rendeznek meg.
CIVILKOMP ALAPÍTVÁNY
TÁRSADALMI CÉLÚ KOMMUNIKÁCIÓ
TEL. (06-1) 478-9040/63, 06-30-910-1047
INFO@CIVILKOMP
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TÁJÉKOZTATÁS
A VÁROSVEZETÉSNEK
BENYÚJTOTT
PETÍCIÓRÓL
Szentendre képzõmûvész díszpolgárai és Szentendre mûvészeti
szervezeteinek képviselõi levelet
juttattak el dr. Dietz Ferenc polgármester úrnak és Szentendre
város
képviselõ-testületének,
amelyben egyet nem értésüket
fejezik ki a Szentendre Kulturális
Központ Nonprofit Kft. igazgatói
pályázata kiírásának elõkészületeivel.
A levélírók kérik a döntéshozókat,
hogy haladéktalanul vonják vissza a jogilag is aggályos pályázati kiírásra vonatkozó megbízást és
a pályázat elbírálására vonatkozó
felkéréseket. Kérik továbbá, hogy
haladéktalanul induljon meg az
egyeztetés a Városháza, a Nemzeti Erõforrás Minisztériuma, a
Pest Megyei Közgyûlés, valamint
Szentendre kulturális intézményei és civil szervezetei képviselõinek bevonásával annak érdekében, hogy megszülethessen a
város hagyományait, értékeit, az
ország kulturális szövetében betöltött helyét és a város teherbírását is figyelembe vevõ, fenntartható intézményi szerkezet.

Aláírók
SZENTENDRE VÁROS
DÍSZPOLGÁRAI:
Aknay János, Balogh László,
Csíkszentmihályi Róbert,
Deim Pál, Farkas Ádám
SZENTENDRE MÛVÉSZETÉÉRT
ALAPÍTVÁNY:
Farkas Ádám, Deim Pál,
dr. S. Nagy János, Urbán Ágnes
VAJDA LAJOS STÚDIÓ
KULTURÁLIS EGYESÜLET
részérõl:
Vincze Ottó, Aknay János,
Bereznai Péter, efZámbó István
SZENTENDREI RÉGI
MÛVÉSZTELEP KULTURÁLIS
EGYESÜLET
Szakács Imre
PÉTER-PÁL MÛVÉSZETI
EGYESÜLET
Pauli Anna

Tisztelt Szentendrei Mûvészek!
Tiltakozó levelükre az alábbiakat
tudom válaszolni.
1. Szentendre Város Önkormányzata ezután sem kívánja a
korábbi évekhez képest más
irányba fordítani a város kulturális életéért felelõs Kulturális
Központ tevékenységét.
Závodszky Zoltán korábbi igazgató, aki 2008. márciustól 2011.
február 6-ig vezette az intézményt, lemondása miatt az önkormányzatnak a Kulturális Központ
élére új vezetõt kell választania.
Egy 2008-as törvényi változás
miatt, miszerint „elõadó-mûvészeti szervezet” kategóriába tartozik a Kulturális Kft., csak a
törvényi szabályozás szerint írhatjuk ki, és nem „rendeljük meg”
az új igazgatóra vonatkozó pályázatot.
Ez pedig a következõ: az ilyen kategóriába esõ intézmények vezetõjének megválasztásakor kötelezõ
a pályázat kiírásánál és elbírálásánál szakmai bizottság felállítása, véleményének meghallgatása, melybe négy Elõadó-mûvészeti Tanács érintett szakmai kollégiuma által delegált személy,
egy Kulturális Minisztérium által
delegált személy és a munkáltatói
jogkör, vagyis az önkormányzat
által delegált két személy kerül.
Ez a bizottság JAVASLATOT tesz a
kiírónak a pályázat tartalmára, a
jelentkezõk meghallgatása után
pedig a vezetõ személyére, akirõl
végül az önkormányzat képviselõtestülete dönt. Ennek a szakmai
bizottságnak a felállítása decemberi felkérésünk után mostanra,
február közepére sikerült, ennyi
idõbe telt, amíg az elõbb felsorolt
szervek küldötteiket megnevezték.
„A munkáltatói jogkör a pályázati
felhívás elkészítésében való közremûködésre és a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel”(2008.évi XCIX.törvény
39§/6), mely bizottságnak tagjai:
Novák János, Gedeon József, Horányi László, Mácsai Pál az Elõadó-mûvészeti Tanácstól, Szakonyi Zsófia a Nemzeti Erõforrás
Minisztériumból, valamint dr. Török Balázs alpolgármester és Zakar Ágnes, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az önkormányzattól.
Az elõzõ lemondott ügyvezetõ és
az új beiktatása közti idõre, ami
kb. 2-3 hónap, ki kellett jelölnünk
egy átmeneti vezetõt. A képviselõtestület Ivancsics Ilona helyi színmûvészt bízta meg ezzel a feladat-

tal, akire a Szentendrei Nyár,
Szentendrei Teátrum programjának összeállítása vár ebben a
rövid idõben, természetesen a
közmûvelõdés, az újságkiadás, a
P’Art Mozi, a püspökmajori könyvtár mûködtetése is, melyek évek
óta ugyanazzal a kiváló munkatársi közösséggel, zökkenõmentesen mûködnek. A kötelezõ
eljárás be nem tartása a több milliós, Szentendrei Teátrumra lehívható támogatás elvesztését
jelentené, vagyis azt, hogy NEM
tudnánk színházi elõadásokat
szervezni a nyáron. A MûvészetMalom ebben az idõszakban nem
mûködik, a hamarosan kezdõdõ
felújítások miatt kiállításokat
2012-ig nem tud benne az önkormányzat rendezni.
Az ügyvezetõ személyére a lemondást követõen már másnap
kiírtuk volna a pályázatot, ha
nincs a korábban leírt törvény. Ha
ez megtörténhetett volna, akkor
mára már lezajlott volna az egész
pályázati eljárás, és átmeneti
vezetõre sem lett volna szükség.
2. A mûvészek tiltakozó levele
után már másnap dr. Dietz
Ferenc polgármester kezdeményezésére megbeszélés zajlott a
város vezetõi és a közismert kulturális szervezeteket képviselõ,
tiltakozó 10-12 mûvész között.
A pályázat kiírását vissza nem
tudtuk vonni, ahogy kérték, hiszen még ki sem írtuk. Kezdeményezésükre azonban a pályázat
kiírásához tanácskozási joggal
meghívtuk az általuk delegált
képviselõt, Pauli Annát, a PéterPál Mûvészeti Egyesület elnökét.
Észrevételeivel és a szakmai bizottság javaslataival megszületett
a pályázat kiírásának tervezete a
bizottság február 17-én tartott
ülésén, melyet minden résztvevõ
véleményezhet, a mûvészeti
egyesületeket is beleértve, és
ezeket a véleményeket figyelembe
véve írja ki az Önkormányzat Jogi
és Kulturális Bizottsága a vezetõi
pályázatot.
A február 17-én ülést tartó szakmai bizottság minden tagja egyetértett abban, hogy a közmûvelõdéssel, a SzeVi újság kiadásával, a MûvészetMalom mûködtetésével, a városi mozi üzemeltetésével, a fesztiválok és a Szentendrei Nyár, Szentendrei Teátrum
programjainak szervezésével foglalkozó Kulturális Központ élére
egy olyan igazgatót keresünk, aki
amellett, hogy kitûnõ szervezõ,

alkalmas nemcsak hazai, hanem
külföldi pályázatokon való indulásra is, és tovább tudja vinni,
illetve építeni tud az itteni
képzõmûvészeti, elõadó-mûvészeti és más mûvészeti, kulturális
hagyományokra is. A törvényi
szabályozás szerint a pályázat 45
napig kötelezõen felkerül a Kulturális Minisztérium honlapjára
is. A korábbi pályázati tapasztalatok alapján – 2008-ban 13 jelentkezõ volt – most is nagy érdeklõdésre számítunk.
3. A döntéshozatalnál, az elõbb
leírt, javaslatot tevõ szakmai
bizottság és a képviselõ-testület
döntése között ott van még az
Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága (OKB), melynek feladatai között van a kulturális, mûvészeti életre vonatkozó kérdések megtárgyalása,
testületnek javaslattétel. Az OKB
hét tagja között van képzõmûvész
Páljános Ervin személyében, aki
természetesen feladatának érzi az
ügyben való aktív közremûködést.
A Mûvészeti Tanácsból pedig
Vincze Ottót, a Vajda Lajos Stúdió
elnökét kértem fel az OKB elnökeként a várost érintõ mûvészeti
kérdésekben való közremûködésben. Véleményükre az OKB a Kulturális Központ vezetõjének megválasztásakor támaszkodni fog.
4. A MûvészetMalom átépítése,
felújítása idején a 2011-es év
fontos feladata lesz a Malom
koncepciójának elkészítése. Polgármester úr 2009 szeptemberében kérte fel Závodszky Zoltán
igazgatót elõször, hogy készítse el
a MûvészetMalom mûködésének
koncepcióját, mely többszöri kérés
ellenére sem történt meg. Ez a
feladat a Kulturális Központ új
vezetõjére vár. A Malom-koncepció elkészítésekor figyelembe kell
venni a mûvészek már korábban
elkészített elképzeléseit.
A megbeszélés ígérete szerint a
hamarosan felállításra kerülõ
szentendrei Mûvészet Platform
konkrét javaslatokat fog tenni a
MûvészetMalom jövõje és a szentendrei mûvészeti élet fellendítésére. Az OKB és a város mindenképpen számít a mûvészek
elképzeléseire a MûvészetMalom
végsõ koncepciójának kialakításában, ahogy a város valamennyi mûvészeti életet érintõ
más kérdésében is.
ZAKAR ÁGNES
képviselõ, az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke
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Helyzetkép a Petzelt szakiskoláról
Szándékunk szerint a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskolával kapcsolatos lényegi információk megismerése nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy a szülõk és az intézmény mûködésében érdekelt szervek valós képet alkothassanak az itt folyó
munkáról. Ezért szükségesnek érezzük egy beszámoló keretében nyilvánosságra hozni az intézménnyel kapcsolatos tényeket,
eredményeket, a jelenleg is zajló munkafolyamatokat.

