


FELHÍVÁS

JAVASLATTÉTELRE
SZENTENDRE VÁROS
PEDAGÓGIAI DÍJA
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Szentendre Város Önkormányza-
ta 2011 júniusában, a
Pedagógusnapon köszönti a
városban oktató-nevelõként dol-
gozó polgárainkat. 

Az ünnepségen hagyományos
módon átadásra kerül Szentendre
Város Pedagógia Díja. 

A kitüntetés adományozható
azoknak a személyeknek és cso-
portoknak, akik kiemelkedõ ered-
ményeket értek el az óvodai, az
iskolai és intézeti oktató-nevelõ
munkában, a tehetséggondozás
területén, magas fokú pedagógiai
és szakmai felkészültségük
alapján élen járnak az újszerû és
hatékony pedagógiai módszerek
kidolgozásában és alkal-
mazásában. 
A díjból minden évben csak egy
adományozható, ezért fontosnak
tartjuk a város polgárainak
véleményét. A határidõre
beérkezett javaslatok alapján
Szentendre Város Képviselõ-
testülete dönt arról, hogy ki lesz
az a pedagógus, aki a 2011. évi
Pedagógiai díjat átveheti az
ünnepségen. 

Javaslatot tehetnek: 

• a polgármester, a jegyzõ 
• a képviselõk, a képviselõk mel-
lett mûködõ bizottságok tagjai 
• a szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek,
intézmények 
• legalább 10 szentendrei állandó
lakhellyel rendelkezõ polgár.

A javaslatok
beérkezési határideje: 
március 31. csütörtök
16 óra

A javaslat beadásának helyszíne:
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal iktatója vagy Ügyfélszol-
gálati Irodája (Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevõket, hogy a
méltatás szövegét 
maximum 10-15 gépelt sorban
fogalmazzák meg a hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján átvehetõ, vagy
a honlapról letölthetõ adatlapon.
A javaslatokat az adatlap
kitöltése után e-mail-ben is el
lehet küldeni a fent megadott
határidõre: 
nyolczas@ph.szentendre.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak
méltatással ellátott javaslatot
fogadunk el!

További felvilágosítást kérhetnek:
Nyolczas Csabánétól a
Polgármesteri Hivatal jegyzõi
titkárságán a (26) 503-365 tele-
fonszámon.
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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
Külterületi fegyveres õr:
Fazekas Lajos, 06 20 949 3207

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 8-16-
ig 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

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.

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest, 

Székely Elek u. 11. 
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold

Index: 
PFH/88/1987 

ISSN 0239-068X 

www.szevi.hu

Szentendrei
Kistérségi 
Ipartestület
Szentendre,
Bercsényi u 3.
26/312 067, 06-
20-526 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 ar-
ról, ami a vállalkozásomat érinti;
• mert ipartestületi tagként ked-
vezményeket kaphatok;
• mert a vállalkozásommal sik-
eres akarok lenni
Legyen az ügyfelünk,
legyen a tagunk! Segítse
Ön is elõ, hogy települé-
seinken a kistérségben
helyi vállalkozók, iparosok
kaphassanak munkát!

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére

CÍM HRSZ M2 BRUTTÓ ÁR LEÍRÁS

Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/9 7084 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok 7299 1898 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Tegez-Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Barackos út 6995 7146 11.730 Ft/ m2 Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. 
és a Barackos út találkozásánál. Örök
panorámás.

Nyerges u. és Táltos u. találkozása 6996 1515 11.270 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek.

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698 6258 10.350 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs 
területen található. Legnagyobb beépíthetõség 
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek

Szélkerék utca 3575/3 448 20.000 Ft/m2 Az ingatlan a Szélkerék és az Egres utca között 
belterületen, lakóövezetben fekszik. 

Cserkész utca 7282 300 10.000 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 
10%-a beépíthetõ.

Vándor utca 9157 1277 8.800 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.

Fõ tér 14. 2333/ 85,24 25.500e Ft Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb 
2/B/1 részén a mûemlékvédelmi belvárosban 

helyezkedik el, közel a Duna-parthoz. Az ingat-
lan bejárata a Jankó János u. felõl van.

További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon  a  26/503-377 telefonszámon kaphatnak. 

AJÁNLATTÉTELI 
FELHÍVÁS

A Városi Szolgáltató Zrt. nyil-
vános ajánlattételi felhívást tesz
közzé a Szentendre, Rév u. 2.
szám alatt üzemelõ busz-
parkolóban az alábbi
tevékenységek elvégzésére:
• nyilvános toalett felújítása,
üzemeltetése
A felhívás részletei
megtekinthetõk a
www.vszzrt.hu weboldalon 
a Közlemények menüpontban.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbevételére: a Szentendre,
1865 hrsz-ú, természetben a
Bogdányi u. 1. szám alatt talál-
ható 215 m2 területû ingatlanon
álló 115 m2 épület + 36 m2 pince
alapterületû helyiség.
Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely
a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vehetõ át. 
A pályázatokat a hivatal iktatójá-
ba (Városház tér 3., I. emelet)
március 10., csütörtök 8.30
óráig  kell benyújtani.
Tájékoztatás: 26/503-377
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A polgármester 
programja

Március 4. (péntek)

17.00 Magyarok Margatban – kiállítás
megnyitó a Szentendrei Képtárban

Március 7. (hétfõ)

15.00 Telenor munkatársaival megbeszélés
közös projektekrõl

Március 8. (kedd)

09.00 Vezetõi megbeszélés
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
14.00 NEREK Alapítvánnyal egyeztetés a

volt szovjet laktanya ügyérõl
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
15.30 Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft. megbízott
ügyvezetõjével megbeszélés

Március 9. (szerda)

10.00 Pest Megyei Közgyûlés elnökével
intézményekrõl egyeztetés 

13.30 DPÖTKT ülés

Március 10. (csütörtök)

15.00 Testületi ülés

Népi ülnökök
választása
A köztársasági elnök a népi ülnö-
kök választását március 7. és
április 30. napja közötti idõtar-
tamra tûzte ki.
Az ülnököket a bíróság illetékes-
ségi területén lakóhellyel és
választójoggal rendelkezõ magyar
állampolgárok, a bíróság illeté-
kességi területén mûködõ helyi
önkormányzatok és a társadalmi
szervezetek – kivéve a pártokat –
jelölik. A fiatalkorúak büntetõ
ügyeiben eljáró bíróság pedagó-
gus ülnökeit a bíróság illetékessé-
gi területén alapfokú és közép-
fokú nevelési-oktatási intézmé-
nyek tantestületei jelölik. A mun-
kaügyi bíróság ülnökeit elsõsor-
ban a munkavállalók és munka-

adók érdek-képviseleti szervei
jelölik.
Szentendre Város területén népi
ülnököt lehet jelölni a helyi, a me-
gyei, valamint a munkaügyi bíró-
ságra. Jelöltet állíthat minden
büntetlen elõéletû, 30. életévét
betöltött, de a 70. életévét el nem
ért magyar állampolgár, akinek
választójoga van. A jelöléshez
csatolni kell az azt elfogadó nyi-
latkozatot, amelynek tartalmaz-
nia kell a jelölt arra irányuló nyi-
latkozatát, hogy volt-e büntetve
és van-e választójoga.
A jelölt a jelölés elfogadását köve-
tõen hatósági bizonyítvánnyal
igazolja büntetlen elõéletét leg-
késõbb a képviselõ-testület dön-
tését megelõzõ napig (ápr. 13.).
A népi ülnökök jogaira és köte-
lezettségeire vonatkozó tájékoztató
megismerhetõ Szentendre város

honlapján www.szentendre.hu. A
jelöléseket március 25-ig lehet
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Szervezési Iro-
dájára. A jelöléshez szükséges
nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatal portáján átvehetõk. (Szent-
endre Városház tér 3.)
Várjuk mindazon személyek jelö-
lését, akikrõl a jelölõk úgy érzik,
alkalmasak e fontos feladat ellá-
tására, illetve akiknek munkaidõ-
beosztása azt lehetõvé teszi, és a
fenti feltételeknek eleget tesznek.
Tekintettel arra, hogy a Szent-
endrei Városi Bíróság fiatalko-
rúak büntetõ ügyeiben is eljár,
várjuk nyugdíjas pedagógusok
jelentkezését is.
Információ: dr. Molnár Ildikó cím-
zetes fõjegyzõ: (26) 503-365,
Szûcs Imréné Önkorm. és Szerve-
zési Iroda vezetõ: (26) 503-348

Egy erdélyi népdal, a „S odajõve fi-
libili szép madár” ösztönözte a
szentendrei óvónõket, hogy népdal-
körüknek ezt a nevet válasszák
1993. március 3-án. A városi
ünnepségeken, megemlékezéseken
rendszeresen fellépõ népdalkör sok
szép eredménnyel büszkélkedhet:
országos minõsítésen 1996-ban

arany fokozatot kaptak, amit még
két alkalommal is megerõsítettek,
CD-jük pedig 2003 márciusában
jelent meg. 
18. születésnapjuk alkalmából sok
szeretettel gratulálunk, és köszön-
jük mindazt az élményt, amit az
elmúlt években tõlük kaptunk.

Isten éltesse a Filibilit!„Ne civakodjunk afölött, hogy mik voltunk: 
egyesüljünk arra, aminek lennünk kell.”

Kossuth Lajos

Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját

március 15-én
AZ 1848-49-ES FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC 
tiszteletére rendezendõ 

városi ünnepségekre

09.30 Koszorúzás Petzelt József
mérnök, honvéd alezredes sírjánál
a Sztaravodai úti köztemetõben

10.45 Térzene a Pest Megyei Könyvtár
épülete elõtt
Játszik a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázisának
zenekara

11.00 Ünnepi mûsor a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében
(Pátriárka utca 7.)

Köszöntõ: Dr. Dietz Ferenc 
Szentendre Város polgármestere

Ünnepi beszéd: Halász János, 
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium parla-
menti államtitkára

Ünnepi mûsort adnak: 
a Szentendrei Református Gimnázium 
9/A osztályának diákjai

Mûsorvezetõ: Gáthy Gergely 
a Református Gimnázium 
11. osztályos tanulója

12.00 Koszorúzás a Petõfi szobornál 
a Templomdombon

DR. DIETZ FERENC
polgármester

Ünnepi ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
március 18-án (pénteken) 

az Okmányiroda és a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási ideje 8-12-ig, 

és 13.00-16.00-ig tart, 
március 19. napján (szombaton)

pedig zárva lesz.
Megértésüket köszönjük!

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ

A „Városháza házhoz jön”

LAKOSSÁGI FÓRUM lesz
március 16-án, szerdán 17 órakor

a Városháza dísztermében.

A fórum témája:
tájékoztatás a 2011. július 22-29. között

megrendezésre kerülõ Európai Népek
Fesztiválja címû rendezvény lakosságot

érintõ kérdéseirõl
A tájékoztatásra várják a rendezvényben

érintett településrészek lakóit – Rózsakert-
és Püspökmajor-lakótelep – és minden

érdeklõdõ szentendreit!

Tisztelt Szentendrei Lakos!
Magyarország új Alkotmányát elõkészítõ Nemzeti Konzultációs
Testület azzal a kéréssel fordult Ön és a képviselõ-testület felé, hogy a
készülõ alaptörvénnyel kapcsolatos véleményünkrõl tájékoztassuk a
testület tagjait.  
Kérem Önt, hogy március 9-ig javaslatainak, véleményének részünkre
történõ eljuttatásával segítse a testület munkáját, melyhez segítségül a
www.szentendre.hu honlapon több dokumentumot is találhat.

DR. DIETZ FERENC
polgármester



Petzeltes sikerek
a Farsang Kupán
Az elmúlt hétvégén Tatán, a Ma-
gyar Gasztronómiai Szövetség
szervezésében 131 induló között

diákjaink is vállalták a megméret-
tetést. Eredményeink: 3 bronz-
érem, valamint több oklevél.

