


FELHÍVÁS

JAVASLATTÉTELRE SZENTENDRE VÁROS
PEDAGÓGIAI DÍJA ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Szentendre Város Önkormányzata 2011 júniusában,
a Pedagógusnapon köszönti a városban oktató-
nevelõként dolgozó polgárainkat. 

Az ünnepségen hagyományos módon átadásra kerül
Szentendre Város Pedagógia Díja. 

A kitüntetés adományozható azoknak a szemé-
lyeknek és csoportoknak, 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
alkalmazásában. 
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 mellett mûködõ
bizottságok tagjai 
• a szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények 
• legalább 10 szentendrei állandó lakhellyel ren-
delkezõ polgár.

A javaslatok beérkezési határideje: 
március 31. csütörtök 16 óra

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

További felvilágosítást kérhetnek: Nyolczas
Csabánétól a Polgármesteri Hivatal jegyzõi
titkárságán a (26) 503-365 telefonszámon.
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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 
Munkanapokon: 26/503-329
Sürgõs esetben: Digruber
József: 20/511-5656

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., tel.310-828
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár, Paprikabíró
u.1/A., tel. 310-868
Minden szerdán Vasvári
Patika, Sas u.10., tel:312-825
Minden csütörtökön
Pannónia Patika (Lidl), Dózsa
Gy. u. 20., tel. 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23., tel.319-354

Március 15-én kedden a
Szentendre Gyógyszertár 
8-16 óráig nyitva utána ügyelet
reggel 1 8-ig a többi gyógy-
szertár ZÁRVA

Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-
ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-óráig

március 5-6. Ulcisia
Gyógyszertár (HÉV-nél)
március 12-13. Szent Endre
Gyógyszertár
március 19-20. Napvirág
csepp Gyógyszertár
március 26-27. Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda)

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!

Bükkös parti
VÍZ VILÁGNAPI 
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

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

PROGRAM
9 órától környezet-, játszótérrendezés, patak-
takarítás, 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, festéshez 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 Önkor-
mányzata, Schindele Wendel, Szilágyi pékség,
Szentendrei Kulturális Központ, Tourinform Iroda,
SzeVi, VSZ Zrt., Vujicsics Tihamér Zeneiskola

Konténeres sitt 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

Díszoklevelek
adományozása
Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola
arany, gyémánt, vas, rubin díszokle-
velet adományoz azoknak a pedagógu-
soknak, akik 50, 60, 65 illetõleg 70 éve
szerezték meg diplomájukat, és
legalább 30 évet eltöltöttek a nevelõ-
oktató munkában.
A díszoklevél adományozásának elindítá-
sához szükséges kérelmet Szentendre
Város Polgármesteri Hivatal Iktatójában
kell leadni március 18-ig.
Érdeklõdni az 503-332-es telefonon vagy
az ügyfélfogadási napokon személyesen
Schinkovits Lajosné oktatási referensnél
lehet.
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A polgármester 
programja

Március 12. (szombat)
18.00 Csángó Jótékonysági koncert a

PMK-ban

Március 14. (hétfõ)
Munkaszüneti nap

Március 15. (kedd)
Nemzeti ünnep
09.30 Koszorúzás Petzelt József sírjánál 

a Sztaravodai úti köztemetõben
10.45 Térzene a PMK elõtt
11.00 Ünnepi mûsor a PMK színházter-

mében
12.00 Koszorúzás a Petõfi szobornál 

a Templomdombon

Március 16. (szerda)
09.00 MÖSZ konferencia

Március 17. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskü
14.00 Belvárosi vállalkozókkal város-

rehabilitációról megbeszélés

„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!

Támogatás a szentendrei 
Környezetvédelmi Alapból
Kétmillió forintnyi összeg pályázati úton való szétosztását szavazta
meg a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság március 7-i ülésén. A bizottság célja, hogy minden olyan
környezet- és természetvédelmi programot/kiadványt/tevékenységet
támogasson, amely hozzájárul a Dumtsa Stratégiában megfogalmazott
„Zöld város” megvalósításához. 
A pályázaton részt vehet minden olyan szentendrei társadalmi- és civil
szervezet, alapítvány, közösség, intézmény és egyház, mely a civil
adatbázisban regisztrált és környezet-/természetvédelmi témakörben a
fent meghatározott tevékenységek valamelyikét kívánja megvalósítani.
A megpályázható összeg felsõ határa 2 000 000 forint, az anyagok
beérkezési határideje: április 5. kedd 13 óra.
A pályázatról és annak feltételeirõl bõvebben a www.szentendre.hu
honlapon olvashatnak, ahol a jelentkezési lap is elérhetõ.

Nincs megállapodás
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy nem született megállapodás Pest
Megye Önkormányzata és a közétkeztetési szolgáltatásokat biztosító
HunGast Kft. között. Az önkormányzati fenntartású intézményekben
így továbbra is az elmúlt egy héten kialakult rendben, jellemzõen hely-
ben megrendelt, illetve helyi segítséggel biztosítják az érintettek
ellátását. 
Mint ismeretes, a szolgáltató március 3-án függesztette fel a
közétkeztetési szolgáltatásokat 18 intézményben. 15-ben teljes körûen,
egy iskolában részlegesen megoldott a meleg étkeztetés, Szentendrén,
a Móricz Zsigmond Gimnázium-
ban tanuló diákok hideg élelmet
kapnak.
Mint megtudtuk, az önkormány-
zat képes lenne a közétkeztetés
megszervezésére, ha a saját tulaj-
donában lévõ konyhákat, étke-
zõket használatba vehetné. Az
érvényes szerzõdés alapján a
HunGast Kft.-t viszont megilleti a
birtokvédelem, a fennálló tarto-
zás alapján pedig nem fûzõdik
üzleti érdeke ahhoz, hogy ezeket
átadja. Az önkormányzat számít
a szolgáltató józan belátására: a
megfelelõ minõségû közétkez-
tetés olyan közérdek, amelyet
nem lehet megsérteni.

Szentendrei 
Munkácsy-díjasok
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy
négy szentendrei képzõmûvész
Munkácsy-díjat kapott. Berná-
th(y) Sándor, Kiss Tóth Ferenc (a
Vajda Lajos Stúdió alkotói), illetve
Pirk László festõmûvész és Pis-
tyur Imre szobrászmûvész már-
cius 11-én veheti át a rangos ki-
tüntetést a Néprajzi Múzeumban.
A mûvészeknek ezúton is gratu-
lálunk! (Késõbbi lapszámainkban
részletesen bemutatjuk õket. A
szerk.)
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Immár hagyományosnak
mondható, hogy az Izbégi
Általános Iskola dolgozói egy

télvégi délutánon vacsorával
fogadnak minket, szülõket és gye-
rekeket az iskola ebédlõjében. A
tavalyi év krumpliételei után
kíváncsian vártuk, hogy az idén
milyen tésztaételeket kóstol-
hatunk meg. A választék nagyon
színes volt: a káposztás tésztától,
a tésztasalátákon át a rakott tész-
taételekig mindenki megtalálta a
kedvére, illetve fogára valót, s a
lisztérzékenyekre is gondolva
még egy gluténmentes vargabéles
is szerepelt a menüsorban. A jó
hangulatban elfogyasztott vacso-
ra mellett kötetlen beszélgetésre
is lehetõségünk volt a minden-
napok rohanásában. 
A tavalyi sikeres krumplivacsora
receptjeibõl – Majnekné Horváth
Katalin válogatásában - a D’sign
Kft. Digitális Nyomda  szpon-
zorálásában falinaptárak készül-
tek, melynek vásárlásával szintén
gazdagodott a bevétel. Mint meg-
tudtuk, az idei tervekben egy sza-
kácskönyv elkészítése szerepel.

A vacsoravendégeket citera-
játékukkal a Csipkefa Mûhely ifjú
zenészei szórakoztatták Dömény
Krisztián citeratanár és Lázár
Enikõ tanárnõ vezetésével. Az
immár második alkalommal meg-
rendezett eseményt az Oktatási
Bizottság képviseletében Zakar
Ágnes képviselõ asszony nyitotta
meg. 

Nagyon jó érzés volt ismét megta-
pasztalni, hogy milyen szeretettel
készültek és fogadtak minket a
gyermekeinket tanító pedagógu-
sok, s hogy most is sokan bizonyí-
tották részvételükkel ennek a
kezdeményezésnek a fontosságát.
Köszönjük a sok finom ételt, a szép
estét! Mi ott leszünk jövõre is!

PAPP NÓRA, az Iskolaszék elnöke

Minikonferencia:
Család és Önkormányzat –
Családbarát Önkormányzat

A Család Világnapján a
Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesülete minikonferenciát
szervez abból az alkalomból,
hogy az Európai Unió magyar
elnökségének programjában
március utolsó hete 
„A Család Hete” lesz. 
A rendezvénysorozat nem
szorítkozik Magyarországra:
meghirdették az Európai
Nagycsaládos Szövetségben 
és más európai család-
szervezetekben is. 
A konferencia március 26-án,
szombaton 17 és 19 óra
között lesz a Dunaparti
Mûvelõdési Házban
(Dunakorzó 11/A.). 
Témája: 
„Család és Önkormányzat –
Családbarát Önkormányzat”
Elõadók
• dr. Török Balázs 
alpolgármester: 
Családbarát önkormányzat 
• Zakar Ágnes képviselõ, 
az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke: 
Civilek Szentendrén
• Dr. Morlin Eszter, 
az Egészségügyi, Szociális 
és Civil Bizottság tagja, 
a Családvédelmi Munkacsoport
elnöke: 
Szociális ellátás Szentendrén
A rendezvény háziasszonya:
Bogátiné Schütz Gabriella
újságíró. 

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk (nemcsak nagycsalá-
dosokat!)
A részvétel ingyenes.
Regisztráció 16.30 órától.
Részvételi szándékát kérjük
március 20-ig jelezze az
elnok@nsze.webkereso.info 
e-mail címre vagy 
a 06-20-397-7375 telefonon.

NAGYCSALÁDOSOK SZENTENDREI
EGYESÜLETE

Tésztavacsora az Izbégi iskolában
Március 3-án „Tésztavacsorára” várták az iskola dolgozói a családokat. Az adományokat az
osztályok az Erdei iskolai programokra használják majd fel.

Kistérségi mûvészeti 
ki kicsoda
A DPÖTKT Kistérségi Irodának az Interreg IVC
nemzetközi projektben való részvételével lehetõsége
nyílt egy Kistérségi Mûvészeti Ki Kicsoda kiadvány
megjelentetésére. A projekt során a Dunakanyar-
Pilis kistérség 13 településén élõ vagy dolgozó,
különbözõ mûvészeti ágakban tevékenykedõ
alkotókat szeretnénk összegyûjteni, és egységes
szerkezetben, a legfontosabb információkat tartal-
mazó, színes, szakmai kiadványban megjelentetni.
Az anyagot késõbb elektronikus formában, magyar

és angol nyelven is elérhetõvé kívánjuk tenni
www.dunakanyar-pilis.hu honlapunkon.
A kiadvány forrását a településeken élõ alkotók
saját közlései képezik, amelyhez adatlapokat kül-
dünk e-mailben vagy levélben, melyeket a telepü-
léseken egy-egy koordinátor gyûjt össze.  
Kérjük, amennyiben szeretne megjelenni a kiad-
ványban, jelentkezzen március 20-ig az alábbi
elérhetõségeken e-mailben vagy telefonon, hogy
adatlapot küldhessünk. 
Szentendrei koordinátor: Szalay Fruzsina,
szalay.fruzsina@gmail.com, 06-20-359-0651

ANTAL KATALIN
DPÖTKT kulturális referens
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Závodszky Zoltán korábbi ügy-
vezetõ tavaly decemberi lemon-
dása következtében az önkor-
mányzat pályázatot írt ki a város
kulturális intézményének vezetõi
posztjára. Dr. Dietz Ferenc polgár-
mestert Szentendre kulturális
értékeirõl és az ezt szolgáló tiszt-
újításról kérdeztük.