A

nnak ellenére, hogy hazánkban számos oktatási intézményt kellett
az anyagi nehézségek
következtében bezárni, a Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola mûködését Pest Megye
Önkormányzata ebben a kedvezõtlen helyzetben is igyekszik a
lehetõségeihez mérten biztosítani. Az iskola bõvítésével kapcsolatos munkafolyamatok 2007
óta stagnálnak. Bár tudjuk, hogy
az épülettel kapcsolatos problémák végleges megoldását kizárólag az építkezés befejezése
jelentheti, a 2008-as igazgatóváltást követõen szünet nélkül
dolgozunk a körülmények javításán.
Ebben nagy segítséget jelent az
iskola iránt elkötelezett tanári
kar, valamint az itt tanuló diákok
szerepvállalása. Feltétlenül meg
kell említenünk a szülõk önzetlen
segítségét. Diákságunk nagy része Szentendre és a környezõ
települések lakója, de nem ritka,
hogy Budapesten élõ családok is
választják iskolánkat. Örülünk,
hogy a minket választó diákok
szüleinek fontos szempont az,
hogy egy kulturált, nyugodt kisvárosban tanulhat gyermekük.
Célkitûzésünk, hogy diákjaink
számára megfelelõ szintû oktatást biztosítsunk, annak ellenére,
hogy helyenként komoly megpróbáltatásokkal kell szembenézzünk. Az iskolával kapcsolatban
álló szakmai képzõhelyek rendszeres pozitív visszajelzései is
megerõsítenek bennünket abban,
hogy megfelelõen végezzük munkánkat. Mindannyiunk közös
érdeke, hogy az iskolában végzett
diákok piacképes és szakmailag
elismert végzettséghez jussanak.
Azért, hogy céljaink megvalósulhassanak, számos intézkedést,
fejlesztést vittünk véghez. Folyamatosan igyekszünk pályázatok
útján növelni iskolánk és nálunk
megszerezhetõ végzettség értékét.
Az alábbiakban, a teljesség igénye
nélkül szeretnénk említést tenni
az elmúlt két évben történt eredményekrõl.

6

Eredményeink
Iskolánk filozófiája, hogy a legfontosabb értéket az itt tanuló
diákok képviselik. Jelenleg is számos mobilitási pályázatunk vár
elbírálásra, amelyek reményeink
szerint diákok és tanárok számára új perspektívák megismerését teszik majd lehetõvé külföldi helyszíneken.

mal támogatják iskolánkat. A
szakképzési támogatás révén a
váci, Naszály-Galga TISZK partnerintézményeként több millió
forintos eszközpark-bõvülés történt. Villanyszerelõ tanulóink
számára sikerült új mérõmûszereket beszereznünk. Ugyancsak
szakképzési forrásból jutottunk
hozzá korszerû pénztárgépekhez
kereskedõ tanulóink számára,
valamint vendéglátó ipari eszközökhöz, berendezésekhez.

Pedagógusaink

Az elmúlt két esztendõ során az
iskola épületében számos felújítást végeztünk. Ennek keretében
mindkét emeleten festés-mázolás
történt, valamint a tornaterem is
új burkolatot kapott. A tornateremben és az öltözõkben emellett tisztasági festés is volt.
A modernizáció keretében az
épület valamennyi helyiségében
„egészséges” világítótesteket szereltünk fel, amelyet a „Szemünk
fénye” program keretében a fenntartó biztosított.
A decentralizált pályázatokon
elért sikereinknek köszönhetõen
mintegy 20 laptoppal, számítógépekkel, projektorokkal, valamint két felszerelt multimédiás
kocsival gazdagodott iskolánk.
Ennek köszönhetõen szeptembertõl bevezettük az elektronikus
naplózást, amelynek segítségével
a szülõk folyamatosan figyelemmel kísérhetik gyermekeik érdemjegyeit, hiányzásait.
A szakképzésben érdekelt munkahelyekkel kiváló kapcsolatot ápolunk, amelyek számos alkalom-
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A Petzelt József Szakközépiskola
és Szakiskola tanári karának több
mint egyharmada vonult nyugdíjba az elmúlt pár esztendõben.
Igaz, már nem vesznek részt az
iskola mindennapi munkájában,
mégis örömet jelent számunkra,
ha a már nyugdíjba vonult vagy
más pályát választó kollégák
figyelemmel kísérik munkánkat,
aggódnak az intézmény sorsáért.
Fontos számunkra, hogy a múltban elért eredményekhez méltóan
folytassuk a munkát. Mára sikerült egy lendületes, jól képzett
tanárokból álló közösséget teremtenünk. Büszkék vagyunk
arra, hogy valamennyi közismereti tárgyat tanító tanárunk
pedagógus végzettséggel rendelkezik. A szakmákat oktató kollégák szakmájuk elismert képviselõi, úgy a városban, mint országos szinten. Fontosnak tartjuk,
hogy õket is példaképnek tekinthetik diákjaink, hiszen tudjuk,
hogy napjainkban a példaadás
különösen fontos egy értékválsággal küzdõ világban. Bízunk
abban, hogy a közös munka igazi
közösséggé kovácsol bennünket.
Ezt a hitünket erõsíti, hogy február elején többnapos csapatépítõ
tréningen vett részt a tantestület,
amelyre a TÁMOP 2.2.3-as projekt
keretében került sor Egerben.

Nehézségeink
Eredményeink mellett nem tagadhatjuk nehézségeinket sem. Egy
már elkezdett és igen elõrehal-

adott állapotban lévõ építkezés és
iskolabõvítés jelenleg kényszerszünetben áll bizonyos adminisztratív, illetve jogi kérdések
megoldatlansága miatt. Ez az
állapot nagy terhet ró mind a
diákságra, mind a tanári kollektívára és az iskola egyéb dolgozóira is. Félbehagyott építkezés,
átmeneti állapotok, szûkösség.
Ezek jellemzik mindennapjainkat.
Minden nehézség ellenére optimizmusra ad okot fenntartónk,
Pest Megye Önkormányzata
ígérete, hogy az építkezés folytatódni fog, és záros határidõn
belül befejezõdik az elkezdett
munka.
Ha a jövõrõl beszélünk, akkor azt
csakis hittel és optimizmussal
tehetjük, mert gyermekeinknek
ezt kell sugallni, minden cselekedetünkkel, gondolatunkkal,
kimondott vagy kimondatlan
szándékunkkal. Csak az tud megvalósulni, amit remélünk, elképzelünk és minden erõnket megfeszítve naponta teszünk is érte.
Nagy várakozással tekintünk a
most formálódó új Közoktatási
Törvény és a szakképzést átalakító döntések elé. Azon vagyunk minden erõnkkel, hogy a
változó feltételekhez jól alkalmazkodva stabil szakképzõ intézményt tudjunk mûködtetni.
Annak érdekében, hogy a jövõben
elkerüljük iskolánkkal kapcsolatban az információ hiányából
adódó félreértéseket, szándékunkban áll, hogy folyamatosan
hírt adjunk az intézményünkben
zajló eseményekrõl, fejlesztésekrõl és aktuális eredményeinkrõl. Reményeink szerint következõ híradásunk egy örömhír
lehet, ugyanis február 25-én pénteken immáron sokadik alkalommal vesznek részt vendéglátós
diákjaink Tata város Farsang
Kupa versenyén. Mindeddig még
nem tértek haza érem nélkül.
SOLYMOSI CSILLA
igazgató

BERTA ILDIKÓ
ált. igazgató-helyettes

HALUSZKA TIBOR
szakmai igazgató-helyettes

VÁROS

Tolvajok okoznak feszültséget
és áramszünetet
Sorozatossá váltak a kábel- és olajlopások a környékbeli transzformátorállomásokon, emiatt
gyakran több órára is szünetel egy-egy városrészben az áramszolgáltatás. Az ELMÛ együttmûködik a rendõrséggel a nagyértékû károkozások felderítése érdekében, de a lakosság segítségét is kéri az ügyben.

A

rendõrkapitánysággal
szembeni tér, a Kert utca, a Martinovics utca, a
Vizes Nyolcas Uszoda
és Szabadidõközpont alatti terület, az uszoda mellett lévõ lakópark mélygarázsa és a Püspökmajor lakótelep – csak néhány
azon helyszínek közül, ahol az
elmúlt hetekben ismeretlen elkövetõk feltörték a trafóházat, veszélyeztetve ezzel a környék
áramellátását.
2010-ben Szentendrén és környékén hat alkalommal fordult elõ,
hogy réz alkatrészeket, vagy olajat próbáltak ellopni a transzformátorokból, alkalmanként 300
ezer és 1,5 millió forint közötti
kárt okozva. A tettesek két értékes elemet vesznek célba a telepített házikókban: a fémet és az
olajat. A párosan kötegelt kábeleket sok esetben feszültségmentesítés nélkül vágják szét, és egyegy darabot emelnek ki belõle. Így
az áramellátás ugyan nem szûnik
meg azonnal, de a megmaradt
vezetékszakaszok hamar túlmelegednek, ami komoly veszélyt jelent. Csak a kábelek lopásával
több mint 100 millió forint kárt
okoztak eddig. A trafókban mintegy 600 liter olaj található, ezt is
elõszeretettel csapolják meg, és
különbözõ munkagépekben hasznosítják. A károk elhárítása az
észleléstõl számítva órákba telhet, addig áram nélkül maradnak
lakóházak, iskolák, egészségügyi
intézmények, miközben a lakók

az áramszolgáltatót szidják, mit
sem sejtve a valódi okokról.
Ilyen és hasonló esetek sajnos
nemcsak Szentendrén fordulnak
elõ: Leányfalu és Tahitótfalu éppen annyira bejáratott célpont a
nagy szak- és helyismerettel, s
nem utolsósorban bátorsággal
rendelkezõ tolvajoknak, mint a
budapesti belváros és az északbudai kerületek. Az említett
„megélhetési bûnözéshez” képest
az elosztószekrények zárainak
megtöltése pillanatragasztóval
csak diákcsíny. A szakemberek
panaszkodnak: ha egy baleset
során például áramtalanítani kell
a környéket, néhány perc helyett
akár fél órába is telhet, mire
felfeszítik a szekrényajtót, és
lekapcsolják a rendszert, s addig
a mentési munkálatok lehetetlenné válnak.
Természetesen az áramszolgáltató sem nézi ölbe tett kézzel a
lopásokat. Az ELMÛ biztonsági
õrök segítségét is igénybe vette az
esetek után, és folyamatosan
kapcsolatot tart több illetékes
hivatallal. A rendõrséggel és a
színesfém-kereskedelem ellenõrzéséért felelõs Vám- és Pénzügyõrséggel (új nevén Nemzeti Adóés Vámhivatal) jó kapcsolatot
kialakítva, a rendelkezésre álló
információt megosztva, több tagból álló olyan bûnszövetkezeteket
tudtak felszámolni, amelyek színesfémlopásra rendezkedtek be.
Ezenkívül lopásjelzõ, mozgásérzékelõ berendezéseket is telepítet-

tek, amelyek sok esetben hiúsították meg a tényleges bûncselekmény elkövetését. Ez esetben
„csak” a rongálás által okozott
károkat kellett helyreállítani.
Egy-egy épített házas transzformátor vagy oszlopranszformátor
rongálása és alkatrészeinek,
valamint a benne található olajnak – ami a szigetelést és a hûtést
szolgálja – a lopása a tolvajoknak
alkalmanként néhány tízezer
forintos hasznot jelent, az áramszolgáltatónak azonban több milliós kára keletkezik. Azon túl,
hogy a berendezés minden esetben – sokszor javíthatatlanul –
meghibásodik, a kifolyó olaj utáni
környezetszennyezés megszüntetése is feladat, az áramszünet
miatti kellemetlenségekrõl nem is
beszélve.