A Farsang Kupán résztvevõ 
tanulóink és eredményeik:
Kutasi István szakács tanuló:

bronzérem; Elsik Dávid szakács
tanuló: bronzérem; Jatyel Renáta
cukrász tanuló: oklevél; Aladics
Dániel cukrász tanuló: bronz-
érem; Bese Róbert cukrász tanuló:
oklevél; Mócsai Mónika felszol-
gáló tanuló: oklevél; Kecskeméti
Rita felszolgáló tanuló: oklevél.
Felkészítõ tanáraik: Takács Zol-
tán, Horváth Tamás, Hoffmann
Péter.

Helyreigazítás

Elõzõ lapszámunk Helyzetkép a
Petzelt szakiskoláról címû cikkbe
hiba csúszott: a cikkben említett
elektronikus naplót idén szeptem-
bertõl vezetik be az intézményben.

A szerk.
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Géza, kék az ég!
Ha mindenáron beteg akarsz
lenni, ne hétvégén tegyed!
Nemrég fent jártunk
Pilisszentlászlón a Kisrigóban,
hogy egy rövid túra elõtt
magunkhoz vegyünk a szokásos
muníciót. Meg is rendeltem 
a csülköt steak burgonyával, 
be is faltam két perc alatt, és már
emelkedtem volna fel az asztaltól,
hogy hasonló sebességgel lejár-
jam, amikor belém hasított a fáj-
dalom. A család nézett is nagy
szemekkel, hogy mi bajom, de
ráfogták a szapora falatozásra, 
és fejcsóválva az erdõnek vették
az irányt. Kezembe törtek egy
méretes ágat, és kínlódásom
ellenére, nekivágtak a
„Kéktúrának”. Dülöngéltem
utánuk egy darabig, majd le-le
maradoztam, végül egy fenyõ
törzsének támaszkodva vártam
meg, hogy rám találjanak..
Viszontlátásunk megrémiszthette
õket, mert fél óra múlva már 
lefelé tartottunk Szentendrére,
nejem egyik kezével a szerpenti-
nen, másikkal az ügyeletes orvos
asszisztensével, a teendõkrõl 
navigálva. Mire autónkkal 
megtaláltuk a patak-parti 
„menhelyet”, már olyan 
fájdalmaim voltak, hogy ha nem
lett volna közönségem, négykézláb
csúsztam volna az orvos elé.
Ennek ellenére, a doki némi
nyomkodás után, három recepttel
a kezemben, meg egy görcsoldó
injekcióval a karomban utamra
engedett, mondván „mit izélek, 
ez csak egy kis bélfertõzés!” 
Mit tehettem volna, hittem neki,
hiszen õ az orvos! Kiváltottam,
hazamentem, és fetrengtem
tovább a gyötrõ kíntól, 
megdupláztam a görcsoldót,
immár szájon át, és vártam, 
hogy teltek a percek, a fél órák. 
De hiába, a pirula nem hozta 
a kívánt hatást. Oldalbordám
ismét a telefonért nyúlt, tárcsázta 
a patak-partot, majd rövid 
fejmosás után le is rakta, 
és széttárt karokkal tolmácsolta
az orvos üzenetét: Mondtam már,
hogy ez egy fertõzés, nem kell úgy 
odalenni! Aztán egy óra múlva,
saját döntésünkre bementõztünk 
a fõvárosba, és kettõ múlva, már
egy majdnem perforált vakbéltõl
megszabadulva ébredeztem 
a rémálomból.
Huh, gondoltam, de jó, hogy itt
Pesten még kék az ég!

VADADI

Tisztelt Ebtulajdonosok!
A Földmûvelési Minisztérium rendelete
alapján a három hónaposnál idõsebb ebeket
minden évben veszettség elleni védõoltásban
kell részesíteni. A Magyar Állatorvosi Kamara
Pest Megyei Szervezete nem járult hozzá a
Szentendrén korábban megszokott össze-
vezetéses eboltásokhoz, ezért a szentendrei
állattulajdonosok állatorvosi rendelõben vagy
háznál oltathatják be állataikat.

A 2011. évi kötelezõ veszettség elleni védõoltásra az
alábbiak szerint lesz lehetõség az új mûszerekkel
felszerelt, nemrégiben kialakított a Dunapart Álla-
torvosi Rendelõben (Leányfalu, Móricz Zsigmond út
22., közel a Határcsárdához, a 11-es fõút mellett):
március 1-jétõl december 31-ig hétfõtõl péntekig
9-12 és 15-18 óra között, szombaton 9-12 óra között
Díja (egyéb költség nem került felszámolásra):
• a veszettség elleni védõoltás 3800 Ft (a Magyar
Állatorvosi kamara határozata);
• 2010-tõl minden állat oltási könyvét kötelezõen új
számozott könyvre cseréljük, ennek ára 500 Ft
(amennyiben még nincs ilyen könyvük);

• 2003-tól kötelezõ az ebek féregtelenítése, mely a
védõoltás beadásának feltétele, ezért kérem, min-
denki hozzon magával kilogrammonként 200 Ft-ot
féreghajtó tablettára.

A háznál történõ eboltásokat elõzetes bejelentés
után (Leányfalu, Móricz Zs. úz 22., tel. (26) 381-
790, 06-30-954-3192) végezzük el.
A háznál történõ oltás díja 3800 Ft, plusz az oltási
könyv (ha szükséges) és a féreghajtó díja. Kiszállási
díj Szentendre területén nincs.

A kombinált védõoltás (a veszettség és a leg-
fontosabb fertõzõ betegségek ellen véd) ára 8000 Ft.
Az ebek veszettség elleni védõoltása kötelezõ, elmu-
lasztása az eb elkobzását, valamint köz- és állat-
egészségügyi veszélyeztetés miatt szabálysértési
eljárást von maga után.

A macskák veszettség elleni védõoltása nem
kötelezõ, de a fertõzések megelõzése érdekében min-
den macskatartónak ajánlott.
Felhívom az állattulajdonosok figyelmét, hogy más
magánállatorvosok is szerveznek eboltást, errõl
külön értesítik a lakosságot.

DR. KOVÁCS ZOLTÁN
állatorvos
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Apolgármester úr a városi
bálon jelentette be és mi
január 18-án kaptuk a

hírt, hogy a Környezet és Energia
Operatív Program „Önkormány-
zati árvízvédelmi fejlesztések”
címû pályázatán a történelmi
óváros védelmének érdekében
történõ gátrekonstrukcióra 1 299
475 536 forintnyi 100%-os, visz-
sza nem térítendõ támogatást
nyert a város. A projekt meg-
valósításához szükséges össze-
get a kohéziós alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfi-
nanszírozásban biztosítja, ön-
rész nem szükséges hozzá.

Megerõsödött tehát az a
vélemény, hogy mindkét po-
litikai oldallal lehet jóban
lenni?
Teljes mértékben. A gátpályázat
kétfordulós volt: az elsõ még
2009-ben, az elõzõ kormány ide-
je alatt zajlott, és akkor kapott
támogatást. Az akkori pályázati
anyagban szereplõ részletes
megvalósíthatósági tanulmány
tartalmazta a tennivalókat, a
költségvetést és a költség-ha-
szon elemzést, amelynek alapján
a most decemberi, második for-
dulós döntés meg tudott szület-
ni. Ez a projekt láthatóan jó
szakmai munkával összeállított
anyag volt. A város annak idején
Puhl Antallal készíttetett egy ter-
vet, amely szûken véve magára a
korzóra vonatkozott. Ez tartal-

mazott egy olyan elemet, amely
a gátszerkezetre is kihat: 330
méter hosszan mobil árvízvédel-
mi fal kialakítása szerepel benne
a belváros középsõ, parti szaka-
szán. Ezt az elemet a komplex
gátrekonstrukciós pályázat elké-
szítésénél szakhatósági jóváha-
gyást követõen beemeltük az
anyagba. Az árvízi védmû to-
vábbtervezése tehát a tervezõvel
és a szakhatóságokkal karöltve,
közös munkaként született meg.

Tehát marad a mobilfalról
szóló elgondolás?
A város elkezdheti a korzót a
nyertes tervpályázatának megfe-
lelõen kialakítani. Az építési
engedélyben valóban mobil ár-
vízvédelmi fal szerepel, a vízjogi
létesítési terv, az építési engedély
ezt tartalmazza. Hiszem, hogy az
ellenzõkkel megfelelõ fórumok
szervezése révén meg tudjuk
értetni: a mobilgát megfelelõ
védelmet biztosít. A Dunán végig
és más nagy folyókon is Német-
országban, Ausztriában sok
helyen vannak ilyen szerkezetek,
és már Szlovákiában is megjelen-
tek. Ez modern és megbízható
technológia, amelyet érdemes
használni, sõt, újabb turisztikai
attrakció is egyben. Ráadásul a
hatóságok ezt engedélyezték,
ezért csak ezt lehet kiépíteni.

Mit lehet tudni a kivite-
lezés részleteirõl?

Egyelõre csak olyan elvekrõl tu-
dok beszélni, amelyek már a
nyílt közösségi közbeszerzési
eljárások elõtt is biztosak. A
dokumentáció szerint a kivite-
lezõ feladatai közé tartozik, hogy
elõzetes organizációs tervet
adjon le az ütemezésre, a köz-
lekedésre, valamint arra az eset-
re is, ha a munkálatok ideje alatt
árvíz köszöntene ránk. Az épít-
kezés szakaszosan zajlik majd,
mégpedig úgy, hogy a teljes bon-
tást és a nyomában fellépõ
védtelenséget elkerüljük. Minden
szakasznál kell lennie havária-
tervnek, hiszen a város biztonsá-
ga az elsõ.

Mennyi idõ múlva lesz
valami az új gátból?
Jelenleg az ajánlati dokumentá-
ciót készítjük, amit a hatóságok-
nak el kell küldenünk jóváha-
gyásra. Körülbelül harminc
napon belül indulhat a közbe-
szerzési eljárás, a kivitelezés
pedig csak annak eredményes
lezárása után kezdõdhet. Terve-
ink szerint a gát nagy része még
idén készen lesz, de a Tá-
mogatási Szerzõdés tartalma
szerint 2012. júliusában feje-
zõdik be a teljes projekt, bele-
értve az elszámolást és a pá-
lyázat lezárásához szükséges
egyéb dokumentumok összeál-
lítását. A jövõ évi befejezésnek
többek között az is oka, hogy a
téli hónapokban a munkála-
tokkal le kell állni, mivel a
Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség
elõírása értelmében a töltésépí-
tési munkálatokat csak a már-
cius 15. és november 15. közötti
idõszakban lehet végezni. 

Milyen lépések követ-
keznek most?
A támogató levél jó néhány
feladatot adott nekünk és az
önkormányzatnak: melléklete-
ket, dokumentációkat kell össze-

állítani, amelyek alapján a támo-
gatási szerzõdést a város nevé-
ben a polgármester alá tudja írni.
Folyik a mûszaki részletek
egyeztetése a tervezõvel és a
hatóságokkal.

Elég most a meglévõ pro-
jektek intézése, vagy van
még valamilyen „kiszemelt
pályázat”?
Nem pihenünk meg. Beadtunk
egy anyagot a Szentendre és
kistérsége agglomerációs csator-
názási pályázatra, amely kistér-

ségi szinten összesen 2,7 mil-
liárd forintról, Szentendrén  720
millióról szól, a támogatás inten-
zitása várhatóan 85%-os lesz. Az
észak-budai agglomerációban,
amely Budapest ivóvízkészle-
tének jelentõs részét biztosítja,
az ivóvízbázis biztonsága a leg-
elõbbre való feladat, ehhez nem
is kell kommentár. 
Várjuk a Dunakorzó-gát 11-es út
felé történõ folytatására a pá-
lyázati kiírást, és úgy tudom,
hogy a polgármester úrnak
további tervei is vannak a teljes
Duna-korzó megújítására, a
DMH-t is beleértve, a Puhl-féle
tervek alapján. 

