VÁROS
Szociális,
mentálhigiénés
munkatársat
keresünk
A Dunakanyari Kistérségi
Szociális Intézmény idõsek
nappali ellátása pályázatot hirdet
szociális, mentálhigiénés
munkatárs munkakör betöltésére,
határozatlan idõtartamra,
napi 4 órás munkaidõben.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: Az idõsek klubjában
szabadidõs programok
szervezése, bonyolítása
foglalkoztatás terv alapján.
A demens ellátottak állapotfelmérése, meglévõ képességek
megõrzése és fejlesztése, ennek
dokumentálása.
Pályázati feltételek: az
1/2000.SzCsM rendelet
3.sz.mell.4.pontja szerinti szakképesítés, önéletrajz és motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettség másolata.
A pályázat benyújtásának
határideje: április 25.
A munkakör betölthetõ
május 2-tõl.
További információ:
Lovas Judit, (26) 311-964
A pályázatokat postán, a
Dunakanyari Kistérségi Szociális
Intézmény – Szentendre címre
(2000 Szentendre, Sztaravodai
út 2.) kérjük.
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselõtestületének Egészségügyi, Szociális
és Civil Bizottsága pályázatot ír ki az
EGÉSZSÉGÜGYI ALAP felhasználásáról
1. A pályázat célja:
A kistérségi járó-beteg szakellátás fejlesztése a
Közép-magyarországi Régióban címû, Közép-magyarországi Operatív Programban foglalt
együttmûködés témakörben megvalósuló programok
támogatása
• a lakosság egészségtudatos kommunikációjának
javítása,
• szervezett szûrõprogramok korcsoportos kiterjesztése,
• az egészségügyi ellátórendszerhez kapcsolható
kiegészítõ szolgáltatások (prevenció, életmód, stb.)
Pályázni olyan egészségügyi feladatok ellátására
lehet, amelyek elõsegítik a Dunakanyar-Pilis
kistérség járóbeteg szakellátás fejlesztését, így
különösen:
• Szentendre Város körzeteiben egészségnapok
szervezése
• helyi és kistérségi közösségek, lakosság bevonása
a színtér-programokba
• lakosság rizikófaktoros szûrése (feltétele szakorvosi együttmûködés)
• mentálhigiénés preventív céltevékenység, ifjúsági
megelõzõ-ártalomcsökkentõ programok fejlesztése
• lakosság egészségi állapotáról felmérés, szociológiai adatgyûjtés

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 gondoskodunk. 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 Önkormányzata, Schindele Wendel, Szilágyi pékség,
Szentendrei Kulturális Központ, Tourinform Iroda,
SzeVi, VSZ Zrt., Vujicsics Tihamér Zeneiskola

• szociális-gazdasági feltételek javítása a
környezetkultúra, életmód terén, egészséget támogató környezet kialakításának elõsegítése
2. A támogatás jellege:
• önrész elõírása nélküli vissza nem térítendõ
támogatás,
• a rendelkezésre álló keret: 1 000 000 Ft,
a maximálisan elnyerhetõ összeg: 1 000 000 Ft,
Pályázhatnak: szentendrei székhellyel, mûködési
területtel rendelkezõ, bírósági nyilvántartásba vett
civil szervezetek (alapítványok, közalapítványok)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• az összes elõírt információt, igazolást, nyilatkozatot, kötelezõen csatolandó mellékletet,
• a tervezett költségkalkulációt,
• a lakosság körében elért elõnyök bemutatását.
A pályázat benyújtása kizárólag az elõírt
nyomtatványcsomag felhasználásával történhet,
mely munkanapokon munkaidõben a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vehetõ át, illetve
letölthetõ Szentendre Város Önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.szentendre.hu.
A pályázatokat április 18. (hétfõ) 12.00 óráig a
Központi Iktatóba vagy Ügyfélszolgálatára zárt
borítékban, Egészségügyi Alap Pályázat megjelöléssel lehet személyesen vagy levélben (2000
Szentendre, Városház tér 3.) megküldeni.
További felvilágosítás: Baráthné dr. Ulicsák Mária,
(26) 503-315.

Tisztelt Ebtulajdonosok!
A 2011. évi kötelezõ veszettség elleni védõoltásra
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 december 31-ig hétfõtõl péntekig 912 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 féregtelenítése, mely a védõoltás
beadásának feltétele, ezért mindenki hozzon magával 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

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

Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testületének Egészségügyi, Szociális
és Civil Bizottság 23/2011. (II.7.) ESZCB határozatával pályázatot írt ki városi sportverseny megrendezésére és városi sportegyesületek és diáksport egyesületek támogatására az alábbi feltételekkel:
PÁLYÁZAT VÁROSI SPORTVERSENY MEGRENDEZÉSÉRE 2011.
A pályázat célja: Elõsegíteni a városi sportversenyek szervezését, lebonyolítását
Támogatás kérhetõ: a) Sportegyesületek esetében: a verseny megrendezésének helyszínéül szolgáló
sportlétesítmény bérleti díjára (szentendrei, vagy kistérségi létesítmény bérlésére, sportverseny rendezési
költségeire, dologi kiadásaira (pl. felszerelés, rezsiköltség, bírói díj); b) Diáksport szervezetek esetén:
a verseny megrendezésének költségeire, a versenyhez szükséges felszerelés-, eszközök, pályabérlet, bírói díj
költségeire.
A pályázat beküldésének határideje: március 25. 12.00 óra. A beérkezett pályázatokat a Sport és Ifjúsági
Munkacsoport javaslata alapján a Szociális Egészségügyi és Civil Bizottság bírálja el. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Iktatója vagy Ügyfélszolgálati Irodája (2000. Szentendre, Városház tér 3.)
személyesen vagy postán.
A pályázati adatlap letölthetõ a www.szentendre.hu oldalról, a Pályázatok menüpont alatt, vagy
személyesen átvehetõ az Ügyfélszolgálaton.

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM  2011. MÁRCIUS 18.

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

VÁROS

Ismét üléseztek a városfejlesztõk

A

zöldfelületek megújításának második fordulós elõterjesztését, a Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõi pályázatának terveit és
az adventi vásár megrendezésének pályázatát vitatta meg a Városfejlesztõ Egyesület március 2-án.
A zöld területek kapcsán állandó, visszatérõ téma,
hogy a postahivatal elõtti nagy területet méltó fogadótérré kellene alakítani. Ehhez azonban szükség
lenne arra, hogy a jelenleg ott lévõ (és néhányak
által sokat kritizált) alkotásokat máshová telepítsék. Felmerült, hogy a szobrok átkerülhetnének a
Volánbusz-pályaudvar mellé, de az ötlet egyik problémája, hogy ott szûkös a hely, a másik, hogy a terület nem a városé, hanem a buszos cégé. A másik
felmerült ötlet szerint „mozgó kiállítás” mûködhetne a városban, amelyben az alkotások idõrõl idõre
más helyszíneken bukkannának fel – ez esetben
kérdéses, ki viselné a rendszeres költöztetéssel járó
anyagi terhet.
Az adventi vásár színvonalas megújítása érdekében
új pályázatot írnak ki. A városfejlesztõk egyöntetû
vélekedése volt, hogy a pályázatban szerepelnie kell
az elvárásnak: a rendezõ markánsan jelenítse meg a
kisebbségek hagyományait és gasztronómiáját a

programokban. A „bóvlisodás” elkerülése érdekében
szükség van az árusított termékek alaposabb
zsûrizésére és ellenõrzésére is.
Végül a Kulturális Központ. ügyvezetõi posztjára
kiírt pályázat került terítékre. A tervezett szöveg
szerint az Elõadó-mûvészeti Tanács érintett szakmai
kollégiuma négy, a miniszter egy, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlója (az önkormányzat) két
képviselõt delegál a pályázatok véleményezésére.
Problémás, hogy a képzõmûvészek – akik a helyi
kulturális élet szerves részét képezik – a fentiek értelmében jogilag nem kapnak lehetõséget a pályázat
kiírásában, sem az elbírálásban.. Ahhoz, hogy ez
változzon, törvénymódosításra lenne szükség, azonban az ügyvezetõi pályázat elbírálásáig erre sajnos
nem nyílik mód.
Mindemellett elhangzott, hogy a szigorú törvényi
szabályozások ellenére a pályázat kiírását hasznos
észrevételekkel segítette a polgármester által felkért
mûvészek által delegált Pauli Anna, és a benyújtott
pályázatok értékelésénél is közre fog mûködni a
helyi alkotók képviseletében Farkas Ádám és Pauli
Anna.

Házhoz jön a telefonkönyv

csak a vezetékes telefonvonallal rendelkezõk kapják
meg, hanem a megye összes háztatásába és vállalkozásához eljut.
A kiadvány a régió magán-elõfizetõinek és közületeinek telefonszámán kívül kiegészül a szakmai
telefonkönyv helyi változatával., az Arany Oldalakkal, amelyben a környék cégei tevékenység
szerint találhatók meg, az autószerelõtõl a zárszerelõig.

A Magyar Telekom, az Invitel és a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság mint kiadó közösen döntöttek a telefonkönyvek modernizálásáról, és úgy alakították ki a kiadványt, hogy az a lakosság helyi információ-igényét kielégítse. Mostantól a telefonkönyvek 173 regionális kiadványa fog megjelenni,
amelyekben egy Arany Oldalak rész is helyet kapott.
Ezt a kézre esõ új kiadványt két hete terjesztik Pest
megyében, és minden háztartás és cég ingyenesen
megkapja. A postaláda-terjesztés új szolgáltatás,
amely megkíméli a lakosságot a postahivatali
átvételtõl. További újdonság, hogy a kiadványt nem-

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
Egészségügyi, Szociális és Civil
Bizottsága pályázatot ír ki a
SZOCIÁLIS ALAP felhasználásáról
Pályázni az alábbi szociális feladatok
ellátásának biztosítása céljából lehet:
• a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint idõszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ
személyek (továbbiakban: szociálisan
rászorult személyek) életkörülményeinek
javítása, természetbeni segélyezése
(élelemmel, gyógyszerrel, ruházattal,
egyéb, a rászorult életvitelét segítõ természetbeni támogatással való ellátása)
• hajléktalan személyek szociális és mentális segítése (hajléktalanok felkutatása,
szükség esetén megfelelõ intézménybe juttatása, tájékoztatás, információ nyújtás,
ügyintézés, szociális munka).
A támogatás jellege:
a. önrész elõírása nélküli vissza nem térítendõ támogatás,
b. a rendelkezésre álló keret: 1 500 000 Ft,
a maximálisan elnyerhetõ összeg:
1 500 000 Ft,
Pályázhatnak szentendrei székhellyel,
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A telefonkönyv naprakész adatai megtalálhatóak a
www.telefonkonyv.hu és a www.aranyoldalak.hu
alatt. További információ: 06-23-504-787, ugyfelszolgalat@mtt.hu

mûködési területtel rendelkezõ, bírósági
nyilvántartásba vett civil szervezetek
(alapítványok, közalapítványok)
a pályázatnak tartalmaznia kell:
• az összes elõírt információt, igazolást,
nyilatkozatot, kötelezõen csatolandó mellékletet,
• a tervezett költségkalkulációt,
• a lakosság körében elért elõnyök bemutatását,
• a pályázatnak kapcsolódnia és hivatkoznia szükséges a Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiához.
a pályázat benyújtása kizárólag az elõírt
nyomtatványcsomag felhasználásával
történhet, mely munkanapokon
munkaidõben a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájában vehetõ át,
illetve letölthetõ Szentendre Város
Önkormányzat hivatalos honlapjáról.
A pályázatokat április 18. (hétfõ)
12.00 óráig a Polgármesteri Hivatalának
Központi Iktatójába vagy Ügyfélszolgálatára zárt borítékban, Szociális Alap
Pályázat megjelöléssel lehet személyesen
vagy levélben (2000 Szentendre, Városház
tér 3.) megküldeni.
További felvilágosítás: Horváth Aurélia,
(26) 503-319.