Kérik a lakosság
közremûködését is a tolvajok
kézre kerítésében.
Ha bárki gyanús alakokat lát
a trafóházak környékén, vagy
ELMÛ felirat nélküli autóval
érkezõ „álszerelõket”, azonnal
hívja az áramszolgáltató
telefonszámát:

06 40 38 38 38
hogy a szakemberek tetten
érhessék az elkövetõket!

- BT -

Pincér, fizetek!
„Sokat iszol mostanában! Már megint
ittál! Lehelj rám! Ez
így nem mehet tovább!
Szedd már össze magad!”
– és így tovább.
Hányszor, de hányszor hallgattam ezeket, és hányszor, de
hányszor
nem
érdekelt.
Pedig
éreztem,
gáz van.
Nem volt
bátorságom
szembenézni
önmagammal, és megkérdezni:
„Haver, neked problémáid vannak az alkohollal?” „Á, nincsenek, megiszom én is a magamét,
mint bárki más, de ez rendben
van” – hazudtam volna szemrebbenés nélkül magamnak.
Akkoriban mindig hazudtam
magamnak és másoknak is.
Most itt van néhány kérdés,
amelyekre ha õszintén válaszolok, talán tisztulhat a magamról kialakított kép:
• Iszom, mert félénk vagyok
mások társaságában?
• Iszom, hogy megszabaduljak
félelmeimtõl, bajaimtól?
• Elõfordult már, hogy egyedül
ittam?
• Hiányoztam már valahonnan,
mert elõzõ este többet ittam a
kelleténél?
• Volt már bûntudatom az ivás
miatt?
• A nap meghatározott szakában kívánom az italt?
• Okozott már alvási problémákat az alkohol?
• Másnap reggel kívánom az
alkoholt?
• Olykor azért fogyasztok alkoholt, hogy nagyobb legyen az
önbizalmam?
• Volt már emlékezetkiesésem
az alkohol miatt?
Még valami. El tudom kerülni a
„néha”, „talán”, vagy az „egyszer-egyszer” típusú válaszokat, ha törekszem igennel
vagy nemmel felelni. Hajrá!
CS. F.
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Háromgenerációs
családi vállalkozás
Máté Imre, az április elsején 28 éves fennállását ünneplõ
Máté Fotó Optika tulajdonosa nemrégiben ünnepelte 80.
születésnapját, melyhez ezúton is szívbõl gratulálunk.
A mai napig aktívan dolgozó Máté Imre 1958-ban tette le a látszerész
mestervizsgát. Szakmai pályafutását az Ofotért vállalatnál kezdte,
majd a Rákóczi úti fotóáruház vezetõje lett. Városunkban akkoriban
nem volt ilyen jellegû szaküzlet, ezért feleségével – aki a volt Tolbuchin
körúti, most Vámház körúti üzlet vezetõje volt - elhatározták, hogy
magán optikai szaküzletet nyitnak.
1983 áprilisában alapította meg a saját nevét viselõ üzletet a
Sztaravodai úton. A kezdetben többféle árucikket forgalmazó, de ma
már kifejezetten fotó-optika üzlet hamarosan ismert és népszerû lett.
Az üzlet szolgáltatásai közé tartozik a digitális és analóg minilabor,
igazolványkép-készítés, fényképezõgépek és egyéb fotófelszerelések
széles kínálata; optika területén pedig a látásvizsgálat, saját mûhelyben szemüvegkészítés, illetve keretek nagy választéka. A kellemes
családi környezet és a szakmai tudás miatt a vevõk szívesen visszajárnak. Bár a gazdasági válság náluk is éreztette hatását, az így kiesett
forgalmat igyekeznek piackutatással és akciókkal pótolni.

Az üzletet felesége elhunyta óta lányával, Andreával közösen vezeti.
Lánya szintén az Ofotértnél kezdte látszerész pályafutását, 1992-ben
optometristaként végzett, majd 2002-ben elvégezte a kontaktológusi
tanfolyamot.
A család harmadik generációja, a szakmai hagyomány folytatója Imre
unokája, Metzger Alexandra a Semmelweis fõiskolán optometrista
szak-irányon tanul, de a tanulás mellett rendszeresen segít az üzlet
B. CS.
vitelében.

BOTÁR EMIL
Területi
Képviseleti Iroda
2000 Szentendre,
Kisforrás utca 19.
Tel.: 0626315387
Mobil:
06209584389
E-mail:
emilbotar@t-online.hu

A jövõ mindig biztató

H

etek óta tartja izgalomban a hazai
közvéleményt a magánnyugdíjpénztárak államosítása. Elsõsorban azokat, akik 1997-tõl kezdve e
pénztárak tagjai voltak, s ennek a rendszernek az államival szembeni elõnyeiben
hittek. Azokat, akik eddig a magánnyugdíjpénztárak kedvezõ befektetéseiben bízva
vélték öregségüket biztosabbnak, s most az
„államiba visszacsúszva” csalódottak és ingerültek. A nagy visszhangot és bizonytalanságot keltõ intézkedés hullámai mindmáig nem csitultak el, az embereket igencsak foglalkoztatja a húsbavágó kérdés.
Elsõsorban ez indokolta, hogy a Rotary Club Szentendre vendégül hívja
február 17-i klubülésére prof. dr. Mészáros Józsefet, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatóját. A téma természetszerûen a mai nyugdíjhelyzet volt. A vendég nem volt tehát könnyû
helyzetben. Ahhoz, hogy hallgatóinak világos képe legyen az adott
kérdésrõl, egy részletes, igen informatív történeti bevezetõt tartott a
nyugdíjrendszer kialakulásáról és történetérõl. Az ipari forradalom
korától, amikor is kialakult a biztosítotti rendszer, egészen napjainkig.
Meghökkentõ tények és adatok kerültek elõadásában felsorolásra. Az
átlag magyar állampolgár annyit tud a nyugdíjról, hogy jövedelme egy
részét évtizedeken át befizeti a nyugdíjkasszába, s ennek fejében az
államtól nyugdíjat kap élete végéig, amelynek kiszámítása – számára
gyakran szinte megoldhatatlan feladatnak bizonyul – a mindenkori
rendeletek függvénye. Természetesen mindenki magas nyugdíjra
vágyik, befizetései mértékétõl függetlenül. Az elõadás résztvevõi
meglepve hallgatták a tényeket, számokat, logikus összefüggéseket,
hiszen többségük nem is gondolta végig, mennyi mindentõl függ a
nyugdíj mértéke. Azt, hogy a 3 millió magyar nyugdíjas havi költségvetése a gazdasági helyzettõl, a népesség gyarapodásától és a
várható élettartam növekedésétõl egyaránt függ. A statisztikai adatok
is megdöbbentettek mindenkit: az átlag magyar nõ például 23 évig él
nyugdíjban, Magyarországon pedig 1,36 gyerek a szaporodási ráta
(míg a mélyen hívõ, katolikus Olaszországban még ennél is alacsonyabb, 1,12). Megvilágosodott számára verge az, hogy mi az a
„felosztó-kirovó” nyugdíjrendszer, ugyanis ebben a befizetések
automatikusan kifizetésre kerülnek a nyugdíjasoknak. És a számok
tükrében sokkal érthetõbb, világosabb, elfogadhatóbb lett a nyugdíjrendszer átalakítása is.
Nincs más út – állította a fõigazgató. A mostani intézkedés levegõhöz
juttatta a költségvetés hatalmas hiányai miatt nehéz helyzetben levõ
kormányt. A jelen talán kissé felhõs. A jövõ, véleménye szerint, azonRAPPAI ZSUZSA
ban mindig biztató.