Milyen esélyekkel in-
dulunk harcba a támoga-
tásért?
Erre csak annyit tudok mondani:
kék az ég, süt a nap, és jó mun-
kát kell végezni!

BOKOR TAMÁS

Egymilliárd-háromszázmillió a gátra
Még idén megoldódik a szentendrei belváros árvízvédelme, miután a város 1,3 milliárd forintot nyert a Duna-gát átépí-
tésére. Bornemisza Miklós, a Pro Szentendre Kft.  ügyvezetõje beszélt a legújabb sikerrõl.

Mobilgát Ulmnál

Mobilgát Linznél



Mint a Bükkös-patakot és
annak környezetét szere-
tõ és féltõ ember, bizo-

nyára Ön is tett és tenni szán-
dékozik azért, hogy ez a gyönyörû
és nemcsak szentendrei viszony-
latban egyedülálló környezet,
amelyben mi itt, a Bükkös-patak
közelében élhetünk, továbbra is
olyannak maradjon meg, ami-
lyennek megismertük és meg-
szerettük, vagy még ennél is
szebb, természetközelibb legyen,
megõrizve azt nemcsak nekünk,
hanem gyermekeink, unokáink
számára is.
Mi, a Bükkös partiak Baráti Köre
Egyesület – 2004-ben alakult
közhasznú társaság, jelenleg 22
taggal, sok pártoló taggal – évek
óta azon dolgozunk, hogy a
Bükkös-patak és annak környe-
zete minél rendezettebb, tisztább,
és természetes állapotának meg-
felelõbb legyen. Bizonyára már
Ön vagy családtagjai, gyermekei
is részt vettek rendszeres akci-
óink valamelyikében, a faültetés-
ben, pataktakarításban vagy a
játszótér rendbetételében. A tel-
jesség igénye nélkül, csak néhá-
nyat említenék meg a 2010-ben
általunk szervezett rendezvé-
nyekbõl:
• pataktakarítás és faültetés,

gyermekprogramok;
• a májusi árvíz idején homok-

zsák-kiszállítás és -elhelyezés;
• a patakparti játszótér állapotá-

nak helyreállítása a májusi
árvíz után;

• városi autómentes nap szerve-
zése;

• patakkotrás.

Rendezvényeinkrõl a helyi tévék
és újságok is rendszeresen beszá-
molnak. 2010-ben munkánkat a

Pest Megyei Önkormányzat Pest
Megye Környezetvédelméért díjjal
jutalmazta.
Eddigi segítségét megköszönve,
továbbra is számítunk jelenlétére
rendezvényeinken, és arra kérjük,
hogy amennyiben lehetõsége van
rá, támogassa munkánkat, és
ezzel környezetének szebbé, él-
hetõbbé tételét személyi jövedele-
madója 1%-ának felajánlásával,
melyet az alábbi számlaszámra
utalhat át: 18704668-1-13
Továbbra is szeretettel várunk
tagjaink, pártoló tagjaink közé

mindenkit, aki tenni szeretne a
Bükkös-patakpart megõrzéséért,
még szebbé tételéért, hogy gyer-
mekeink is ebben a csodálatos
környezetben játszhassanak,
sportolhassanak és nõhessenek
föl.

Köszönettel:
SZENEI FERENC, ABA LEHEL, 

ZAKAR ÁGNES
elnökség

BÜKKÖS PARTIAK 
BARÁTI KÖRE EGYESÜLET

e-mail:
zakar.agnes@fibermail.hu
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Pincér, fizetek!
Akkoriban sokszor és
sokat ittam. Eldobált
üres üvegek és
flakonok szegélyezték
utamat, jelezve, merre
járok. Úgy éreztem, minden
üveg és flakon, aminek tar-
talmát megittam, fel van fûzve
egy láthatatlan zsinegre, immár
üresen. Rám van kötve, így
húzom magam után csörögve-
zörögve a macskaköveken, hogy
mindenki lássa és hallja:
Vigyázat, leprás! 

Ennek ellenére este egy
gyerekkori barátom hívott meg
inni a Bohémiába. Minden
pénzünket hamar elköltöttük.
Hitelbe is ment egy darabig.
Egy darabig.
– Értsétek már meg, nincs több
hitel, ne szórakozzatok velem –
mondta teljesen komolyan a
pultos fiú harmadszor. Én ezt
megpróbáltam komolyan venni
és elfogadni, ám a gyerekkori
barátom még komolyabban
vette, és ezt mondta: – Figyelj,
én ide nem szórakozni járok,
hanem inni.
A pultos fiú ezután szó nélkül
szolgált ki minket, a feszültség
pedig elsodródott a kocsmazaj-
ban. Zárás utána barátom jobb-
ra, én balra indultam.
Képzeletbeli madzagomra újabb
üvegek és poharak kerültek. Ott
zörögtek-csörögtek mögöttem
hangtalanul az aszfalton, amíg
haza nem értem Leányfalura,
hogy aztán reggel újra a
nyakamba vegyem az egész
hóbelevancot, és szembe jusson
az elõzõ esti kulcsmondat:
Figyelj, én ide nem szórakozni
járok, hanem inni.
Hát ez az, gondoltam megnyu-
godva. Így indultam aznap
reggel Szentendrére borzasztó
zörgéssel és csörgéssel inni,
bármi áron. 
Vigyázat, leprás!

CS. F.

Bükkös parti
VÍZ VILÁGNAPI TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

Szeretettel várunk mindenkit Bükkös-parti 
rendezvényünkön március 26-án, szombaton
(esõnap március 27.)

PROGRAM
9 órától környezet-, játszótérrendezés, pataktakarítás, Kaszai
Kriszta izbégi tanárnõ vezetésével festési munkák. Találkozás 9-kor
a Mókus hídnál. Zsákokról, kesztyûkrõl, konténerekrõl gondosko-
dunk. Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával ásót, gereblyét, festés-
hez ecsetet!
11 órától családi nap a patakparti fajátszótéren: mesehallgatás,
kézmûves-foglalkozás, népzenei koncert, halfogás, eszem-iszom.
Közremûködnek: Fuszulyka Mesejátszó Kör, Majnek Kati és Kaszai
Kriszta tanárnõk, Víg Zoltán tanár, Vujicsics Tihamér Zeneiskola –
Sasvári testvérek.

A nap fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester

Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület
Érdeklõdni lehet:

06-20-967-6820, Zakar Ágnes szervezõnél

A rendezvény támogatói: Szentendre Város Önkormányzata,
Schindele Wendel, Szilágyi pékség, Szentendrei Kulturális Központ,
Tourinform Iroda, SzeVi, VSZ Zrt., Vujicsics Tihamér Zeneiskola

Tisztelt Bükkös-patak parti, Szentendrei Lakótársunk!

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA

SZÁLLÍTÁS :

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3

Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,

Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537

SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

VESZETTSÉG ELLENI EBOLTÁS 
AKCIÓS ÁRON 

a tavaszi idõszakban:
3800 Ft/oltás!

Szentendrén,
az ÁLLATKÓRHÁZBAN

Ugyanitt AKCIÓS ivartalanítás és
mikrochip behelyezés!

Érdeklõdni:
Dr. Szolnoki János, 

(26) 317-532, 06-30-9370-863

Éjszakai, hétvégi ügyelet: 
06-30-66-26-849

Rendelési idõ:
H-P: 8-20-ig, Szo: 9-12-ig
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Uniós pályázat 
a SZEI-ben 
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei számára a gyógyítás
mellett fontos célkitûzés, hogy a hozzánk fordulóknak a legjobb
utat tudjuk mutatni az egészségük megõrzése, visszaállítása

érdekében, és az egészségközpontú gondolkodást minél szélesebb kör-
ben képviseljük. Ezen gondolat mentén nyújtottunk be pályázatot a
TÁMOP-6.1.2/KMR-09/1 Egészségre nevelõ és szemléletformáló élet-
módprogramok címû pályázati  felhívásra, amely kedvezõ elbírálásban
részesült, így az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával megvalósuló program keretében a lakosság
számára nyitott és ingyenesen látogatható klubfoglalkozásokat
szervezünk 2011 õszéig. 

A CUKORBETEGEKNEK SZÓLÓ KLUBFOGLALKOZÁSOKAT
minden páros héten szerdán 12.30-tól tartjuk a Dunakanyari Kistérségi
Szociális Intézetben (volt Gondozási Központ) a Sztaravodai út 2. sz.
alatt. A klub vezetõje Horváth Judit, akinek segítségével – és a havon-
ta egy alkalommal meghívott elõadó közremûködésével – hasznos in-
formációkat, praktikus életviteli tanácsokat kaphatnak az érdeklõdõk.
A szakemberek készséggel válaszolnak a témában felmerülõ kérdé-
seikre. 
A klub munkája szervesen kapcsolódik a mozgásprogramhoz, amelyet
szintén a Szociális Intézetben (volt Gondozási Központban) vehetnek
igénybe hétfõn és pénteken 10 órától. A Törökné Bakos Beáta gyógy-
tornász által vezetett programban magas vérnyomás betegséggel,
magas vérzsírszinttel, cukorbetegséggel, elhízással élõk igényeinek
megfelelõ mozgássor elsajátítására és gyakorlására nyílik lehetõség. 

A LELKI EGÉSZSÉG MEGÓVÁSA
érdekében csoportos program indul a Pest Megyei Könyvtárban
(Pátriárka u. 7.) a legjobb szakemberek segítségével, támogatásával.
Találkozóink segítenek Önnek, hogy felfedezze személyisége belsõ erõ-
forrásait, melynek segítségével pozitív célokat tûzhet maga elé egy
segítõ, védõ csoport keretében. A programokra minden páratlan héten,
hétfõn 18 órától kerül sor. A klubot Németh Mária vezeti, elõadóként
Hídvégi Krisztinával, dr. Bagi Évával és dr. Ljavinecz Istvánnal ta-
lálkozhatnak az érdeklõdõk. 
Az ingyenes programokra szeretettel várjuk az érdeklõdõket.

SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

Újabb rendezvény: városmarketing
és mûemlékvédelem Szentendrén
Szentendrén járt a héten a Francia Történeti Városok és Kistérségek
Mûemlékvédelmi Szövetségének vezetõsége. A vendégeket dr. Dietz
Ferenc polgármester fogadta, aki a találkozó során beszámolt a város-
ban zajló felújításokról, projektekrõl – köztük a Securba programról –,
a Városképi – és az Egyházi, Mûemléki Beruházási Alap eredményeirõl,
a vendégek pedig tájékoztatást adtak a francia mûemlékvédelmi gya-
korlatról.

A beszélgetés során közös megegyezés született arról, hogy Szentendre
kezdeményezni fogja a Magyarországi Történeti Városok Szövetségénél
egy olyan rendezvény megvalósítását, amelynek fõ témái a városmar-
keting és mûemlékvédelem lesznek. Az eseményre a tervek szerint
júniusban kerül majd sor.

Együtt Szentendréért!
Mindannyian elõszeretettel emlegetjük Szentendrét, mint a kultúra, a
mûvészetek és a fesztiválok városát. A név jól cseng már évtizedek óta.
Mint lokálpatrióták, itt is lakhatunk és elmondhatjuk, hogy ez a MI
városunk, a MI otthonunk, és egyben a MI jövõnk. Amire a városunk
készül ez évben – egy teljes rehabilitáció
keretében –, azt kívánjuk MI is elérni a szent-
endrei kultúra és a közösségi élet egész
területén. Megújulni kívül és belül.
Visszaadni városunk azon rangját, ami
tiszteletet követel, figyelmet teremt és örömet
okoz mindazoknak, akik ide látogatnak, itt
élnek vagy csak hallanak rólunk messzi
földön. 