Szentendrén mindig nagy
közérdeklõdés övezi a kultúra
területén zajló eseményeket,
legyen szó a MûvészetMalom
bõvítésérõl, a Szentendrei Te-
átrum programjairól vagy a kul-
turális kft. vezetõjének szemé-
lyérõl. Most mindhárom egy-
szerre ad okot a szakmai véle-
mények megfogalmazására és
megvitatására, melyet a szak-
emberek lapban megjelent le-
vélváltása is jelez. Segíti-e ez a
döntést és az elmélyült mun-
kát?
Fontosnak tartjuk és örülünk a
felfokozott érdeklõdésnek, a külön-
bözõ, jó szándékú vélemények nyil-
vános ütköztetésének, mert ez is
jelzi azt, amit mindannyian tudunk
és tapasztalunk, hogy Szentendre
legfontosabb identitásképzõ értéke
a kultúra, ezen belül is a képzõ-
mûvészet évszázados hagyománya.
Számunkra minden elhangzó érv,
ötlet, javaslat – érkezzen az alko-
tóktól, kultúrafogyasztó értelmisé-
giektõl, döntéshozóktól, városon
innen és túl – garancia arra, hogy
ezek az értékek valósak és fon-
tosak, célunk pedig, hogy minél
inkább sokasodjanak és hozzájárul-
janak a város sikereihez.
Most, amikor az új kulturális ve-
zetõrõl döntünk, amikor egy ki-
emelt beruházás részeként, 20 éves
adósságunkat törlesztve megújítjuk
a MûvészetMalom épületét, fontos,
hogy arról is eszmét cseréljünk, ho-
gyan fér meg és inspirálja fejlõdésre
egymást Szentendrén a képzõmû-
vészet, a színház, a zenemûvészet
és a nemzetiségek hagyományai,
azaz mindaz, amitõl településünk
elismert és népszerû itthon és
külföldön egyaránt. Ezért tartjuk jó
ötletnek a Szentendre Mûvészeti
Platform megalakulását, és ezért
szeretnénk egy MûvészetMalom
munkacsoportot létrehozni, amely

kulturális koncepciót dolgozna ki
elsõsorban a malom mûködésére
vonatkozóan, valamint megvizsgál-
ná a múzeum lehetõségeit, a külön-
bözõ mûvészeti ágak együttmû-
ködését. A munkába minél több
képzõmûvészt és a kulturális életet
támogató személyt kívánunk be-
vonni, ugyanis örülnénk, ha még
többen szólalnának meg. A célunk,
hogy olyanok is véleményt formál-
janak, akik eddig ritkábban hallat-
ták a hangjukat, akik csak nézõ-
ként, vendégként voltak részesei a
kiállításoknak és egyéb mûvészi
eseményeknek, sõt olyanok is akti-
vizálódjanak, akik eddig nem vettek
részt Szentendre kulturális életé-
ben. Mert akkor lehetünk sikeresek,
ha minél többen vagyunk – érdek-
lõdõk, támogatók, szimpatizánsok.

Szentendrén hagyományosan
a festõk használják a legerõ-
sebb színeket véleményük ki-
fejtéséhez, felvetésük most is
arról szól, hogy megbecsüli-e a
város évszázados értékeiket.
Jogos a mostani aggodalmuk?
Tisztában vagyunk azzal, hogy
Szentendre milyen gazdag képzõ-
mûvészeti értékekkel, hagyomá-
nyokkal rendelkezik, és úgy véljük,
kevés olyan magyarországi város
van, amely eltökéltebben védené és
támogatná kulturális hagyomá-
nyait, az identitását meghatározó
festészeti örökségét. A városvezetés
rendszeresen konzultál elismert
mûvészeivel, akár a Mûvészeti Ta-
nácsban, akár a Szentendrei Város-
fejlesztési Egyesületben, kiváló al-
kotóit számos alkalommal ismerte
el díszpolgári és Pro Urbe-díjakkal,
országos szakmai elismerésekre
(Kossuth-díj, Munkácsy-díj) ter-
jesztette fel õket, együtt szurkolt
alkotói Prima Primissima-díjjal való
kitüntetésének. A MûvészetMalom
lassan 20 éve Szentendre egyik leg-
fontosabb kulturális intézménye, az
önkormányzat évrõl évre sok tízmil-
lió közös adóforinttal támogatja
annak mûködését, színvonalas
kiállítások, katalógusok létreho-
zását. Szentendre kiemelt szerepet
vállalt 2007-ben az EuroArt nem-
zetközi rendezvény házigazdá-
jaként a helyi festészet európai
hírnevének erõsítésében, külföldi

kiállítások szervezésében. Ezt a célt
szolgálta a francia Barbizonnal
kötött testvérvárosi kapcsolat, és
ezért döntött úgy, hogy a Mûvé-
szetMalom hamarosan meginduló
fejlesztése településünk egyik
kiemelt projektje legyen. Végezetül
ezt a tiszteletet jelzi az is, hogy
négy éve – elsõként Magyaror-
szágon – tábla hirdeti ország és
világ elõtt: Szentendre a Festõk
városa. Ez a támogatás a jövõben is
megmarad, hiszen fontosak szá-
munkra a helyi értékek, a hagyo-
mányok, amelyek nagy része a
képzõmûvészeten alapszik.

Igen ám, de a pályázaton
megválasztásra kerülõ új kul-
turális igazgató személye ga-
ranciát jelent-e majd mind-
ezek folytatására?
Tudjuk, hogy nehéz olyan vezetõt
találni a központ élére, aki
végzettsége és tehetsége alapján a
város gazdag kulturális örök-
ségébõl fakadó feladatokat egy
személyben képes ellátni. Olyan
igazgatóra van szükségünk, aki
szem elõtt tartja és támogatja a
meglévõ adottságokat, lehetõsége-
ket, legyen az akár képzõmûvészet,
akár közmûvelõdés, akár színházi
élet, helytörténet vagy épp nem-
zetiségi hagyomány, hiszen mind-
ezek együtt teszik Szentendrét
azzá, ami: kellemes otthonná és
vonzó turisztikai célponttá. Mi biz-
tosak vagyunk abban, hogy nem
lehetetlen küldetés ez. A hitünk
nagy, mert Szentendre ma is vonzó
állomás felkészült szakemberek
számára, korábban is nagyszámú
jelentkezõbõl választhattunk, ez
most sem lesz másképp, mindezt a
megjelent pályázati kiírás is támo-
gatja.

A képzõmûvészek egy cso-
portja azt nehezményezi, hogy
a vonatkozó törvény alapján a
pályázat inkább elõadómû-
vészt preferál, a jelöltajánló
zsûriben is többen vannak e
mûvészeti ág képviselõi...
A település kulturális értékeit a
helyi mûvészekkel együtt kívánjuk
megbecsülni és növelni, ezért ter-
jesztettük be javaslatunkat a Nem-
zeti Erõforrás Minisztériumhoz

törvénymódosítás tárgykörében.
Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a
vegyes profilú mûvészeti szerve-
zetek – mint például a Szentendrei
Kulturális Központ Nonprofit Kft. –
vezetõi posztjára beadott pályáza-
tok elbírálásánál a helyi kultúrában
betöltött szerepének megfelelõ
súllyal minden olyan mûvészeti
ágazat képviselõje jelen lehessen
ezentúl, akik érintettek az intéz-
mény valamely alaptevékenysége
során. Az említett jogszabály
módosításáig a törvényhez alka-
lmazkodnunk kell, bár azt nem mi
hoztuk. Az ideális jelölt megta-
lálására garancia az ajánló zsûribe
beválasztott Farkas Ádám és Pauli
Anna személye, a Zakar Ágnes
képviselõtársunk által vezetett
Oktatási és Kulturális Bizottság és
a mellette mûködõ Mûvészeti
Tanács munkája. Bizalom nélkül
nem lehet jó döntést hozni, mi
eddig megszolgáltuk a szentendrei
festõk bizalmát, közös döntésünk is
ezt fogja erõsíteni, ebben egy csöpp-
nyi kétségem nincs. 

Hallani néhány olyan szemé-
lyes kezdeményezésérõl, ame-
lyek ezt a bizalmat kívánják
tovább erõsíteni. Melyek
ezek?
Valóban, a célunk, hogy a helyi
képzõmûvészekkel az együttmû-
ködést a jövõben is ápoljuk, és
lehetõség szerint tovább erõsítsük.
A már tárgyalt törvényjavaslat mel-
lett támogatjuk a szintén említett
Szentendrei Mûvészet Platform
létrehozását. Kértük a mûvészeket,
hogy soron kívül állítsák össze a
Malom 2012-es évének kiállítási
koncepcióját, valamint készítsenek
egy, a 2013-17-os ciklusra vonat-
kozó középtávú szakmai tervet a
megújuló kiállítóhelyre, amelyet az
új igazgató munkája során fel-
használhat.
Kezdeményeztük Orbán Viktor mi-
niszterelnöknél Deim Pál és Aknay
János Kossuth-díjas,  díszpolgár
képzõmûvészeink támogató aláírá-
sával, hogy a kormány a „Nemzet
Színésze” és a „Nemzet Sportolója”
elismerések mintájára alapítsa meg
a „Nemzet Képzõmûvésze”-díjat.
Biztosak vagyunk benne, ha ja-
vaslatunk sikerrel jár, akkor az elsõ
12 kitüntetett mûvész között lesz
szentendrei is. Mert mi, szentend-
reiek, legtöbbjüket már most a
„nemzet képzõmûvészének” te-
kintjük.

BARTUCZ MARIANN

INTERJÚ A POLGÁRMESTERREL A KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATBAN

„Bizalom nélkül nincs jó döntés”
Dr. Dietz Ferenc polgármester kezdeményezi a miniszterelnöknél az „A Nemzet Képzõmûvésze”-díj megalapítását
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Pincér, fizetek!
Dr. J. J.-t másfél éve
ismertem meg, a
Katolikus
Alkoholistamentõ
Szolgálat lelkigyakorlatán. 
Akkor már hét éve nem ivott, ami
nagy dolog, lévén a doktor úr
alkoholista. Õ mesélte ezt a
történetet. J. J. ügyvédként 
kereste kenyerét egy vidéki
kisvárosban, mindenki ismerte 
és tisztelte. Esténként, néha 
napközben ivott egy keveset.
Évekig minden rendben volt,
mígnem egy reggel észrevette,
hogy remeg a keze.
– Iszom egy kis Unicumot, az
gyógyszer, segíteni fog. Segített
is – mesélte, majd hozzátette: 
– Késõbb rájöttem, az Unicum
nem gyógyszer, hanem 40 fokos
tömény szesz, drog, de akkor
tényleg segített.
Évek teltek el, az ügyvéd úr napi
adagja lassan egy liter Unicumra
nõtt, és már nem segített. 
Hosszú vívódás után elment egy
kórház addigtológiai rehabilitá-
ciós osztályára, mert hallotta,
hogy ott 70%-os hatékonysággal
gyógyítják az alkoholbetegeket. 
A híres-hírhedt fõorvos asszony
fogadta. 
– Tudja, kedves fõorvos asszony,
az ivást nem szeretném teljesen
abbahagyni, csak mérsékelni.
Ebben kérem segítségét.
– Azonnal álljon fel, és takarod-
jon! Maga lopja az én idõmet. Ki
innen!
Dr. J. J. az ügyvéd nem hitt a
fülének. Vele még soha senki
nem ütött meg ilyen hangot. Szó
nélkül csukta be maga mögött a
rendelõ ajtaját. 
– Várjon! – hallotta a fõorvos
hangját a folyosón. – A lakó-
helyén nagyszerû Anonim
Alkoholista csoport mûködik,
tanácsolom, járjon oda.
Ezután még egy év ivászat
következett barátunk életében.
Amikor már válással fenyegette 
a felesége, a gyerekei pedig nem
álltak vele szóba, valamint 
öngyilkossági és egyéb sötét 
gondolatok kínozták, elment 
az Anonim Alkoholistákhoz. 
– Ez 2002. november 11-én
történt, azóta nincs szükségem
alkoholra. Azt pedig én teszem
hozzá, hogy dr. J. J. szeretõ férj,
apa, sõt már nagypapa. Városa
megbecsült polgára, a helyi AA
oszlopos tagja.