TAVASZI ZSONGÁS
A BARCSAY JENÕ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
MÁRCIUS 6-ÁN, VASÁRNAP 15-TÕL CSALÁDI PROGRAMOK
MINDEN MENNYISÉGBEN:
• Koós Réka énekel
• a Szentendrei Kelemen Ryu gyermek- és felnõtt csoportjának ju jitsu bemutatója
• Ádok Zoli dalaival talpra állítja a táncos lábúakat
• Bemutató és vidám tánctanulás kicsiknek és nagyoknak, salsa zenére a
szentendrei Bailar tánciskola tanárainak vezetésével
Finom, házias büfé
Gyere el, és vegyél részt te is a tavaszi zsongásban!
Belépõk: gyermekeknek 500 Ft, felnõtteknek 700 Ft, családoknak 2000 Ft.
A PROGRAMOT A PILISSZENTLÁSZLÓI KÉKVÖLGY WALDORF ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUM FELSÕ TAGOZATA ÉS TANÁRAI SZERVEZIK, A TELJES
BEVÉTELT A GYERMEKEK NYELVI CSEREPROGRAMJÁRA FORDÍTJÁK.
TEL. 70-504-2380.
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GYEREKEK

Tízmilliót egy csapásra!
Szentendre, Vasúti villasor 3/B.
06-30-20-28-233
www.bonitagyermekcentrum.hu
Évek óta halljuk a szülõk panaszát:
– Nem vették fel a gyermekemet az
óvodába, pedig már igényli a kortársakkal való együttjátszást! Életkorának megfelelõ kis csínytevéseit az 1-2
éves kistestvére szenvedi el otthon,
aki szegényke már a megszületésével
elvágta az utat a nagytesó óvodai
beiratkozása elõl. Az anya idejének jó
részét a kicsi védelme és a nagy fegyelmezése teszi ki, pedig szeretne
kicsijének is hasonló nevelést nyújtani, mint annak idején a nagynak. Az
a sok nyugodt, kettesben töltött mondókázás, éneklés, tánci-tánci, építõkockázás, kirakózás, a közös séták és
felfedezések mind elmaradnak, illetve
nem ugyanazzal az intenzitással és
figyelemmel történnek, mint az elsõ
gyermeknél. Hiszen az anyának meg
kell osztania a figyelmét, így semmiképp nem tudja ugyanazt nyújtani a

kicsinek. Ráadásul a nagy féltékeny,
még azt a kevés idõt sem engedi át
anyából a kis trónbitorlónak, amit
anya ügyesen megpróbál a helyzetekbõl „kilopni”. Az anya állandó lelkiismeretfurdalással küzd, a kicsi pedig a
kisgyermekkori tanulás szempontjából
oly szenzitív idõszak anyával töltendõ
idejének csekélyebb kihasználása
miatt nem ugyanolyan esélyekkel
indul az iskolai és életbeni megmérettetés felé, mint nagytestvére. És az
érzelmi oldalról még nem is szóltunk.
Hát, kedves Olvasó, ez nem igazságos,
ugye? Beszélgettem óvónõkkel a
témáról, hogy próbáljunk valamilyen
megoldást találni. Megtudtam, hogy
az óvodai férõhelyek jórészt azon is
múlnak, hogy sok nagycsoportos gyermek nem megy iskolába, mert még
nem iskolaérett. A Nevelési Tanácsadó
helyhiány miatt csak a legnagyobb
problémákkal küszködõ gyermekeket
tudja fogadni, így a gyermekek jó
része 7,5-8 évesen kerül iskolába.
Igen ám, de attól, hogy várnak még
egy évet, és közben – bizonyos, a tanuláshoz szükséges részképességek
kialakulásához – nem kapnak szak-

Jókívánság

szerû segítséget, az iskolaérettség
még nem fog kialakulni. A gyermek
esetleg mechanikusan megtanulja a
betûket és a számokat, így az iskolában sokszor unatkozik, és magatartásával nehezíti az oktatást. Így végül
egy rossz magatartással megbélyegzett tanulóvá válhat, aki pedig egyszerûen csak a körülmények áldozata
lett.
Nem kell, hogy így legyen! Van
megoldás! Az óvónõk, szülõk már
hamar meglátják, ha egy kisgyermek
képességfejlesztésre szorul. A zsúfolt
óvodában az elfoglalt óvónõknek
nincs módjuk egyéni vagy mikrocsoportos fejlesztésre. Szerencsére már
Magyarországon is jelen vannak a
Nyugaton már évtizedek óta mûködõ
képességfejlesztõ intézmények, tele
olyan érdekes és sosem látott, kitûnõ
mozgás-, szociális- és kognitív funkciókat erõsítõ fejlesztõjátékokkal,
melyekkel az iskola-elõkészítés folyamata, a problémák megszüntetése
örömteli játéktevékenységbe ágyazottan folyik. Az eredmény? A nagytestvér idõben mehet óvodába, majd
iskolába. A kistestvér anyával lehet
otthon kettesben, majd egy esetleges
újabb kistestvér születése esetén õ is
idõben mehet óvodába. A sok játékos
fejlesztésnek is köszönhetõen az iskolai tanulás sikeres lesz, a gyermek
önbizalommal telve indul az életbe. A
középsõ tesó is. A kistesó is. A család
nyugodt, boldog és büszke. Mi több,
Magyarország is végre nyugodt, boldog és büszke! Kevesebb beteg, alkoholista, hajléktalan…
Hányat is egy csapásra? Legalább
ezret, sõt tízmilliót! Ezzel? Igen,
például ezzel is, mint Németország,
Ausztria, Svájc, Dánia, Svédország…
Minden mindennel összefügg.

Kívánok Neked téli reggeleket!
Amikor vastag felhõréteg takarja
a csillagokat. Nem világít a Hold
sem, az utcai lámpák sem, és a
saras, szürke havat rád spriccelõ
autók üres fénye világítja meg
utadat. Kívánom Neked a hideget,
a szelet, amely ellen nem tudsz
védekezni, akármennyi réteg
ruhát húzol is magadra. Csúszós,
jeges utat, amelyen csak lassan
tudsz lépkedni, bármennyire is
kellene igyekezned. Araszoló
jármûveket, huzatos
villamosmegállókat, túlfûtött
HÉV-et, buszt, amelynek rosszul
záródó ajtajánál állva dideregsz
a beáramló hidegtõl.
Kívánok Neked téli nappalokat!
Nem a napsütéses, csillogó havas,
tiszta, kék eges nappalokra
gondolok. Szürke, lucskos
napokat kívánok Neked. Amikor
úgy érzed, örökre foglya maradsz
a szmogot tüdõdbe préselõ,
nedves ködnek. Amikor megfájdul
a szemed és a fejed a napfényt
helyettesítõ neonfénytõl.
Amikor izzadsz nagykabátodban
a bevásárló központban,
s a leejtett kesztyûdre sáros
bakancsok taposnak.
Még el kell intézni néhány
hivatalos ügyet, el kell menni
a fogorvoshoz, el kell hozni
a gyereket az óvodából és már
megint sötét van. Csillagtalan,
Hold nélküli, utcai lámpás,
autóvilágításos, hideg, csúszós
délután. Vagy este? Éjszaka?
Igen, olyan napot kívánok Neked,
amikor a napszakok elveszítik a
jelentõségüket.
Lehet, hogy azt gondolod, gonosz
tréfát ûzök Veled. Ellenségnek
tartasz, és azon töprengsz, mit
tettél ellenem, miért haragszom
Rád. Miért kívánom, hogy rossz
legyen Neked?
Egy reggel, ahogy kilépsz
a házadból, örömmel veszed észre,
hogy valahol Kelet felé egy
fénycsík jelent meg az ég alján.
Már nincs olyan metszõ hideg,
eltûnt a jég a lábad alól. Elégedett
vagy, mert zavartalanul utazol,
minden jármû tempósan megy
a maga útján. Friss, zamatos
a levegõ, napfény süt be az
ablakokon. Megszabadulsz
a nagykabáttól, kesztyûtõl,
és világosban jöttök haza
gyermekeddel az óvodából.
Este úgy érzed, csodálatos
napod volt.
Rosszat kívántam Neked, hogy
észrevedd a jót. Vajon én ûztem
Veled tréfát? Vagy az élet?

Zeke Anita

LUKÁCS MÁRTA
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HELYTÖRTÉNET

Az igazi Fulkó
KI VOLT SZENT IMRE LEGENDÁJÁNAK ÍRÓJA?

A Szentendre monográfia kapcsán dr. Darkó Jenõ címzetes megyei múzeumigazgató közelebb
került egy szentendrei rejtélyhez: Ki volt Fulco deák? Kétrészes cikkben számol be kutatása
eredményeirõl, mely megjelenésének különös aktualitást ad a március 4-én az Akkor és most
– Magyarok Margatban címmel nyíló kiállítás, a Szentendrei Képtárban.
Az Árpád-kori Szentendrét immár két motívum kapcsolja a Szentföldhöz: Fulco deák
Jeruzsálembõl érkezett hozzánk, II. András király pedig - mintegy száz évvel késõbb - ellátogatott Margat várába. (Dr. Darkó Jenõ a közismertebb Fulco latinos-franciás írásmóddal szemben
a magyaros írásmódot alkalmazza.)