A megszorítások és elvonások éveit éljük. Erre lehet sopánkodással
reagálni. Azonban pozitív nemzeti példáink bizonyítják, hogy nincs az
a gond, amit közösségi összefogással ne tudnánk megoldani. Ennek a
részévé válik – és aktívabban, mint valaha – a Szentendrei Kulturális
Központ Nonprofit Kft., amely több intézményt is mûködtet.

Ezek az intézmények Önöket szolgálják, és az életük minõségét
teszik jobbá. Tegyünk érte közösen! Nem kell se mûvésznek, se
gazdagnak lennie, hogy nagyot alkosson. Kevéssel is teremthet
óriásit. Adója 1%-ának felajánlásával kérjük, támogassa a szent-
endrei kultúrát, és ezzel saját jövõjét. Kollégáimmal azért fá-
radozunk, hogy városunk minden egyes lakója kedvére való,
minõségi programot találjon egész évben itthon, Szentendrén. 

Adószámunk: 22369655-2-13

Köszönjük felajánlását! 
IVANCSICS ILONA mb. igazgató 
Szentendrei Kulturális Központ 

Díszoklevelek adományozása
Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola arany, gyémánt, vas, rubin dís-
zoklevelet 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
Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Iktatójában kell leadni már-
cius 18-ig.
Érdeklõdni az 503-332-es telefonon vagy az ügyfélfogadási napokon
személyesen Schinkovits Lajosné oktatási referensnél lehet.
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Már a kapun belépve úgy éreztem
magam, mintha egy elvarázsolt
birodalomba kerültem volna. Mó-
kás jelmezekbe öltözött álarcosok
fogadtak, s „léptettek be” ebbe a
jókedvtõl majd szétrobbanó világ-
ba. Zöld papír karszalaggal fel-
ruházva ihattam meg vendégfo-
gadó pezsgõmet, amellyel a ven-
déglátók, a Szeresd Szentendrét
Egyesület tagjai fogadtak min-
denkit. A tavalyi „ismétlõket” és
az „elsõbálozókat”. A hangulat
oldottságát tovább fokozta az elõ-
teret és a dísztermet zsúfolásig
megtöltõ vidám bálozók látványa. 
Ennyi ötletes, szellemes jelmezt
ritkán látni. Ismerõs ismeretlenek
köszöntek rám, akiket gyakran
csak a hangjuk alapján sikerült
beazonosítanom. Kalóz, Terroris-
ta, Pandamaci, Kisdobos a Mókus
örsbõl, a Fejõstehén állampolgár,
a Nyugdíjas Drakula, Gojko Mitic,
Silvester Stallone, Túró Rudi,
Boszorka, Zombi, Olajsejk, Bicik-
lista, Patrona Castra alakjában
beszélgettek, iszogattak a jóked-
vû vendégek, várva a nagy ese-
ményt, a jelmezversenyt. Nyolc
óra felé azután Nemesházi
Beatrix bálanya és Galambos
Péter (Galamb) mûsorvezetõ üd-
vözlõ szavai után elérkezett a
nagy pillanat. Legszívesebben
filmre vettem volna ezt a felvo-
nulást, annyira szórakoztató és
látványos volt: ahogy a Meseautó
utasai kormánykerékkel a kezük-
ben a film ismert dalát énekelve
„elautóztak” elõttünk, ahogy a
lábainkhoz vetõdött a futballka-

pus, vagy ahogy a csikos trikós,
szalmakalapos gondolások a
japán turisták fényképezõgé-
peinek csattogása között ezután
„áteveztek” a termen – az újabb
és újabb ötleteket hatalmas, fel-
feltörõ nevetés és taps fogadta.
Felnõttek és gyerekek, családok,
baráti társaságok találták ki
remek álcáikat. Egyéni, páros és

csoportos kategóriában mérkõz-
tek a jelmezek. Az egyéni gyõztes
a Terrorista (Bihon Gyõzõ festõ-
mûvész alkotása lett a jutalma), a
páros kategóriában a fergeteges
ötlet, a Két legyet egy csapásra
lett a gyõzõ (finom vörösbor és
egy talpmasszázs-utalvány bir-
tokosaivá váltak), a zsûri külön-
díját, egy nagy tortát a bûbájos
Velencei gondolások turistákkal
nyerte. A legtöbb közönségszava-
zatot a Meseautó utasai vívták ki
– jogosan. Az ajándékok, mint
már tavaly is, magánszemélyek és
cégek adományai voltak.
Az ételek és az italok ezúttal is
fenségesek voltak – a jelmezek

felvonulása után a bálozók sor-
ban álltak a Szentendrei Ízek
Utcájában – ahol egy tucat szent-
endrei étterem és cukrászda kí-
nálta különlegességeit –, hogy
megkóstolhassák az itt található
finomságokat. 
Idén is volt salsa-oktatás, a par-
kettet megtöltötték a Bailar
Táncegyüttes lelkes tanítványai.
Méhes Csaba pantomimmûvész-
nek ezúttal is fergeteges sikere
volt. Hajnali háromig tartott a
mulatság. A Malibu tánczenekar
kitûnõ zenéjével, hatalmas tánc-
cal, jóízû beszélgetésekkel, sok-
sok nevetéssel. 
Jó volt újra együtt bálozni. Ez az
este azért volt most is annyira
szerethetõ, mert olyan volt, mint
a többi Szeresd Szentendrét-ren-
dezvény. Öröm- és ötletteli, laza
és játékos. 
Biztos, hogy mindenki remekül
érezte magát ezen a szombat
estén –  újrabálozók és elsõ-
bálosok egyaránt.
Jó buli volt. Kár, hogy még egy
évet kell várnunk a harmadikra.

RAPPAI ZSUZSA

A második
Február 26-án került sor a második Szeresd Szentendrét Bálra
a Városháza dísztermében. Tavaly ilyenkor, az elsõ után, azt
hittem, ezt nem lehet felülmúlni. Hát lehetett. 

Köszönet
A II. Szeresd Szentendrét Civil

Jelmezes Mulatság szervezõi köszönik
dr. Dietz Ferenc polgármester úrnak

és a Polgármesteri Hivatalnak az
együttmûködést, a közös szervezés
lehetõségét, dr. Török Balázs alpol-

gármester úrnak, hogy megnyitotta a
bált, Galambos Péter és Nemesházi

Beatrix „bálszülõknek”, hogy profin és
pörgõsen levezették a mûsort, 

a szentendreieknek, hogy eljöttek és
fantasztikus hangulatban,  jobbnál

jobb jelmezekben örültek, táncoltak,
beszélgettek. Valódi találkozásokban

volt részük.

Külön nagy köszönet azoknak a szent-
endrei éttermeknek, cukrászdáknak,

étkezdéknek, akik ingyen járultak
hozzá a Szentendre Ízek Utcájának
igazi gasztronómiai élményt nyújtó

étel- és italsorához:
Beo Café Pizzeria

Görög Kancsó Étterem
Palapa Mexikói Étterem

Walkway Palacsintázó
Kõhegyi Turistaház

Garázs Szendvicsbár
Anyóskonyha

Bükkös Panzió és Étterem
Café  Christine

Corner Panzió és Szerb Étterem
Kereskedõház Café és Étterem

Rab Ráby Étterem
Rosinante Fogadó

Új Mûvész Étterem
Waterfront Hotel, Étterem

Dalmát Kávézó
Pí Víz

Skanzen Pékség
Surányi Cukrászda

Szamos Múzeum  Cukrászda

Köszönjük a tombolára felajánlott
különleges, egyedi és értékes
nyereményeket: Candle light,

Whiskeynet, Synergia, Pólóbár, Nagy
Sándor képkeretezõ mûhelye, Kisház

Ajándékkereskedés, Édeni Édességek
boltja, Nemes Nedûk borszaküzlet,

Sókuckó, Fordítóiroda Budapest,
Addex Kft., Vén kecske Galéria,

Piszkátor Ildikó, Bihon Gyõzõ, Shanti
Játékvár, Inn Spirit, Sághi Borbála,

Bubla János, Ilosvai Collection,
Spauza, Fülöp Zsolt órásmester, 4D

Szentendre, Guboo.
Köszönjük Piszkátor Ildikó és Plesa

Ildikó dekoratõrök munkáját, és Deim
Balázsnak, hogy megörökítette a bál

vidám pillanatait.

A tombola fõdíját a Brazilka utazási
iroda ajánlotta fel, mely egy két éjsza-
kára, két fõre szóló wellness hétvége

Mátraszentimrén egy négycsillagos
hotelben.

A  SZERESD SZENTENDRÉT DÍJ A
VÁROSÉRT kitüntetõ oklevelet Szikra
Renáta mûvészettörténész és gerilla-

kertész kapta a város elhanyagolt
utcáinak, felületeinek tisztaságáért,

zöld foltjainak éltetéséért, virá-
gosításáért, csúnyaságainak

kozmetikázásáért évek óta folytatott
kitartó és eredményes munkájáért.
A SZERESD SZENTENDRÉT DÍJ

GYEREKEK A VÁROSÉRT kitüntetõ
oklevelet Börsei Reni, a Barcsay Jenõ

Általános Iskola tanulója kapta
Szentendre élõ környezetének

megõrzéséért folytatott példaértékû
tevékenységéért.

A SZERESD SZENTENDRÉT EGYESÜLET
TAGJAI

A bál folyamán elveszett egy antik
orvosi fém szemüvegkeret. Kérjük a
megtalálót, hogy juttassa el a kép-
keretezõ mûhelybe: Szentendre,
Kossuth Lajos utca 8.
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Ünnepnapok a Szentendre
Táncegyüttes életében

Azt már sokan tudjuk Szentendrén, hogy mûködik itt egy olyan
néptáncegyüttes, melynek kvalitásai messze túlmutatnak az
amatõrség kategóriáján. Minden év decemberében látható nagy-

szabású mûsoruk a Pest Megyei Könyvtár színpadán, ahol majd 130
gyermek és felnõtt táncos kápráztat el minket, és a belépõjegyekhez
kemény harcok árán lehet csak hozzájutni.
Ne gondoljuk azt, hogy a szentendrei közönség csupa lelkes szülõbõl
vagy hozzátartozóból áll. Sokan kijönnek Budapestrõl, a környékrõl,
ha híre megy annak, hogy új mûsorszám készült. És ezek már nem 
6-8 perces koreográfiák, hanem 50-60 perces táncszínházi bemutatók,
melyek némi színészi képességeket is feltételeznek.