Végül néhány hasznos, interneten
elérhetõ információ.
• Anonim Alkoholisták (AA)
• Két Kereszt Református
Iszákosmentõ Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálat (KASZ)

CS. F.

Elnézését kérem,
hogy nem tudom
nevén címezni, de
egyik kiadványban
sem sikerült a pozí-
ciót nevesíteni. A

probléma, amivel megkeresem
Önt, a következõ.
A László-telep, mint a város
különlegesen elhanyagolt terü-
lete, most a temetõ építése miatt
kiemelt forgalmú lett. Lehetséges,
hogy ezzel összefüggésben, de a
korábban megépített buszforduló
egyre szemetesebb lett, gyakor-
latilag szinte bokáig lehetett járni
az eldobált üvegekben, palackok-
ban és egyéb, mindenféle hulla-
dékban. Túl azon, hogy esztéti-
kailag minõsíthetetlen, még rend-
kívül veszélyes is.
Az elmúlt héten örömmel vettem
tudomásul, hogy az aszfalt szépen
le lett takarítva. Örömöm azonban

csak percekig tartott, miután ész-
revettem, hogy az összekotort törött
üvegdarabokat és a többi hulla-
dékot elegánsan a szegély mellé, a
fûbe kupacolták. Borzalom! Az
összekapart szemetet talán azonnal
zsákolni és elszállítani kellett
volna, nem pedig a fûbe hajigálni.
Amúgy azóta a szél megtette ha-
tását, ami mozdítható, fújható volt
a szemétben, ismét ott virít a kör-
nyéken.
Végig sem tudom gondolni, hogy
ki lehetett, aki ezt elkövette. Va-
jon nem gondolt arra, hogy ha a
fû kizöldül, teljesen láthatatlanná
válik a szemét? A körfordulót kis-
gyerekek használják kerékpáro-
zásra. Pihenésképpen azután ját-
szanak, szaladgálnak a fûben. Az
a szülõ, aki tavasszal viszi ki elõ-
ször a gyerekét, nem tud a fûben
megbújó „aknákról”, megvédeni
sem tudja a veszélyes tereptõl. 
A terület kedvelt kutya sétáltató
hely. Az üvegtörmelékek az álla-
tok tappancsait sem kímélik.
Vajon van-e elképzelés arra, hogy
ha a temetõ elkészül, László-telep
is a város részévé válik? Talán az
uszodához hasonlóan a járulékos
beruházásokat is figyelembe vette

a tervezõ, és így reménykedhe-
tünk abban, hogy a telep környe-
zete is megújul.
Addig is reménykedhetünk abban,
hogy a város rendet tesz ebben a
környezetre igencsak káros, mi
több, veszélyesre sikeredett hely-
zetben?

RONGA LÁSZLÓNÉ

Tisztelt Ronga Lászlóné!

Köszönettel kaptuk meg levelét,
amelyben a László-telepen lévõ
problémákra hívja fel az önkor-
mányzat figyelmét. Ahogy múlik
a tél, ismételten elõkerülnek a hó
alól az addig nem látható, elha-
gyott szemétkupacok. Minden
évben a város több millió forintot
áldoz arra, hogy a lerakókat fel-
számolja, több tonna hulladékot
gyûjt be a „szokott” helyekrõl. Erõ-
feszítéseink ellenére azonban újra
meg újra megjelenik az elhagyott
hulladék a buszfordulóban is. Az
elmúlt évben egy környékbéli
lakos rendszeresen összegyûjtötte
a hulladékot, a város pedig VSz
Zrt. feliratú zsákokat biztosított
számára, hogy ne õt terhelje az
elszállítás költsége. 
A bejelentésben szereplõ esetrõl a
VSz Zrt.-tõl tájékoztatást kértünk,
elmondásuk szerint útseprést
nem végeztek a jelzett szakaszon,
így nem tudják megmondani,
hogy szóródhatott szét a hulla-
dék, de természetesen a lehetõ
leghamarabb összegyûjtik és el-
szállítják a veszélyesen szétszóró-
dott szemetet.
Ezúton szeretnénk megköszönni
a lakók és a város érdekében tett
tájékoztatását, és szeretnék a töb-
bi szentendrei segítségét is kérni
az illegális szemét terjedése ellen
folytatott munkában.

KONDACS KRISZTIÁN
fõkertész

ÁLLÁSHIRDETÉS:

MUNKALEHETÕSÉG CSALÁDOKNAK!
Országos hálózattal és több éves tapasztalattal rendelkezõ nagy- és kiskereskedelmi
cégünk keres kereskedelmi munkára CSALÁDOKAT, min. 2 fõvel!

Amit kínálunk:
• fizetés 300 000 Ft/hó/család
• hosszú távú munkalehetõség
• biztos megélhetés
• versenyképes fizetés
• rugalmas és szabad, EGYÉNI munkavégzés
• fizetett betanítási idõ
• változatos munkavégzés

Munka felépítése, munkavégzés leírása
Alkalmazottaink mozgópiacként mûködõ árusítást végeznek, melynek helye bérelt ter-
mek, pl. mûvelõdési házak, öregek otthona stb., melyet 1 napra vesznek igénybe, ahol
a termékeink (háztartási cikkek, ruhanemû stb.) eladását végzik. 
Az árukészletet és a teherautót mi biztosítjuk, minden nap más-más területen az
általunk elõre meghatározott helyen történik az árusítás. Az árut ki, majd az árusítás
után össze kell pakolni, vissza az autóba. Ez a munkakör magába foglalja a sofõr, a
pénztáros, az eladó és a rakodó feladatát, melyhez 1 vezetõ/irányító emberre van
szükség, valamint plusz két fõre, akit ez a személy vesz fel maga mellé. 
Az értékesítés elõtt két nappal reklámanyag terjesztés folyik (a reklámanyagot is mi
biztosítjuk). Ehhez szükséges a 2. vezetõ személy, aki a szórólapterjesztést a terület
nagyságától függõen végzi, és keres még maga mellé megbízható terjesztõket.
A felvett emberek munkájának kontrollálása e két fõ személy feladata, ezért fontos
kiemelnünk azt, hogy olyan jelentkezõket várunk az állásra, aki képes a munkatársak jó
irányítására, vezetésére.
A nehéz fizikai munka és a hosszú munkaidõ (6 nap/hét) mellett nagyfokú SZABAD és
EGYÉNI MUNKAVÉGZÉST garantálunk.

Amit elvárunk:
• ingatlanfedezet (Az általunk átadott áru és autó értékére cserebiz-

tosítékként opciós szerzõdés ügyvéd elõtt)
• rugalmasság, megbízhatóság
• leinformálhatóság
• erkölcsi bizonyítvány
• „B” kategóriás jogosítvány
• személyautó

Önéletrajzot a következõ e-mail címre várunk: xgabor@vipmail.hu
Jelentkezés: 06-70-629-93-40

OLVASÓI LEVÉL

Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal
Környezetvédelmi 
referense részére

TISZTELT EBTULAJDONOSOK!

A 2011. évi kötelezõ veszettség elleni védõoltás-
ra az alábbiak szerint lesz lehetõség a Dunapart
Állatorvosi Rendelõben (Leányfalu, Móricz
Zsigmond út 22., közel a Határcsárdához, a 11-
es fõút mellett): március 1-jétõl decem-
ber 31-ig hétfõtõl péntekig 9-12 és
15-18 óra között, szombaton 9-12 óra
között. A veszettség elleni védõoltás 3800 Ft.
2010-tõl minden állat oltási könyvét kötelezõen
új, számozott könyvre cseréljük, ennek ára 
500 Ft. 2003-tól kötelezõ az ebek féregte-
lenítése, mely a védõoltás beadásának feltétele,
ezért mindenki hozzon agával kilogrammonként
200 Ft-ot féreghajtó tablettára.
A kombinált védõoltás (a veszettség és 
a legfontosabb fertõzõ betegségek ellen véd) 
ára 8000 Ft. A háznál történõ eboltásokat
elõzetes bejelentés után végezzük el, kiszállási
díj Szentendre területén nincs.

DR. KOVÁCS ZOLTÁN
állatorvos

(26) 381-790, 06-30-954-3192
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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

– Idén a szentendrei szakrendelõ
átépítése és a belváros-rehabilitá-
ció mellett újabb jelentõs nagy-
beruházás indul el a városban –
jelentette be Bornemisza Miklós,
a Pro Szentendre Kft. ügyvezetõje
az elmúlt héten, március 10-én
rendezett sajtótájékoztatóján.
Szentendre idült problémája az
árvízvédelmi gát rekonstrukciója.
Az elmúlt évek árvízzel terhes
idõszakai elodázhatatlanná tették
a meggyengült szentendrei gát-
szakasz megújítását. Az árvíz-
védelmi fejlesztésre most 1 mil-
liárd 299 millió forint, 100%-os
intenzitású, vissza nem térítendõ
támogatást biztosít a Környezet-
védelmi Operatív Program a Pro
Szentendre Kft. újabb sikeres
pályázata nyomán.

Kételyek és kérdések

A rekonstrukció 333 méter hosz-
szúságú mobil árvízvédelmi fal
megépítését jelenti. A hazánkban
már nem ismeretlen technológia
mellett számos szakmai érv szól,
de mint újdonság, kérdéseket is
felvet.. A mobilgát-rendszerek
Nyugat-Európa számos orszá-
gában jól beváltak a nagy folyók
szabályozásában. A szentendrei
gát megépítéséhez is olyan fõvál-
lalkozót keres a város, melynek
referenciái vannak olyan orszá-
gokban, mint Ausztria vagy
Németország. Hozzánk legköze-
lebb Párkányban látható hasonló
gátszerkezet, ahol betonalapzatú
oszlopok közé helyezett fémlapok
állítják meg a víztömeget. Elsõ
olvasatra talán nem meggyõzõ,
hogy a magas vízoszlopot vi-
szonylag vékony fémlapok tartják
meg. Azonban fizikai tény, hogy a

víznyomás nem oldalirányban
hat. Mobilgát a Duna mentén
Prágában, Drezdában is látható,
Pozsonyban pedig most épül
ugyanilyen szerkezet, tehát ez a
megoldás csak Magyarországon
számít újdonságnak.
A szentendreiek kérdéseinek meg-
válaszolására számos lakossági
fórumot, filmvetítéseket rendez-
nek majd a közeljövõben (ezeket
lapunkban minden alkalommal
meghirdetjük), ezen kívül buszos
kirándulást szerveznek Szlová-
kiába és Ausztriába, ahol a
hasonló típusú gátakkal szak-
értõk bemutatása révén ismerked-
het meg minden érdeklõdõ. A
helyszínen a helyi városvezetõk,
tûzoltók is válaszolnak a fel-
merülõ kérdésekre. 

Milyen lesz az új gát?