S

zent Imre legendájában
találunk egy passzust,
ami éppenséggel Szentendre története kapcsán
nagy jelentõséggel bír. A nevezetes részlet így szól: „Nem tartom mellõzendõnek azt sem, hogy
amikor egyszer Álmos herceggel
Konstantinápolyban tartózkodtam, a caesariai egyháznak egyik
buzgó kanonokja, akit a görögök
császárjához küldtek, elbeszélte,
hogy õ Szent Eusebius történetében azt olvasta, hogy ugyanabban az órában, amelyben Szent
Imre meghalt, Szent Eusebius, a
palesztínai caesareai érsek, amint
a papsággal és néppel körmenetet
tartott, angyali édességû hangot
hallott a magasságban és szívének nyitott szemeivel látta, hogy
Szent Imrének, Szent István elsõ
pannóniai király fiának a lelkét
az Égbe viszik.”
Az idézet az egyetlen fogódzópont
a kutatás számára, hogy választ
találjon arra a kérdésre, ki volt a
legenda szerzõje és mikor írhatta
a mûvet. A legenda idézett helyére alapozva a legenda szövegének
magyar fordítását közzétevõ, és
ahhoz magyarázatokat fûzõ
Erdélyi László – magában véve –
tetszetõs felfogásának adott kifejezést amikor a következõket írta:
„Vajjon ki volt a Szent Imre-legenda szerzõje? Erre nincs oly pozitív adatunk, amely nyíltan, világosan megmondaná, hogy ez
vagy az a személy írta Szent Imre
legendáját. De ismerünk egy szép
öregkort ért diákembert, Fulkó
vendéget, aki külföldrõl, Németországból került magyar földre
mint vendég-diák, clericalis vagyis diáki szolgálattal csatlakozott Álmos herceghez s az õ távozása után – Kálmán király utolsó idejében – Szerfin esztergomi
érseknél, majd öt veszprémi püspöknél, Máté-, Nána-, Mártir-,
Péter- és Pálnál szolgált öregkoráig mint íródeák, a halála elõtt
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végrendeletet írt 1146-ban felesége, egyetlen leánya, a pannoniai
Szent Márton-monostor és Ugrin
ispán vérteshegyi monostora javára. E Fulkó személyében együtt
látjuk a diáki tudományt, az
Álmos herceggel, aztán az Esztergommal, Veszprémmel, Pannonhalmával, a szerzetesekkel való
bensõ összeköttetést, valamint
a jámborságot, melyek úgy az
1146-i végrendeletet, mint az
1130 körül írt Szent Imre-legendát egyaránt áthatja. Ez
alapon a Szent Imre-legenda
szerzõjét leginkább Fulkó vendégdiákban kereshetjük, ki 1146ban, mikor õ maga öregségét
említi, 76 éves lehetett, tehát
1070 körül született s 1130 táján
60 éves volt. Végrendelete ma is
megvan Pannonhalmán Gyécsa
király nagy cipóalakú viaszpecsétjével.”
Nem csodálkozhatunk azon, hogy
az Írók, költõk Szentendrén címû
kiadványban elõkelõ helyen
vonult be a Szentendréhez köthetõ és irodalmi tevékenységgel is
megáldott személyiségek pantheonjába, sõt még utcát is kapott
Fulco deák néven!
Erdélyi László, a magyar történet-
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írás kiemelkedõ alakja egyik kései
munkáját Szent Imre legendájának szentelte. Õ éppen a fent
idézett passzus alapján konkrét
történeti személyben látta a legenda szerzõjét. Megállapítja róla, hogy „aligha volt szerzetes”.
Deákos mûveltségû, tanult világi
embert látott benne, aki saját
bevallása szerint „Álmos herceggel tartózkodott” valamikor
Konstantinápolyban. Kálmán király 1116. február 3-án bekövetkezett halála után fia, II. István
került a magyar trónra. Álmos
herceg II. István trónra lépte után,
rossztól tartva, görög földre
menekült és Kónsztantinosz néven a bizánci császári pár védelme alatt élte le hátralévõ éveit,
1127-ben bekövetkezett haláláig.
A görög források is úgy tudják,
hogy Álmos a császár, Ióannész
Komnénosz (118-1143) és felesége, Szent László királyunk leánya, Piroska részérõl szíves
fogadtatásban részesült. Sõt a
források az 1125-ben kirobbant
magyar bizánci háború egyik
lehetséges okaként éppen Álmos
hercegnek Bizáncba történt menekülését nevezik meg. A magyar
krónika ugyanakkor tudni véli,
hogy II. István kegyetlenkedései

elõl sok magyar az akkor a
macedóniai
Konstanciában
lakozó Álmoshoz menekült. A
görög források éppenséggel Álmos politikai emigrációjában látták a háborút kiváltó okot. Az
emigráció elõkészítésében a késõbbi császárnénak is szerepe
lehetett. A magyar krónikás viszont úgy tudja, hogy II. István
unokanõvérén esett sérelem miatt
támadta meg a bizánci birodalmat. Történt ugyanis, hogy a már
bizánci császár Ióannész odavetette Piroskának, hogy „a magyar király is csak az én alattvalóm”. A császárné – az elbeszélés szerint – ellentmondott férjének, aki megütötte! Piroska
bántalmazását megüzente unokaöccsének, és II. István e gyalázatért kezdte meg a háborút. Ez lett
volna a háború oka.
A történetírók között azonban
nem alakult ki egységes vélemény
Álmos hercegnek görög földre
történt menekülésének idõpontját
illetõen. Tudjuk, hogy Álmos
megvakíttatását (1115) követõen
napjait az általa alapított dömösi
monostorban tengette. Jóllehet
fivére, Kálmán nem sokkal szörnyû tette után, a rá következõ
évben meghalt. Álmos emigrációjának idõpontja mindenképpen II.
István hatalomra kerülését követõen, még inkább I. Ióannész
császár trónra lépését (1118)
követõen kellett megtörténnie.
Kálmánnak az Álmos-párttal
történt leszámolása amúgy is
súlyosan rontotta a magyarbizánci kapcsolatokat.
Mégis a legenda szerzõjének kijelentése, miszerint „egyszer Álmos
herceggel Konstantinápolyban
tartózkodtam” nehezen érthetõ a
már vak Álmos herceg görögországi tartózkodásának idejére.
Sokkal valószínûbb, hogy Álmos
herceg 1107. évi, szentföldi zarándokútja alkalmával, Konstantinápolyban hallhatta szerzõnk
Szent Imre halálával kapcsolatban a caesareai kanonok csodás
elbeszélését.
Ha az 1146. évi oklevélben hagyatkozó Fulkó hospes volt,
akinek tevékenysége ellátása
céljából nem volt szüksége a
nagyobb egyházi „rend” felvételére, akkor világi állapotúnak
tekinthetjük, aki magát a nevezetes oklevélben egyszerûen
vendégnek (hospes) nevezi.

KULTÚRA

Levelében elõadja, hogy amikor
az országba jött, Álmos herceg
kíséretéhez csatlakozott, és ezt
azért tette, mert klerikusi szolgálatot kívánt végezni (studio
servitutis clericalis). Õ, aki nem
volt egyházi rendhez tartozó
„klerikus”. Levelében adományt
tett a pannonhalmi egyház, a
vérteshegyi monostor és felesége,
valamint leánya javára. Fulkó
elõször Álmos herceg szolgálatában állt, majd Szerafin esztergomi érseket (+1104), utána – az
oklevélben név szerint is felsorolt
– veszprémi püspököket szolgálta. Az oklevélben foglalt aktus
kifejezetten a magyar jogrend
alkalmazását tanúsítja, annak
értelmében ugyanis a leányra
hagyományozott örökség egy a
nyugat-európai jogszokást ismerõ
idegennek (hospes) kivételes alkalom volt, amit tanúsít a Szentendrén kiállított oklevél aláíróinak sokasága és magának az
uralkodónak, II. Gézának – cipóalakú viaszpecsétjével történt –
megerõsítése. Fulkó leánya, Színes úrnõ, a pannonhalmi apát
testvérének, Henriknek a felesége
magtalan halála esetén az apjától
örökölt birtokot férje és II. Géza
király beleegyezésével Szent Márton egyházára kell hagyja.
Egy helyen Erdélyi László bizonyos „vendég-diákot” vélt felfedezni Fulkóban. Mások éppen azt
emelik ki, hogy a Fulkót megilletõ
adomány nem egyházi javadalom.
Az nem származott sem az esztergomi érsektõl, sem pedig a
veszprémi püspöktõl. Az oklevélben szereplõ javadalmak ugyanis
királyi adományok, illetve az
uralkodó által jóváhagyott szerzemények voltak. Amennyiben
ugyanis „deáki” szolgálataiért
jutott volna honoráriumhoz, úgy
annak egyházi javadalomnak kellett volna lennie, miként az a
késõbbiekben bevett szokás volt.
Az 1146. évi oklevélben szereplõ
adományok éppenséggel a megadományozottnak az uralkodóval
való személyes és szoros kapcsolatára utalnak. Fulkó esetében
sokkal inkább gondolhatunk a
Szent István-i Intelmekben megfogalmazott tételre, miszerint a
királyság eszmei támaszai éppen
az idegenbõl érkezett hospesek
voltak, akiket meg kellett tehát
becsülni. Fulkó magasabb társadalmi állására – talán – abból is
következtethetünk, hogy leánya a

pannonhalmi apát sógornõje volt.
Fulkó esetében tehát olyan idegent kell keresnünk, aki az
uralkodókkal is szoros kapcsolatban álló magas rangú személy
volt.
Ismerünk egy francia Fulco-t, aki
1059 táján a franciaországi
Chratres-ban született. Résztvevõje az elsõ keresztes hadjáratnak,
amelyrõl négyrészes epikus költemény készült „Historia gestorum viae nostri temporis Ierosolymitanae” címmel. Az elsõ három
fejezetét az a Fulco írta, aki
személyesen vett részt a hadjáratban Gottfried de Bouillon mellett.
(Gottfried de Bouillon-ról azonban tudjuk, hogy Kálmán királlyal
tárgyalt – éppen – Pannonhalmán.) A végsõ formájában 1118ban elkészült mûvet egy bizonyos
Gilon fejezte be. Fulco 1127-ben
személyesen is járt Jeruzsálemben. A költemény elsõ része a
Gottfried de Bouillonnak a Rajnán
és a Dunán át vezetett útjáról számol be, ennek során a szerzõnek
alkalma van a Hercyniai erdõ
Julius Caesar elõadására támaszkodó leírására, amelyet
mesés elemekkel színez ki. Fulco
követi a kereszteseknek Magyarországon is átvezetõ útját egészen
Nicaeáig. Fulco elõadása nem
állja ki a történeti kritikát. A
mesés elemeket is tartalmazó
elõadásból következtethetünk
arra, hogy a mû az események
után egy évtizeddel készült, és a
szóbeli elbeszéléseket is felhasznált. Az elõadásba azonban
beleszövi, hogy szoros kapcsolatban állt a magyar királyi ház tagjaival, illetve magyarországi útját
felhasználta arra, hogy meglátogassa Savariát, amellyel kapcsolatban megemlékezik arról, hogy
a város a Franciaországban nagy
tiszteletben álló tours-i püspök,
Szent Márton szülõhelye volt.
Chartres-i Fulco személyes résztvevõje volt a harci cselekményeknek. Így tehát Fulco keresztes
vitéz volt. Magyar kapcsolatának
bizonyítéka lehet a mi 1146-ban,
Szentendrén kiállított oklevelünk,
amelyben magyarországi javairól
hagyatkozik. A veszprémi püspök
szentendrei udvarházában kelt
okirat említi elõször mai nevén
Szentendrét.
Folytatjuk
DR.