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 tartalmazó, 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 küldünk e-mailben vagy levélben, melyeket a településeken egy-egy
koordinátor gyûjt össze.
Kérjük, amennyiben szeretne megjelenni a kiadványban, 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

A polgármester
programja
Március 18. (péntek)
08.00 Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkárával
egyeztetés
10.00 TÖOSZ Pest megyei tagozatának ülése
11.00 Média kabinet ülése
14.00 Kistérségi szúnyoggyérítésrõl
megbeszélés
15.00 Corvinus Egyetem rektorhelyettesével megbeszélés

Március 22. (kedd)
08.30 Apparátusi értekezlet
09.00 Vezetõi megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
16.00 Kulturális Központ megbízott
ügyvezetõjével megbeszélés
17.00 Szentendréért Közalapítvány
ülése

Március 23. (szerda)
09.00 Védelmi továbbképzés a
Megyeházán

Március 24. (csütörtök)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
13.00 Polgármesteri fogadóóra
17.00 Városfejlesztõ Egyesület ülése

Pályázat
A Szentendrei Kulturális
Központ Nonprofit Kft.
ügyvezetõi posztjára kiírt
pályázat felkerült a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium
honlapjára, illetve
a részletek megtalálhatóak a
www.szentendre.hu oldalon is.
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Iskolai jelentkezések: március 30-31.
Ismét közeleg az általános iskolai jelentkezések idõpontja, március 30-31. Az érintett családok tájékoztatására közöljük az
önkormányzati általános iskolák körzeteit, továbbá azokat a fontos tudnivalókat, melyek a leendõ elsõsök jelentkezéséhez
hasznosak.
A BARCSAY JENÕ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELVÉTELI KÖRZETE
Akácfa, Alkony köz, Almás, Árboc, Árok, Ászok, Avar, Balázs Á.
u., Barackos út 160-ig, Barackvirág, Bég, Berek, Bérc, Bogáncs,
Bokréta, Bokros, Boldog, Borbolya, Boróka, Borz, Csalogány, Csabagyöngye, Csend, Cserebogár
köz, Cserebogár u., Cseresznyés,
Csiperke, Csóka, Csõsz, Dália,
Damjanich, Debreceni, Deli Antal,
Diófa, Dózsa György, Dunakanyar
körút 40-tõl, Erdész, Erdész köz,
Fácán, Farkas, Fecske, Fehérvíz,
Felhõ, Fenyõ, Festõ, Fészek, Fogoly, Füves, Gomba, Gomba köz,
Gyöngyvirág, Hajnal, Hajnal köz,
Hamvas Béla, Hangya, Harangvirág, Harmat, Harkály, Hegymester, Hóvirág, Holló, Honvéd,
Horgony, Hóvirág, Huba, Ibolya,
Irányi Dániel, Irtás, János u. 12tõl, páratlan oldalon az 1585/2
helyrajzi számtól a Deli A. u.
fölött, Jázmin köz, Jázmin, Jázmin
köz, Jóvízmajor, Kacor, Kakukk,
Kankalin, Katona József, Kálvária
tér, Kálvária út, Kánya, Károly
utca, Kikerics utca, Klapka, Kondor Béla, Kõhegy, Kökény, Körte,
Középhegy utca, Kõzúzó, Kövidinka, Kun, Levendula, Liliom,
Lombos, Magas u., Mandula köz,
Málna, Mathiász, Meggyfa köz,
Moha, Mókus, Móricz Zsigmond,
Möller István, Muskátli, Muskotály, Mûvész tér, Nagybányai,
Napfény, Napos sétány, Nyírfa,
Orgona, Otelló, Ösvény, Pannónia
u., Panoráma, Patak, Petyina utca, Pismány utca, Pirkadat, Pomázi köz, Pomázi út, Radnóti
Miklós, Radnóti sétány, Rekettye,

Remény, Rigó, Római temetõ,
Rózsa köz, Rózsa utca, Rügy u.,
Stromfeld, Szabadkai, Szamóca,
Szatmári, Széchenyi István tér,
Szél, Szénás, Szilfa, Szirom,
Szitakötõ, Szivárvány, Szmolnica
sétány, Szobrász, Szúnyog, Táltos, Tarsoly, Tátika, Tisztás, Tómellék, Török Ignác, Tölgy, Törökvölgyi út, Tücsök, Tyúkos
dûlõ, Üde, Üstökös, Vadász, Vadkacsa, Vadõr, Várkonyi Zoltán,
Varjú köz, Völgy, Vörösbegy,
Vörösgyûrû sétány

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELVÉTELI KÖRZETE
Anna, Anna-völgy, Barackos út
161-tõl, Bazsalikom, Bessenyei,
Bolygó,
Bükköspart
23-tól,
Czotter A., Csapás, Csányi, Cserfa,
Csicserkó, Daru, Deák F., Dombalja, Egres 16-tól, Eötvös, Eper
köz, Eper, Ezerjófû, Fakopács,
Fény, Fiastyúk, Flórián, Forgács,
Forrás, Frangepán, Fürj köz, Fürj
u., Füzes park, Füzes köz, Füzér,
Galamb, Gellért, Gólyahír, György,
Hegybíró, Horhos, Íjász, János u.
10-ig, páratlan oldalon az 1563/3
helyrajzi számig – Deli A. utcáig,
Jobbágy, Jósika, József, József A.,
Kadarka, Kapisztrán, Kaptató,
Kavics, Kékesi, Kengyel, Kisforrás, Kovács L., Körte köz, Leányka, Lehel köz, Lehel u., Lévay,
Líra, Lyubojevics D., Málinkó,
Mária, Menyét, Mester, Mikszáth,
Mimóza Muflon, Nap, Nefelejcs,
Nyár, Nyest, Õsz, Õszapó, Pacsirta, Pásztor, Patak köz, Perc, Pereszke, Pézsma, Pilis, Pinty, Pipiske, Puskin, Rozmaring, Sas,
Sikló, Szarvas köz, Szarvas- hegy,
Szegély, Szélkerék, Szentlászlói,

Nagysikerû nõnapi gála a Barcsayban
Március 11-én nagysikerû nõnapi gálát szerveztek a
Szentendrei Szocialisták a Barcsay iskola színháztermében. A kellemes napsütéses délutánon hamar
kezdtek gyülekezni a nézõk az immár hagyományossá
vált nõnapi gálamûsorra. A mûsor házigazdája Nádas
György volt, aki nemcsak szellemes konferanszával
kápráztatta el a jelenlévõket, de egy mûsorszám erejéig
vidámságot hozott a zsúfolásig megtelt terembe. Szabó
Dávid, a Fõvárosi Operettszínház ifjú mûvésze népszerû slágereket énekelt, és kellemes, lágy hangja éneklésre késztette a közönséget is. A fellépõk között volt a
Visegrádi Férfi Dalkör, mûsoruk – mikrofon segítsége
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Szilva, Szõke L., Sztaravodai,
Szûcs J. , Tavasz, Tábor, Táncsics,
Tegez, Tél, Templom, Tuja, Ungvári, Vaddisznó, Vajda, Vasvári
P., Vásárhelyi, Villám, Wesselényi, Zilach, Zimmer J., Zöld,
Zúzmara
Ez az intézmény helyezi el elsõdlegesen a Pilisszentlászlóról érkezõ tanulókat a községi önkormányzattal kötött önkormányzati
szerzõdés értelmében.

TEMPLOMDOMBI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELVÉTELI KÖRZETE
Ady Endre 90-ig, Alsóhegyi, Alkotmány, Angyal, Arzén, Ábrányi,
Barackos köz, Barcsay J. tér, Bem,
Bercsényi, Borpince, Csillag, Dalmát, Darupiac, Dodola, Dunaár,
Felsõhegyi, Fulco deák, Gõzhajó,
Gyík, Halász, Hold, Hunyadi,
Iskola u., Kapás köz, Kígyó,
Kmetty tér, Kölcsey, Kuruc köz,
Mandula u., Martinovics, Mogyoró, Méhész, Pátriárka, Piszke
köz, Rab Ráby tér, Réti sétány,
Szerb, Szõlõ köz, Temetõ, Zrínyi.

RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI
KÖRZETE
Acél, Ady E. 91-tõl, Alsó-Duna,
Apród, Aradi, Arany J., Attila, Árpád, Bajcsy-Zsilinszky, Bartók
Béla, Batthyány, Bogdányi, Bolgár, Botond, Bükkös part 22-ig,
Céh utca, Dézsma, Dr. Nagy L.,
Dumtsa Jenõ, Duna korzó, Dunakanyar körút 39-ig, Dunakanyar
sétány, Egres út 14-ig, Elõd,
Erdélyi, Fõ tér, Futó, Fürdõ, Görög,
Hajós, Ilosvai, Jókai, Kanonok,

nélkül – betöltötte a teret. A Kiss Károly vezette dalkör
egyre népszerûbb a térségben. A gálamûsor utolsó fél
órája a Szentendrei Helyõrségi Klub Mediterrán
együtteséé volt. A Medifiúk és Medi lányok Déri György
vezetésével ezúttal sem okoztak csalódást. A fergeteges
hangulatot az is bizonyította, hogy a népszerû dallamok hallatán néhány nézõ táncra perdült. Nõnapi
ünnep köszöntése lévén a jelenlévõ hölgyek távozáskor
vörös szegfût kaptak ajándékba a szervezõktõl.
A Szentendrei Szocialisták ezúton mondanak köszönetet a mûsorban fellépõknek a színvonalas elõadásért,
Torbáné Ballagó Zsuzsannának a helyszínért és Szabó
Imre országgyûlési képviselõnek a gálamûsor fõvédnökségéért.

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM  2011. MÁRCIUS 18.

Kelta köz, Kertész, Kisfaludy,
Kossuth Lajos, Kör, Kucsera F.,
Lövész, Malom, Mátyás király,
Orbán tér, Õrtorony, Paprikabíró,
Péter Pál, Piac köz, Percel, Petõfi,
Rakodczky, Rákóczi, Rév, Római
táborkert, Római sánc köz, Rózsakert, Saru köz, Stéger F. köz,
Szegedi, Szent István, Sziget, Szofrics P., Tiszteletes, Toldi, Vasúti
villasor, Városház tér, Virág, Vitéz,
Vörös hattyú, Vörösmarty, Vuk
Karadzsics tér, Zenta.

FELVÉTELI ELJÁRÁSREND
• A képviselõ-testület által megjelölt napon minden tanköteles
korú iskolaérett tanuló szülõjének
a körzeti általános iskolába kell
jelentkeznie gyermeke számára
elhelyezésért. Itt regisztrálják
férõhely iránti kérelmét, és kap
egy sorszámot. Amennyiben nem
ebbe az iskolába kéri elhelyezését, azt is közölni kell. Ha nem
a városi iskolák valamelyikébe
szeretné gyermekét a szülõ beíratni, akkor távozási papírt kap. Ha
másik, de szentendrei iskolába
adná inkább gyermekét, meg kell
jelölni azt az intézményt, ahová
adni szeretné, majd kap egy
sorszámot, és aláírja a nyilatkozatot. A megjelölt iskolába a
szülõnek nem kell elmennie.
• Amennyiben a tanköteles korú
gyermek nem iskolaérett, és még
óvodai nevelésben marad, az errõl
szóló óvodai véleménnyel, Nevelési Tanácsadóból származó
véleménnyel szintén jelentkeznie
kell a szülõnek a körzeti iskolában, abban az esetben is, ha a
szakértõi véleményeket késõbb
kapja kézhez.
• A szülõk a jelentkezéshez vigyék magukkal a lakcímkártyákat, az iskolaérettséget bizonyító
óvodai véleményt, a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát!
• Amelyik iskolába többen jelentkeznek a körzeten kívülrõl, mint
ahány tanulót oda a késõbbiek
során fel lehet venni, a szabad
férõhelyekrõl sorsolással döntenek.
A sorsolást követõen azt a tanulót,
aki nem került be a kiszemelt
iskolába, a még szabad férõhellyel
rendelkezõ intézmény fogadja.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROS

Március tizenötödike képekben

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

A Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának zenekara ad térzenét
a PMK épülete elõtt

A Református Gimnázium 9/a. osztályának ünnepi mûsora a Pest Megyei Könyvtár színháztermében

Dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ és Kun Csaba
képviselõ, a Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület elnöke koszorút helyez el
a Templomdombon felállított Petõfi szobornál

Dr. Dietz Ferenc polgármester
köszöntõje a PMK színháztermében

Halász János, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium parlamenti államtitkára
tartott ünnepi beszédet
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Géza kék az éG

OLVASÓI LEVÉL

Mobilgátat akar Szentendre.
Azért az, hogy akar, erõs
túlzás, mert a lakosság egyelõre semmilyen elõnyét nem
látja benne. Kételkedik, mert
szereti azt, ami van. A ’70-es
években épült gátat, a gát tetején a Duna-korzót, onnan a
kilátást a Dunára, a kikötõre, a
Szentendrei-szigetre.
A vezetés akarja. Már évek óta
pályáz, és most meg is nyert
egy olyat, ami az egészet, 1milliárd 300 ezrestül, „ától cetig”
kifizeti. Hogy miért akarja?
Például, hogy közelebb hozza a
vizet a városhoz, és ezzel
visszaadja az embereknek
a Dunát. Hogy a meggyengült
gát helyébe egy szuperbiztos,
de nem állandóan a szemünk
elõtt éktelenkedõ, hanem egy
elbontható cuccot szereljen.
Hogy 333 méteres plázst
csináljon, amin aztán kézen
fogva flangálhat hazai, külföldi. Meg hogy ne ázzanak be
a környékbeli pincék, és még
sorolhatnám…
Magyarázatok vannak, de
a nép torkán csak nem tudott
még lecsúszni a falat. Jó, persze, mondhatjuk, hogy a nép
a megszokások embere, de az
olyan banális lenne! Nem.
Egyszerûen arról van szó, hogy
nem hisz benne. Nem tudja
elképzelni, hogy tartja meg a
vékony fémlemez a megduzzadt
folyót. Hogy birkózik meg a
zajló jéggel.
Mi lesz, ha visszamegy a folyó
és marad helyette a bûzös
iszap, meg a sár, és a benne
kikelt szúnyoghad. Nem hiszi,
hogy tényleg jó lesz abban
tocsogva „plázsolni”.
Most még nem érti az egyszeri
ember, de majd kiokosítják!
Szerveznek neki beszélgetõs
fórumokat, filmvetítéseket, meg
még buszos kirándulásokat is
Szlovákiába meg Ausztriába,
hogy saját szemével lássa,
tényleg van ilyen. És akkor
talán belátja, mobilgáttal is
lehet kék az ég.