Mind a lakosság, mind a turisták
számára nagy elõnyt jelentõ
„plázs”-t alakítanak ki a Duna-
korzó teljes hosszában, a Lázár
cár tértõl 333 méteren át. A jelen-
legi, ’70-es években épült, magas
gát eltakarja a  kilátást a folyóra,

a Szentendrei-szigetre. Újra szer-
ves kapcsolatban lesz a Duna és a
város azzal, hogy a korzó szintje
a vízmagassághoz igazodik. Az
ún. „MÁSZ”-hoz, azaz a mér-
tékadó árvízszinthez mérve kell
kialakítani az út és a töltés ma-
gasságát A Puhl Antal Építésziro-
da tervei alapján elkészülõ sétány
új díszburkolattal, új közvilá-
gítással azonban csak a második
lépcsõ, elsõ körben az árvízvédel-
mi fal készül el.
A töltés egy része jelenleg élet-
veszélyes, anyaga, szerkezete már
nem bírja a terhelést. A munkák a
meglévõ gát elbontásával kezdõd-
nek, de természetesen nem úgy,
hogy hirtelen eltûnik teljes
hosszában, védtelenül hagyva a
történelmi óvárost. A bontás 50
méteres szakaszokban történik
majd, így egy esetleges zöldár le-
vonulására idõben felkészülhet-
nek a szakemberek, akik visszaál-
lítják az eredeti állapotot, meg-
erõsítik a védelmi töltést. Erre ele-
gendõ idõ marad, hiszen már két
héttel korábban tudni lehet, mi-
korra ér hozzánk a levonuló ár.
A gátépítés az alapozással kez-
dõdik. A gát alá 6-10 méter mély-
ségig lenyúló vízzáró fal kiala-
kítása után az „alul-átszivárgás”
megszûnik, a környezõ pincék
szárazon maradnak. A meglévõ
gát anyaga nem megfelelõ, ezt is
ki kell cserélni az erõs vízzárás
érdekében. A speciális betonfalra
épül a földgát, és erre a speciális
betonfalra kerül rá a mobil rész,
amelyet csak magas vízállásnál
kell használni. Az elkészülõ gát-
szakaszt erõpróbának vetik majd
alá: mûszerekkel-gépekkel teszte-
lik, elég strapabíró-e. Egy földgá-
tat nem is lehet megfelelõen

tesztelni, csak „élesben”, árvíz
idején derül csak ki, mennyire
erõs. A gát biztonságát mögöttes
mûszaki tartalmak, ún. szivár-
gók, átemelõk is növelik. 
A munkák nem kizárólag a Duna
védvonalára szorítkoznak, hiszen
a Bükkös-patak megemelkedõ
vízszintje is átszivárgást szokott
okozni. Itt is betonréteggel erõ-
sítik meg majd a patakmedret, s
ugyanígy megszüntetik az át-
szivárgást a Postás-strand terü-
letére, ami szintén víz alá kerül
minden áradás idején.

Júniusban: kezdés

Mikor lesz a tervekbõl valóság?
Jelenleg összehangolt háttérmun-
ka folyik a hatóságokkal, a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Fejlesztési Igazgató-
ságával, jogászokkal, mérnökök-
kel, szakemberekkel, illetve a
közbeszerzési eljárás folyamata
zajlik, hogy a bíráló bizottság
megtalálja az árban, minõségben,
biztonságban legmegfelelõbb
ajánlatot. Külön közbeszerzési
eljárás vonatkozik az eszköz-
beszállításra, telepítésre, a mobil-
gát használatának betanítására,
és külön a földmunkák és a vas-
betonszerkezetek kivitelezésére.
Az árvízvédelmi munkákat a
Soiltest Kft. potentált személye,
dr. Nagy László fogja össze, s a
kivitelezõ kiválasztása után
megköthetõ a szerzõdés, vagyis
ez év júniusában már elkezdõdhet
a tényleges munka. Hasonlóan
feszített tempóban kell dolgozni,
mint a SZEI (a szakrendelõ)
építésénél, hiszen novemberben
végezni kell a fõvédvonali mun-
kákkal, 2012 májusáig pedig már
a teljes elszámolás, a papírmun-
kák végére is pontot kell tenni.

SZ. N.

Indulhat a gátrekonstrukció

ECDL - European Computer Driving Licence
Európai Számítógép-kezelõi Jogosítvány

Márciusban folyamatosan induló 
ECDL tanfolyamaink

• OPERÁCIÓS RENDSZER:
hétfõ – szerda 16-18 óráig

• SZÖVEGSZERKESZTÉS:
hétfõ – szerda 18-20 óráig

• TÁBLÁZATKEZELÉS:
kedd-csütörtök 18-20 óráig

• PREZENTÁCIÓ:
kedd – csütörtök 16-18 óráig

• INTERNET: 
péntek 16-20 óráig

Érdeklõdés, jelentkezés: ECDL Oktató- és
Vizsgaközpont: REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel/fax: 26/302-595; 26/505-257;70/336-5530
• A csoportok létszáma 8-16 fõ között lehet
• Mivel a csoport létszáma korlátozott, ezért 
a jelent-kezéseket a beérkezések sorrendjében
vesszük figyelembe, és ez alapján történik a hallgatók 
regisztrálása.

A NESZEBAR -
TRAVEL 
utazási iroda
szervezésében 
2011. május
5–11-ig
HOLLANDIÁBA, 

a tulipánok, szélmalmok, fapapucsok
hazájába hívjuk egy kellemes májusi  
körutazásra az ország legszebb,
legkülönlegesebb, legvonzóbb városaiba. 

A 7 napos út díja 99 900 Ft, mely tartal-
mazza az utazást, a 6 éjszakai szállást, 
a reggeliket és az idegenvezetést. 

Jelentkezés 2011. március 20-ig. 

Bõvebb információt adunk 
a 06/30 450-6151-es telefonszámon.

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)

Bornemisza Miklós
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Február 26-án egy kellemes
hangulatú délelõtti program
keretében dõlt el az elsõ

alkalommal megrendezett kistér-
ségi matematikaverseny helye-
zettjeinek sorrendje.
A rendezvényt a Szentendrei
Ferences Gimnázium fogadta be.
A kétfordulós verseny lelke és
motorja Adolf Géza tanár úr volt.
Az elsõ körben 50 dolgozat ér-
kezett vissza nevezésként a
kistérségi iskolákból, közülük a
döntõbe 28 tanuló jutott be.
A döntõ délelõttjén nagy sürgés-
forgás fogadott a gimnáziumban.

Tanárok, segítõ diákok várták az
érkezõ versenyzõket és felkészítõ
tanáraikat. A feladatok megoldá-
sára 1 óra állt rendelkezésre,
majd rövid szünet és egy nagyon
érdekes elõadás következett, me-
lyet az intézmény vezetõje, dr. Lu-
kovits Milán tartott. Ezalatt a
szorgalmas javítók kiértékelték a
dolgozatokat, és a pontszámok
alapján felállították a sorrendeket
a 7. és a 8. évfolyamosok között
is. A feladatmegoldások ismerte-
tése után következett a várva-várt
eredményhirdetés és a díjak
kiosztása. 

Helyezettek évfolyamonként:

7. évfolyam
1. Keszthelyi Péter 
Szentendrei Ferences Gimnázium
2. Tóth Krisztina
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium –
Szentendre
3. Gurbán Bálint
Szentistvántelepi Általános
Iskola – Budakalász
4. Csányi Kristóf
Szentendrei Ferences Gimnázium 
5. Somogyi Roland
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimn. – Szentendre
6. Nyvelt Anna
Szentendrei Ferences Gimnázium 

8. évfolyam
1. Demeczky Péter
Szentendrei Ferences Gimnázium
2. Árpási Zita
Szentistvántelepi Általános
Iskola – Budakalász
3. Kálovics Nikoletta
Szentendrei Ferences Gimnázium
4. Ujvári Csenger Péter
Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola
5. Matolcsy Katalin
Szentendrei Ferences Gimnázium
6. Romhányi Fanni
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimn. – Szentendre

A verseny feladatsorai és azok
megoldásai a www.ferences-
sze.sulinet.hu internetes oldalon
találhatóak!
A nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel a Kistérségi Iroda a
következõ tanévben is tervezi a
verseny megvalósítását! 
Ezúton köszönjük támo-
gatóinknak a hozzájárulását a
verseny sikeréhez!
Támogatóink voltak:
Bolyai János Matematikai
Társulat
Duna-Ipoly Nemzeti Park
ISOSOLAR Európai Civil
Koordinációs Egyesület
KoMaL – Középiskolai
Matematikai és Fizikai Lapok
P'ART Mozi - Szentendre
Sanoma Budapest, Zrt.
Szentendrei Szabadtéri Múzeum -
Skanzen
Tantaki Kft. – Tantaki Oktató
Programcsalád
Termálfürdõ Leányfalu
Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpont - Szentendre
Walk Way Palacsintázó -
Szentendre KUDETT MAGDOLNA

kistérségi oktatási referens

„BEAVATÁS”
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLAKOZÁS
PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

Új múzeumpedagógiai programsorozat vette
kezdetét február 24-én a Szentendrei Kép-
tárban: a Ferenczy Múzeum múzeumpedagó-
gusai játékos foglalkozásra invitálták a
szentendrei pedagógusokat Lukoviczky End-
re: Város-Tér-Vízió címû kiállításába.

A tárlatvezetést dr. Mazányi Judit képzõmûvészeti
osztályvezetõ, a kiállítás kurátora tartotta.
Hallhattuk az eseményt személyes jelenlétével
megtisztelõ mûvész élményeit, tapasztalatait is a
festészettel, a képtárban kiállított képeivel kapcso-
latban. Ezután a vendégek és a múzeum közön-
ségkapcsolati munkatársai színes kartonokból kivá-
gott geometriai formák felhasználásával alkottak
egy lebegõ térinstallációt, amely a hétvége folyamán
megtekinthetõ volt a kiállításon.

Ezzel a rendhagyó délutáni programmal szeretnénk
hagyományt indítani, melynek célja a helyi iskolák-
ban tanító kollégák érdeklõdésének felkeltése a
múzeum, az aktuális kiállítások és múzeumpedagó-
giai foglalkozások iránt. Bemutatjuk a múzeumok-
ban folyó pedagógiai munkát, és azt is, hogy ezeket
a foglalkozásokat hogyan tudják beépíteni tan-
meneteikbe, és hasznosítani az iskolai munkájuk-
ban, hogy ezzel is színesebbé, izgalmasabbá tegyék
óráikat.

CSILLAG EDINA
múzeumpedagógus

Befejezõdött az I. Kistérségi
Matematikaverseny!

Dr. Lukovits Milán adta át a díjakat

Kézilabda 
Férfi NBI/B
Szentendre KC – Le Belier KK
Ajka 25-24 (11-14)
Legjobb góldobók: Kónya 12,
Soproni 6, Perényi 4

Szoros mérkõzésen, szinte végig a
vendég csapat vezetésével zajlott
a mérkõzés. A jól hajrázó hazaiak
a második félidõben feljavuló
védekezésüknek és remek kon-
tratámadásaiknak köszönhetõen
az utolsó másodpercben lõtt góllal
nyerték a találkozót.
A következõ hazai mérkõzés már-
cius 26-án, szombaton 18 órakor
lesz a Móricz gimnázium torna-
csarnokában. A Szentendre KC
Tököl csapatát fogadja, az ifik
mérkõzése 16 órakor, a felnõtteké
18 órakor kezdõdik.
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Berlinben 
a „Festõk
városa”,
Szentendre
Március 9-13. között rendezték
meg Berlinben a világ legnagyobb
és legszínvonalasabb turisztikai
rendezvényét, az ITM-t (Inter-
national Tourism Fair). Az ese-
ményre rendszerint több mint 10
ezer kiállító érkezik 180 ország-
ból, és közel 200 ezer látogatót
vonz minden évben. A turisztikai
világvásáron az utazásszervezõk,
légitársaságok és hotelek mellett
a kultúrának és a mûvészetnek is
kiemelt szerepe van, és ez utóbbi
keretein belül a legjelentõsebb
európai mûvésztelepek is bemu-
tatkoznak az Európai Mûvész-
telepek Szövetségének (EuroArt)
hathatós közremûködésével.
Szakács Imre festõmûvész, a
Szentendrei Régi Mûvésztelep
vezetõje elmondta, hogy az Euro-
Art jelentõs anyagi ráfordítással
immár második alkalommal vett
részt ezen a nagyszabású ren-
dezvényen, és a tavalyi sikeres
bemutatkozás után a régi mû-
vésztelep is lehetõséget kapott
arra, hogy négy nyelven is kia-
dott, képekkel gazdagon illuszt-
rált szóróanyagával – amelynek
kiadásához a város jelentõs anya-
gi támogatást biztosított – újra
képviselje Szentendrét, a festõk
városát.     

B. M.

Március 2-án a szentendrei
Városháza dísztermét
polgármesterek sokasága

töltötte meg, mert itt került
megrendezésre a Települési Ön-

kormányzatok Országos Szövet-
ségének (TÖOSZ) önkormányzati
fóruma. Dr. Dietz Ferenc köszöntõ
beszédében nagy vonalakban
beszámolt a TÖOSZ elmúlt négy
évi munkájáról és ismertette a
városunkban jelenleg zajló fej-
lesztéseket. Szót ejtett Szentendre
múltjáról, és kiemelte szerepét
mind a történelmi, mind a kortárs
mûvészet alakulásában.