DARKÓ JENÕ

Akkor és most – magyarok Margatban
A SZÍRIAI-MAGYAR KUTATÁSOK LEGÚJABB EREDMÉNYEI

Margat várában címû kiállítás március 4-én, pénteken 17 órakor nyílik a
Szentendrei Képtárban. A vendégeket köszönti dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató, õexellenciája Mohamed Amir Smadi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet, dr. Dietz Ferenc polgármester.
A kiállítást megnyitja dr. Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelõs
államtitkár, Bánffy Miklós, a Johannita Rend Magyar Tagozatának kommendátora. Harcmûvészeti bemutatót tart a S.A.G.A. Schola Artis Gladii et Armorum
Európai Harcmûvészetek Iskolája Egyesület

A kiállítás a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió munkáját és a margati
keresztes vár történetét mutatja be. A 11. században indított keresztes
hadjáratok során a Szentföld védelmére hatalmas várakat építettek,
amelyek közül Margat az egyik legnagyobb. Az európai kulturális örökség fontos részét képezõ erõsséget 2006-ban nyitotta meg a kutatás
számára a szíriai kormány. Az 5,2 hektár alapterületû, a johannita
lovagrend által védett várban 1218-ban II. András király is megszállt,
és sójövedelmeibõl évi 100 márkát rendelt annak fenntartására.
A MOL által támogatott Szíriai-Magyar Régészeti Misszió munkáját a
közhasznú SHAM Kulturális Alapítvány koordinálja. A misszió feltárta
többek között a vár teljesen elpusztult nagytermét, melyrõl digitális
rekonstrukció is készült, és felfedezte a világ legnagyobb keresztes
freskóciklusát is. A misszió – melynek tagjait a magyar tudományos
élet és felsõoktatás szinte minden fontos szakintézményébõl delegált
szakemberek és diákok alkotják – az egyik legnagyobb és legösszetettebb külföldön dolgozó magyar kutatócsoport. Céljaik között az is
szerepel, hogy az erõd felkerüljön az UNESCO világörökségi listájára.
A kiállításon számos tabló mutatja be a kutatók munkájának eredményeit, valamint több tárgy másolata is megtekinthetõ. A legkülönösebb a gránátalma formájú kerámia kézigránát, amely a XIII.
századi keresztes háborúkban harci eszköz, gyújtószerszám volt.
Emellett szerepelnek a tárlaton színes mázas kerámiaedények, tálak,
játékkocka, a középkori várról készült két fa makett, és bemutatnak
egy számítógépes animációs filmet a vár rekonstrukciójáról.
Program-elõzetes:
Március 20-án, vasárnap 15:00 órától
CSALÁDI NAP A SZENTENDREI KÉPTÁRBAN
TÁRLATVEZETÉS A KIÁLLÍTÁSBAN
KÖZÉPKORI KERÁMIA MÉCSES KÉSZÍTÉSE
Herczeg Zsuzsa restaurátor vezetésével
AZ IGAZI FULKÓ
Dr. Darkó Jenõ címzetes megyei múzeumigazgató
elõadása
MARGATBAN JÁRTUNK
Rajna András régész és Herczeg Zsuzsa restaurátor vetítettképes beszámolója a szíriai-magyar
misszióban végzett munkájukról.
A kiállítást 6. és 9. osztályos tanulóknak különösen ajánljuk. Kapcsolódó tananyag:
Keresztes háborúk, II. Endre uralkodása.
Tárlatvezetés és múzeumi történelemóra a kozmuvelodes@pmmi.hu e-mail címen vagy a
310-244/112-es mellék telefonszámon igényelhetõ.
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KULTÚRA

Március 12-én, szombaton 18
órakor Jótékonysági estet rendeznek a diószéni csángó
gyerekek támogatására a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.). Fellép
többek között a Rajkó zenekár
és tánckara, Petrás Mária, a
diószéni gyerekek és tanáraik,
a Barcsay iskola néptánccsoportja, a Budapest Tánciskola
szentendrei néptáncosai. Jegyek
kaphatók a PMK portán
(310-222), valamint Jolanda
Willemse szervezõnél
(06-30-279-2688,
willemse@t-online.hu).

I. Dunakanyar
Kézmûves Kiállítás
és Vásár
Február 26-án szombaton
9-19 óráig a Szigetmonostor
Faluházban (Árpád u. 15.) a
Dunakanyarban élõ és alkotó,
természetes alapanyagokat felhasználó kézmûvesek kiállítása
és vására nyílik. Program:
10.00-12.00: Kézzel-lábbal játszóház; 14.30: PETIMI Játékos
Kalandpark; 15.30: Csernik
Szende székely lábbábos –
Lábita Színház; 17.00: díjátadó
ceremónia; 17.30: Madárdal
Zenekar Koncert és Mesetáncház.

Kiállítással egybekötött emléknap
Március 3-án, csütörtökön 16 órakor
dr. Losonci Miklós, Pest Megye Díszpolgára, Szentendre Pro Urbe-díjasa
tiszteletére emléknapot tartanak a
Városháza dísztermében, majd 18
órakor nyílik az özvegye, Losonci Lilla
festõmûvész kiállítása a Polgármesteri
Galériában.
A 16 órakor kezdõdõ rendezvényen
Losonci Miklósra emlékezik dr. Dietz Ferenc polgármester, a rendezvény fõvédnöke, dr. Gyarmati
Péter professzor (Szentendre Szalon), dr. Szûcs
Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Hegedûs

Bálint nap
a Filibilivel
„A kalapom, a kalapom félig selyem” – dudorássza hétéves unokám hétfõ este rajzolgatás közben.
Dudorássza, mert fülébe kúszott
vasárnap délután a mezõségi dallam a szentendrei Városházán, a
Filibili Népdalkör Bálint napi rendezvényén. Már az elmúlt évben is

Momo
Március 11-én, pénteken 15
órakor kezdõdik a Momo címû
zenés játék két részben a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.). Elõadja:
a pomázi Teleki-Wattay
Mûvészeti Iskola zenés színpada. Michael Ende regénye
nyomán a szövegkönyvet és a
dalok szövegét Borbély Ibolya, a
darab zenéjét Borbély Mihály
írta, kifejezetten a TelekiWattay Mûvészeti Iskola zenés
színpadának. Belépõ: 600 Ft.

A Teremtés dicsérete
Szvorák Katalin lemezbemutató
hangversenye március 3-án,
csütörtökön 17.30-kor
kezdõdik a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Együtt az úton
címû ökumenikus elõadássorozat keretében.
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megszervezték a népdalkör tagjai
énekes, magyar népdalokból összeválogatott névnapi köszöntõjüket.
Akkor nagy sikerrel. A mostani utó
Bálint napot is azért szervezték,
mert a magyar néphagyományra
alapozva szeretnék ellensúlyozni
az angolszász Valentin nap ferdüléseit. Van a mi kultúránknak is
olyan gazdag kincse, hogy nem kell
a messze szomszédba menni érte,
csak fel kell tárni! Nem véka alá
kell rejteni, hanem világítani kell
vele!
Lázár Enikõ, a népdalkör mûvészeti vezetõje szerkesztette, formálta egybe ezt a gazdag esti programot, annak a közel kétszáz
ismerõsnek, jó barátnak, rokonnak,
akik eljöttek hallgatni, nézni, gyönyörködni, együtt énekelni a Városháza dísztermébe. A zenei anyagot Nagy Koppánnyal, a Dunazug
Zenekar vezetõjével egyeztette.
Az elmúlt évben az erdélyi Kalotaszegen és Kolozsvártól északkeletre, a Mezõség peremén

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM  2011. FEBRUÁR 25.

Lóránt református püspök, dr. Benedeczky István professzor, dr. v. diósady Ady Endréné, az Ady Társaság
elnöke, Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes, Pelsõczy László színmûvész.
Részletek hangzanak el a Magból erdõ és a Losonci Berviá-riumból: Belsõ
fény, Hódolat Széchenyinek, Eszmeindító gondolkodás, Államférfiak.
Losonci Lilla kiállítását dr. Dietz Ferenc polgármester és dr. Feledy Balázs mûvészeti író
nyitja meg, közremûködik Pitti Katalin. A kiállítás
március végéig tekinthetõ meg, a polgármesteri
hivatal ügyfélfogadási idejében.

barangoltak Szentendre „fülemüléi” és az Enikõ vezette csipkefás
lányok, valamint a péntek esti
daloló kör tagjai, családok. Egy
városunk által támogatott négynapos buszos utazás kovácsolta össze
az énekes csapatot. Kutattuk az
ismertté vált dalok gyökereit.
Ennek a barangolásnak emlékeit
idéztük fel és adtuk át sokak
számára vasárnap este: Bánffyhunyad, Körösfõ csoda templomait,
dallamait; a mezõségi Ördöngõsfüzes kicsi falu; Szék egykori város
sóbányászatáról,
ma megõrzött viseletérõl,
dalairól,
táncrendjérõl jól ismert nagyközség;
és a fõút menti
Válaszút
község
Kallós Zoltán alapítványa által érték
éltetõ
mûhelyét,
Tündérkertjét villantottuk fel.
Kallós
Zoltán
mondta látogatásunkkor, hogy a
Lajtha László kutatás ellenére
Mezõség a múlt XX. század
közepéig még néprajzosok körében
sem ismert, rejtett érték volt. Csak a
hatvanas, hetvenes évek fordították a nemzet és a világ figyelmét
erre a gazdaságilag elszegényedett
környékre. A Muzsikás Együttes,
Halmos Béla és Sebõ Ferenc hívta
fel a figyelmet a dalos, táncos, viseletet õrzõ, ezáltal gazdag vidékre.
S ha már emlegetem, dr. Halmos
Béla estünk közremûködõ díszvendége volt. Elfogadta Enikõ meghívását, és debreceni elõadásáról már
a megkezdett zengedezésbe bemuzsikálta magát. Majd szerényen
másodhegedûse lett a Dunazugnak
mindaddig, amíg ki nem kértük a
színpad közepére, ahol aztán átvette a prímet. Hegedült, énekelt és
énekeltetett.
A kalotaszegi és mezõségi énekhez,
muzsikához hozzátartozott és egybeolvadt Jávor Csaba és felesége,
Boglárka szép páros tánca. Õk a
fotó  DEIM BALÁZS

A csángó gyerekekért

Dunazug Zenekar néptáncoktatói,
mesemondói. Minden hónap második szombatján ott vannak a
Barcsay Általános Iskolában tartott
táncházában, ahová a csetlõ-botlók
aprók és nagyok is elmehetnek.
Az esten a jól ismert Filibili mellett
örömmel hallgattuk az Izbégi Iskola Csipkefa Népdalkör balladát
éneklõ kicsi leánykáit. Száva Bori,
a Filibili egykori mûvészeti vezetõjének szóló énekei is itt csengenek a fülünkben. Fogarasi Flóra
régi Csipkefást a Református Gimnázium tanulóját, aki tavalyi
utunkon a széki templomban megkönnyeztetett mindenkit, most a
szentendrei közönséget is. Csak
cseperedve ne hagyja abba a népdalt és táncot!
Különleges élmény volt a dalolókörös Galambos Szilárd által
elmondott Petõfi: a Magyarok Istene címû verse és kiemelkedett
Lázár Enikõ vers- és énekmondása
Nagy László: Táncbéli táncszók
átadása.
Mielõtt a falatozásra került sor,
kicsik és nagyok táncra kerekedtek
a színpadon.
A folyosón széki szõttesekkel terítettek a Fülemülék a megéhezõknek kenyérlángost és finomságokat. Igaz ugyan, hogy nem piros,
hanem fehér kancsóból fehér bort
kínáltak.
Ha hosszúra is nyúlt a délután,
többen mondták a teremben ülök
közül, hogy elhallgatták volna még
egy darabig. Õk otthon dúdolják velem együtt, hogy: „Úgy meg voltam
véled szokva, el se felejtelek soha”.
Köszönjük minden közremûködõnek, támogatóinknak, vendégeinknek és nem utolsósorban dr.
Török Balázs alpolgármesternek
köszöntõjét és kedves sorait: „Igazán tetszett és gazdag volt a mûsor, az együttlét. Valójában nem
gondoltam volna, hogy ilyen sokszínû élményben lesz részem…”
A Filibili kisdobosa:
K. J.