Brutális adóemelés

F. VADADI ADRIENN

Helyreigazítás
Az elmúlt héten, lapunk 7. oldalán megjelent Indulhat a gátrekonstrukció címû írásunkba hiba csúszott: „Mobilgát a Duna
mentén Prágában, Drezdában is látható,
Pozsonyban pedig most épül...” – természetesen a felsorolt városok közül csak
Pozsony fekszik a Duna mentén.
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Tisztelt
Szerkesztõség!
Mai napon kaptam kézhez az
ingatlan adóról
szóló határozatot a Polgármesteri Hivataltól Döbbentem
tapasztaltam, hogy az adó mértéke az elõzõ évhez képest
50%-kal emelkedett. A határozat
mellé semmi nem volt mellékelve
– kivéve a csekket –, ami némi
magyarázatot adott volna arra,
hogy miért volt szükség ilyen
óriási emelésre. Különösen akkor,
ha a hasonló méretû vagy még
kisebb településekhez képest
eddig is jelentõsen magasabb
építményadót kellett fizetni.
A napokban érkezett meg a VSZ
Zrt. levele. Emelkedett a szemétszállítás díja, magasabb az áramszolgáltatás tarifája, elõre jelezték a gáz árának változását, és
akit érint – márpedig városunkban igen sok családot érint –,

a távhõ-szolgáltatás alapdíját is
emelni fogják. Ezek külön-külön
sem örvendetesek, de talán együtt
sem teszik ki az építményadó változásának mértékét. Döntésükkor bizonyára számoltak azzal is,
hogy az adóemelés további szociális gondot fog okozni, hiszen
egy jelentõs réteg eddig is keményen küzdött a fizetni valókkal.
Az önkormányzati választások
idején naponta telt meg a postaláda jelöltjeink bemutatkozásával,
elképzeléseivel, és ezt jó minõségû, kitûnõ színes nyomással
készült papíron tették. De kaphattunk információs levelet polgármesterünk teljesítményérõl az
elõzõ ciklusban, melyet egy VSZ
Zrt. számla mellé tettek a borítékba. Nagyon helyesen.
Úgy gondolom, egy ilyen – ki kell
mondani – brutális helyiadóemelésrõl illett volna tájékoztatni
a lakosságot. Például egy kísérõ
levéllel, A/4 formátum, egyszerû
fénymásolással, melybõl megtudhatnánk, hogy miért van szükség
ilyen mértékû emelésre. Tájékoztatás híján könnyen kombinál
az ember, hogy átgondolatlan

beruházások, korábban felvett és
nem az elképzeléseknek megfelelõ összegû megvalósulás
többleteként jelentkezõ adósság
törlesztésére kell extra forrás.
Bármi is legyen az, szerintem
megérdemelnék az emberek, hogy
felnõttként kezelve õket informálják arról, hogy ebbõl a várhatóan befolyó óriási többletbõl
mi fog megvalósulni? Többletként!
A már korábban jelzett, és megvalósulás alatt álló beruházásokra nem kellhet, ha a tervezés
megalapozott volt. Elõbb-utóbb jó
lenne, ha megszûnne az a gyakorlat, hogy egy beruházást
megtervezünk X millió forintért,
igénybe veszünk ezen az alapon
számolt pályázati pénzeket, és
már az elsõ munkafolyamatnál
kiderül, hogy a tervezettnél jóval
magasabb összegért, esetenként
többszöröséért lehet megvalósítani.
NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTÕSÉGBEN

(A levélhez kapcsolódó interjúnk a
7. oldalon)

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 termek, 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 cserebiztosítékként 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
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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)

UTAZÁS OLASZORSZÁG
és FRANCIAORSZÁG
LEGSZEBB RÉSZEIRE
A NESZEBAR-TRAVEL Utazási Iroda
8 napos körutat szervez június 16–23-ig
az olasz és francia Riviéra legvonzóbb,
leglátványosabb városainak, természeti
tájainak megismerésére.
A programról bõvebben
a 06-30-450-61-51-es
telefonszámon kaphatnak bõvebb
tájékoztatást az érdeklõdõk.

VÁROS

Csak magunkra, csak egymásra számíthatunk
INTERJÚ TOLONICS GYULA KÉPVISELÕVEL A HELYI ADÓK VÁLTOZÁSA KAPCSÁN
Az olvasói levélben (lásd 6. oldal)
felmerült kérdésekre az alábbi
interjú ad választ.

adónál: 1580 Ft/m2, a magánszemélyek kommunális adójánál
pedig: 17 245 Ft/adótárgy.

 Korábbi lapszámokban már
hírt adtunk az adóemelésrõl,
annak mértékérõl, de most
részletesen is szeretnénk
tájékozódni, hogy mire számíthatunk 2011-ben?
Szentendre szerencsés város,
ugyanis településünkön a helyi
adók mértéke, közterheink négy
évig változatlanok maradtak.
Idén azonban valóban hozzá kellett nyúlnunk ehhez a kérdéshez
is, de reméljük, hogy egy jó ideig
nem kell ilyen mértékû változtatást végeznünk.
Szeretném hangsúlyozni, hogy
egyetlen önkormányzati képviselõ, üljön a Városháza dísztermének jobb vagy bal oldalán, képviseljen többségi vagy ellenzéki
véleményt, sem úgy fekszik és
kel, hogy akkor most adókat
akarok emelni. Egyikünk sem
szeretne nagyobb terheket rakni a
saját és a másik vállára. Mindezt
a lakosokkal is tudatni szeretnénk, ezért minden év elején és
végén kiküldünk egy adólevelet,
amelyben tájékoztatást kapnak az
Önkormányzathoz befolyt adó
mértékérõl, és arról, hogy pontosan mire is fordította azt a
város. Az adott év költségvetése,
az, hogy mire mekkora összegeket szándékozunk költeni, a
www.szentendre.hu honlapon
szintén megtalálható.

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének döntése
alapján a 39/2009.(XI.18.) sz.
önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) a helyi
adók mértékét 2011. január 1jétõl az alábbiakban rögzíti:

 Az adóemelés mégis nagyobb terheket jelent...
Látnunk kell, hogy a települések
évrõl-évre egyre több kötelezõ
feladatot kapnak az államtól,
bevételeik viszont messze elmaradnak szükségleteiktõl, lehetõségeiktõl és vágyaiktól. Szentendrén is minden városlakó vágyik a nyugalom, a fizikai-szellemi gazdagodás mellett a minõségibb életre, a színvonalasabb
szolgáltatásokra, de mérsékeltebb
terhek és kisebb erõfeszítések
mellett. Ebben az állandó és
kényszerû „addig nyújtózkodjunk, amíg közös városi takarónk
ér” társasjátékban viszont csak
magunkra és egymásra számíthatunk: egyrészt az emberek

Tolonics Gyula

központi adófizetéseikbõl visszaosztott állami hozzájárulásra,
másrészt az itt, helyben mellé tett
plusz-forintokra. S ahogy az a kis
családi közösségben is gyakran
elõfordul – ha már igényeinket
nem tudjuk lejjebb vinni –, városi
szinten is kénytelenek vagyunk
többletmunkát, extra terhet vállalni, hogy közös kiadásainkat
fedezni tudjuk.
A települések annak érdekében,
hogy céljaikat a gyarapodó város
reményében elérjék, hogy egyformán jusson a mindennapok kötelezõ feladataira és a közösen
eltervezett fejlesztésekre, a környezet szépítésére, csak egyetlen
eszközhöz nyúlhatnak, ha a
spórolás már nem megoldás többé. Összefognak és egymástól
kérnek, egymásnak segítenek. Ez
nagyban nem más, mint a helyi
adók rendszerében való változtatás.
 Ideje számokról is beszélni! Mennyivel emelkednek
idén a helyi adók?
Kevesebbel, mint amennyit a
törvény lehetõvé tesz! Szentendre
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvényben
kapott felhatalmazás alapján
2011. január 1-jei hatállyal a helyi adók mértékének emelésérõl
döntött. Nem szívesen tettük, rajtunk is kényszer volt. A törvény
az építményadó évi mértékének
felsõ határát 1100 Ft/m2-ben, a
magánszemélyek kommunális
adója felsõ határát 12 000 Ft/adótárgyban állapítja meg, azzal,
hogy az minden évben az infláció
mértékével emelhetõ. Az inflációval helyreigazított törvényi adómaximum így idén az építmény-

Lakás után 300 Ft/m2,
belvárosi ingatlan után
1290 Ft/m2,
ipari övezetben lévõ épület és
mûhely esetén 235 Ft/m2,
üdülõ övezetben lévõ gazdasági
épület esetén: 1165 Ft/m2,
egyéb épület esetén 610 Ft/m2,
az üdülõk után pedig 1350 Ft/m2
a fizetendõ éves építményadó.
Magánszemélyek kommunális
adója hatálya alá tartozik az
önkormányzat illetékességi területén lévõ beépítetlen belterületi
földrészlet is, mely adónem
mértéke a helyi rendelet alapján
adótárgyanként 17 240 Ft.

 A számokon túl vagyunk...
Kaphat-e
bárki
kedvezményt, könnyítést az adó
megfizetésében?
Természetesen. Ahogy egy családnak, úgy a város közösségének is
meg kell becsülnie azokat, akik
önszántukból, civil összefogásból
segítettek,a városon. Támogatni
kell azokat is, akik önhibájukon
kívül nehezebben tudnak hozzájárulni a közös célok eléréséhez. A helyi rendelet ennek
szellemében mindkét adónemben
kedvezményt biztosít azon magánszemélyek részére, akik a
város területén gáz, út- vagy
szennyvízcsatorna társulásban,
illetve játszótér építési vagy
felújítási társulásban beruházást
hajtanak végre. Útberuházás esetén – a társulásban végzett legalább 100 000 Ft/ingatlan beruházási értéket elérõ, valamint a
teljesen önerõbõl megvalósuló
legalább 200 000 Ft/ingatlan
beruházási értéket elérõ, vagy
legalább 100 tagból álló társulás
által végzett útjavítás, kátyúzás,
járdaépítés – a beruházás befejezésének évében és az azt követõ
4 évben csökkenthetõ az éves
fizetendõ adó a befizetés össze-

gével. A csökkentés azonban nem
haladhatja meg az éves fizetendõ
adó 100%-át, szennyvízcsatorna
társulásban végzett beruházás
esetén a 10%-át.
Ismerve Szentendre nehezebb
sorsú lakóinak anyagi lehetõségeit, az építményadó mértékét
lakások esetén a megállapítható
legmagasabb adómértékhez képest mindössze 18,9%-ban határoztuk meg, és a többi típusú ingatlan esetén is olyan összegrõl
döntöttünk, amely nem éri el a
törvényi maximumot, azaz az
1580 Ft/m2-t.
További kedvezmény az is, hogy
az építésügyi hatóság által lakóházzá nem minõsített üdülõépület után, amelyet az adóalany
az adóévet megelõzõen állandó
lakóhelyként bejelentett, és
egyúttal nyilatkozott arról, hogy
az ország területén más lakóingatlannal, lakásbérleti joggal nem
rendelkezik, az adó mértéke megegyezik a lakás célú épület után
megállapított építményadó mértékével (azaz 1350 Ft/m2 helyett
300 Ft/m2).
Mindemellett, ugyancsak városunk nehezebb sorsú lakóinak
támogatásának érdekében közel
106 millió forintot szavazott meg
a testület a 2011-es költségvetésben szociális kiadásokra. Ez
magában foglalja többek között a
rendszeres szociális segélyt és a
normatív alapú lakásfenntartási
támogatást is.
 Akkor egy évre letudva
ezek a száraz, rideg adatok...
Terveink szerint nem csak egy
évre tudtuk le ezt a kérdést. A
most elmondott rideg adatok
mögött egy sikeres és szolidáris
város van. Szentendre fejlõdik,
bõvül, szépül, tavasszal – pont az
adóforintjaink biztosította önerõ
segítségével – elindul a belváros
és a Duna-korzó fejlesztése, nyár
végére elkészül az Egészségügyi
Intézet, év végére pedig a kibõvített MûvészetMalom.
Hála Istennek, az itt élõk szeretik
a városunkat, készek tenni egymásért. Adózzunk tisztelettel és
köszönettel ennek a 26 ezres
lokálpatrióta közösségnek...
BARTUCZ MARIANN
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Amikor az álmokat tettek követik