Kormányablakok

A Pest Megyei Kormányhivatal
megyei kormánymegbízottja, dr.
Tarnai Richárd beszámolt a 2013-
ra megvalósuló közigazgatási vál-
tozásokról, azon belül az idén
januártól mûködõ kormányhiva-
talok és kormányablakok szere-
pérõl, a felállítandó járásokról.
Kifejtette, hogy bár felálltak a kor-
mányhivatalok, új közigazgatási
rendszerrõl még nem beszél-
hetünk. Ahhoz, hogy az új rend-
szer hosszú távon mûködõképes
legyen, az önkormányzatok
visszajelzései alapján is további
módosítások lesznek. Az elhang-
zottak hitelességét jelzi, hogy a
meghívottaknak alkalmuk volt a
helyszínen feltenni kérdéseiket,
valamint kifejezetten kérték a pol-
gármester hölgyeket és urakat,
hogy ötleteiket, észrevételeiket
osszák meg az illetékes kormány-
hivatallal. Szó esett arról is, hogy
a szakigazgatási szerveknél gyak-
ran tapasztalt hiányos/lassú ügy-
intézés orvoslására új rendszert
hoznak létre – ennek hatékony-
ságáért dr. Tarnai Richárd szemé-

lyes felelõsséget is vállalt. A
hivatali ügyintézés ezentúl az ún.
kormányablakokon keresztül tör-
ténik majd, amelynek lényege,
hogy a hivatalokban a jövõben

csak szakmai munka folyik, az
ügyfélfogadást pedig az úgyne-
vezett Kormányablakok veszik át
– jelenleg már három mûködik
Pest megyében, a többit a közel-
jövõben kialakításra kerülõ járá-
sok központjaiban hozzák létre. 

Közmunka átalakítása

Több polgármester is nehezmé-
nyezte a közmunka átalakításá-
val járó tarthatatlan állapotokat.
A Széll Kálmán Terv a közmun-
kák államilag szervezett, közpon-
tosított mûködését szorgalmazza,
amelynek célja a segélyek feletti
komolyabb ellenõrzés megva-
lósítása. Az érem másik oldala
viszont, hogy a tervezet szerint
ezentúl négy órában lehet majd
közmunkásokat alkalmazni, ami
amellett, hogy az adott feladat
elvégzésére kevéssé elegendõ,
harmincegyezer forintos fizetést
jelent havonta, ami alig háromez-
er forinttal haladja majd meg az
álláskeresési támogatás összegét.
A helyzet összetettségébõl adó-
dóan az önkormányzatok változ-
tatásokat sürgetnek.
Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ fõ-
titkára kifejtette, hogy most még
nagyobb szükség van az össze-
fogásra, mint eddig bármikor,
hiszen a kormány nyit az önkor-
mányzatok felé. Az érdemi vál-
tozásokhoz azonban naprakészen
felkészült vezetõkre van szükség.
Ezt célozzák meg polgármester és
képviselõ továbbképzõ program-
jaikkal is. Fontosnak tartják
továbbá a polgármesterek folya-

matos tájékozódását, amelyre a
TÖOSZ fórumain van lehetõség. A
hozzávetõleg 1600 taggal bíró
szövetség alapítása óta követ-
kezetesen törekszik az önkor-
mányzati alapjogok átfogó védel-
mére és az önkormányzás gaz-
dasági alapjainak megerõsítésére.

Egységben az erõ

Az önkormányzati fórumon szó
esett még a településközi együtt-
mûködések helyzetérõl, lehetõsé-
geirõl. A Magyar Tudományos
Akadémia Regionális Kutatá-
sokkal foglalkozó központjának
intézetvezetõ helyettese, dr. Földi
Zsuzsa szót ejtett a budapesti
agglomeráció változásairól 2000
és 2010 között, melyet mélyebben
vizsgálva a vezetõk tisztább képet
kaphatnak a térségrõl, ezzel se-
gítve a helyes döntések meg-
hozatalát.
Dr. Kovács Áron, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium Ha-
táron Átnyúló Területi Közigaz-
gatási Kapcsolatok Osztály szak-
mai elõadója, az Európai Területi
Társulások aktualitásáról beszélt.
Elõadásában elmondta, hogy 2007
óta több, jelenleg is mûködõ tár-
sulás jött létre; ilyen például az
Ister-Granum Korlátolt Felelõsségû
Európai Területi Együttmûködési
Csoportosulás is. A program célja
az új lehetõség megteremtése ön-
kormányzatoknak, régióknak és
államoknak, hogy határon átnyú-
ló, transznacionális vagy régiók
közötti együttmûködést hozzanak
létre más tagállam ezen szereplõi-
vel, és így valósítsák meg közös
céljaikat. Idén, a költségvetésbõl
250 millió forint áll rendelkezésre
támogatás céljából, melyre pályá-
zat útján nyújthatnak be igényt az
érintettek.

Küldöttválasztás

Az aktuális önkormányzati kér-
dések áttekintése után sor került
a Pest megyei küldöttek, valamint
a tagozatvezetõ megválasztására.
A kilenc megyei küldött: Albert-
irsa, Áporka, Erdõkertes, Herceg-
halom, Kismaros, Pilisszentlász-
ló, Pilisvörösvár, Szentendre és
Szigetbecse polgármestere lett,
míg tagozatvezetõnek újra dr.
Dietz Ferencet választották meg.

DÓKA BALÁZS

Önkormányzati fórum Szentendrén
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Valamikor a XIX. század
második felében érdekelni
kezdte lakóhelyük története

és kora a szentendrei patrióta pol-
gárokat. Ekkor került az érdek-
lõdés homlokterébe egy, a Pan-
nonhalmi Fõapátság levéltárában
õrzött, 1146-ban, a korabeli
Szentendrén keletkezett oklevél.
Az oklevél Fulco hospes végren-
delete. A szentendreiek számára
kiderült, hogy a végrendelet kelte,
1146, városuk elsõ okleveles, név
szerinti említésének éve. Isme-
reteim szerint erre elsõként Kada
Mihály Szentendre tudós plébá-
nosa hívta fel a figyelmet Bo-
rovszky Samu 1910-ben megje-
lent monográfiája részére írt
tanulmányában. Azóta minden
valamirevaló útikönyvben meg-
találjuk ezt az évszámot. Katona
Gyuláné 1996-ban megjelent egy-
háztörténetében még idézi is a
bizonyító sorokat: „in curia epis-
copali Sancti Andree secus Da-
nubium” (a Duna menti Szent-
endre püspöki udvarházában).
Történészek, irodalomtörténészek
körében elég korán elterjedt az a
nézet, miszerint ez a Szentendrén
végrendelkezõ Fulco lehetett
Szent Imre legendájának szerzõje.
Az 1990-ben megjelent Írók, köl-
tõk Szentendrén címû kötet szer-
kesztõi szerint Fulco huzamosabb
ideig Szentendrén is élt, ezért fel-
vették könyvükbe – amint a
Szentendre és Vidéke 2011/7.
számában ironikusan fogalmazva
olvasható: „A Szentendréhez kö-
tõdõ és irodalmi tevékenységgel is
megáldott személyiségek pan-
theonjába”.
Az 1999-ben megjelent Magyar
Kódex elsõ kötetében Szovák
Kornél is még azt írja, hogy
Fulcoval komolyan számolhatunk
a Szent Imre legenda írójaként.
Tehát nem álltak túl messze az
általánosan elfogadott álláspont-
tól az Írók, költõk Szentendrén
szerkesztõi, amikor  felvették a
kötetbe.

Végül lapunk idei 7. és 8. szá-
mában dr. Darkó Jenõ terjedelmes
írásban tisztázza, egyszer s min-
denkorra, hogy valójában ki volt a
Szentendrén végrendelkezõ Ful-
kó. A tanulmány olyan alapos
tudományosságra utal, és szerzõ-
je olyan meggyõzõen érvel, hogy
az írás akármelyik  történet-
tudományi vagy irodalomtör-
téneti szakfolyóiratban is megje-
lenhetett volna és  megállta volna
a helyét.
A dolgozat csak részben foglal-
kozik a fulcoi végrendelet szent-
endrei vonatkozásaival, nyilván-
valóan azért, mert ez nem is volt
célja a szerzõnek. Pedig bennün-
ket, szentendrei lokálpatriótákat
továbbra is, és alapvetõen ez
igencsak érdekel.

Ezért az alábbiakban, ehhez kap-
csolódóan szeretném megismétel-
ni ugyanazokat a  kérdéseket
amelyeket lapunk 2000. március
17-i számában már egyszer fel-
tetettem. S ugyancsak megis-
métlem az általam levont követ-
keztetéseket is.
Elõször azonban  lássuk a végren-
deletet a Magyar Kódexbõl Szo-
vák Kornél hiteles fordításában: 
„Legyen ismert a szent hit minden
tisztelõje elõtt, hogy én, Fulco
vendég, jövetelem elsõ idejében az
íródeáki szolgálat foglalatosságá-
val Álmos herceghez csatlakoz-
tam, az õ távozása után azonban
Szerafin esztergomi érseknek,
majd pedig a veszprémi egyház
fõpapjainak, tudniillik Máténak
és Nánának, Martyriusnak, Pé-
ternek és Pálnak – Isten a tanúm
rá – híven és örömmel szolgáltam
egészen az öreg korig. Ebben
tehát azokról a dolgokról, melye-
ket a fentebb mondott atyák ide-
jében evilági erõfeszítéssel össze-
gyûjtöttem – miután az összes
test útját lelkileg fontolóra vet-
tem, és ezen (javaim) árán az égi
javak megszerzésére törekedtem
–, a legkönyörületesebb Géza ki-
rály kegyének megtartása mellett
Szent Márton Pannóniai mo-
nostorának felajánlkozva ilyen-
képpen rendelkeztem. Elõször is
azt a birtokot, mely Táton van, az
udvarházat három emberrel és a
ház összes felszerelésével, vala-
mint egy hat pénzzel tartozó
szabad emberrel, három szõlõt,
rétet szántófölddel a Pannóniai

egyház Szent Márton (védõszent-
jének) adtam át. Ugrin ispán
monostorának pedig, mely a Vér-
tes hegynél fekszik, a rétet és a
négy márkáért vásárolt szántó-
földet rendeltem örök birtokul. Azt
a részben vásárolt, részben pedig
– tudniillik István és Béla – kirá-
lyok kegyébõl nekem átengedett
birtokot azonban, amely Vámán
van, egyetlen leányomnak enge-
dem át azzal a feltétellel, hogy ha
Isten irgalmából fia lenne, örök-
ség jogán birtokolja azt, ha pedig
örököse nem lenne, Szent Márton
fentebb mondott egyházának a
tulajdonába kerüljön. A fák
gyümölcsének pedig Szent Márton
egyházáé legyen a felerésze,
leányom pedig, amíg él, a másik
rész fölött rendelkezzék hatalom-
mal. Ez a Duna menti Szent End-
re püspöki udvarházában történt,
az Úr megtestesülésének 1146.
esztendejében, Géza királynak
pedig a hatodik (uralkodási) évé-
ben, midõn az esztergomi szent
egyháznak Macharius érsek állt
az élén, Belos volt a nádorispán,
Cadarius az udvarispán. És hogy
még tartósabban megerõsítést
nyerjen, a királyi pecsét kerül
alkalmazásra, azon elõkelõk ta-
núskodása mellett, akiknek a
nevei itt vannak feljegyezve. Péter
ispán, László herceg (tanító)mes-
tere; Pál ispán, Miklós fia; Givra
ispán; Bacha, a király kamarása;
Cherubin, a király káplánja;
Ynam; Melchisedek; Benedek;
Áro;, Gervasius; a király jegyzõje
Barnabás, ezen hártya írója és
megpecsételõje. Ha pedig valaki
vakmerõn vagy elhamarkodottan
ezen királyi rendeletnek ellene
kívánna mondani, az egész egy-
ház isteni átka alá essen, és ötven
font aranyat fizessen a királyi fel-
ségnek.”
Az elsõ kérdés, amely a végren-
delet tanulmányozása során
felmerült bennem: mit keresett
Fulco idõs korában, 1146-ban a
szentendrei udvarházban? Talán
már régóta itt lakott visszavo-
nultan? 
Másodjára feltûnt számomra,
hogy a végrendeletet éppen a
házigazda, a szentendrei fões-
peres nem írta alá. Még nagyobb
rejtély, hogy miért tartózkodott
Szentendrén az a sok igen magas
rangú személy, aki tanúként
aláírta Fulco végrendeletét?