Február 26-27-e a legnagyobb ünnepe volt az amatõr néptánc mozga-
lomnak. Ekkor rendezi meg a Martin György Néptáncszövetség és az
Örökség Gyermek Népmûvészeti Szövetség a Néptáncantológiát Buda-
pesten, az Operettszínházban és a Thália Színházban.
Nagy tisztesség az, ha valaki bekerül ebbe a programba, hiszen a gyer-

mek- és ifjúsági együtteseket az elõzõ évi országos fesztiválokon elért
eredményeik alapján választják ki. A szentendrei gyerekek a tavaly
májusi balatonboglári gyermekfesztiválon elért elsõ helyezésük elis-
meréseként kaptak meghívást. A felnõtt együtteseknek pályázniuk kell
a bekerüléshez. Ez a mi együttesünknek idén már hatodszorra sikerült,
ebben az évben majd' ötven pályázóból kerültek a szerencsés tizenket-
tõ közé. 
Egy jó csapat a táncosokon kívül kiváló vezetõkbõl és remek zenészek-
bõl áll össze. Mindez megvan Szentendrén, melyet már országos
szervezetek és szakemberek is felfedeztek és elismernek.
Két szép ünnepi pillanata volt a szombati gálamûsornak. A felnõtt
táncegyüttes egymás után háromszor nyerte el a Kiváló Együttes minõ-
sítést. Ezért dr. Diószegi László, a szövetség elnöke átadta az együttes-
nek az ezért járó Martin György Emlékplakettet, majd’ mindenki
számára kedves meglepetésként az együttes vezetõi: Kocsis Enikõ és
Fitos Dezsõ, a szövetség által létrehozott Együttesvezetõi Nívódíjat
vehették át kiváló szakmai és pedagógiai munkájuk elismeréseként,
melybõl évente egy talál gazdára. Ez a díj bekerült a Harangozó Gyula
Díj, az Euro-Pas Díj és a Pest Megye Népmûvészetéért Díj mellé.
Kocsis Enikõ egyébként január óra örökös aranygyöngyös táncos,
melyet a Békéscsabai Szólótáncfesztiválon nyert el.
Gratulálunk Kocsis Enikõnek és Fitos Dezsõnek, valamint az együttes
valamennyi tagjának az elért szép eredményekhez, és reméljük, hogy a
2011-es esztendõ is ennyi örömöt, sok szép feladatot tartogat szá-
munkra, számukra.                                                         GÖLLNER JUDIT

VII. Országos
Továbbképzõs
Verseny 
a zeneiskolában
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetett VII. Országos Továbbképzõs
Versenyt (teljes nevén: VII. Országos Verseny a
Továbbképzõ Évfolyamra járó Tanulók
számára, Oltai Adrienne emlékére) iskolánk, a
szentendrei Vujicsics Tihamér zeneiskola
szervezi március 11-13. között. A versenyzõk
15-tõl 23 éves korig bármilyen hangszeren,
szóló és kamara kategóriában mérhetik össze
tudásukat. A szentendrei döntõt megelõzõen
az ország öt helyszínén területi selejtezõkön
mérhették össze tudásukat a versenyzõk, és
bátran kijelenthetõ, hogy rendkívül magas
színvonalú és különleges produkciókat is
hallgathatunk majd. 
Erre a hosszú hétvégére több száz fiatalt,
tanárt, szülõt várunk az ország különbözõ
pontjairól. Szervezõ kollégáimmal arra törek-
szünk, hogy vendégeink kellemes emlékekkel

távozzanak városunkból, ennek érdekében a
versenyt a lehetõ legmagasabb színvonalon
szeretnénk lebonyolítani. A versenyzõk,
felkészítõ tanárok nagy része három napon
keresztül városunkban tartózkodik majd, és
szentendrei panziókban szállnak meg. A
finom ebédekrõl, és vacsorákról az Új Mûvész
étterem gondoskodik.
A verseny két helyszínen folyik, a zeneiskola
épületében (Duna-korzó 16.) történik a re-
gisztráció, gyakorlás, magát a versenyt pedig
a Református Gimnázium kiváló akusztikájú
kápolnájában tartjuk.

ZAKAR KATALIN

VERSENYPROGRAM

március 11. péntek:

13.00 – 13.30 Megnyitó a zeneiskolában
A koncertek a Református Gimnáziumban
lesznek!
14.00 – 15.30 I. koncert 

(szóló 1. kategória)
15.45 – 17.30 II. koncert 

(szóló 2. kategória)
17.45 – 19.00 III. koncert 

(szóló 2. kategória )

március 12. szombat:

9.00 – 10.30 IV. koncert 
(szóló 1. kategória )

10.45 – 12.45 V. koncert 
(szóló 2. kategória )

14.30 – 15.30 VI. koncert 
(kamara kategória )

15.45 – 17.30 VII. koncert 
(kamara kategória )

17.45 – 19.00 VIII. koncert 
(kamara kategória )

március 13. vasárnap (Református
Gimnázium):

9.00 – 12.00 Díjátadó és gálahangverseny
A verseny fõvédnöke: Petrovics Emil Kossuth-
díjas zeneszerzõ
A zsûri tagjai: Déri György Liszt-díjas gor-
donkamûvész, Eckhardt Gábor Liszt-díjas zon-
goramûvész, Kõrösi Róbert harsonamûvész

A verseny igazán színvonalas, színes zenei
élményt nyújthat, melyre szeretettel várjuk
Szentendre és a környék érdeklõdõ lakosait is. 

A BELÉPÉS INGYENES!
ZAKAR KATALIN

igazgató
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Van ugyan a nyelvtudo-
mánynak olyan (fiatal) haj-
tása, amely nemek szerint

vizsgálja a nyelvhasználatot, hi-
szen nyilvánvaló: sok mindenben
más a nõk és férfiak beszédmódja.
Ám most nem errõl lesz szó, és
nem is arról, hogy éppen száz esz-
tendeje, 1911-ben szervezték az
elsõ nemzetközi nõnapot.
A közelmúltban két barátnõ-
tündérem – azért találtam ki ezt a
szót, hogy félre ne lehessen va-
lamiképp érteni – olasztanulásba
fogott. S mindjárt elsõ alkalom-
mal, amikor néhány olasz szót
sziporkáztak, bemutatva, hogy
mit tanultak, rögtön találgatni
kezdték az egyik szónál a nemek
használatát. Ez nem is csoda,
hiszen egyes idegen nyelvek tanu-
lásakor nehezen boldogulunk a
nyelvtani nemekkel. A magyarban
ilyenek nincsenek, nem kell tekin-
tettel lennünk rá, hogy például a
’város’-t jelentõ szó milyen nemû
(persze „Szentendre” is nemtelen,
hiába város…); aki viszont olaszt
tanul, tudnia kell, hogy a „citt‘a”,
aki latint tanul, hogy az „urbs”
szó nõnemû, aki oroszt, annak
azt, hogy a „gorod” hímnemû, aki
németet, annak pedig a „Stadt”
szóhoz annak nõnemûségét kell
ismernie. Nemcsak a fõneveknek,
hanem a névelõknek is nemek
szerinti alakjaik vannak némelyik
nyelvben. A nyelvtani nem tulaj-
donképpen a fõneveknek a jelen-
tésük, illetõleg az alakjuk szerinti
osztálya. A fõnevek grammatikai
neme a szó hangfelépítése, ill.
alaktani tulajdonságai révén ál-
talában kikövetkeztethetõ. 
A latin, a német, az orosz és szá-
mos más nyelv három gram-
matikai nemet különböztet meg,
van hímnem, nõnem és semleges-
nem. A hollandban és a skan-
dináv nyelvekben hímnem és
közösnem van, tehát kettõ. A
magyarban meg a finnugor nyel-
vekben egyáltalán nincs gram-
matikai nem. A fõnevek neme a

jelentésük alapján meglehetõsen
ritkán állapítható meg, némelykor
megfelelnek a természetes nem-
nek, így a ’nõ’ jelentésû szó nõ-
nemû: francia „femme”, német
„Frau”, olasz „donna”, „signora”.
De már – az olasznál maradva – a
„giorno” (= nap) nemét így nem
lehet kitalálni (egyébként hím-
nemû), s az -e végûeket szintén
nem, vagy hímnemûek vagy nõ-
nemûek.
A nemek elnevezése a latin gram-
matikából származik: mascu-
linum ’hímnem’, femininum
’nõnem’ és neutrum ’semleges-
nem’. Ezeknek az elnevezéseknek
az élõlényeket jelentõ fõnevek ter-
mészetes nemével vajmi kevés a
kapcsolatuk. Azok a nyelvek,
amelyekben a melléknevek mint
jelzõk vagy a névelõk – például: 
il giorno, la donna; der Tisch, die
Stadt stb. – valamiképpen igazod-
nak ahhoz a fõnévhez, amelyre
vonatkoznak, mutatják, hogy
valamilyen õsi nyelvszerkezeti
felépítési mód hozta létre ezt a
nyelvtani jelenséget.
Manapság (az ún. szocializmus
dicstelen korszaka után) a ma-
gyar életmód számos dologban
látványosan idomul a nagyvi-
lághoz. A magyar nyelv ebben a
tekintetben meglehetõsen tartja
magát, ámbár mindig is voltak
törekvések a „mûvelt nyugathoz”
való kapcsolódás erõltetésére.
Például Folnesics Lajos Alvina
címû mûvében, 1807-ben nyel-
vünket „nyõstényesíteni” akarta:
a nõ szóhoz szerinte nem tehetõ a
szép és a jó, hanem egyeztetni
kell, csak szépné, jóné. A nõstény
szavunknak a régiségben és a
nyelvjárásokban sok változata
volt és van (nõstin, nüstyin,
nõstyén, nyõstény), ezek képzett
alakulatok, és alapjelentésük ’nõ’.
Persze nemcsak emberre, hanem
állatokra, sõt növény (nõszirom,
nõvirágzat) és egyebek megne-
vezésére is használatos a szó:
nõrím, nõsténykapocs, nõstény-
prés stb.
Ugyan a virágszálaknak – amit a
lányok-asszonyok kapnak – nin-
csen olyan nemük, amilyen a lá-
nyoknak-asszonyoknak, viszont
(hálistennek) bõven van nekik
mindaz a báj, kellem, amely a
virágban is – hímnemû (!) olasz
szóval il fiore –  megvan. 

BÜKY LÁSZLÓ

Kismama-torna
márciustól 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

Kézilabda

A Szentendrei KC NB I/B-s férfi
kézilabdacsapat következõ
mérkõzését Ajka csapata ellen
játssza március 5-én, szomba-
ton a Móricz Zsigmond
Gimnázium tornacsarnokában. 

Az ifik mérkõzése 16 órakor, a
felnõtteké 18 órakor kezdõdik.

Minden szurkolót szeretettel vár-
nak!

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas

3 nyelvû OKLEVELET adó
MASSZÕRTANFOLYAM 

indul
Szentendrén április 7-én,
Budapesten április 9-én

Ára: 45 000 Ft (részletfizetéssel)

Érdeklõdni: 06-30/30-21-487
(Cégj. szám: 02-09-075471)

Nõnapi nyelvtan
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Városstratégia:
mûvészetek városa

„Szentendre város jövõképét,
fejlesztési irányait fogalmazza
meg a Dumtsa Jenõ Integrált
Városfejlesztési Stratégia néven
ismert dokumentum, amelyben
prioritásként szerepel Szentendre
képzõmûvészeti hagyományaira,
mûvészeti intézményrendszerére
épülõ, 'festõk városa', 'mûvészet
városa' arculat erõsítése. E nem-
zetközileg és országosan elismert
örökségünk, és az abban rejlõ fej-
lesztési lehetõségek biztosíthatják
a megkülönböztetõ védjegyet, ka-
raktert a város számára. E levelet
aláíró mûvészek és mûvészeti cso-
portok képviselõi egyetértünk a
fent említett stratégiai célokkal.
Éppen ezért megdöbbenéssel vet-
tük tudomásul a hírt, hogy a
Szentendre Kulturális Központ
Nonprofit Kft. mûködését más
irányba kívánja fordítani a város
vezetése...” 
E mondatokkal kezdik a mû-
vészek a polgármesterhez és a
képviselõ testülethez február 7-én
eljuttatott tiltakozó levelüket,
melynek rövidített változata
Zakar Ágnes képviselõnek, az
Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökének reagálásával jelent
meg a múlt heti lapszámban. A
képviselõ asszony írásában meg-
nyugtatásként közölte, hogy
„Szentendre Város Önkormányza-
ta ezután sem kívánja a korábbi
évekhez képest más irányba fordí-