S

zámtalan olyan civil egyesület létezik, amely megalakul valamilyen cél érdekében és egy-egy akció után már
csak névlegesen él tovább. A szentendrei Bükkös Partiak Baráti Köre
Egyesület nem ezek közé tartozik,
hisz joggal elmondhatjuk róluk,
hogy
a
városban
létezõ
egyesületek között is a legaktívabbak egyike. Igazán példaértékû az
az összefogás, amelynek szellemében ez az egyesület felvállalta
a Bükkös-patak és környéke gondozását, ápolását. A sok éves
munkájuk eredményeként 2010ben az egyesület megkapta a Pest
Megye Környezetvédelméért Díjat,
amelyet a Pest Megyei Önkormányzat ítélt oda a környezetért
legtöbbet tevõ egyesületnek. Ez a
díj is bizonyítja, hogy mûködik a
civil összefogás, ha megvan hozzá
az a kovász, amely elindítja a
folyamatot. Ez esetben a kovász
Zakar Ágnes sok éves kitartó és
szívós munkája volt. Vele beszélgetünk a kezdetekrõl, a jelenrõl és
a jövõbeni tervekrõl.
 A szentendreiek ma már jól
ismerik Önt, mint önkormányzati képviselõt, mint a
Bükkös-patak gondnokát, és
mint olyan polgárt, aki nemcsak elméletben környezettudatos, hanem a tettekben
is. De tekintsünk vissza a
kezdetekhez: Hogyan is lett
Önbõl patakvédõ?
Sokan képzelik rólam, hogy a
környezetvédelem területén végeztem, pedig végzettségem szerint
történelem-magyar szakos tanár
vagyok. Ugyan nem Szentendrén
nõttem fel, de családom szentendrei, és pályakezdõ tanárként is itt
tanítottam. Miután megszülettek a
gyerekeink, telket kerestünk, s
mivel én és a férjem is nagyon
szeretjük a patakpart hangulatát,
azon voltunk, hogy itt tudjunk
otthont teremteni. Örömünkre ez
sikerült is. Miután birtokba vettük
a telket, magunkénak éreztük a
környezetét is. Ez tíz évvel ezelõtt
volt, amikor a város természeti
környezete általában nagyon
elhanyagolt szemetes volt. Szomorúan néztem, hogy a gyönyörû
patakot és annak partját hogy elcsúfítja a rengeteg beledobált
mûanyag és mindenféle hulladék,
valamint a belefolyó szerves és
vegyi szennyezõdések. Mint gyesen lévõ anyuka a fejembe vettem,
hogy valamilyen összefogással
rendbe kellene tenni a patakot és
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környékét. Emlékszem, az ötletemmel felkerestem az akkortájt
környezetvédelmérõl jól ismert
Szalamandra Egyesületet, és az
elsõ takarítási akciókat velük
szerveztük, majd megalakítottuk a
saját egyesületünket. Abban az
idõben a civil szervezõdés még
gyerekcipõben járt, az emberek
még nem érezték ennek fontosságát – volt olyan alkalom, amikor
csak hárman-négyen jöttünk össze
egy-egy felhívás után. Ennek ellenére nem adtam fel, és örömmel
mondhatom, hogy évek során a
pataktakarítás várt eseménnyé,
valóságos mozgalommá nõtte ki
magát, amelyhez az évek során
egyre többen csatlakoztak. Közben
a gyerekeim megnõttek, újra tanítok, jelenleg az Izbégi Általános
Iskolában, ahonnan a tanítványaimat is be tudom vonni ezekbe
az akciókba.
 Úgy tûnik, mára ez az esemény túlnõtte az egyszerû
patakkarbantartási akciót,
hisz az önök egyesülete igazi
szabadtéri kulturális programmá tudja azt varázsolni.
Mindig is úgy gondoltam, hogy a
környezetünkrõl való gondoskodásból éppúgy hagyományt kell
teremteni, mint a népmûvészetbõl,
a népzenébõl vagy a népi szokásokból. Ezeket igyekszünk minden
egyes alkalommal összekapcsolni,
mert érezni lehet ennek a hatalmas közösségkovácsoló erejét.
 Valóban egy lelkes önzetlen közösség alakult ki az
évek során, de legyünk õszinték, ezek az emberek sem
találtak volna egymásra, ha
nincsen ön, mint kitartó szervezõ és folyamatos kapocs.
Nem egyszer hallottam a
Bükkös partján elhangzani
azt a mondatot, hogy „szólni
kell Zakar Áginak, mert zavaros a patak”. Tehát ön itt a
lakosság által egybehangzóan kinevezett patakfelelõs.
Valóban így alakult ki az évek
során, én lettem a patakfelelõs, de
hálistennek, a jó példa ragadós.
Szép feladat és ugyanakkor nagy
felelõsség is. Nagyon elszomorítanak az olyan események, mint
például ami 2009 nyarán történt:
valaki nagy mennyiségû klóros
vizet engedett a patakba, és ennek
következményeként rengeteg hal
pusztult el. Végigvizsgáltuk az
összes ingatlant, ahol ismeretünk
szerint medence található, de
sajnos nem sikerült kideríteni,
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Zakar Ágnes

hogy honnan származik a
szennyezõdés. A klórkoncentrátum olyan magas volt a vízben,
hogy a vizsgálat során felmerült,
hogy esetleg nem is magántulajdonú medencébõl származik.
Személy szerint az ilyen tettet igen
súlyos bûnténynek tartom. Az eset
után felhívást tettünk közzé,
amelyben az élõvíz-szennyezés
elkerülésére hívtuk fel a figyelmet,
s amelyet eljuttatunk a környéken
lakókhoz.
 Az utóbbi években az áradások is hatalmas károkat
okoztak a patakmederben és
környékén. Lehet-e ez ellen
védekezni?
Meggyõzõdésem, hogy ez a legégetõbb probléma a patakkal kapcsolatban, amit orvosolni kell.
Hosszú távú koncepciót kell kidolgozni, amely az ilyen események
bekövetkeztekor védi a patak környékét, az ott lévõ utakat és ingatlanokat. Képviselõ társaim, különösen dr. Török Balázs izbégi
képviselõ, alpolgármester is támogatják ezt az ügyet, és valamennyien fontosnak tartják, hogy
mihamarabb épüljön ki Dömörkapunál egy hordalékfogó, amely
az ilyenkor lezúduló hordalékok
nagy részét felfogná. Sajnos a
nagyfokú beépítettség következtében a patak természetes medre
nagyon leszûkült és ezért önti el a
víz a közeli ingatlanok pincéjét,
garázsát Az elkövetkezõ idõkben
számítani kell hasonló esõzésekre,
árvizekre, tehát ennek megfelelõen
kell berendezkedni. Ez is a patak
életéhez tartozik.
 Egy kicsit kanyarodjunk
vissza a kezdetekhez. A pataktakarítási akciók mellett,
az ott élõ gyerekek és kismamák örömére korszerû játszótér is épült egy ideális

környezetben. Tudtommal
ezt is ön kezdeményezte.
Valóban, de ennek az volt az
elõzménye, hogy amikor elkészült
a kerékpárút, akkor ide, a mostani
játszótér helyére kihelyeztek néhány padot és fajátékot, így már
akkor, 13-14 éve közkedveltté vált
ez a patakparti terület. A szemétgyûjtési akcióink során, amikor
munka végeztével itt rendeztük
meg közösségi rendezvényeinket,
többünkben felmerült, hogy milyen jó lenne itt egy szép, körülkerített játszótér, képviselõvé
választásom után pedig sikerült
elérni, hogy meg is valósuljon.
Elõször erdélyi fafaragók készítettek fajátékokat, hogy õszinte
legyek, ezek nagyon közel álltak a
szívemhez, de aztán 2009-ben jöttek az EU-konform modern játékok, és újakra cseréltük le. Meg
kell mondani, hogy az akkori és a
mostani városvezetés is szívügyének érezte a játszóteret, és
támogatták a terv megvalósítását.
Ezennel szeretném megköszönni
minden itt lakónak és vállalkozónak, aki önzetlenül, sok órás
munkával és adakozással hozzájárultak ahhoz, hogy a játszótér
megszülethessen, hogy körbekerítsük, és hálás köszönet azért is,
hogy az árvíz után hívás nélkül
jöttek sokan segíteni, hogy rövid
idõn belül helyreállítsuk az eredeti
állapotot.
 Tekinthetjük úgy, hogy egy
sikeresen megszervezett civil
egyesület mint elsõ lépcsõfok, és innen egyenesen következett a képviselõség?
Eszembe sem jutott volna a
képviselõség, hanem 2002-ben, a
választások idején, többen megkérdezték, hogy akinél az elvek
ilyen jól találkoznak a tettekkel, az
miért nem vállal önkormányzati
képviselõi tisztséget. Ezt helybõl
elutasítottam, hisz akkor még
kicsik voltak a gyerekeim. Hogy
mégis belevágtam, ezt a férjemnek
köszönhetem, õ biztatott, hogy ha
már úgyis ennyi mindent felvállalok a köz érdekében, akkor miért
ne csinálhatnám ezt döntéshozóként.
 Mit jelent az ön számára a
környezetvédelmi díj?
Igazán az jelentett nagy örömet a
számomra, amikor a díj oda ítélése
után láttam a tagok büszkeségét
és lelkesedését, hogy közösségi
munkájukat elismerés koronázza.
Számomra ez az igazi jutalom.
KÉRI ILDIKÓ
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Szentendre a 2011-es
Utazási Kiállításon
Óriási tömegeket mozgat meg minden évben Budapesten az Utazás Kiállítás. Nem volt ez
másképp idén sem március elsõ hétvégéjén, amikor is csaknem 32 ország 600 kiállítója
mutatkozott be, köztük Szentendre is. Voltak, akik érdekes ötletekkel vonták magukra a
figyelmet, és voltak, akik monumentális szobrokkal vonzották az érdeklõdõket.
A hivatalos megnyitón Szatmáry
Kristóf turizmusért is felelõs belgazdasági államtitkár elmondta,
hogy a kormány stratégiai ágazatnak tartja a turizmust, nemcsak azért, mert sok munkahelyet
teremt, hanem azért is, mert a
külföld számára az ágazaton
keresztül lehet bemutatni az
ország jó adottságait, sokszínûségét.
A Szentendrei TDM iroda idén
elõször képviselte a várost a
Közép-Dunavidék RMI standján
belül, összefogásban a Skanzennel, a PMMI-vel és a Dunakanyar
többi településével: Váccal, Visegráddal és Esztergommal. Az
elmúlt hónapok folyamán kialakult jó munkakapcsolatnak ráadásul nemcsak a közös területi
megjelenés lett a gyümölcse, hanem egy, a szentendrei TDM gondozásában elkészült 2011-es Dunakanyar Eseménynaptár is,
melyben szerepel az összes jelentõsebb dunakanyari rendezvény,

és amely elõállításának költségeit
a négy város közösen vállalta. A
helyi iroda ezenfelül további két
kiadványt is elkészített a kiállításra, melyekben Szentendre szálláshelyajánlatait és gasztronómiai kínálatát tárták az érdeklõdõk elé.
A stand hátterében Losonci Lilla
festõmûvész Szentendre címû
festménye volt felnagyított méret-

ben látható. A képre két ok miatt
esett a szervezõk választása:
egyrészt szerették volna installáció terén is Szentendrét mint a
festõk és mûvészetek városát
megjeleníteni, másrészt az az aktualitás, hogy a két kiállítás kezdõnapja egy napra esett. (Az eredeti kép jelenleg is megtekinthetõ
a Polgármesteri Galériában.)
A kiállításon szerzett személyes

tapasztalatokból kiindulva elmondható, hogy összességében
sikeres volt a megjelenés; az
udvarias légkör, és az újonnan
elkészült kiadványok révén sok
ember érdeklõdését sikerült felkelteni. A legtöbb látogató véleménye szerint Szentendre még
mindig olyan különlegességnek
számít az ország turisztikai palettáján, amelynek értékeit õrizni,
becsülni kell. Ezért a TDM helyi
szervezete továbbra is kiemelt
fontossággal fogja kezelni az
olyan feladatokat, mint a nemrég
elkészült városi turisztikai honlap, a www.iranyszentendre.hu
minél szélesebb körben történõ
népszerûsítését és mihamarabbi
többnyelvûsítését, a városi térképek és irányítótáblák kihelyezésének megoldását, a belvárosi
tisztasági és virágosítási program
kivitelezését, a közlekedési problémák egyeztetését vagy a helyi
minõségbiztosítási rendszer bevezetését.
Jó volt látni a kiállításon, hogy
nemcsak a saját, de még Nyírbátor standjánál is helyi értékeinkre bukkanhattunk, ahol idén
egy kézzel írott Biblia készült a
szentendrei Vincze papírmerítõ
mûhely által készített óriási
könyvbe.
HIDEGKUTI DOROTTYA
Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2011.