A harmadik észrevételem, hogy a
végrendelet nem a király jelen-
létében fogalmazódott, mint a
szóban forgó tanulmány állítja.
Ha II. Géza jelen lett volna, akkor
a szöveg az õ köszöntésével
kezdõdne. A királyt egyébként
jegyzõje és pecsétõre, Barnabás
képviselte.
Elgondolkoztam azon, mekkora
lehetett a veszprémi püspökség
szentendrei udvarháza, amely
ennyi magas méltóságot kísé-
retével együtt be tudott fogadni.
Nyilvánvalóan tekintélyes épület-
együttes lehetett. Ebbõl azonban
nem következik, hogy Sanctus
Andreas városias településként
Pilis vármegye székhelye lett
volna. A régészeti kutatások is
csak a nagyobb épületegyüttes
meglétét valószínûsítik. A tele-
pülés városias jellegét nem bi-
zonyítják.
Fulco végrendeletét összesen ti-
zenegyen írták alá: öt titulus
nélkül említett személy, három
királyi ispán, közülük egyik II.
Géza király öccsének, László
hercegnek a tanítómestere, továb-
bá a király kamarása, káplánja,
valamint jegyzõje. Ez utóbbi írta
le és látta el pecsétjével a Fulco
által diktált végrendeletet. Nyil-
vánvalóan már korábbról is is-
merték Fulcot és viszont. De ha
Fulco ilyen magas rangú tanukkal
akarta megerõsíteni végrende-
letét, felkereshette volna õket az
esztergomi királyi udvarban is. Az
látszik valószínûnek, hogy Fulco
szentendrei találkozásukat ragad-
ta meg a végrendelkezésre.
Lehet, hogy a látogatók templom-
szentelésre jöttek. Ezt a feltéte-
lezésemet alátámasztja dr. Tetta-
manti Sarolta 1979/80-ban vég-
zett Templom téri ásatásai során
kialakított véleménye. A régész
szerint az 1241 és 1290 között
épített templomot megelõzte egy
kb. 100 évvel korábban emelt
kisebb kõtemplom. (Ezt rom-
bolták le a tatárok). Fulco végren-
deletének keletkezési éve beleesik
a régész által említett 100 éves
idõhatárba, tehát a kisebb temp-
lom épülhetett akár 1146-ban is.
Ebbõl az egybeesésbõl vonhatjuk
le azt a következtetést, hogy a
templom fölszentelésére érkeztek
a magas rangú vendégek az
udvarházba, és Fulco ezt az alkal-
mat használta ki.

Fulco végrendelete – szentendrei szemmel
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Róla többet nem tudunk, de
végrendelete fennmaradt, benne
Szentendre nevének elsõ írásos
említése: Sanctus Andreas.

MÁTÉ GYÖRGY

Hivatkozások:
BOROVSZKY SAMU: Magyarország
vármegyéi és városai. Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye. Bp.1910.
Kiad. Az Orsz. Monográfia
Társaság.
KATONA GYULÁNÉ SZENTENDREY

KATALIN: A szentendrei katolikus
egyház és plébánia története
1002-1992. Szentendre, 1996.
Kiad. A szerzõ.
PETHÕ NÉMETH ERIKA - G. SIN EDIT:
Írók, költõk Szentendrén.
Szentendre, 1990. PMKK-PMMI.
Magyar Kódex 1. Az Árpádok
világa. Bp. 1999. Kossuth Kiadó.
SZOVÁK KORNÉL, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem  kandidátusa
Ui.: Nemrég a fulcoi végrendelet-
nél sokkal nagyobb jelentõségû
oklevél ezer évvel ezelõtti  kelet-
kezésének évfordulóját ünnepel-
tük. Szent István királyunknak  a
veszprémi püspökség számára
1009-ben tett adománylevelében
elõször fordul elõ körülírva
Szentendre neve. A Pest Megyei
Levéltár  nemrég kiadott megye-
monográfiájában is az 1009-es
évszám olvasható. A Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága által
kiadni tervezett, Szentendre
várostörténetét bemutató elõzetes
ismertetõben viszont az szerepel,
hogy a Szent István-i oklevél 999-
ben keletkezett. Így aztán néz-
hetik magukat a szentendreiek!
Városuk a Megyei Levéltár felõl
nézve 2009-ben volt 1000 éves, a
Megyei Múzeum felõl nézve pedig
1010 éves!

Helyesbítés

Múlt heti számunkban számol-
tunk be a második Szeresd Szent-
endrét Bálról, és a cikk mellett a
köszönetet mondtunk mindazok-
nak, akik hozzájárultak a bál sik-
eréhez. A felsorolásból véletlenül
kimaradt a Kósa Reneszánsz Ke-
rámia Stúdió, amely egy gyönyörû
tálat ajánlott fel tombolanyere-
ménynek.
Elnézést kérünk a stúdió vezetõ-
jétõl, Kósa Klárától, aki rendsze-
res résztvevõje és támogatója
egyesületünk rendezvényeinek.

SZERESD SZENTENDRÉT EGYESÜLET

Szerencsések vagyunk, elmond-
hatjuk, mert egy életmû-renge-
tegben turkálhatunk, volt, van
egy Losonci Miklósunk. Barátok,
tisztelõk, tanítványok, ismerõsök
és akik nem ismerték, sokat me-
ríthetnek tudásban, ismeretben,
humanizmusban, magyarságsze-
retetben, tõle személyesen és
mûveiben, amelyeket örökül ha-
gyott számunkra. Ezért vagyunk
szerencsések!
Az emléknapon, Szentendrén
töltött idõszakából vett néhány
szemelvénnyel idéztük fel mun-
kásságát. Itt született számos
ünnepi beszéde, kiállítás-megnyi-
tói, kritikái, a Magyar Esztétikája,
a Mátyás drámája és az egyik leg-
jelentõsebb mûve, a több kötetet
felölelõ Magból erdõ Losonci
Breviárium. Az innen válogatott
versek és írásrészletek Pelsõczy
László színmûvész és a mûsor-
vezetõ, Dala-Nagy Katalin tolmá-
csolásával hangzottak el.
Az emléknapot dr. Dietz Ferenc
polgármester nyitotta meg és
emlékezett néhány személyes
történettel. Ezt követõen dr. Gyar-
mati Péter professzor felidézte
Losonci Miklóst családi, tanári,
szervezõi, tudósi, elõadói, szóno-
ki képeivel, videófelvételrõl.
Dr. Szûcs Lajos, Pest Megye
Közgyûlésének elnöke Losonci
Miklós, Pest Megye Díszpolgára
és személyes barátja hiányáról
szólt. Elfoglaltsága miatt gondo-

latait mûsorvezetõnk olvasta fel.
Az elõadások között Pitti Katalin
Liszt-díjas operaénekes, mind-
annyiunk szeretve tisztelt mû-
vésznõje megható dalokat adott
elõ, és emlékezése könnyekig
ható meglepetésben részesítette a
megjelenteket. Pelsõczy Lászlótól
személyes emlékeit felelevenítve,
megzenésített verseket hallottunk
saját gitárkíséretével.
Dr. Hegedûs Lóránt nyugalmazott
püspök, a régi jó barát ezúttal
személyes kapcsolatukról, barát-
ságukról beszélt emelkedett han-
gulatban, majd leánya, Hegedûs
Zsuzsa énekmûvész alkalomhoz
illõ dalát hallgattuk meg.
Dr. Benedeczky István professzor,
a szentendrei nagy barát, írótár-
sa, irodalmi triójukról emlékezett
– a harmadik: Tüskés Tibor.
Dr. v. diósady Ady Endréné, az
Ady emlékét õrzõ Vér és Arany
Egyesület elnöke a Csönd címû
Losonci-verssel emlékezett.
Az emléknap bezárásaként dr.
Gyarmati Péter a Szentendre
Szalon részérõl emlékezett. El-
mondta, hogy a kezdettõl meg-
határozó személyiségû Losonci
Miklóst örökös tagjukká válasz-
tották. Említette, hogy felmerült
egy alapítvány létrehozásának
gondolata is, amely gondozhatná
az eddig még ki nem adott
munkáinak a feldolgozását, a
Magból erdõ Losonci Breviárium
félbemaradt negyedik kötetét, a

drámájának elõadását, talán
Losonci közmûvelési díj alapí-
tását és másokat. 
Losonci Miklós hagyatéka köz-
kincs, legalább Pest megyét
felölelõnek kell tekinteni, hiszen
a díszpolgári cím odaítélése is
ennek egy felismerése volt. 
Az emléknap nem lett volna teljes
Losonci Miklós és Losonci Lilla
példamutató kettõse bemutatása
nélkül, így került sor a festõ-
mûvész feleség kiállításának
megnyitójára, amelyet polgár-
mesterünk nyitott meg, majd 
dr. Feledy Balázs mûvészeti író
méltatott, és a hangulatot Pitti
Katalin énekével fokozta.
Losonci Lilla, a tanár, az iskola-
igazgató, a szeretett feleség,
akinek képei még az USA Fe-
hérházában is megtalálhatók,
most a Polgármesteri Galérián
mutatja be mûvei néhány pél-
dányát, ezúttal 237. önálló kiál-
lításaként. Polgármesterünk sza-
vaival: „Képeinek hangulata és a
látvány mindenkit magával ra-
gad, annyira közvetlen a hang,
érezzük, hogy megérint, hozzánk
szól, nekünk fest. A gyökerek a
gyermekkorba nyúlnak vissza,
hiszen a Duna-parton élt, nevel-
kedett, majd tanított. Ez a kép
gyakran meg is jelenik mûvé-
szetében. Jellegzetesen egyéni a
mondanivalója, a színvilága, s a
kompozíciói. Képi világa, a tájak
romantikus megjelenítése nyugal-
mat sugároz. Montázsokban
összegezte az Alföld, a Duna-
kanyar, Szentendre, Budapest,
Párizs, Róma, India, Egyiptom
összetett arculatait – ahogyan a
most kiállított képek nagy részén
is láthatjuk. Témái megélt él-
ményeibõl táplálkoznak: hazai
tájak, évszakok, téli, nyári
hangulatok, városképek, ember és
természet kapcsolata, az álmok,
de ugyanakkor a valóság is jelen
van ecsetvonásaiban. Férje, Lo-
sonci Miklós szavaival élve: „Min-
den alkotása belsõ emberi fölemel-
kedésének soha nem elsietett,
mindig érett végeredménye. Ars
poétikája szerénységét tükrözi,
hiszen arra a kérdésre, hogy
melyik a legkedvesebb mûve, így
válaszol: A következõ…”

A beszámoló nem lenne teljes, ha
nem emlékeznénk meg a ven-
déglátásról, amelyet Eckens-
berger Attila és Terjék Aranka
varázsolt elénk.

DOKI

Losonci Miklós emléknap 
és Losonci Lilla kiállítás
Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendre Szalon, 
dr. Dietz Ferenc polgármester fõvédnökségével emléknapot
rendezett dr. Losonci Miklós tiszteletére. Az emléknap után
került sor Losonci Lilla festõmûvész kiállításnak megnyi-
tójára. Az emléknap szándéka az elsõ megemlékezés és az,
hogy Losonci Miklós hagyatékát ápoló rendezvénysorozat
jöjjön létre, amelyet Pest megye Losonci-letéteményes
települései szervezzenek.