tani a város kulturális életéért
felelõs Kulturális Központ tevé-
kenységét”.
E válasz jól példázza az évek óta
tartó egymás melletti elbeszélést.
A mûvészek ugyanis nem a
Kulturális Központ Nonprofit Kft.
eddigi mûködését említik fel mint
viszonyulási pontot, hanem a
városvezetés által lefektetett
stratégiai célokat, amelyben a
képzõmûvészeti hagyományokra
építkezõ „festõk városa”, mûvé-
szetek városa arculat erõsítése
prioritásként van megjelölve. De
mintha ez az irány csak papíron
létezne, és a napi mûködést más
elgondolások igazgatnák. 
Jelen pillanatban az igazodást a
képviselõ asszony által is említett
2008. évi elõadó-mûvészeti tör-
vény adja.
A kulturális intézmény a sza-
badtéri nyári színházi elõadások
finanszírozását évek óta pályáza-
ti pénzzel egészítette ki. E rutin-
szerû pályázás menetében 2009-
ben döntõ változás történt, ekkor
már csak az elõadó-mûvészeti
szervezetként regisztráltak pá-
lyázhattak ennél az alapnál. E
regisztrálással a MûvészetMal-
mot, a Dunaparti Mûvelõdési
Házat, a Püspökmajori Könyvtá-
rat, a Nyári Szabadtéri Színházat,
valamint a Szentendre és Vidéke
lapot is magába foglaló, mai
nevén Szentendrei Kulturális
Központ Nonprofit Kft. elõadó-
mûvészeti szervezetté avanzsált,
amelyre a 2008. XCIX. számú

elõadó-mûvészeti szervezeteket
szabályozó törvény érvényes. 
Igazából csak Závodszky Zoltán
igazgató távozása kapcsán vált
nyilvánvalóvá, hogy ez a szerve-
zeti besorolás problémás, jogilag
és etikailag is aggályos helyzetet
teremt, mivel az önkormányzat
kötelezõen ellátandó mûvelõdési
és kulturális feladatainak el-
látására hozta létre a Szentendrei
Kulturális Központ Nonprofit 
Kft.-t, amelynek számos tevé-
kenysége közül csak egy a nyári
színházi elõadások szervezése.
Nyilvánvaló, hogy az ellátandó
feladatok és a kapcsolódó intéz-
mények egy cégbe tömörítése –
melynek mindenkori indoka az
állandó pénzhiány – magában
hordozza az intézmény mûkö-
désének belsõ aránytalanságait.
Komoly feladat és felelõsség
olyan vezetõt találni az intéz-
mény élére, aki a külön-külön is
magas végzettséget, hozzáértést
igénylõ területekkel egyaránt ér-
demben tud foglalkozni.

MûvészetMalom-
koncepció?
„Polgármester úr 2009 szeptem-
berében kérte fel Závodszky
Zoltán igazgatót elõször, hogy
készítse el a MûvészetMalom
mûködésének koncepcióját, mely
többszöri kérés ellenére sem
történt meg” – írta Zakar Ágnes.
Ennek egyik, talán fõ oka, hogy a
volt vezetõ nem értett a képzõ-
mûvészethez, így a Szentendre
Mûvészetéért Alapítvány céljai-
val, terveivel sem tudott azono-
sulni, nem látta meg az alapít-
vány által évek óta hangoztatott
elképzelés  városstratégiai szin-
ten való jelentõségét. A Szent-
endre Mûvészetéért Alapítvány
1992-ben azért jött létre, hogy
segítse a régi malomépületbõl egy
városi múzeum és kortárs kép-
zõmûvészeti központ létrejöttét,
amely szövetesedik a város kép-
zõmûvészeti hagyományaival,
„megemeli” Szentendre kulturális
életét, szellemi pezsgést hoz,

presztízs hellyé válik, minõségi
turizmust vonz. Látni kellett
volna, hogy egy ilyen intézmény
sokkal szélesebb körben pályázat-
képes, mint a mostani, vagy akár
a most preferált színházi vonal,
hogy a képzõmûvészeti területre
több irányból is be lehet pénzeket
vonzani. Ezt az elképzelést kellett
volna felkarolni, menedzselni,
kidolgozni és képviselni a vá-
rosvezetés felé.  Csakhogy ez a
menedzselés nem történt meg.
Nem csoda, hogy mára a dön-
téshozók sem tudnak másként
gondolkodni a MûvészetMalom-
ról, mint hogy készüljön végre el,
aztán költözzön át a Kulturális
Központ személyzete, akkor a
Fehérházban ki lehet adni az
irodákat, meg a színház is jó
ötlet…

Átmeneti megoldás

„A MûvészetMalom koncepciójá-
nak kidolgozása most már az új
vezetõre vár” – írja szintén a már
említett cikkben Zakar Ágnes,
majd hozzáteszi, hogy a koncep-
ció elkészítésekor figyelembe kell
venni a mûvészek már korábban
elkészített elképzeléseit.
Talán ez az a pont, ahol érthetõvé
válik a mûvészek tiltakozása. A
jelen igazgatói pályázati kiírás
kizárólagosan az elõadó-mûvé-
szeti törvényhez igazodva készül
el, így nagy az esélye, hogy szín-
házi területrõl érkezik az új igaz-
gató – ezt a feltételezést erõsíti a
megbízott igazgató személye is –,
ezért a stratégiai fontosságúnak
tartott képzõmûvészeti, ipar-
mûvészeti terület újfent szakmai
irányítás és elkötelezettség nélkül
marad. 
A mûvészek tiltakozásukban arra
kérték az önkormányzat dön-
téshozóit, hogy függesszék fel
minimum fél évre az új vezetõ
kiválasztását, és haladéktalanul
kezdõdjön meg egy tárgyalás-
sorozat az önkormányzat és a
szakmai szereplõk között. Ennek
elmaradása miatt a pályázatban
megfogalmazott elvárások is pon-
tatlanul és félrevezetõ módon
jelenhetnek csak meg, így az új
igazgatót továbbra is tisztázatlan
viszonyok várják, és egyelõre
beláthatatlan, hogy az általa
ajánlott megoldások milyen
irányt vetnek és mennyibe ke-
rülnek.                               

A. SZ.

Regisztrált gellerpálya?
Szentendre elsõdleges vonzereje és történelmileg kialakult adottsága, 

hogy a „festõk városa”, a „mûvészet városa” 

Dumtsa Jenõ Integrált Városfejlesztési Stratégia 

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 bemu-

tatója
• 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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Az 1146. évi oklevél hagyat-
kozója és a Szent Imre-leg-
enda írója közötti kapcsolat

nem történelmi tény, hanem az
újkori történetírás – Erdélyi
László nevéhez fûzõdõ – jó
szándékú kombinációja. A Szent
Imre-legenda kutatásának kiter-
jedt irodalma van. A kérdéssel
neves történészeink és iroda-
lomtörténészeink, így Madzsar
Imre (1931), Bartoniek Emma
(1937),  ifj. Horváth János (1954),
Tóth Sarolta (1962), Klaniczay
Tibor (1964), Mezey László (1966,
1979) és Csóka J. Lajos (1967)
foglalkoztak behatóan. Klaniczay
a legendát egyenesen a XI. száza-
di bencés reformmozgalom asz-
ketikus szellemében készült
szerzetesi olvasmányának tartja.
Úgy vélte, hogy a legenda szerzõ-
je az 1104.  és 1112. évi esztergo-
mi zsinatoknak  a papi nõtlen-
séget (coelibatus) kimondó hatá-
rozatait kívánta alátámasztani a
szûz királyfi kultuszával. Ifj.
Horváth János véleménye szerint
Imre királyfi legendája a szokásos
erény-katalógus alapján megírt
vallásos irat. Egyúttal felhívta a
figyelmet arra a tényre, hogy a
legenda egyes részei között éppen
azért szoros szerkezeti kapcsola-
tot, összefüggõ kompozíciót ke-
resnünk hiábavalóság. A szü-
zességi fogadalom mellett a leg-
enda több ízben a szegénység
erkölcsi jelentõségét hangsúlyoz-
za (pl. boldogok a szegények
stb.).
Mivel Álmos herceg szentföldi
zarándokútjáról, illetve konstan-
tinápolyi tartózkodásról Hartvik
püspök is megemlékezik Szent
István királyunkról írott legen-
dájában, így ifj. Horváth János az
Imre-legenda keletkezését 1109
és 1116 közé helyezi. A mai for-
májában mindenképpen romlott,
helyenként ritmikus szöveg sti-
lisztikai elemzése pedig arra a
megállapításra vezette, hogy
„Imre királyfi legendájának írója
alapos retorikai képzettséggel és
ennek megfelelõen stílussal ren-
delkezett”. Tóth Sarolta vette
elõször észre, hogy Hartvik mûve
elõbb keletkezett, mint a Szent
Imre-legenda. Így Csóka J. Lajos a
Szent Imre-legenda keletkezé-
sének idõpontjával kapcsolatban

helytálló felismerésre jutott,
amikor megállapította, hogy a
legenda keletkezése  semmi esetre
sem helyezhetõ az Álmos herceget
megvakító Kálmán (+1116),
illetve Álmost  politikai emigrá-
cióba kényszerítõ II. István
(+1131) uralkodásának idejére.
Mivel az Álmos herceg konstanti-
nápolyi tartózkodásáról megem-
lékezõ krónikás egy helyen tisz-
telettudóan  „Álmos herceg úr”-at
említ, így a legenda keletkezését
Csóka J. Lajos  nem Kálmán ki-
rály, sem II. István király korára
helyezi, hanem néhány évtizeddel
késõbbre, mégpedig Álmos herceg
fia vagy unokája (II. Béla, illetõleg
II. Géza) idejére, amikor már kellõ
tisztelettel lehetett megemlékezni
az Árpádok házának „arany
ágacskáját” fenntartó õsrõl, Ál-
mos hercegrõl!
Mivel a Szent Imre-legenda el-
beszélésének tekintélyes része
Pannonhalmán játszódik, ez a kö-
rülmény világosan utal arra, hogy
a szerzõ szorosabb kapcsolatban
állt Pannonhalmával. A szerzõ
Szent Imrére vonatkozó írott for-
rások nélkül, csupán szájhagyo-
mány útján dolgozott. Mivel a leg-
enda írásának idõpontjára Szent
Imre herceg halála óta majd egy
évszázad alatt igen elmosódtak a
herceg történeti alakjának voná-
sai, így vallásos életének meg-
nyilvánulásait a legenda szerzõje
Szent Benedek regulája alapján
adja elõ. Eusebius érsek lá-
tomását és a vezeklõ Konrád
esetét – egyéb – szentek életével
foglalkozó (hagiografikus) olvas-
mányok nyomán írta meg. Végsõ
soron pannonhalmi bencés szer-
zetesben látja a legenda szerzõjét.
A legenda forrásaiként olyan bel-
és külföldi munkákat sorol fel,
amelyek szinte kivétel nélkül az
egykori pannonhalmi kolostor
könyvtárában voltak fellelhetõk!
Végsõ soron a hazai kutatás
egyértelmûen kizárja egy külföldi
szerzõ létét a Szent-Imre legenda
esetében. Éppen azért érthetetlen
az Árpádkori legendák és in-
telmek (1983) kiadójának lako-
nikus megállapítása, miszerint:
„Ismerjük azt az idegent, nálunk
vendéget, aki Álmos herceg mel-
lett klerikusi (íródeáki) szolgá-
latot teljesített. A neve Fulko...”

Most, természetesen, latolgathat-
nánk Fulkó szépírói kvalitásait, a
szerzetesi életet megreformáló
Cluny-i mozgalom kapcsán a
bencés megújulás szellemével
való találkozását.

Álmos herceg híve volt Botfia
János (Johannes filius Woth)
1132-ben a dömösi apátság pré-
postja, 1137-ben királyi jegyzõ, a
dömösi apátságot adománybir-
tokaiban megerõsítõ adomány-
levél tanúsága szerint, 1138-ban
királyi kancellár. Résztvevõje a
Képes Krónikában leírt Sajó-menti
csatának. Karácsonyi János sze-
rint õ a szerzõje a II. Béla-kori
gesztának, amely Álmos herceg
történetét beszéli el. Jóllehet a
késõbbi krónikaszerkesztmény
felhasználta Botfia János mûvét,
és jelentõs mértékben átalakítot-
ta, mégis kiérzik az együttérzés
az elõadásból, amely csakis Ál-
mos herceg egykori környeze-
téhez tartozó személynek elõ-
adása tárgyával szemben viselt
együttérzését tanúsítja. A ma-
gunk részérõl benne látjuk azt a
kutatás által rekonstruált egyházi
mûveltséggel rendelkezõ férfiút,
aki a Szent Imre-legenda szerzõje
lehet.