Egzotikus vendégek, hazai bemutatkozók
Az Utazás kiállítás idei díszvendége India volt, így naponta több
alkalommal is táncbemutatókkal
szórakoztatták a közönséget. Az
ez évi kiemelt hazai város Gyõr
volt. Többek között a gyõri Balett
Queen címû produkcióját is elhozta a színpadára. Sztárokból sem
volt hiány a vásáron, a standokon
és a színpadon fellépett Kökény
Attila, Vastagh Csaba, Wolf Kati,
a Fivérek és az MC DC is. A legjobb attrakció verseny gyõztese
Észak-Alföld lett, ahol többek
között virtuális hortobágyi postakocsizáson vehettek részt a látogatók.
A kiállítás kuriózuma a Himalája
Expo volt, egy egyedülálló francia
gyûjtemény fotókkal, filmekkel és
megõrzött tárgyi emlékekkel. Az
50-80 évvel ezelõtti Himalája
expedíciók használati tárgyai,

túraautója, sátra a homokosköves „tájba” helyezve odavarázsoltak minket a magashegyi
expedíciók világába, és közelrõl
átélhettük az erre vállalkozók
fanatizmusát. Mint amilyennek
Erõss Zsoltot is megismertük, aki
az elsõ napon mosolyogva végigállta az érdeklõdõk és õt csodálók
rohamát, és másnap már indult is
társaival a soron következõ magashegyi túrájára.
Kóstolót kaptunk Nepál és a himalájai élet titokzatos mindennapjaiból, mûvészetébõl és hitvilágából. Akár egy buddhista
kolostorban vagy szentélyben
érezhette magát az ember a szobrok, relikviák, imatárgyak között,
kellemes füstölõillatban és tibeti
mantrákat hallgatva. Nagy érdeklõdést váltott ki a több napig, nagyon aprólékos és odaadó munká-

val készülõ homokmandala is
(amit a végén egy pillanat alatt
elsöpörtek, jelképezve a mulandóságot).
Az érdeklõdõk még luxus jachtokat, oldtimer lakókocsikat is
csodálhattak, a Bringaexpón pedig a kerékpáros túrázók találhattak praktikus felszerelési tárgyakat és különleges hajtási
megoldásokat.
E sokszínû kiállítás kínálatában a
fõ téma a bel- és külföldi utazás
volt. A vásár ideje alatt számos
utazási iroda kínált 20-30%-os kedvezményt. A belföldi standok pedig
kóstolókkal, kosztümös elõadásokkal színesítették a hangulatot.
Idén elõször a Dunakanyar egy
helyen, egymás mellett mutatkozott be a nagyközönségnek: a
Szentendre és Térsége TDM a váci
Tourinform mellett, a visegrádi és

Tibeti kürt

esztergomi TDM szervezetekkel
együtt jelent meg. Szentendre új,
színes, szálláshely ajánlatait és
gasztronómiai kínálatát bemutató prospektusait kínálta, mellette pedig a Skanzen vasút terepasztala és nyereményjátéka
állította meg a látogatókat.
HUZELLA ILDIKÓ
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Irodalmi est Dunabogdányban

Pincér, fizetek!
Nagyon nehéz felismerni, belátni és
kimondani: alkoholista
vagyok. Mielõtt arról
beszélnék, számomra mit jelent
az alkoholizmus, elmondom, van
belõle kiút. Láttam, tapasztaltam,
illetve látom, tapasztalom. Nem
egyszerû, nevezzük a józanodás
útjának. Nem arról van szó, hogy
nem iszom többé, de egyébként
minden változatlan marad.
A józanodás útján az elsõ lépés,
amikor észreveszem, egész addigi
életem alapjaiban megrendült és
összeomlott. Semmi sem olyan,
mint volt, de ezért már nem
másokat okolok, mint tettem
egész életemben, hanem életemben elõször önmagamat teszem
felelõssé mindenért. Nem a
szerencsétlen körülményekre, a
véletlenek negatív egybeesésére
vagy a szomszédra kenem a
kudarcaimat. (Jó fél évig az volt
a rögeszmém, azért iszom, mert
csecsemõ koromban anyámnak
nem volt teje.) Nem. Én vagyok
a hunyó. Ezt soha nem szabad
elfelejteni. Bizony én vagyok
a hunyó. Ez szerintem elgondolkodtató felismerés lehet mindenki
számára, nem kell hozzá inni.
Hát mi is ez az átok piálás?
Neves orvosok szerint betegség.
Gyógyíthatatlan, halálos.
Hasonlítják a cukorbetegséghez,
amely inzulinbevitellel tünetmentessé tehetõ. Az alkoholistáknak is adnak különbözõ gyógyszereket különbözõ pszichiáterek.
Ezek a terápiák egy dologban
nem különböznek: nem
segítenek, csak átmenetileg,
akkor is csak azért, hogy a
visszaesés (újraivás) még fájóbb
élmény legyen a páciens
számára, esetleg már színesítve
a kórképet gyógyszer (nyugtató
stb.) függéssel is. Sõt, hatásosabb
is egy gyógyszer-alkoholkoktél.
Egy alkoholista nem áll meg
félúton. Megissza, megeszi.
De ha már elég mélyre süllyedt
ahhoz, hogy a nemivás (józanság,
tudatosság) utáni vágy erõsebb
az ivás (mákony, köd) utáni
vágynál, akkor komoly esélyekkel
vághat neki a józanodás keskeny,
de kalandos útjának. Én nem
unatkozom.
Végül itt van néhány hasznos,
interneten könnyen elérhetõ
információ. Sosem lehet tudni.
• Anonim Alkoholisták (AA)
• Két Kereszt Református Iszákos
Misszió
• Katolikus Alkoholista
Mentõszolgálat (KASZ)
CS. F.
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zinte felmérhetetlen az
a titokzatos
út, melyen az író
lelkében megszületõ, ködösen kavargó gondolat a
tisztázódásig, s
még tovább, a
Varsányi Viola
mûvészi kifejezésig eljut. Jean Paul Sartre szavaival:
„Az írás mûvelete dialektikus kölcsönhatásként magában foglalja
az olvasásét, s e két összefüggõ
aktus két különbözõ végrehajtót
feltételez. Az író és az olvasó közös
erõfeszítése hozza létre a szellemi
alkotást, ezt a konkrét és képzeletbeli tárgyat. Mûvészet csak másokért és mások által van”.
A dunabogdányi Mûvelõdési Ház
Fiatalok a Kultúráért Egyesülete
január 22-én a Magyar Kultúra
Napján immár második alkalommal
szervezett író-olvasó találkozót. Az
elmúlt évben az Erdélybõl érkezõ és
a községben letelepedett Lugosi
Papp János újságíró volt a meghívott vendég. Az est témája A hargitai Bucséber címû kötetének tárcanovellái voltak.
Idén ugyancsak a helybéli, Varsányi
Viola tanárnõ volt a találkozó
vendége. Érdekes egybeesés, hogy
õt meg a Felvidékrõl vetette a sors
Dunbogdányba. Már rég óta itt él,
itt tanított az általános iskolában,
innen került a szentendrei a Ferences Gimnáziumba, ahol 30 éven
át oktatott. Könyvét két éve adatta

ki szülõfaluja. Karcsú kis kötet,
történelmi-ifjúsági regény, melynek
témáját évtizedek óta melengette.
Rengeteg tényanyagot gyûjtött
hozzá, de végleges formában csak
nyugdíjba vonulása után írta meg.
Címe: Ahol a két patak összeér.
A történet egyik helyszíne nem
más, mint a tanárnõ szülõfaluja,
Palást. Jelenleg Szlovákiához tartozik, közel a határhoz és szélén a
magyar nyelvhatárnak. Palócia
végváraként is emlegetik. Ehhez a
falucskához fûzõdik a romantikus,
kalandos mese, idevaló az ifjú
fõhõs, Palásty Miklós is. Külön említést érdemel, hogy a történet szereplõi az itt élõ „jó palócok” színes
nyelvezetén szólalnak meg, és így
elevenedik fel mesélõ kedvû balladatermõ képzeletviláguk is.
A másik meghatározó helyszín
Eperjes. Ide kapcsolódik a véres
történelmi esemény, amikor Antonió Caraffa generális 27 ártatlan
polgárt és nemest végeztetett ki
koholt vádak alapján. História keveredik a fabulával, történelmi valóság a mesével, ahogy Zrínyi
Miklóstól tanulhattuk. Ilyen módon
nemcsak a két patak ér össze,
hanem Palást és Eperjes, izgalmas
kalandok és a „vérontó theátrum”
szörnyûsége, török és osztrák cselvetések s végül a két fiatal élete.
Az eperjesi vérpadról sok történelmi
mû jelent már meg, de regényalakban még nem. A szerzõ elmondta, hogy az 1956 elõtti és
utáni koncepciós perek fordították
figyelmét arra, mi is történt 1687-

ben Felsõ-Magyarországon. A történelem kísértetiesen ismétli önmagát. Különös véletlen, egyben
szimbolikus is: ugyanabban az
eperjesi patríciusházban született
Maléter Pál, ahol 300 évvel korábban Schönlében György, Caraffa
egyik áldozata. A hiteles adatközlõ
nem más, mint Maléter Istvánné az
édesanya, akivel a szerzõ 1960-ban
találkozott Eperjesen.
A Fakult Egyesület lelkes tagjai
korhû zenével, a könyv egyes fejezeteinek felolvasásával tették színesebbé a találkozót. A meglepetést
a végére tartogatták!
A közönség soraiból felállt egy
csapat ferences öregdiák, és elénekelte a tanárnõ kedvelt nótáját,
az Õszi harmat után kezdetû bujdosóéneket. Hosszú évek után is
emlékeztek rá, annak idején jól
megtanulták, hiszen ennek a dalnak „varázsereje” volt: havonta
egyszer elénekelhette az osztály, s
akkor nem volt feleltetés. Együtt
dalolt ezen az esten az 1980-ban,
1983-ban és 1998-ban végzettek
kis csapata, alaposan meglepve hajdani tanárát. Miért szerette ezt a
bujdosódalt a „Tantó”?, ahogy õt
diákjai nevezték. Mert nemcsak a
kuruc bujdosók keservét, hanem az
õ Felvidéktõl elszakított sorsát is
elsírja ez az ének.
Ezen a könyvbemutatón külön
örömöt jelentett a szentendrei ferences öregdiákok éneklése, mert
hûségükkel,
ragaszkodásukkal
ajándékozták meg tanárnõjüket és
az irodalmi est résztvevõit.
DR. BODONYI VALÉRIA

Látogatás Kányádi Sándornál

M

ég az elmúlt évben kezdõdött az az Európai
Uniós TÁMOP pályázat, melynek keretében
a szentendrei Pest Megyei Könyvtár (mint
konzorciumvezetõ) Élmény- és matricagyûjtõ olvasópályázatot hirdetett a megye négy településén. Az
a több száz irodalomszeretõ gyerek (Szentendre,
Érd, Gödöllõ és Vác könyvtáraiból), aki részt vett a
pályázaton, az egy év leforgása alatt sok-sok könyvet elolvasott az ajánlottakon túlmenõen is.
A pályázat különdíjasai a szentendrei és a gödöllõi
könyvtár olvasói: Krulik Virág, Szarkowicz Kinga és
Bajnóczi Fruzsina, Lakatos Brigitta. Õk négyen
azok, akiket a kortárs magyar költészet egyik legismertebb alakja, a Kossuth-díjas Kányádi Sándor a
legszemélyesebb terében, az otthonában fogadott.
Lássuk, hogyan emlékezik a találkozásra egyikõjük,
Krulik Virág.
Február 23-án a Pest Megyei Könyvtár jóvoltából az
Olvass velünk! elnevezésû verseny egyik különdíjasaként budapesti lakásában személyesen találkozhattam Kányádi Sándor költõvel. Tanulságos és
igen elgondolkodtató író-olvasó találkozó volt ez,
ugyanis olyan kérdésekre is választ kaptunk, hogy
hogyan is kell verset írni, és mi is pontosan a vers.

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM  2011. MÁRCIUS 18.