KULTÚRA
Családi farsang
a Kis Kópé Kuckóban

SzeVi-klub

Március 4-én, pénteken 16 és
19 óra között szeretettel várjuk
az 1-7 év közötti kisgyermekes
családokat a Dunaár u. 1. szám
alatt (a réválommással szemben).
Programok: gyermektánc-tanulás,
gyermek színház, bohóc, lufihajtogatás, élõzene. Bejelentkezés
telefonon: 06-20-258-9805, 0620-985-1686. Belépõdíj belátás
szerint, az alapítvány támogatására.

„Isten a görbe vonalra is tud egyenesen írni“ – utalt férje, Bánffy
György színész rendkívüli életútjára Bánffyné Sátori Tilda a SzeVi-klub
legutóbbi könyvbemutatóján, a P’Art mozi különtermében. A szép gon-

Árkádia tájain
A Leányfalusi Szabadegyetem és
az Aba-Novák Galéria
szervezésében február 25-én,
pénteken 18 órakor Kováts
Kristóf tart elõadást 20. századi
magyar festészet - Szõnyi István
és köre (1918-1928) címmel.
Belépõ: 500 Ft.
www.aba-novak.hu,
www.leanyfalusiszabadegyetem.hu.

Tom és Jerry
játszósarok!
Február minden napján Tom és
Jerry játszósarok várja a gyerekeket a Walkway Palacsintázó és
Étteremben (Bogdányi út 15/2.,
a Duna-korzón, a hajóállomás
elõtti kis közben). Társasjáték,
plüssök, kirakó, színezõk
gondoskodnak a szórakozásról!
3000 Ft-os fogyasztás felett
ajándékcsomaggal lepjük meg a
gyerekeket!
Tel. 06-20-501-3830.
Nyitva tartás: H: 12-21;
K-Cs, V: 10-21; P-Szo.: 10-22
walkway@t-online.hu

Ízig-vérig Nõ vagyok?!

Beszélgetéssorozat a Kis Kópé
Kuckóban (Dunaár u. 1., a révállomással szemben) szerda
esténként 18.30-kor. A következõ
idõpontok: március 2., 10., 30.
A gondolatébresztés a férfi-nõ
kapcsolata és a nõ misztériuma
körül forog. Vezeti Füzes
Fruzsina, a Dunakanyar
Társkeresõ vezetõje, párkapcsolati és válási mediátor.
www.ujrakezdes.hu.

Hétvégi
programkavalkád
Február 25-én, pénteken
18 órakor
jótékonysági estet rendeznek
a Szent András Óvoda javára
a Városháza dísztermében.
Program: a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanárainak koncertje, Szentpéteri Eszter színmûvésznõ irodalmi összeállítása, szentendrei mûvészek
alkotásainak árverezése.
Február 26-án, szombaton
16.30-kor
a P'Art Mozi MesterPortrék
sorozatának vendége Szamos
László cukrászmester lesz.

dolat egy rendkívül jó hangulatú estet zárt, melynek meghívottja volt
Párkány László, a Bánffy György egyes szám elsõ személyben címû
könyv szerzõje. A beszélgetést vezette és a könyvbõl részleteket olvasott fel Lajkó Bence.
A közéleti szerepet is vállaló kiváló színész váratlanul, tragikus
körülmények között hunyt el tavaly szeptemberben. A könyv Elöljáró
beszédében olvasható gondolata nem sokkal halála elõtt íródott:
„Most, 83 évesen színházi otthonom a József Attila és az Evangélium
Színház. Van öt unokám. Nagy, összetartó család vagyunk. Ha tudtam
valamit a kapott tálentumokból átadni a közönségnek, mosolyt, gondolatot, köszönöm Istennek és családomnak. Teljes életet éltem. Kész
vagyok a számadásra”.

Február 26-án, szombaton
18 órakor
a Száguldó Orfeum bemutatja
Neil Simon Nõi furcsa pár
címû vígjátékot két részben
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében. Szereplõk:
Hûvösvölgyi Ildikó, Ivancsics
Ilona, Bardóczy Attila,
Szilvássy Annamária,
Farkasházi Réka, rendezõ
Bencze Ilona. Jegyek a
Tourinform Irodában és a
PMK portán vásárolhatók.
Február 26-án, szombaton
19 órakor
Szeresd Szentendrét Bál lesz
a Városháza dísztermében.
A civil jelmezes mulatságon
fellép a Bailar táncegyüttes,
Méhes Csaba pantomimmûvész. Lesz jelmezverseny
és tombola, az Ízek utcájában
23 szentendrei étterem
cukrászda és étterem kínálja
finomságait.
Február 26-án, szombaton
19-tõl 02 óráig
farsang a V-8-ban. Jelmez
viselése ajánlott. Közremûködik a Retro Partyzenekar, lesz
salsa táncbemutató, különleges vacsorakínálat az
étteremben, farsangi fánk
különlegességek. Regisztráció,
asztalfoglalás: 300-200.
Február 26-án, szombaton
19-tõl
farsangi jelmezbál a Dézsma
utcai Nyugdíjas Klub szervezésében a napközi ebédlõben
(Bajcsy utca). Fellép Klaus
Márton és zenekara.
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
1999-es VW Passat kombi
1,9 tdi eladó, normál állapotban,
vonóhoroggal, sebváltózárral.
Ár. 1,2 millió Ft. Tel. 06-20-4950144.

EGÉSZSÉG
ÉRSZÛKÜLET gyógyítása,
teljes érrendszer tisztítása
kardiológus vezetésével. III.
kerület, Szépvölgyi úti HÉVmegállónál. Tel. 06-1-2204641, 06-20-349-4277.

56 nm-es erkélyes, felújított III.
emeleti lakás, tulajdonostól
eladó. Tel. 06-20-236-9076.
Szentendre Petyinán, 2 lakásos, nyaraló besorolású ingatlan 670 nm-es, ápolt kertben
mérsékelt áron eladó. Tel. 0620-912-7713.

ÁLLÁS
KIADÓ LAKÁS
Szentendrei házba keresek 2011
áprilisától káros szenvedélytõl
mentes, megbízható, precíz
takarítónõt kisgyermekes családhoz, megelégedettség esetén
hosszú távra. Érdeklõdni: 06-20490-7986.
A Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum felvételt hirdet
állatgondozói munkakör
betöltésére. Bõvebb információt
a www.skanzen.hu oldalon,
valamint Maucha Katalinnál a
(26) 502-516-os telefonon.
Jelentkezési határidõ:
március 7.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal.
Postacím: Maucha Katalin,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
2000 Szentendre, Sztaravodai
út., pf. 63, e-mail cím:
katam@sznm.hu.
Szentendrei étterembe
szakácsnõt, kézilányt és pultos
keresünk, alkalmakra is. Tel. 0620-582-8847.
HÉV-megállóhoz közeli
fodrászüzletbe gyakorlattal
rendelkezõ mûkörmöst
felveszek. Tel. 06-20-9958353.
A Rab Ráby vendéglõbe szakácsot és felszolgálót (gyakorlottat)
állandó munkára felveszünk.
Bérezés megegyezés szerint. Tel.
06-20-980-9274, 06-30-3405706.

ÁLLÁST KERES
Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal, referenciával. Tel. 06-20-3911373.

Kiadó Szentendrén, fõútvonal
közelében, családi ház udvarában
külön bejáratú, 27 nm-es garzon.
Tel. 06-20-542-6740, 06-20-5426737.
Egyedülálló nõ vagy férfi részére
szoba kiadó. Tel. (26) 303-212.
Kiadó hangulatos, különálló
kislakás terasszal, kertes házban,
reális áron. Tel. 06-20-322-4807.
Kiadó 2 szobás, bútorozott lakás
Szentendrén. Tel. 06-20-5374193.
Leányfalun, fõútvonal mellett,
eredetileg rendelõnek készült, 80
nm-es házrész bármilyen célra,
esetleg lakásnak is kiadó. Tel.
06-20-344-1087.
Szentendre belvárosában, kertes
családi házban 150 nm-es,
különálló lakás+garázs kiadó.
Tel. 06-20-344-1087.
Szentendrén 30 nm-es szoba
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Szentendrén fiatalos kislakás
kocsibeállóval kiadó: 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-3303640.

LAKÁS, INGATLAN
Eladó Szentendre
belvárosában új építésû társasház I. emeletén 100 nm-es
lakás 10 nm-es erkéllyel,
garázzsal, tárolóval tulajdonosától. Irányár: 34 millió
Ft. Tel. 06-20-594-4629.
Szentendrén felújított, 4 szobás,
120 nm-es, hõszigetelt ház, kerttel, garázzsal, városközponthoz
közel eladó. Ára: 32 millió Ft. Tel.
06-20-934-3470.