II. Béla 1138-ban megerõsíti apja,
Álmos hercegnek a dömösi apát-
ság részére adományozott javait.
Az I. (Anjou) Károly 1329. február
13-án kelt átiratából ismert
oklevél aláírói között találjuk a
király II. Béla és felesége, Ilona
mellett Pál gyõri, Péter veszprémi,
Macarius pécsi, Macellinus váci,
Bester csanádi, Walter váradi
püspököt, Kathapán fehérvári
püspöki elöljárót, az adományban
érintett megyék elöljáróit, úgy-
mint Ákos bihari, Máté újvári és
Márton zalai ispánt. A világi tiszt-
ségviselõk között szerepel még
egy Fossal-nak mondott prefectus

is. Eddigi történeti irodalmunk-
ban nem kellõképpen méltatott és
adataiban nem kellõképpen ki-
aknázott oklevelünk több birtokot
megnevez az egykori Pilis me-
gyében is, közöttük Dömöst és  –
feltehetõen  –  Szentendrét. Az
egykori Pilis megyében fekvõ bir-
tokok közül az oklevél megemlíti
Pomázt, Hidegkutat, Nyéket,
Örsöt, Kánát, Csepelt, Attila
városát és Dömöst. Ugyanott
találkozunk egy  „villa Endredi”-
vel is, amelyet az 1146. évi ok-
levélben említett „villa Sancti
Andree”-vel kell kapcsolatba hoz-
nunk. 

Méltán állapította meg Kará-
csonyi János, hogy „a veszprémi
egyház (értsd: püspökség – D. J.)
egyik fõesperessége az Árpád-kor-
ban a szentendrei nevet viseli.”
Van ugyanis egy forrásunk, amely
minden kétséget kizáró módon
megemlékezik a veszprémi püs-
pökség szentendrei esperessé-
gérõl, ez Honorius pápa 1226-ban
kelt bullája. 1267-ben egy bizo-
nyos Albert pap ügyében a vizs-
gálatot Demeter szentendrei fões-
peres tartotta. 1272 június 10-én,
a szlavóniai Toplica mellett kelt
oklevél név szerint említi Heymo
szentendrei fõesperest. 1294-bõl
József fõesperest ismerjük. 1297-
ben Ladomér esztergomi érsek fel-
hívására a nagyszigeti papoknak
János szentendrei fõesperesnek
kellett engedelmeskedniük. 1310-
ben József szentendrei fõesperes
egyben veszprémi kanonok volt.
Nevével találkozunk még a kö-
vetkezõ évben. 1323-ban János
mester a szentendrei fõesperes,
egyben királynéi alkancellár. Az
1332-37. évi pápai tizedjegyzék-
ben viszont  már a budai fõespe-
rességgel találkozunk. János mes-
ter szentendrei fõesperes,
veszprémi kanonok, királynéi
alkancellár idejében történik az
esperesi székhelynek Szent-
endrérõl (Ó-)Budára való áthe-
lyezése. Mivel a Szent István-i
egyházszervezet szentendrei fões-
peressége megegyezik Pilis me-
gyével, így a megyeszékhely eo
ipso Szentendre volt. Pilis megye
örökös ispánját egy 1318. évi
oklevél említi, aki személy szerint
nem más, mint a mindenkori
veszprémi püspök. Szentendre
tehát az Anjou-kor elejéig megyés
ispáni székhely volt, ugyanott
volt a veszprémi püspök udvar-
háza is. II. Géza 1146-ban, a

Az igazi Fulkó II. RÉSZ

KI VOLT SZENT IMRE LEGENDÁJÁNAK ÍRÓJA? 

Kálmán és Álmos kibékülése. A háttérben
az Álmos herceg által alapított dömösi
monostor
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Magyarok Margatban

Március 4-én, pénteken 17
órakor nyílik a Szentendrei
Képtárban az Akkor és most –
Magyarok Margatban címû
kiállítás. A vendégeket
köszönti dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton megyei
múzeumigazgató, õexellenciá-
ja Mohamed Amir Smadi
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet, dr. Dietz Ferenc
polgármester.
A kiállítást megnyitja 
dr. Kovács Zoltán kormányza-
ti 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.

veszprémi püspök 1240-ben
Szentendrén, a Duna mellett állít
ki oklevelet. A települést több
ízben ’villa’-ként. említik a forrá-
saink.

Szentendre története szempont-
jából hálásak lehetünk az egykor
szintén Álmos herceg környe-
zetéhez tartozó Fulkó hospesnek,
mivel leánya, Színes úrnõ az
apjától kapott örökséget magtalan
halála esetén a Pannonhalmi egy-
házra hagyta, így a pannonhalmi
apátság iratai között fennmaradt
a nevezetes 1146. évi oklevél. Ha
fejtegetéseink eredményeként el is
veszítette irodalmi rangját,
Szentendre történetében továbbra
is elõkelõ helyet foglal el. Az
adományáról szóló oklevél kiál-
lítására ugyanis a veszprémi
püspök szentendrei udvarházá-
ban került sor, a király jelen-
létében. Akkor Szentendre éppen-
séggel  Pilis megye székhelye volt
a veszprémi püspökség szent-
endrei fõesperességének székhe-
lyeként. A „villa”-ként emlegetett
és feltehetõen már akkor a városi-
asodás útjára lépõ Szentendre az
Árpád-kor végéig megõrizte ve-
zetõ szerepét a környék települé-
sei között. Csak miután a szenten-
drei fõesperes az Anjou-kor elején
áthelyezte székhelyét (Ó)Budára,
kezdte elveszíteni jelentõségét.
Újbóli felemelkedést számára a
Mohácsot közvetlenül megelõzõ
mezõvárosi fejlõdés hozott.

(Vége)
DR. DARKÓ JENÕ

TAVASZI FESZTIVÁL:

Indul a bakterház

Amagyar irodalom immár klasszikusnak
mondható remeke, Rideg Sándor Indul a bak-
terház címû, 1943-ban megjelent elsõ re-

génye ma is az olvasók kedvence. Miért tudunk most
is jókat derülni ezen a mûvön? A végtelenül mulat-
ságos történet ugyanis kortalan. Regõs Bendegúz tíz
év körüli tehénpásztor fiúcskát, akivel édesanyja
már nem bír, szolgálni adja a pásztorlegényt keresõ
bakterhez. A furcsa, idegen világba csöppent szóki-
mondó, felvágott nyelvû legényke hamarosan
feltalálja magát, és kiismerve új gazdáit, a bolondját
járatja velük, csúffá teszi õket. Meg is emlegetik azt
a napot, amikor Bendegúz hozzájuk került. A le-
gényke mulatságos történeteinek szereplõi a Bakter,
a Patás, a Banya, a Piócás. A magyar kópéregények
egyike, Ábel, Kakuk Marci méltó párja az abszurd
helyzetek, humoros fordulatok, meghökkentõ esz-
mefuttatások egymásutánja. Bendegúz csavaros
paraszti észjárásával bûvöli el a történet olvasóit.
„Hazafelé menet elgondolkoztam a világ során.
Tudom én jól, az a baja a világnak, hogy nem tehén-
pásztorok kormányozzák. Ha én valamikor minisz-
ter leszek, mindent a visszájára fordítok. A csõsztõl
elveszem a bunkósbotot. A pofonokat végképp eltil-
tom. Aki vét a törvény ellen, felpofoztatom a bakter-
rel Az ország vászontarisznyájára lakatot tetetek,
nehogy kilopják belõle a pénzt. Ha én leszek a fõ,
nem lesz panasza a szegény embernek, mert még a

Bundás kutyának is akkora pampuskát juttatok,
mint a két öklöm. Törvénybe iktatom, hogy palacsin-
tán köll élni a tehénpásztornak” – mondja.
A kis gézengúz mulatságos történetébõl több színpa-
di és filmes adaptáció készült eddig. Cseke Péter nagy
sikert aratott kecskeméti Katona József színházbeli
rendezése alapján Rusz Milán, a Magyarországi Szerb
Színház ügyvezetõ igazgatója és rendezõje fordította
és állította színpadra a zenés vígjátékot. Az Indul a
bakterház szerb nyelvú elõadásának bemutatója 2010
õszén volt Deszken, a Szegedtõl pár kilométerre levõ,
nagyszámú szerb nyelvû lakóval rendelkezõ faluban.
Az immáron 18 éve mûködõ Magyarországi Szerb
Színház rendszeresen játszik itt, hiszen a színház
elnöke itt született. Baráti beszélgetéseken merült fel
az elõadás ötlete. A darabot deszki környezetbe ül-
tetve, Rusz Milán fordításában mutatták be itt, s
azóta nyolc elõadást élt meg nagy sikerrel.
Március 19-én Szentendrén a Tavaszi fesztivál
keretében mutatja be a a vígjátékot a Magyarországi
Szerb Színház. Az itteni elõadás újdonsága az, hogy
a kecskeméti produkció szövegének fordítása révén,
egyedülálló módon, feliratozással, kivetítõn követ-
heti a közönség az elõadást.                 RAPPAI ZSUZSA

Torkos csütörtökön,
március 10-én

egész nap
mindenkit szeretettel
várunk éttermünkbe!

2000 Szentendre, 
Bükköspart 16.

Tel: 26/312-021 
Fax: 26/310-782, 

E-mail: 
postmaster@bukkoshotel.t-online.hu



HIRDETÉS

SzeVi XXV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. MÁRCIUS 4.14

ADÁSVÉTEL

1999-es VW Passat kombi 1,9 tdi
eladó, normál állapotban,
vonóhoroggal, sebváltózárral. Ár.
1,2 millió Ft. Tel. 06-20-495-
0144.

ÁLLÁS

Galériába hétvégi, illetve
nyári munkára angolul beszélõ
szentendrei egyetemistákat
keresek. Tel. 06-30-938-3067.

Szentendrei házba keresek 2011
áprilisától káros szenvedélytõl
mentes, megbízható, precíz
takarítónõt kisgyermekes család-
hoz, megelégedettség esetén
hosszú távra. Érdeklõdni: 06-20-
490-7986.

A Rab Ráby vendéglõbe szaká-
csot és felszolgálót (gyakorlottat)
állandó munkára felveszünk.
Bérezés megegyezés szerint. Tel.
06-20-980-9274, 06-30-340-
5706.

ÁLLÁST KERES

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

EGÉSZSÉG

ÉRSZÛKÜLET gyógyítása,
teljes érrendszer tisztítása
kardiológus vezetésével. III.
kerület, Szépvölgyi úti HÉV-
megállónál. Tel. 06-1-220-
4641, 06-20-349-4277.

KIADÓ LAKÁS

Szentendre Széchanyi téren
lakás kiadó. Tel. 06-30-422-5358.

Kiadó Szentendrén, fõútvonal
közelében, családi ház udvarában
külön bejáratú, 27 nm-es garzon.
Tel. 06-30-393-7055, 06-20-404-
4605.

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. 06-20-537-
4193.

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.

LAKÁS, INGATLAN

Pismányban csendes helyen, 60
nm-es, új építésû ház eladó.
Csere is érdekel. Tel. (26) 316-
786.

Rózsakerti lakás sürgõsen
eladó. 53 nm-es, erkélyes,
saját tároló, egyedi
mérõórákkal, alacsony közös
költség. Tel. 06-20-665-3675.

Szentendrén felújítást igénylõ
masszív emeletes ház, 1200
nm-es udvarral, telekáron, 22
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Budapestre költõzõknek!
Westendtõl 200 m-re,
panorámás, óriási ablakos Önkor-
mányzati lakás szentendrei ingat-
lanra elcserélhetõ. A lakásban
két nagyszoba, konyha, fürdõ,
elõszoba és egy cselédszoba van.
Tel. 06-30-992-9999.