Autogram Kányádi Sándortól

„A vers az, amit mondani kell – és ez a lényeg.” –
mondta a költõ.
Kányádi Sándort a gyerek- és a felnõtteknek szóló
versekrõl is kérdeztük. De õ félbeszakított bennünket: „Nincs olyan, hogy gyerek és felnõtt vers. Úgy
gondolom, hogy csak jó és kevésbé jó, vagyis rossz
vers van.”.
A találkozó végén dedikálta a magunkkal vitt
könyveket, de ezen kívül még autogramot is kértünk
tõle. Meghökkenten írta alá a cetliket: „De hát ezért
még fagyit sem kapsz! Akkor meg mi értelme?”

KULTÚRA

ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI

Õszintén és alázatosan
Napjainkban, amikor az országgyûlés az
új alaptörvény megfogalmazásával foglalkozik, amely törvény – talán nem túlzok –
végleg le fogja zárni az ún. szocializmus
korszakát, nem gondoltam, hogy egyetlen
melléknév használata is a szocializmushoz és még annál távolabbi korszakba
vezet.
Nemrégen levelet kaptam az egyik szolgáltató vállalattól. Már Shakespeare Hamletje is tûnõdött a hivatal packázásairól,
most azonban másról lesz szó. Éppen az
ellenkezõjérõl. A levél magán viseli mindazt a nyelvi tünetet, amelyeknek alapján
az ilyen megfogalmazású írásokat hivatali
stílusúnak szokás nevezni. Errõl tengernyit lehetne írni, de most csupán egy
valamirõl fogok.
Idézek a levelet záró részbõl: „Ezúton
alázatosan kérem, amennyiben van lejárt,
azaz a fizetési határidõn túli meg nem
fizetett számlája, vagy úgy ítéli meg, hogy
a közeljövõben várható fizetési késedelem,
vegye fel a kapcsolatot munkatársaikkal,
hogy a tartozás megfizetésének ütemezésérõl írásban megállapodást köthessünk[,] és így elkerüljük a költséges,
hivatalos behajtást”.
„Az a magatartás, viselkedés, amellyel

valaki elismeri saját függõségét, s amely
rendszerint meghatározott társadalmi formákhoz igazodik” – írja A magyar nyelv
értelmezõ szótára az alázat fõnév jelentésérõl. Ez a mind máig legjobb szótárunk
– minthogy 1959 és 1962 között jelent
meg – az alázatos melléknévrõl így ír: „(a
szocializmus építése elõtti nyelvhasználatban:) <Jelentését vesztett szóként
alárendeltséget vagy nagyfokú tiszteletet
kifejezõ állandósult szókapcsolatokban.>
(a katonaság nyelvhasználatában:)
„Alázatosan jelentem; alázatos szolgája;
alázatos tiszteletem, alázatos tisztelettel.”
Bóka László a magyar királyi honvédségrõl szóló regényének annak idején éppen
az Alázatosan jelentem címet adta. Úgy
látszik azonban, hogy a szocializmus
utáni nyelvhasználat valamelyest visszatér a hajdanihoz, mivel fél évszázad
múltán már kevesek emlékeznek arra, mit
jelentett annak idején az alázatos kérés.
A vállalat levele így zárul: „Õszintén és
tisztelettel kérem, hogy ellenõrizze a mellékelt matricát és annak felragasztását
[…]” – most hagyjuk, hogy miként ellenõrizhetõ a matrica felragasztása (ugyanis
oda volt kapcsolva a számlalevélhez), ám
hogy miért kell ezt õszintén kérni, nem
világos. Valószínû: a fogalmazvány írója
számára a szavak jelentése sem az.

Zenés áhítat az evangélikus
templomban
Szeretettel hívják a komolyzenét kedvelõket
zenés áhítatra, amelyet J. S. Bach születésének
326. évfordulója alkalmából
rendeznek március 18-án, pénteken
18 órától a szentendrei evangélikus
templomban (Bükköspart 2.)
Mûsoron: J. S. Bach: Olasz koncert, ária
az 58. kantátából, B-dúr partita, ária
az 57. kantátából, c-moll tokkáta.
Közremûködnek:
Zádori Mária – szoprán,
Váradi Helga – csembaló,
Papp Dániel – hegedû,
Négyessy Katalin – cselló.
Az adományokat a templom orgonájának
építésére ajánlják fel.
(OTP 11742087-20000545)

Egészséges étel - egészséges élet
Március 23-án, szerdán 15 órától
a Püspökmajor-lakótelepi klubban
dr. Grósz Andrea diabetológus fõorvos tart
elõadást az egészséges táplálkozásról.

BÜKY LÁSZLÓ

Babilon
Otthon vagyok, a szülõi ház pincéjében. Nézegetem az öreg polcon az
ezeréves Babilon játékot, és az
emlékezés izgalma tör rám. Boldog
óvodás- és kisiskolásévek hangulata
ölel körül, érzékelem az illatokat, hallom a hangokat, érzem a lyukacsos
gömbök és a sima pálcikák tapintását
az ujjaimon, ujjongva élem meg az
alkotó kreativitás emlékét.. Gyermek
vagyok újra, leemelem a polcról a
dobozt, lefújom róla 30 év porát, és
ott a félhomályban – szinte reszketõ
kézzel – elkezdek babilonozni. Az elsõ
gyermeki önfeledtség után elõbújik
belõlem a szakember is, s azt elemezgeti, vajon ha anno elég kitartóan
babilonoztunk, milyen képességeinket
tornáztattuk meg vele, fejlesztettük
általa. Már tudatosan figyelem magam
az alkotási folyamatban, érzem,
melyik részképességem dolgozik éppen, szinte bizsereg az agyam megfelelõ területe. Mire a remekmû
elkészül, már biztos vagyok benne,
hogy ezentúl Babilont is fogok
használni a fejlesztõ foglalkozásokon.
Szegény, kedves kis játékom, hogy is
sodródhattál ennyire a játékbirodalom
perifériájára? Gyere velem, s megmu-

tatjuk a világnak, mit is tudsz te, és
mire lesz képes veled és általad egy
gyermek! Az elénk táruló színes
golyóhalmaz már önmagában is egy
vizuális élmény. Ha górcsõ alá
veszünk közülük egyet, láthatjuk,
hogy a lyukacskák a földgolyó tengelyeihez hasonló elrendezést képeznek:
van egyenlítõje, rák- és baktérítõje,
és északi meg déli-sarkvidéke, sarkpontja. Hogy mit fogok készíteni
belõle? Minta nélkül elõre eltervezni
szinte képtelenség. Elkezdem hát a
terv nélküli alkotást. A játék spontaneitása különleges élményt nyújt: a

felelõsség minde terhe nélkül nyomkodom a pálcikákat, ahogy esik, úgy
puffan, mégis szinte egy ragadozó
éberségével lesem, mikor kezdek
felfedezni az alakuló formában egy
életközeli hasonlatosságot. Mi lehet
ez? Egy virágzó fa? Egy zsiráf? Vagy az
Orion csillagkép? Az is lehet, hogy az
aktuális lelkiállapotom kivetülését
hoztam létre? Elemezgetem tovább:
szimmetrikus és kiegyensúlyozott
hatást kelt, vagy inkább rendezetlen,
kesze-kusza káosz? Utolsó simítások,
kész a mû! Egész formás lett lelkem
univerzuma! De kopogtat a szellem is:

vajon el tudnám újra készíteni?
Hirtelen ötlettõl vezérelve lágyan
letakarom egy kendõvel, s érzem a
kihívás izgalmas ízét, kattognak a
kerekek, emlékszik a szem, a kéz, az
agy. Hopp, elakad a folyamat..,
csalafintán bekukucskálok a kendõ
alá: jaa, tényleg.., és tovább munkálkodom. Készen van, összehasonlítom õket. Egyformák! Hisz ez csodás!
Gyermeki boldogságot érzek: az alkotó
fantázia és a sikerélmény íze édes,
mint a méz. Kipróbálnátok Ti is? Nos
akkor futás, gyerekek, irány a pince!
Vegyetek mély lélegzetet, hadd szálljon a por az öreg Babilonról és pihenõ
kreativitásotokról! Tegyétek számunkra is láthatóvá tiszta lelketek és
szellemetek egyedi, semmivel össze
nem hasonlítható, s egyre kerekebbé
váló univerzumát!
Zeke Anita

Szentendre,
Vasúti villasor 3/B.
06-30-20-28-233
www.bonitagyermekcentrum.hu
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KULTÚRA

Új folt a város szövetében
A HÉTEN NYÍLIK A FOLT CAFÉ A KUCSERA UTCÁBAN

S

okan talán ószeres boltként ismerték az
építészetileg is különleges, három süvegboltozatos helyiséget és egy zárt
udvart magába foglaló, az 1800-as években
épült kereskedõházat a Kucsera Ferenc
utcában. Hogyan lesz ebbõl a néhány éve már
üresen álló ingatlanból kávézó és kulturális
találkozóhely? Lassan tíz éve már, hogy egy
budapesti pár, Gábor és Ila rendszeresen járt
ki Szentendrére, és beleszerettek a városba. A
kapcsolat azonban most fordult igazán
komolyra: úgy döntöttek, itt valósítják meg
régi álmukat. Sétáik során lassan kirajzolódott egy hely koncepciója, ami a ruhán
keletkezett lyuk befoltozásához hasonlatosan:
betölt egy ûrt a város életében.
Mivel a titok a részletekben rejlik, a fenti

állítást néhány Folt-béli aprósággal szeretném
érzékeltetni. A kávézóban lesz például egy
„diákkávé/diákteá”-nak nevezett lehetõség.
Ez annyit jelent, hogy a vendégeknek lehetõsége lesz arra, hogy „névtelenül” meghívjanak egy diákot egy csésze kávéra vagy teára.
Ha valaki vesz egy ilyen diákkávét, akkor egy
táblára felkerül egy strigula, és a betérõ
diákok látják, hogy pillanatnyilag van-e számukra ajándékkávé vagy tea. Ez a lehetõség
jól példázza azt a fajta szellemiséget, amit
Gábor és Ila szeretnének itt megvalósítani,
azt, hogy a hely miként kíván emberi kapcsolatok láthatatlan katalizátora lenni.
A középsõ teremben beszélgetéseket, illetve
heti rendszerességgel filmvetítéseket, a kertben pedig bográcsozásokat terveznek. A hangi

környezetrõl sem feledkeznek meg a hely
létrehozói: idõrõl idõre változó, az évszakokhoz vagy a speciális alkalmakhoz illeszkedõ
zene tölti be majd a tereket, amibõl kettõben a
fázósabb vendéget kályha is melegíti.
A harmadik terem kiállítótérként is mûködik
majd, ahol kéthavi rendszerességgel terveznek
tematikus kiállításokat kortárs képzõmûvészek részvételével. E hét péntekén a hely
nevéhez és szelleméhez egyaránt illeszkedõ
„Vakfolt” címû kiállítással nyitnak: a falon a
mûvek helyett az alkotók által megfogalmazott leírások lógnak majd, és képi változatuk
csak a szomszédos teremben, egymás után
kivetítve jelenik meg. Kétszeres fordítási
helyzet jön tehát létre: elõször fordítania kell
a mûvésznek, akitõl olyasmit kértünk, amit
valószínûleg nagyon ritkán vagy sohasem tett
meg (mûvének „verbális hidat” fabrikáljon) és
fordítania kell a befogadónak, amikor a szöveget elolvasva a fejében képet hoz létre. Milyen lesz vajon ez a kép? Hányféle kép születik? Mi veszik el közben és mi marad meg?
Tetten érhetõk-e a szövegekben a sajátos
alkotói látásmódok? Az alkotók között van
feLugossy László, Vincze Ottó, Pacsika Rudolf,
Benkovits Bálint, Lehoczky Krisztina, Poroszlai Eszter és Kulcsár Edina is.
Ezt a beszámolót nem azzal kezdtem, hogy
„egyszer folt, hol nem folt”, de befejezésképpen nem mondhatok mást, minthogy: aki nem
hiszi, járjon utána!
VINKLER ZSUZSA
FOLT CAFÉ, Szentendre, Kucsera F. utca 11.
VAKFOLT – kiállításmegnyitó:
március 18. péntek, 18 óra
(koncepció: Vinkler Zsuzsi)
A kiállítást megnyitja:
Berényi Mariann etnográfus, újságíró