Eladó, igényesen felújított, 68
nm-es, I. emeleti, egyedi fûtésû
társasházi lakás. Parkolás zárt
parkolóban. Tetõtér beépítési
lehetõség. Irányár: 16,5 millió Ft.
Tel. 06-20-972-1928, (26) 316553.
Szentendrén, forgalmas
helyen bármilyen vállalkozásra
alkalmas, kétszintes ház
(2x75nm-es) eladó vagy
kiadó. Tel. 06-20-912-7713.
41 nm-es, erkélyes, felújított, III.
emeleti lakás, tulajdonostól
eladó. Tel. 06-20-236-9076.
50 nm-es, felújított, IV. emeleti, 2
szobás lakás eladó a Széchenyi
téren. Egyedi hõmennyiségmérés,
klíma, örök panoráma. Irányár:
9,5 millió Ft. Tel. 06-20-2036314.
Pismány aljában, 820 nm-es
építési telek 19,8 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-924-2487.
Szentendrén családi házas
övezetben, jó közlekedéssel,
csendes környezetben 186 nmes, két lakószintes+beépített
tetõtérrel felújított ház eladó! Két
generációnak is alkalmas. Tel.
06-20-399-6416.

OKTATÁS

Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.

Matematika-korrepetálás nagy
tapasztalattal! Tel. 06-30-4878855.

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

SZOLGÁLTATÁS
Lakásfelújítás A-Z-ig beleértve
asztalos munkákat is vállalok.
Tel. 06-20-233-5914.

TÁRSKERESÕ
TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK
A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.

Kertépítés, tavaszi metszés,
telektisztítás Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-341-4585.
Viacolor (1650 Ft/nm) terméskõ
burkolatok, kerítések, támfalak
építése, kertépítés referenciákkal. NOVA-PARK Bt. Tel. 0620-341-4585.

ÜZLET
Kiadó vagy eladó Pomázon, bármilyen tevékenységre alkalmas
üzlet. Tel. 06-20-462-8289.

Weblapkészítés és profi hírlevél
küldés Szentendrén. Tel. 06-30950-5355, www.struccpolitika.hu.

Üzlethelyiség kiadó Szentendre
Bogdányi út 44. szám alatt. Tel.
(26) 314-067.

Lakásátalakítás, felújítás.
Kõmûvesmunka, festés, mázolás,
burkolás, gipszkartonozás,
nyílászáró-csere stb. Ingyenes
felmérés, megbízható, precíz
munka. Hívjon bizalommal. Tel.
06-20-669-5151.

Szentendre belvárosában 25 nmes üzlet-, irodahelyiség kiadó.
Tel. 06-20-344-1087.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957.

Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.

Szentendrén frekventált
helyen kávézó kiadó. Tel. 0620-665-3686, 06-20-6653685.

Võfély. Tel. 06-70-527-3879.
Kandallóépítés-vízfûtéses.
Tel. 06-20-594-4458.

Szentendrén, forgalmas helyen, a
Kossuth Lajos utcában 20 nm-es
üzlet kiadó. Tel. 06-20-983-5166.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-847,
30-950-4187, Mezei Sándor.

Az OÁZIS Ingatlaniroda
új építésû, vagy
15 évesnél nem régebbi
házakat, lakásokat keres
eladásra, kiadásra.

Zongoraszállítás, költöztetés.
Tel. 06-30-509-2284,
www.koltozesmaskepp.hu.

Nõi jóga – 4 alkalmas tanfolyam
a nõi egészségért.
www.lelekter.net. Tel. 06-30-3389673.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
Tel. 06-70-247-9072.

Stresszoldó tanfolyam indul, minden hétfõ este Szentendrén.
Bejelentkezés: 06-20-934-3470,
tancterapia@gmail.com.

Eldugult? Segítünk!
A kiszállás ingyenes. Tel. 0620-917-7555, www.dugulaselharito.hu.

Matematika korrepetálást és
érettségire készítést vállalok. Tel.
06-20-454-6672.

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

www.oazisingatlan.hu

Tel : (26) 301-106
06-30-620-9787

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

OÁZIS INGATLANIRODA

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

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
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SAMU kant február 2-án fogták be a
Bükkös-parton

ROBI keverék kant február 19-én
fogták be a Határcsárdánál

A Szabadság-forrásnál február 3-án
fogták be a két labrador keverék kant

PROGRAM

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

MOZIMÛSOR

 február 25. péntek
15:30 ARANYHAJ ÉS A NAGY
GUBANC (91’) kn.
17:00 A FÖLD SZERETÕJE (100’)
kh.:12
18:30 Bridzstanfolyam kezdõknek
4. (klubhelyiség)
18:45 SZERELEM ÉS MÁS DROGOK (115’) kh.:16
21:00 C.R.A.Z.Y. (127’) kh.:12

 február 26. szombat
15:00 ARANYHAJ ÉS A NAGY
GUBANC (91’) kn.
17:00 A FÖLD SZERETÕJE (100’)
kh.:12
17.00 MESTERPORTRÉK:
Vendégünk: Szamos László
cukrászmester (kt.)
19:00 SZERELEM ÉS MÁS DROGOK (115’) kh.:16
21:00 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16

Elõadás

 február 27. vasárnap

 március 2. szerda

15:30 ARANYHAJ ÉS A NAGY
GUBANC (91’) kn.
17:10 BONBON, A KUTYA (97’)
kh.:12
19:00 SZERELEM ÉS MÁS DROGOK (115’) kh.:16
21:00 DOGORA - ÁZSIA ARCAI
(80’) kh.:16

17:00 BONBON, A KUTYA (97’)
kh.12
18:40 ELADÓ SZERELEM (95’)
kh.:16
20:15 KÉT SZERETÕ (110’) kh.:16

 február 28. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ - Lázár
Enikõvel
17:00 MAGYAR MESEFILM
ÖSSZEÁLLÍTÁS (70’) kn.
18:15 C.R.A.Z.Y. (127’) kh.:12
20:30 SZERELEM ÉS MÁS DROGOK (115’) kh.:16

 március 1. kedd
17:00 DOGORA - ÁZSIA ARCAI
(80’) kh.:16
18:00 GOMBATANFOLYAM (kt.)
18:30 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub) I’M NOT THERE –
BOB DYLAN ÉLETEI (135’)
kh.:16 Tanner Gábor programsorozata
20:45 ELADÓ SZERELEM (95’)
kh:16

 március 3. csütörtök
17:00 BABÁK- AZ ELSÕ ÉV (79’)
18:20 NEW YORK I LOVE YOU
(103’) BA
20:05 IGAZÁBÓL APA (112’)
kh.:12

 március 4. péntek
17:00 SOCIAL NETWORK KÖZÖSSÉGI HÁLÓ (121’)
kh.:12
19:05 BABÁK- AZ ELSÕ ÉV (79’)
20:30 FÉNYES CSILLAG (119’)

 március 5. szombat
15:15 ARANYHAJ ÉS A NAGY
GUBANC (91’)
17:00 GYERMEKEK A
NAGYVILÁGBAN
SOROZAT: GOLYÓ (88’)
(kt.)
17:00 MÉDIAORSZÁG (85’) kh.:16
18:30 IGAZÁBÓL APA (90’) kh.:12
20:00 FÉNYES CSILLAG (119’)
kh.:12

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Február 25. péntek 18 óra
SZAKRÁLIS FÖLDRAJZ
Baráz Csaba elõadása
Március 4. péntek 18 óra
AZ UGOROK – MIÉRT
NEM FINNUGOR
A MAGYAR NYELV?
Dr. Boda László elõadása

KONCERT
DMH Barlang
Duna-korzó 11/A

Február 26. szombat,
20 óra
DADABARLANG
– többzenei szakkör
Fellépõk: KIS TEHÉN +
HAPPY DEAD BAND
Meglepetés vendég lehetséges
Belépõjegy: 500 Ft

Március 11. péntek 18 óra
ÕSI TÖRTÉNELMI
HAGYOMÁNYUNK
Varga Tibor elõadása

Kismama-torna
március 17-tõl Szentendrén

• Egészséges testtartás
• Izomerõsítés és -nyújtás
• Speciális légzõtorna, lazítás
• Szülésre felkészítés
AKI GONDOLJA, A PÁRJÁT IS
MAGÁVAL HOZHATJA
Helyszín:Szent András Általános
Iskola kistornaterem
Idõpont: csütörtök 19-20 óra
További info: 06-20-317-6479

Nõnapi gálamûsor

Könyvbemutató

Szeretettel hívunk mindenkit
a nemzetközi nõnap alkalmából tartandó nõnapi
gálamûsorra. Helyszín: Barcsay Jenõ Általános Iskola színházterme (Kálvária út
18.). Idõpont: március 11. péntek 18
óra. Fõvédnök. Szabó Imre országgyûlési
képviselõ MSZP Szentendrei Szervezete

Szeretettel várnak mindenkit
február 25-én pénteken 19 órakor
a Dalmát Kávézóba (Bartók B. u. 8.)
Provaznik Géza Szemközt magammal
címû verseskötetének bemutatójára.
A szerzõvel efZámbó István festõmûvész
beszélget.

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
XXV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM  2011. FEBRUÁR 25.  SzeVi

15

PROGRAM

11
03.18–04.02.

SZENTENDREI
TAVASZI FESZTIVÁL
03.18. LAJKÓ FÉLIX
03.19. BÁBSZÍNHÁZ

KAKAÓVAL
03.19. INDUL A BAKTERHÁZ
03.20. PITTI KATALIN

és TELEKI MIKLÓS KONCERT
03.25. ALMA EGYÜTTES
03.25. GHYMES EGYÜTTES:

SZIKRASZEMÛ
03.26. TAVASZKÖSZÖNTÕ

NÉPTÁNC GÁLA
03.26. NOVECENTO

–ILYÉS LÉNÁRD ESTJE
03.26. ERIKA MIKAMI

ZONGORAESTJE
03.27 ESÕEMBER
04.01. A FAJOK EREDETE
04.02. TITANIC TALÁLKOZÓ
03.17–03.23. ÉSZAKI FILMEK

HETE
JEGYEK KAPHATÓK:
Tourinform Szentendre, telefon: 06-26/317-965, 317-966
Az InterTicket országos hálózatában: www.jegy.hu
Pest Megyei Könyvtár portáján, Szentendre, Pátriárka u. 7.,
telefon: 06-26/310-222. Az elõadások elõtt a helyszíneken.

www.szentendreprogram.hu
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