Örök-ifjú víg élet, 
a szép fehér
mûvészet
Ezt a népmesei ihletésû mondást
választotta új kiállítása címéül
Vincze László papírmerítõ mester. 
A Leányfalu-Házban február 26-
án nyíló életmûtárlaton bemu-
tatásra kerültek azok a merített
papírból készült szép albumok,
mûvészkönyvek, mappák, levelek,
bibliák, amelyek az elmúlt év-
tizedekben a Vinczemill-ben ké-
szültek. Papír és kötés egyaránt.
A kiállítás megnyitóját rendhagyó
módon nem a mûvek között ren-
dezték, hanem a Keresztény bált
megelõzõen a színházteremben.
Vadász György Ybl-díjas építész a
tõle megszokott kedves humorral
mint „vasbetonöntõ” köszöntötte
régi barátját, a papíröntõt. Nyíri
Csaba polgármester köszön-

tõjében hungarikumnak nevezte
Vincze László papírjait. A meg-
nyitó díszvendége Kányádi
Sándor költõ volt, aki idõs kora
ellenére eljött Leányfalura, hogy
kedves régi barátja kiállítását
megnyissa. – Büszke vagyok arra,
hogy ilyen nagyszerû barátom
van, mint Vincze László, a papír-
molnár – mondta. Aki mindezek
hallatán csak annyit akart az

elhangzottakhoz hozzátenni:
azért áll most fel a székébõl, mert
már annyi mindent mondtak el
róla az elõtte szólók, hogy a
közönség csak a testmagasságá-
val nincs tisztában.
A Vincze Lászlóról készült portré-
filmet a házban mûködõ Aba-
Novák Galériában vetítették le
ezután az érdeklõdõknek.

RAPPAI ZSUZSA
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Helytörténeti séta 
A  Leányfalusi Szabadegyetem 
és a Ravasz László Könyvtár
szervezésében március 12-én,
szombaton 10 órakor várnak
minden kedves érdeklõdõt a
római õrtoronynál (a  Falu-
házzal szemben, a benzinkút
mellett). Útvonal: Petõfi
Sándor utca, Klein-villa,
Hajóállomás, Duna-part,
Vadkacsa-telep. 
Legfõbb kísérõk: dr. Redõ
Ferenc régész-professzor 
és az útvonalat jól ismerõ
kedves helybéliek, akik
felidézik emlékeiket Herczeg
bácsi cukrászdájáról, a régi
moziról, a Stampf-féle fûszer-
boltról, a dunai fürdõzésekrõl,
a hajóvárásról…
Információ: Bedõ Szilvia,
konyvtar.leanyfalu@
gmail.com, 06-70-336-3837,
(26) 580 035.

Zenés áhítat

Szeretettel hívjuk a komoly-
zenét kedvelõket zenés áhí-
tatunkra, amelyet J. S. Bach
születésének 326. évfordulója
alkalmából rendezünk meg
március 18-án, pénteken 18
órától a szentendrei 
evangélikus templomban
(Bükköspart 2.) 
Mûsoron: J.S. Bach: Olasz 
koncert, ária az 58. kan-
tátából, B-dúr partita, ária az
57. kantátából, c-moll tokkáta.
Közremûködnek: Zádori Mária
– szoprán, Váradi Helga –
csembaló, Papp Dániel –
hegedû, Négyessy Katalin –
cselló. Adományokat a temp-
lom orgonájának építésére
ajánljuk fel. 
(OTP 11742087-20000545)

Új Nyolcak

A Pécsi Kisgalériában (Pécs,
Szent István tér) március 11-
én, pénteken 17 órakor nyílik
az Új Nyolcak címû kiállítás. 
A kiállítást megnyitja Aknai
Tamás mûvészettörténész,
megtekinthetõ április 10-ig,
naponta 10-tõl 18-ig, vasárnap
12-18-ig, kedd szünnap. 
A kiállító szentendrei
mûvészek: Aknay János 
festõmûvész és Farkas Ádám 
szobrászmûvész.

Európai szellem,
európai iskola
Stílszerûen az Európai Unió Tanácsának magyar
elnökségi évéhez, Európa szellemében álmodta meg
új kiállítását az Erdész Galéria. A március 4-én meg-
nyílt két teremnyi tárlat a magyar képzõmûvészet
egyik legragyogóbb fejezetébõl, az Európai Iskola
körébõl merítette anyagát.
A szürrealista és általában a modern törekvések
ápolására létrejött progresszív mûvészi csoporto-
sulás a nagy világégés után, 1945-ben jött létre.
Alapítója Gegesi Kiss Pál orvosprofesszor, Mezei
Árpád, Pán Imre és Kállai Ernõ mûvészettörténészek
voltak, akik jelentõs mûvészetszervezõi tevékeny-
séget folytattak itthon és Párizsban egyaránt. Tagjai
közé tartozott többek között Anna Margit, Barcsay
Jenõ, Bálint Endre, Egry József, Gadányi Jenõ, Kornis
Dezsõ, Martyn Ferenc, Márffy Ödön, Szántó Piroska
és Vajda Júlia. A csoport kiáltványt tett közzé,
amelyben megfogalmazta céljait: „Európa s a régi
európai eszmény: romokban hever. Európai eszmény
alatt eddig nyugat-európai eszményt értettünk.
Ezentúl Egész-Európára kell gondolnunk. Az új
Európa csak Nyugat és Kelet szintézisébõl épülhet
fel. Mindenkinek el kell döntenie Kr. u. 1945-ben,
hogy jogosan viseli-e ezt a megjelölést: európai em-
ber. Meg kell teremtenünk az élõ európai iskolát,
amely megfogalmazza élet, ember, közösség új kap-
csolatát. Ez a feladat határozza meg az elsõ „Euró-
pai Iskola” tevékenységét. Ezt a célt szolgálják elõ-
adásaink, kiállításaink és kiadványaink. A bölcsek
kövét keressük, de tudjuk jól, hogy a bölcsek köve
nem vegyi anyag, hanem eleven eszme, mely csak az
emberben és társadalomban állítható elõ” – írták.
A háború utáni fellélegzésben, a szabadság néhány
évében, új szellemû és kísérleti jellegû mûveket hoz-
tak létre, a legfrissebb európai mûvészeti áramla-

tokhoz kapcsolódva. A létrejött alkotásokat sugárzó
életszeretet, könnyedség, forma- és színgazdagság
jellemezte. Mintha a változások friss szele járta
volna át azokat.
Néhány év adatott csak meg az Európai Iskolának.
1949-ben az immáron hivatalossá tett szocialista
realizmus ismét szellemi és tényleges emigrációba
kényszerítette tagjait. Hatásuk azonban mindmáig
érezhetõ, sõt meghatározó.
Az Erdész Galériában ezúttal a mûvészcsoport
meghatározó tagjai, Vajda Júlia, Anna Margit,
Barcsay Jenõ, Bálint Endre, Jakovits József és
Korniss Dezsõ mûveibõl rendeztek kiállítást, elsõ-
sorban Szentendréhez való kötõdésük folytán. A tár-
lat anyagát azonban szélesebb idõintervallumból

válogatták, hiszen Vajda Lajos 1940-es mûve
ugyanúgy megtalálható itt, mint Bálint Endre vagy
Barcsay Jenõ hatvanas évekbeli mûvei. 
A remek kiállítás õsszel Brüsszelbe utazik, s ott
Patrik Lancz galériájában vendégszerepel.
A tárlat április 9-ig látogatható az Erdész Galé-
riában (Bercsényi u. 4.), hétfõ kivételével minden
nap 10 és 18 óra között. 

RAPPAI ZSUZSA

Erdész László megnyitja a kiállítást



PITTI KATALIN a Ma-
gyar Állami Operaház
magánénekeseként az
operairodalom legcso-
dálatosabb szerepeit
énekelte, a világ szá-
mos országában fel-
lépett. Operaszerepein
kívül szívesen énekelte
Bach, Mozart, Liszt,
Kodály oratórikus mû-
veit, számos nyilvános

dalestje volt a Magyar Rádióban vagy a
Zeneakadémián, felkéréseket kapott az operett
világába is. Szívesen támogat jótékonysági
szervezeteket, rengeteg ilyen jellegû rendez-
vényen lépett már fel. Tíz éve tanít, két éve a
Budai Mûvészház alapítványi iskolában. Díjai:
Liszt Ferenc-díj, Oláh Gusztáv emlékplakett,
Déryné díj, Bartók Béla–Pásztory Ditta-díj, Artis
Jus díj, MSZOSZ díj és számos nívódíj

TELEKI MIKLÓS orgonamûvészi diplomáját
1995-ben szerezte meg. 1993 szeptemberében a
Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Orgona-
verseny különdíját nyerte el. 1994-ben, 1996-
ban és 2000-ben jelentek meg CD-i. Sikeres
koncerteket adott, illetve több rádió- és televí-
zió-mûsorban is szerepelt Magyarországon és
külföldön. 2001 nyarán a Siófoki Nemzetközi
Orgona Mesterkurzus tanára. 2001-tõl a Tinódi
Lantos Sebestyén Református Mûvészeti
Alapiskola igazgatója, és a Liszt Ferenc
Zeneakadémia Mesteriskolájának hallgatója.

Mûsor
J. S. BACH: g-moll Fantázia 
és Fúga
J. S. BACH: Ó, örvendj, 
hív lélek
J. S. BACH: Erfreue dich, Seele
W. A. MOZART: f-moll fantázia
W. A. MOZART: Alleluja
LISZT FERENC: Ave Maria Stella
LISZT FERENC: 23. zsoltár
LISZT FERENC: B-A-C-H fantázia és fúga

BELÉPÕJEGY: 2000 FT
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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

Erika
Mikami 
zongoraestje

A Szentendrei Tavaszi Feszti-
vál egyik kiemelkedõ zenei
eseménye Erika Mikami japán
zongoramûvésznõ koncertje
lesz a Városháza dísztermé-
ben. Szülõvárosa, Szapporo
hangversenytermében minden
évben megrendezik a a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem szemináriumát. 2010-ben
e szemináriumon a legjobb
elõadó díját Erika Mikami
nyerte el. Elsõ hallásra meg-
lepõ az a tény, hogy a földraj-
zilag és kulturálisan is igen
távoli Japánban egy ilyen ren-
dezvényre kerül sor, mégis
magyarázható azzal, hogy a
magyar-japán zenei kapcsola-
tok több évtizedes múltra tek-
intenek vissza. Magyar zené-
szek rendszeresen tanítanak

Japánban, s általuk válik az
európai zenei hangzás isme-
rõssé a távol-keleti zenén fel-
nõtt fiatalok számára. 
Az ifjú tehetség, Erika Mikami
jelenleg az Aichi Képzõ- és
Zenemûvészeti Egyetem poszt-
graduális hallgatója. Részt
vett Nádor György mester-
kurzusán is. A zongora mellett
zeneszerzéssel is foglalkozik.
Erika Mikami, aki fellép a
Budapesti Tavaszi Fesztiválon
is, változatos  és igen igényes
programmal jön Szentendrére.
A koncert közönsége Beetho-
ven, Liszt, Rachmaninov és
Prokofjev mûvei mellett a
modern japán muzsikából is
ízelitõt kap március 26-án,
szombaton.

R. ZS.

Adója 1%-ának felajánlásával támogassa a szentendrei kultúrát és saját jövõjét!

Szentendrei Kulturális Központ • Adószámunk: 22369656-2-13 • Köszönjük!

Pitti Katalin és Teleki Miklós hangversenye
PÉTER-PÁL TEMPLOM, MÁRCIUS 20. VASÁRNAP 19 ÓRA
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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

Kertészkedésben jártas
munkatársat keresek. Tel. 06-20-
665-3686.

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

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 önéletra-
jzzal. Postacím: Maucha Katalin,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
2000 Szentendre, Sztaravodai
út., pf. 63, e-mail cím:
katam@sznm.hu. 

Szentendrei cukrászdába
fagylaltkészítésben jártas
munkatársat keresünk. Tel. 06-
20-468-0566.

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

Leinformálható fiatal nõ gyermek-
felügyeletet-takarítást vállal. Tel.
06-70-268-5784.