Szentendre belvárosában 50 nm-
es cirkó fûtéses, nagyteraszos,
elõkertes lakásom tárolóval, kocsi
beállóval eladó 21,5 millió Ft
irányáron. Tel. 06-30-515-6544.

Eladó Szentendre
belvárosában új építésû tár-
sasház I. emeletén 100 nm-es
lakás 10 nm-es erkéllyel,
garázzsal, tárolóval tulaj-
donosától. Irányár: 34 millió
Ft. Tel. 06-20-594-4629.

Szentendrén felújított, 4 szobás,
120 nm-es, hõszigetelt ház,  kert-
tel, garázzsal, városközponthoz

közel eladó. Ára: 32 millió Ft. Tel.
06-20-934-3470.

56 nm-es erkélyes, felújított III.
emeleti lakás, tulajdonostól
eladó. Tel. 06-20-236-9076.

Szentendre Petyinán, 2 laká-
sos, nyaraló besorolású ingat-
lan 670 nm-es, ápolt kertben
mérsékelt áron eladó. Tel. 06-
20-912-7713.

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) 316-
553.

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.

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 nm-
es, két lakószintes+beépített
tetõtérrel felújított ház 32 millió
Ft-ért eladó! Két generációnak is
alkalmas. Tel. 06-20-399-6416.

OKTATÁS

Angoloktatás minden szinten-
társalgás, fordítás, tolmácsolás
angol-magyar anyanyelven. Tel:
(26) 311-821, 06-20-470-3894.
Franciaoktatás kezdõtõl felsõ
fokig. 

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

SZOLGÁLTATÁS

Rendezvényeknek – bankettek,
születésnapok stb. – 60 nm-es
terem kiadó a belvárosban. Tel.
(26) 311-175. 

Kertrendezés, kertépítés, tér-
burkolatok, támfalak, kerítés,
kapuk építése. Fa kivágás, sitt-
lom gally elszállítása. Tel. 06-20-
523-0253.

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

Kertépítés, tavaszi metszés,
telektisztítás Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-341-4585.

Viacolor (1650 Ft/nm) terméskõ
burkolatok, kerítések, támfalak
építése, kertépítés referen-
ciákkal. NOVA-PARK Bt. Tel. 06-
20-341-4585.

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

Kandallóépítés-vízfûtéses.
Tel. 06-20-594-4458.

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

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

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

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

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Gázkészülék, víz,- fûtéssze-
relõ gyorsszolgálat. Tel. 06-
70-241-8999.

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

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZ-
DÕKNEK A DUNAKANYAR-
BAN! www.újrakezdés.hu, 
06-20-823-2025.

ÜZLET

Szentendre a belvárosában
étterem kiadó. Tel. 06-20-437-
1153.

Szentendrén fõút mellett,
kitûnõ helyen, üzlethelyiség
parkolóval kiadó. Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendre belvárosában 15 nm-
es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-
20-809-1139.

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

Szentendre belvárosában 25 nm-
es üzlet-, irodahelyiség kiadó.
Tel. 06-20-344-1087.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti vil-
lasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957. 

Szentendrén frekventált
helyen kávézó kiadó. 
Tel. 06-20-665-3686, 
06-20-665-3685.

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

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

SID kant február 19-én a Határcsárdánál
fogta be a gyepmester.

SAMU kant február 2-án a Bükkös-patak
partján fogta be a gyepmester.

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

Az OÁZIS Ingatlaniroda 
új építésû, vagy 

15 évesnél nem régebbi
házakat, lakásokat keres

eladásra, kiadásra.

www.oazisingatlan.hu

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



Elõadás

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Március 4. péntek 18 óra
AZ UGOROK – MIÉRT
NEM FINNUGOR 
A MAGYAR NYELV?
Dr. Boda László elõadása

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

Dalmát Kávézó
Bartók B. u. 8.

Március 5. szombat 
18 óra
VÉLETLEN MESE
Rózsa Luca kiállítása
A kiállítást megnyitja Ezüst
Zoltán mûvészettörténész

ELÕADÁS

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 

MOZIMÛSOR

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

március 6. vasárnap
15:00 ARANYHAJ ÉS A NAGY

GUBANC (91’)
16:30 BABUSGATÓ – Lázár

Enikõvel

17:00 BABÁK – AZ ELSÕ ÉV (79’)
18:30 IGAZÁBÓL APA (90’) kh.:12
20:.00 NEW YORK I LOVE YOU

(103’) BA

március 7. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ - Lázár

Enikõvel
17:00 IGAZÁBÓL APA (90’) kh.:12
18:30 A MAGYAR LÉLEK ARCAI:

A NOMÁD VEZEKLÉS A
XXI.SZÁZADBAN vezeti:
Halmy György (57’) (kt.)

18:30 MÉDIAORSZÁG (85’)
kh.:16

19:55 FÉNYES CSILLAG (119’)
kh.:12

21:55 ELADÓ SZERELEM (95’)
kh:16

március 8. kedd
17:00 MÉDIAORSZÁG (85’) kh.:16
18:30 WODDY ALLEN SOROZAT:

HÉTALVÓ (84’) kh.:16
19:55 SOCIAL NETWORK -

KÖZÖSSÉGI HÁLÓ (121’)
kh:12

21:55 DOGORA- ÁZSIA ARCAI
(80’) kh:16

március 9. szerda
17:00 BABÁK- AZ ELSÕ ÉV (79’)
18:20 MÉDIAORSZÁG (85’) 

kh.:16

19:45 FÉNYES CSILLAG (119’)
kh.:12

21:45 MÉDIAORSZÁG (85’) kh.:16

március 10. csütörtök
17:00 MAGYAR TERMÉSZETFILM

ÖSSZEÁLLÍTÁS (70’)
18:20 EGY KOMOLY EMBER

(106’) kh.:12
20:10 TAMARA DREWE (111’)

kh.:16

március 11. péntek
17:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
18:30 KORNIS MIHÁLY

MESTERKURZUSA
18:30 EGY KOMOLY EMBER

(106’) kh.:12
20:00 A KÖVETKEZÕ HÁROM

NAP (121’) BA

március 12. szombat
17:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
18:20 SCOTT PILGRIM A VILÁG

ELLEN ( 112’) kh:12
20:15 A KÖVETKEZÕ HÁROM

NAP (121’) BA

március 13. vasárnap
17:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
18:20 SCOTT PILGRIM A VILÁG

ELLEN ( 112’) kh.:12
20:15 TAMARA DREWE (111’)

kh:16

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft

MOZIMÛSOR

OSCAR DíJ GÁLA 
83. alkalommal osztották ki a filmes elismerések leg-
jobbjának számító Oscar díjakat.

A KIRÁLY BESZÉDE, A FÉLSZEMÛ ÉS A SOCIAL NET-
WORK-KÖZÖSSÉGI HÁLÓ, EREDET, FEKETE HATTYÚ

Hollywood hírességei alig hagyták maguk mögött az
Arany Glóbusz gálát, máris elérkeztek az Oscar-díj-
kiosztó ünnepséghez. A jelöltek listáját január végén
tette közzé az Amerikai Filmakadémia, és február végén
már eldõlt a díjazottak névsora.
Szoros verseny volt a fenti filmek között, miszerint: A
király beszéde 12, a Coen fivérek westernfilmje, A fél-
szemû tíz, míg David Fincher Facebook filmje, a Social
Network, valamint az Eredet 8 és Natalie Portman
balettes drámája, a Fekete hattyú 5 jelölést kapott. 
Egyértelmû volt, hogy az év legjobb filmjei is közülük
fog kikerülni.

Gyõztesként a KIRÁLY
BESZÉDE címû film négy
Oscart kapott: a legjobb
film, legjobb rendezõ: Tom
Hooper, a legjobb férfi
fõszereplõ: Colin Firth és a
legjobb eredeti forgató-
könyv kategóriában.

Colin Firth

A másik nyertesnek egyértelmûen az EREDET címû film
mondható, amely szintén 4 díjat vihetett haza, míg a
KÖZÖSSÉGI HÁLÓ „csak” hármat.
A legjobb nõi alakításért járó Oscart Natalie Portman
kapta a FEKETE HATTYÚ címû filmben nyújtott kima-
gasló alakításáért.
A külföldi filmek versenyében az Arany Glóbusz díjas
dán film, az  Egy jobb világ kapta az Oscart.

A díjazott filmek március-április hónapokban a P’Art
Mozi programján láthatóak.

K. I.

Aknay-kiállítás Békéscsabán
Március 11-én, pénteken 15 órakor
nyílik a Jankay Gyûjtemény és Kortárs
Galéria kiállítóteremben (Békéscsaba,
Andrássy út 37-43.) Aknay János
Kossuth- és Munkácsy-díjas festõmûvész
kiállítása. Megnyitja P. Szabó Ernõ
mûvészettörténész, közremûködnek a
Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészeti Oktatási
Intézmény, Zeneiskola növendékei. 
A kiállítás megtekinthetõ április 13-ig.

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

Nõnapi gálamûsor
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

Ízig-vérig Nõ vagyok!? 
Beszélgetés-sorozat a Kis
Kópé Kuckóban (Szentend-
re, Dunaár u. 1.), szerda
esténként 18.30-kor. A

következõ idõpontok: március 16., már-
cius 30., április 13.
A gondolatébresztés a férfi-nõ kapcsolata
és a nõ misztériuma körül forog. Gyere,
kapcsolódj ki egy kicsit, és ne félj akár
minden nap újrakezdeni! 
Témák: • A férfi és nõ örök rejtélyei •
Nõnek maradni. Hová tûntem? • Megté-
vesztõ szavak a kapcsolatban • Az õsi
ösztön torzulásai • Szexbeszéd. Az este
Rólad is szólni fog, így mindenképp hozd
el Önmagad! A részvétel ingyenes. Bár-
mikor bekapcsolódhatsz a sorozat folya-
mán, a témák nem egymásra épülnek. 
Várlak szeretettel: Füzes Fruzsina, a
Dunakanyar Társkeresõ vezetõje, párkap-
csolati és válási mediátor.  
Tel. 06-20-823-2025, dunakanyarujra-
kezdes@gmail.com. További részletek:
www.újrakezdés.hu
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SZENTENDREI 
TAVASZI FESZTIVÁL

22001111..  0033..1188–– 0044..0022..

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

KISTÉRSÉGI 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Szeretettel hívnak mindenkit 
március 26-án, szombaton 19 órakor

a hatodik Kistérségi Jótékonysági Bálra 
a Barcsay Jenõ Általános Iskola 

(Kálvária út 18.) aulájába.
A bál fõvédnöke Szabó Imre 

országgyûlési képviselõ

A bál bevételét a kistérségben élõ fiatalok
egészséges életmódra nevelesére fordítják.

Zene: a 60-90-es évek zenéje 
- Mr. DI. (Dankovics István) lemezlovas

Vacsora: Budapest szelet vegyeskörettel, rétes 
(Útonálló Vendéglõ, Leányfalu)

Részvételi díj: 3000 Ft. 
Báli ruha nem kötelezõ. Az italfogyasztásról

egyénileg kell gondoskodni.

Magyarországi Mûvésztelepek
Szentendre Vendégei III.

A Mûvésztelepi Galériában (Bogdányi u. 51.) 
március 12-én, szombaton 16 órakor nyílik 

a Siklósi Szalon címû kiállítás. 
Köszöntõt mond Kiss Zoltán László festõmûvész, 

megnyitja P. Szabó Ernõ mûvészettörténész, 
közremûködik Inhoff Ede trombitamûvész. 

A kiállítást kivitelezte Mayer Róbert, 
a kiállítás szentendrei referense Aknay János festõmûvész, 

a kiállítás kurátora Angyal Mária mûvészettörténész.
Megtekinthetõ április 10-ig, 

hétfõ kivételével 11-18 óra között.