Megbízható, középkorú hölgy,
takarítást vállal. Szentendrén és
környékén. 1000 Ft/óra. Tel. 06-
20-478-4049.

Középkorú, intelligens nõ
házak és lakások takarítását
vállalja Szentendre és környé-
kén. 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.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

30 nm-es garzon külön szabályoz-
ható és mérhetõ rezsivel kiadó.
Tel. 06-20-570-6847.

Szentendrén a Nyár utcában 75
nm-es 3 szobás lakás április 1-jé-
tõl kiadó. Tel. 06-30-487-8400.

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26)
301-080.

Tahitótfaluban 162 nm-es családi
ház 80 ezer Ft/hó kiadó. Tel. 06-
70-380-4375.

Károly utcai, I. emeleti lakás
azonnali költözéssel kiadó. Tel.
06-20-360-6644.

Szentendre Széchenyi 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.

Kiadó 2 szobás, bútorozott lakás
Szentendrén. Tel. 06-20-537-
4193.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, a Füzesparkban
bruttó 103 nm-es, IV. emeleti,
tetõtéri lakás eladó. Ára: 18,8
millió Ft. Tel. 06-30-370-7815.

Szentendrén társasházi 30
nm-es egyszobás, komfortos
lakás 6 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Építési telek már 4 millió Ft-
tól kaphatók. Tel. 06-30-299-
0376.

Áron alul eladó Ady Endre úti
garzon 6,5 millió Ft-ért. Tel. 06-
30-495-1058.

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek, vonzó környezetben, 11
millió Ft-ért igényesnek eladó.
Tel. 06-30-605-7199.

Szentendrén, belvároshoz közel 
3 szintes családi ház nagy kerttel,
terasszal eladó. Több generáció
részére, vállalkozáshoz, panzió-
nak alkalmas. Tel. 06-20-367-
9361.

Szentendrén, fõpostánál, a
Kossuth Lajos utcában önállóan
telekkönyvezve 18 nm-es
GARÁZS sürgõsen eladó. Tel.
06-30-375-8349.

Szentendrén új építésû családi
ház (82 nm-es) 33 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-935-5129.

Szentendrén, a János utcában
1281 nm-es összközmûves telken
ház eladó. A telek 30%-ban
beépíthetõ. Tel. 06-20-460-5893
(napközben), 06-20-576-9332
(este).

Szentendrén, a Bükkös-parton
4962 nm alapterületû építési
telek egyben eladó. Lakópark
kialakítására is alkalmas. Tel. 06-
20-460-5893 (napközben), 06-20-
576-9332 (este).

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

Budapestre költõzõknek! A
Westendtõl 200 m-re panorámás,
óriási ablakos önkormányzati
lakás szentendrei ingatlanra el-
cserélhetõ. A lakásban két
nagyszoba, konyha, fürdõ, elõ-
szoba és egy cselédszoba van.
Tel. 06-30-992-9999.

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

Szentendre belvárosában 
50 nm-es, cirkófûtéses,
nagyteraszos, elõkertes lakásom
tárolóval, kocsibeállóval eladó
21,5 millió Ft irányáron. Tel. 06-
30-515-6544.

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.

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.

OKTATÁS

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 kiszál-
lás ingyenes. Tel. 06-20-917-
7555,
www.dugulaselharito.hu.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

Gázkészülék, víz,- fûtés-
szerelõ 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 étte-
rem kiadó. Tel. 06-20-437-1153.

Szentendrén fõút mellett, ki-
tûnõ helyen, 40 nm-es, kom-
fortos üzlethelyiség parkoló-
val 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.

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

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

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

ELVESZETT a képen látható 5 éves, 
kis Minsterlandi barna kan kutyánk

Cím: Szentendre, Tegez u. 2., 
tel. 06-30-222-4576

Köszönjük mindazoknak, 
akik édesanyánk, 

Zsigmondi Károlyné 

temetésén részt vettek 
és fájdalmunkban 

osztoztak. 

Lányai,
valamint unokái, dédunokái,

testvére és családja
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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 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

március 14. hétfõ

16:30 BABUSGATÓ - Lázár
Enikõvel

17:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
18:20 EGY KOMOLY EMBER

(106’) kh.:12
20:10 SZERELMEK HÁZA (102’)

kh.:16

március 15. kedd
17:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA (70’)
18:20 ESTE (112’) kh.:12
20:15 TAMARA DREWE (111’)

kh.:16

március 16. szerda
17:00 MAGYAR TERMÉSZETFILM

ÖSSZEÁLLÍTÁS (70’)
18:00 AYURVEDA- 5/2. elõadó:

Krecz Ágnes
18:20 EGY KOMOLY EMBER

(106’) kh.:12
20:10 ESTE (112’) kh.:12

CINEMA NORD • északi
filmek hete: március 17–23

március 17. csütörtök
17:00 JÓ ESTÉT WALLENBERG

ÚR! (118’) kh.:12
19:00 FÕFÖNÖK (99’) kh.:16 -A

filmhét nyitó filmjemegnyitó
köszöntõt mond: Tanner
Gábor

20:45 SZERELMEK HÁZA (102’) 

március 18. péntek
17:00 OLASZ NYELV

KEZDÕKNEK (112’) kh.:12
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK:

SZENT ISTVÁN,
NÉPMÛVÉSZEK

19:00 FÕFÖNÖK (99’) kh.:16
20:45 ANTIKRISZTUS (108’) kh.:18

március 19. szombat
10:00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL:

A TEKNÕS ÉS A NYÚL
VERSENYFUTÁSA

15:00 HOLDHERCEGNÕ (103’)
kh.:12

17:00 KÖNYÖRTELENEK (109’)
19:00 ANTIKRISZTUS (108’) kh.:18
20:50 EGYÜTT (106’) kh.:16

március 20. vasárnap
15:00 HOLDHERCEGNÕ (103’)

kh.:12
17:00 ZSERNYÁKOK (90’) kh.:12
18:35 EGY NYÁRON ÁT TÁNCOLT

(100’)
20:10 OLASZ NYELV

KEZDÕKNEK (112’) kh.:12

március 21. hétfõ
17:00 KISÁGYÚK (90’) kh.:12
18:30 101 REYKJAVIK (85’)
20:00 JÓ ESTÉT WALLENBERG

ÚR ! (118’) kh.:12

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

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

MOZIMÛSOR

Magyarországi
Mûvésztelepek Szentendre
vendégei III.
A Mûvésztelepi Galériában (Bogdányi u.
51.) március 12-én, szombaton 16
órakor nyílik a Siklósi Szalon címû kiál-
lítás. Köszöntõt mond Kiss Zoltán László
festõmûvész, megnyitja P. Szabó Ernõ
mûvészettörténész, közremûködik Inhoff
Ede trombitamûvész. A kiállítást kivite-
lezte Mayer Róbert, a kiállítás szentendrei
referense Aknay János festõmûvész, a
kiállítás kurátora Angyal Mária mûvé-
szettörténész.
Megtekinthetõ április 10-ig, hétfõ kivé-
telével 11-18 óra között.

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 élet-
módra nevelésére 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.

„Vendégünk Európa”

Huszonhét ország, huszonhét festõi
reflexió címmel nyílik kiállítás a Csók
Galériában (Budapest, Váci u. 25.) már-
cius 18-án, pénteken 17 órakor. Meg-
nyitja P. Szabó Ernõ mûvészettörténész,
megtekinthetõ április 3-ig, mindennap
10-tõl 20 óráig. A kiállításon részt vesz
Aknay János szentendrei festõmûvész
Ciprusról készített alkotásával.

Ízig-vérig Nõ vagyok?!

Beszélgetéssorozat
a Kis Kópé Kuckó-
ban (Dunaár u. 1., a
révállomással szem-
ben) szerda estén-

ként 18.30-kor. A következõ idõpontok:
március 16., 30. A gondolatébresztés a
férfi-nõ kapcsolata és a nõ misztériuma
körül forog. Vezeti Füzes Fruzsina, a
Dunakanyar Társkeresõ vezetõje, párkap-
csolati és válási mediátor.
www.ujrakezdes.hu.

Õsi történelmi hagyományunk
A Szentendrei Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ
Egyesületben (Stéger köz 3.) március 11-én, pénteken
18 órakor Õsi történelmi hagyományunk címmel Varga
Tibor tart elõadást.
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Nagyon csúnya, ködös,
olyan ágyban maradós reg-
gelre ébredtünk. A SZE-FI

játékosainak ennek ellenére már
fél hatkor kelniük kellett, ugyanis
a Törökbálinti Labdarúgó Akadé-
mia meghívta egyesületünk öt
korosztályát február 25-én és 26-
án az immár hagyományos Far-
sangi Kupára. A torna rangját
jelzi, hogy 46 egyesületbõl közel
500 gyermek vett részt a küz-
delmekben. A legkisebbek, a 6
évesek mezõnyében tíz csapat
nevezett: voltak Szegedrõl, Duna-
újvárosból, Budapestrõl, de még
Szlovákiából is tehetségek.

2004-05-ös korosztály
A Szentendrét képviselõ SZE-FI
LSE tanítványai döntõt játszot-
tak, ahol óriási küzdelemben a
második helyet szerezték meg.
Külön dicséretet érdemelnek a tel-
jesítményükért azért is, mert
fiatalabb, ötéves gyermekek is
szerepeltek a csapatban.

2003-as korosztály
Eredményükrõl, hozzáállásukról,
magatartásukról csak a dicséret
hangján lehet beszélni. Pont-
veszteség nélkül, öt gyõzelemmel,

magabiztosan szerezték meg az
elsõ helyet. Játékukkal a jelenlevõ
szakemberek és nézõk elismerését
is kivívták. Az elsõ helyezésen túl
a torna legjobb kapusa díjat is
SZE-FI-s játékos kapta.

2002-es korosztály
A mérkõzések színvonala itt is
kiemelkedõ volt, és ez a korosztá-
ly sikeresen lejátszotta elsõ nem-
zetközi mérkõzését szlovák ellen-
felével. Végül a nagyon elis-
merésre méltó harmadik helyet
szereztük meg, és ebben a kor-
osztályban is a torna legjobb
kapusa címet mi kaptuk.

Ekkor már késõ este volt, de senki
nem érzett fáradtságot, csak
büszkeséget, az úton hazafelé
mosolygó arcú gyermekek me-
sélték élményeiket. Másnap, va-
sárnap az idõ megint csak
szomorú arcár mutatta. De bízva a
tegnapi siker folytatásában, nagy
várakozással érkeztünk meg a
2001-es és a 2000-es korosztállyal
a szombati sikereink színhelyére.

2001-es korosztály
5. helyen végzett hihetetlen pech-
sorozat miatt, ugyanis azonos
pontszámot értünk el a szegedi
csapattal, de mivel eggyel ke-

vesebb gólt rúgtunk, nem ke-
rültünk a legjobb négy közé.
Ennek ellenére a gyermekek min-
den dicséretet megérdemelnek.

2000-es korosztály
Kiváló, országos szinten jegyzett
csapatok ellen szerepeltek gyer-
mekeink. Ha azt mondjuk, hogy
büszkék vagyunk rájuk, nem
mondunk semmit. Hihetetlen
akarással, odafigyeléssel játszva
a harmadik helyért játszhattunk.
Az eredmény a Viadukt Se ellen 2-
2 lett, így következtek a büntetõk,
amelyben sajnos egy góllal alul-
maradtunk. Mégis csak mosoly-
gós, örömteli arcokat láthattunk,
már csak azért is, mert a torna
legjobb kapusa címet itt is mi hoz-
tuk haza.
Eredményeink összesítve: egy I.
hely; egy II. hely; egy III. hely; egy
IV. hely; egy V. hely.
A torna legjobb kapus díjat kap-
ták: Lang Marci, Tóth-Pál Beni,
Nagyváradi Balázs
Ilyen eredmények után mit lehet
még mondani? Gratulálunk, és
köszönjük szentendrei SZE-FI kis
focisták!

SZEGVÁRY ZSUZSANNA
elnök, SZE-FI LSE

LABDARÚGÁS:  SZE-FI sikerek 