Vissza a természethez
KEMÉNY ZOLTÁN KIÁLLÍTÁSA TIHANYBAN
„Fûvészkertembõl Jean Jacues Rousseaunak, tisztelettel”, invitált a
meghívó mottója, ezúttal Tihanyba, az Apátság Galériájába.
Dr. Korzenszky Richárd perjel kedves, közvetlen hangon köszöntötte az
egybegyûlteket, akik között számos szentendrei és budapesti barátot,
ismerõst és kollégát fedezhettünk fel. A házigazda üdvözlõ szavai után
Díner Tamás fotómûvész méltatta Kemény Zoltán grafikusmûvész,
tipográfus munkásságát, személyiségét, a kiállított alkotásokat.
A megújulásra, kísérletezésre mindig kész mûvész ezúttal – az általa
D’grammnak „keresztelt” új mûfajjal lepte meg látogatóit. A
Typokrífeket és az Apokrífeket már ismerhetik a mûvészet iránt érdeklõdõk. Legutóbb a szentendrei P’art moziban rendezett tárlatán láthattuk a nagy elõdök (Vajda, Bálint) elõtti tisztelgését, amelyen az ismert
motívumok digitális felhasználásával alkotott új mûveket. Ezúttal a
felvilágosodás korának reneszánsz embere, a polihisztor Rousseau
elõtt hajt fejet, a szó szoros értelmében. Növényi levelek, termések,
szirmok több százszorosra nagyított apró részletei kapnak új jelentést,
Kemény tehetségén, egyéni látásmódján átszûrve, átfogalmazva. A
görög mitológia alakjai, Imádkozók, misztikus történetek között sétálhatunk. Az Apátság boltíves, hófehér falai nagyszerû hátteret nyújtanak a természet ezernyi színében pompázó képeknek, és egyben
nagyszerû helyszínt adnak a hagyomány, a történelem, az organikus
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rend és a 21. század digitális világának találkozásához. A kapillárisok
rengetegében bolyongva el kell gondolkoznunk, hogy érdemes-e a minket körülvevõ csodán, a természeten és a bennünk lévõn, az életen
robotolva átrohanni, vagy inkább – a mûvészhez hasonlóan – idõnként
megállni, lehajolni, (fejet hajtani) és elgondolkozni, hová is tartunk?
A válasz ott van a falakon, és aki kíváncsi rá, az május 1-jéig
megtekintheti Tihanyban.
Fotó és szöveg:
PARASZKAY GYÖRGY

KULTÚRA
Március 25. péntek, 19 óra
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)

GHYMES EGYÜTTES:
SZIKRASZEMÛ
Lemezbemutató koncert
Március 18. péntek, 19 óra
Pest Megyei Könyvtár Színházterme
(Pátriárka u. 7.)

LAJKÓ FÉLIX KONCERT
Közremûködik:
Brasnyó Antal – brácsa,
Dresch Mihály – szaxofon
„Az elmúlt tizenhat esztendõben mintha semmi nem változott volna, Lajkó ugyanazt
tudja, mint a kezdetekkor,
ugyanazt az egyetlen – most
már láthatjuk – élethosszig
tartó mûvet játssza. Egyetlen
újdonság, hogy vonóján a
lószõr nem indul foszlásnak,
arra ma már ott van Brasnyó
Antal.” – írja róla Végsõ Zoltán
kritikus.
Lajkó Félix a 2009-ben megjelent „A bokorból” címû albummal, majd az utóbbi egy év
koncertjein is bizonyítja, hogy
tudja a megoldást: duó képes a
legjobban leírni azt a szabadságot, azt a szárnyalást, ami által
zenéje korlátlanná válik. Ha
ehhez hozzávesszük Dresch
játékát, aki kiegészíti a kalandozásokat, akkor biztosak lehetünk benne, hogy egyedi koncertélményben lesz részünk!
• Belépõjegy: 3000 Ft

A 28 éves „Magyar Örökség“
kitüntetõ címet viselõ Ghymes
együttes Szikraszemû címû
vadonatúj lemeze alig két hónap alatt elérte az „Aranylemez” fokozatot!
A zenekar pályafutása igazi

ja Szarka Tamás zenéje és irodalmi értékû szövegvilága. Ezt
egészíti ki Szarka Gyula
népzenei alapú szerzõi zenéje.
A zenekar:
Szarka Tamás – ének, hegedû,
gitárok, koboz
Szarka Gyula – ének, gitár,
basszusgitár, bõgõ
Jelasity Péter – szoprán- és
altszaxofon, fuvola
Jász András – szaxofon
Rácz Roland – szintetizátor,
nagydob
Kún Csaba – szintetizátor
Lau János – dobok
• Belépõjegy: 3000 Ft

Kossuth-díj
a Ghymes együttes
alapítóinak

sikertörténet: mûködésük alatt
eddig 17 önálló albumot jelentettek meg, ezek közül 7 platina és 4 aranylemezzé vált. A
lemezek sikere bizonyíték arra,
hogy a minõségi, érzelemgazdag és fajsúlyos zenére,
értékes gondolatokra mindig
igent mond a közönség.
A Ghymes dalaira a már jól
ismert, sajátos stílus a jellemzõ, melynek meghatározó-

Március 20-án, vasárnap
15.00 órától

CSALÁDI NAP
A SZENTENDREI
KÉPTÁRBAN
az AKKOR ÉS MOST –
MAGYAROK MARGATBAN
kiállításban

Megosztott Kossuth-díjat kaptak a Ghymes alapító tagjai,
Szarka Tamás és Szarka Gyula
a március 14-én megrendezett
állami ünnepségen.
A szlovákiai magyar zenészek
a hivatalos indoklás szerint „a
magyar és közép-kelet-európai
népzenei alapokon nyugvó
hagyományápoló, értékmegõrzõ, azt a legszélesebb környezetben megismertetõ és
elfogadtató, népdalkincsünket
megõrzõ és továbbadó, humanista szellemiségû, a magyar nyelvet virtuóz módon
használó zeneszerzõi, elõadómûvészi, költõi, dalszövegírói
munkásságáért" vehették át
hétfõn a díjat.

város kora-középkori szerepével kapcsolatos új kutatási
eredményekre is.
MARGATBAN JÁRTUNK
Rajna András régész és Herczeg Zsuzsa restaurátor
vetítettképes beszámolója a szíriai-magyar misszióban
végzett munkájukról.

AZ IGAZI FULKÓ
Dr. Darkó Jenõ címzetes megyei múzeumigazgató elõadása

A Szíriai-Magyar Régészeti Misszió munkájáról szóló beszámolók a várban végzett feltárások mellett ismertetik a
Margat környéken végzett terepbejárások tapasztalatait is,
melynek során közelebb kerülünk
a 12-13. századi Szentföld társadalmához és mindennapi
életéhez is.

A Szentendre monográfia-kutatás nem várt, szenzációs új
felfedezéssel járt: Dr. Darkó Jenõ történész nyomára
bukkant a „Fulkó deák” néven ismert „hospes” személyének. Mint ismeretes, Fulkó 1146-ban kelt végrendelete
az elsõ olyan oklevél, melyben városunk neve – Sanctus
Andreas formában – szerepel. Az elõadás egyben kitér a

A Családi Napon vendégünk lesz
Vágner Zsolt régész, a SzíriaiMagyar Régészeti Misszió egyik
fõszervezõje is, aki további
felvilágosításokat ad a misszió
munkájáról.

15.00 Tárlatvezetés a kiállításban – Rajna András régész
16.00 Középkori kerámia mécses készítés Herczeg Zsuzsa
restaurátor vezetésével

SZENTENDREI
TAVASZI FESZTIVÁL
2011. 03.18 – 04.02.
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.

Adója 1%-ának felajánlásával támogassa a szentendrei kultúrát és saját jövõjét!
Szentendrei Kulturális Központ • Adószámunk: 22369656-2-13 • Köszönjük!

www.szentendreprogram.hu
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

ÁLLÁST KERES

1992-es Honda Spada 250 Motor
eladó. Keveset futott, megkímélt
állapotban. Ára: 290 ezer Ft. Tel.
06-30-951-5606.

Leinformálható fiatal nõ, gyermekfelügyeletet - takarítást
vállal. Tel. 06-70-268-5784.
Megbízható, középkorú hölgy,
takarítást vállal. Szentendrén és
környékén. 1000Ft/óra. Tel. 0620-478-4049.
Középkorú, intelligens nõ
házak és lakások takarítását
vállalja Szentendre és
környékén. Tel. 06-70-6165756.

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

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

ÁLLÁS
Kertészkedésben jártas munkatársat keresek. Tel. 06-20-6653686.
Idegenforgalmilag frekventált
helyen lévõ szentendrei kávézóba keresünk fiatal (lehet
diák is), talpraesett, megbízható munkatársat, kizárólag
hétvégére. Tel. 06-20-6653687, 06-20-665-3685.
Kõmûves munkában és Viacolor
burkolásban jártas munkatársat
keresek. Fizetés teljesítmény
alapján, italozás kizárva. Tel. 0620-341-4585.
Szentendrei cukrászdába fagylaltkészítésben jártas munkatársat keresünk. Tel. 06-20-4680566.
Szentendrei cukrászdába gyakorlattal rendelkezõ munkatársat
keresünk. Tel. 06-20-468-0566.
Galériába hétvégi, illetve
nyári munkára angolul beszélõ
szentendrei egyetemistákat
keresek. Tel. 06-30-938-3067.
Kertészkedésben jártas munkatársat keresek. Tel. 06-20-6653686.
A Rab Ráby vendéglõbe szakácsot és felszolgálót (gyakorlottat)
állandó munkára felveszünk.
Bérezés megegyezés szerint. Tel.
06-20-980-9274, 06-30-3405706.

KIADÓ LAKÁS

Püspökmajoron 55 nm-es, 2
szoba-hallos, erkélyes lakás 8,6
millió Ft-ért.
• Vasvári lakótelepen 70 nm-es,
1+2 félszobás, erkélyes, cirkó
fûtéses lakás 16,5 millió Ft-ért.
• Füzesparkban 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes lakás (gázfûtés)
13,8 millió és 14,5 millió Ft-ért.
• Otello utcában 64 nm-es, 3
szobás, egyedi fûtéses lakás 16,8
millió Ft-ért.
• Ikerházak-családi házak 25 millió Ft-tól eladók.
www.ingatlanma.eu. Tel. 06-30876-7934.
Áron alul eladó Ady Endre úti
garzon 6,5 millió Ft-ért. Tel. 0630-495-1058.
Szentendrén, családi házas
övezetben, jó közlekedéssel,
csendes környezetben 186 nmes, két lakószintes+beépített
tetõtérrel felújított ház 32 millió
Ft-ért eladó! Két generációnak is
alkalmas. Tel. 06-20-399-6416.

szoba és egy cselédszoba van.
Tel. 06-30-992-9999.
Szentendre belvárosában 50 nmes cirkó fûtéses, nagyteraszos,
elõkertes lakásom tárolóval, kocsi
beállóval eladó 21,5 millió Ft
irányáron. Tel. 06-30-515-6544.
56 nm-es erkélyes, felújított
III. emeleti lakás, tulajdonostól
eladó. Tel. 06-20-236-9076.

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

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

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).

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

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

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén társasházi 30
nm-es egyszobás, komfortos
lakás 6 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Építési telek már 4 millió Fttól kaphatók. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén, a Füzesparkban
bruttó 103 nm-es IV. emeleti,
tetõtéri lakás eladó. Ára: 18,8
millió Ft. Tel. 06-30-370-7815.

OKTATÁS
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Szentendre a belvárosában
étterem kiadó. Tel. 06-20-4371153.

SZOLGÁLTATÁS

Szentendrén fõút mellett,
kitûnõ helyen, üzlethelyiség
parkolóval kiadó. Tel. 06-30299-0376.

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

Szentendre belvárosában 15 nmes üzlethelyiség kiadó. Tel. 0620-809-1139.
Üzlethelyiség kiadó Szentendre
Bogdányi út 44. szám alatt. Tel.
(26) 314-067.

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

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

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

Szentendrén, forgalmas helyen,
a Kossuth Lajos utcában 20 nmes üzlet kiadó. Tel. 06-20-9835166.

MAGAS JUTALOM

márciustól Szentendrén
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Szentendrén fõút mellett,
kitûnõ helyen, üzlethelyiség
parkolóval kiadó. Tel. 06-30299-0376.

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

Kismama-torna

Helyszín: Szent András Általános
Iskola kistornaterem
Idõpont: csütörtök 19–20 óra
További info: 06-20-317-6479

ÜZLET

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

Budapestre költõzõknek!
Westendtõl 200 m-re, panorámás, óriási ablakos Önkormányzati lakás szentendrei ingatlanra
elcserélhetõ. A lakásban két
nagyszoba, konyha, fürdõ, elõ-

AKI GONDOLJA, A PÁRJÁT IS
MAGÁVAL HOZHATJA

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

Viacolor (1650 Ft/nm) terméskõ
burkolatok, kerítések, támfalak
építése, kertépítés referenciákkal. NOVA-PARK Bt. Tel. 0620-341-4585.

Szentendrén felújítást igénylõ
masszív emeletes ház, 1200
nm-es udvarral, telekáron, 22
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

• Egészséges testtartás
• Izomerõsítés és -nyújtás
• Speciális légzõtorna, lazítás
• Szülésre felkészítés

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

TÁRSKERESÕ

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

Kiadó hangulatos, különálló
kislakás terasszal, kertes házban,
reális áron. Tel. 06-20-322-4807.

Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 0670-241-8999.

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

Szentendrén, a Bolgár utcában
irodahelyiségek, garázs és tároló
együtt vagy külön- külön kiadó.
Tel. 06-30-233-5531.

Szentendrén a Bükkös-parton
4962 nm alapterületû építési
telek egyben eladó. Lakópark
kialakítására is alkalmas. Tel. 0620-460-5893 (napközben), 06-20576-9332 (este).

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

Szentendrén, forgalmas
helyen bármilyen vállalkozásra
alkalmas, kétszintes ház
(2x75 nm-es) eladó vagy
kiadó. Tel. 06-20-912-7713.

Pismány aljában, 820 nm-es
építési telek 19,8 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-924-2487.

Kiadó Szentendrén, fõútvonal
közelében, családi ház udvarában
külön bejáratú, 27 nm-es garzon.
Tel. 06-30-393-7055, 06-20-4044605.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk!
A kiszállás ingyenes. Tel. 0620-917-7555, www.dugulaselharito.hu.

Szentendre Petyinán, 2 lakásos, nyaraló besorolású ingatlan 670 nm-es, ápolt kertben
mérsékelt áron eladó. Tel. 0620-912-7713.

Szentendrén belvároshoz közel
3 szintes családi ház nagy kerttel,
terasszal eladó. Több generáció
részére, vállalkozáshoz, panziónak alkalmas. Tel. 06-20-3679361.

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

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

Keressük a képen látható 5 éves
Kis-Münsterlandi kan kutyánkat!

OÁZIS

INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta
Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu
Szentendre és Vidéke APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

Cím: Szentendre, Tegez u. 39.
Telefon: 06 30/222-4576

PROGRAM

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

MOZIMÛSOR

 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 23. szerda

 március 28. hétfõ

17:00 KÖNYÖRTELENEK (109’)
19:00 ENGEDJ BE! (115’) kh.:16
21:00 ZÖLD HENTESEK (100’)
kh:16

16:30 BABUSGATÓ -Lázár
Enikõvel
17:00 MAGYAR NÉPMESÉK
ÖSSZEÁLLÍTÁS (70’)
18:20 FÕFÖNÖK (99’) kh:.16
20:05 CSAK SZEXRE KELLESZ
(108’) kh..16

 március 24. csütörtök
17:00 DOGORA - ÁZSIA ARCAI
(80’) kh:16
18:30 KISÁGYÚK (90’) kh.:12
20:00 CSAK SZEXRE KELLESZ
(108’) kh.:16
21:50 DOGORA- ÁZSIA ARCAI
(80’) kh:16

 március 25. péntek
15:30 GULLIVER UTAZÁSAI (85’)
17:00 KISÁGYÚK (90’) kh.:12
18:30 ROHANÁS (95’) kh.:16
20:10 ZÖLD DARÁZS (119’) kh.:16

 március 26. szombat
15:00 GULLIVER UTAZÁSAI (85’)
17:00 GYERMEKEK A
NAGYVILÁGBAN
SOROZAT: A ZÓNA (97’)
kh.:16
17:00 NOVECENTO - monodráma Ilyés Lénárd elõadásában
(75’)
18:30 ROHANÁS (95’) kh.:16
20:10 CSAK SZEXRE KELLESZ
(108’) kh.:16

 március 21. hétfõ

 március 22. kedd

Juhász Zoltán népzenész
elõadása

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

 március 29. kedd

Március 18. péntek 18 óra
NAPKAPU –
FÉNYRESZABADÍTÁS
Kátai Mihály festõmûvész
könyvbemutató elõadása

17:00 VALAMIKOR RÉGEN… Török Katalin várostörténeti
sorozata
18:30 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT: RAY (152’)
kh.:16
21:00 RASHEVSKI TANGÓ (90’)
21:55 DOGORA - ÁZSIA ARCAI
(80’) kh:16

Március 25. péntek 18 óra
A ZENE ÕSNYELVE

Szentendrei
Kolping Család
Egyesület
Kolping Ház
Március 26. szombat,
16 óra
A CSALÁD TESTI-LELKI
EGÉSZSÉGVÉDÕ
SZEREPE
Elõadó: professzor
dr. Kopp Mária orvos, az MTA
és a SOTE kutatóintézetének
munkatársa

 március 30. szerda
17:00 MAGYAR TERMÉSZETFILM
ÖSSZEÁLLÍTÁS (70’)
18:20 ROHANÁS (95’) kh.:16
20:00 ZÖLD DARÁZS (119’) kh.:16

 március 31. csütörtök
17:00 MAGYAR NÉPMESÉK
ÖSSZEÁLLÍTÁS (70’)
18:30 RASHEVSKI TANGÓ (90’)
20:20 HONNAN TUDOD? (121’)
kh.:12

 április 1. péntek
15:00 GULLIVER UTAZÁSAI (85’)
17:00 KISÁGYÚK (90’)
kh.:12
18:30 GAGYI MAMI, MINT KÉT
TOJÁS (107’) kh.:12
20:20 A DILEMMA (112’) kh.:12

17:00 KISÁGYÚK (90’) kh.:12
18:30 101 REYKJAVIK (85’)
20:00 JÓ ESTÉT WALLENBERG
ÚR ! (118’) kh.:12

17:00 101 REYKJAVIK (85’)
18:30 WOODY ALLEN SOROZAT:
FOGD A PÉNZT ÉS FUSS!
(81’) kh.:12
20:10 ANTIKRISZTUS (108’) kh.:18
21:50 FÕFÖNÖK (99’) kh.:16

Elõadás

 április 2. szombat

 március 27. vasárnap
15:00 GULLIVER UTAZÁSAI (85’) .
17:00 RASHEVSKI TANGÓ (90’)
18:30 CSAK A SZEXRE KELLESZ
(108’) kh.:16
20:30 ROHANÁS (95’) kh.:16

15:30 GULLIVER UTAZÁSAI (85’)
17:00 DOGORA - ÁZSIA ARCAI
(80’) kh:16
17:00 TITANIC kiállítás megnyitó
17:30 - 18:30 KALAHÁRI NOMÁD
JAZZ BAND
18.30 GAGYI MAMI, MINT KÉT
TOJÁS (107’) kh.:12
20.20 HONNAN TUDOD? (121’)

CSALÁDI FARSANG A KIS KÓPÉ KUCKÓBAN!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülõknek, akik
elhozták gyermeküket a március 4-i családi farsangi rendezvényünkre.
Azt hiszem, felejthetetlen élményben volt részünk a jelmezbe öltözött –
süni, szivecske, katicabogár, ufó, tigris, zsiráf, hastáncoslány –
lurkókkal együtt. A gyerekeket és szüleiket farsangi fánkkal, szendviccsel és gyümölcsteával vendégeltük meg.
Változatos programmal kedveskedtünk. Élõ zenére lehetett táncolni,
énekelni népdalokat – melyet az egyik szülõ
prezentált a gyermekek közremûködésével.
Népi hangszereket lehetett megszólaltatni – ez
a gyerekeknek nagyon-nagy élmény volt.
Ezután jött Zsuzsi bohóc, aki minden kívánságot teljesített, lufiból sokféle figurát, állatot
hajtogatott, volt zsiráf, oroszlán, majom, virág,
gyûrû, egér, elefánt, cica stb…

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Az est befejezéseként a Szentendrei Gyermekszínház növendékei adtak
elõ rögtönzött jelenetet a Hupikék törpikék c. mesébõl. A legvégén, kicsikkel és nagyokkal a telet egy közös énekléssel ûztük el.
Hálásak vagyunk és köszönjük azoknak, akik támogatták alapítványunkat és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Reméljük a
legközelebbi rendezvényünk is hasonló érdeklõdésre talál és legalább
ilyen sikeres lesz.
MARSINÉ TÓTH VERONIKA
az „Egészséges és derûs gyermekekért” Alapitvány
kuratóriumi elnöke

További programjainkról, terveinkrõl (húsvét,
kutyabemutató, közlekedési park stb…)
tájékozódhatnak
a
www.kiskopekucko.
sokoldal.hu és a 06/20-258-9806-os telefonszámon. Bármikor meglátogathatnak bennünket.

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
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SPORT

A gyógytestnevelés fontossága
A civilizált életkörülmények – egyre több
ülõmunka, mozgásszegény életmód – a
felnõtt szervezet mûködésére is károsan
hat, a gyerekeknél
viszont az izomzat
gyenge
fejlõdését
eredményezi. Már
óvodáskorban kialakulhatnak a tartáshibák, megjelenhet a
lúdtalp, a túlsúly,
kezdõdõ gerincferdülés. Késõbb a
nehéz iskolatáskák cipelése, a
rosszul megválasztott cipõk tovább rontják a helyzetet. Sajnos a
statisztikai számok azt bizonyítják, hogy egyre több gyermek
küzd deformitási problémákkal.
A korai felismerés ezen a területen is nagyon fontos, hiszen a
kisgyermekkorban felismert problémákon szakember segítségével
hatékonyan lehet javítani, akár
teljesen meg is szüntetni.
A Szentendrei Kistérségi Iroda
idén szeptembertõl szûréseket
szervez a területén lévõ óvodákban, iskolákban dr. Irsai Éva or-

Karcsúsodj
könnyedén!
Lassacskán, sokunk legnagyobb
örömére, itt a tavasz és a téli
ruhákat könnyedebb darabokra
kell cserélni. Most érdemes elkezdeni a megújulást, hogy mire az
elsõ rügyek megjelennek, már
igazán jól érezhesd magad a
bõrödben!
Megszabadulnál néhány felesleges, zavaró kilótól?
Kontúrosabb alakra és feszesebb
bõrre vágysz?

topéd fõorvos közremûködésével.
A szakorvosi vélemény alapján az
intézmények gyógytestnevelés
foglalkozást szervezhetnek annak
érdekében, hogy megelõzzék a
komolyabb tünetek kialakulását.
A gyógytestnevelõk a célzott, az
életkori sajátosságoknak megfelelõ játékos tornagyakorlatok segítségével – amit szükség esetén
gyógyúszással is érdemes kiegészíteni – segítséget nyújtanak
abban, hogy a gyermekeinkbõl
minél egészségesebb felnõttek
váljanak.
DANN ANDREA

A narancsbõr elleni küzdelemben
szeretnél segítséget?

amelynek belsõ hõmérséklete 76
fokig képes felmelegedni.

Akkor a megoldás már tényleg
csak karnyújtásnyira van! Az
alábbi testkezelõ módszerek
ugyanis garantáltan segítenek a
fenti problémák megszüntetésében!

• A mély meleg terápiát vibrációs
masszázs egészíti ki, ami segíti
az izmok ellazulását, a nyirokrendszer intenzív mûködését és a
méregtelenítést.

ALPHA OXY LED
ALAKFORMÁLÓ,
MÉREGTELENÍTÕ
KEZELÉS
• A 30-60 perces kezelés során
egy
„kapszulában”
fekszel,

• Mindeközben az aroma- és
fényterápia jótékony hatásait is
élvezheted! Elõbbi különbözõ illatokkal hozzájárul a stressz csökkentéséhez, a bõr hidratálásához
és az étvágycsökkenéshez. Utóbbi
az eltérõ színek által a bõr teljes
tartományát képes stimulálni és
biztosan ellazít, jobb kedvre derít!
• A kezelés fehérnemûben/fürdõruhában történik. A nagyobb
hatékonyság érdekében zsírégetõ
krémekkel, testtekercseléssel is
kombinálhatod az Alpha terápiát.

ZSÍRÉGETÕ MASSZÁZS
• A 60 perces masszázs alatt a
tested olyan pontjait stimuláljuk
speciális krémekkel és simogató
mozdulatokkal, melyek összefüggésben állnak az éhségközpontoddal.
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• A zsírégetõ masszázs – ellentétben a zsírtörõ masszázzsal – nem
jár fájdalommal!
• A kezelések hatására fokozatosan csökken az étvágyad és felgyorsul az anyagcseréd.
• Ideális számodra, ha a súlyfelesleg a tested kritikus pontjain –
has, comb, felkar, csípõ – helyezkedik el, és semmilyen módszerrel
nem tudsz megszabadulni tõle.
• Hetente 2-3 alkalommal érdemes igénybe venni, így heti 1-2
kilogrammos fogyás várható, az
eredmény azonban függ a súlytöbblet mértékétõl és a zsírszövetek kötöttségétõl is.
A SPAuza Medical Wellnessház
személyre szabott életmód tanácsadással, mozgáslehetõséggel (Pilates, aquafitness, aquacycling,
tánc, hastánc) és alakformáló
csomagokkal vár Téged is!
(x)

SPAuza Medical Wellnessház
2000 Szentendre, Sas utca 11.
www.spauzawellness.hu
Tel.: 06-26/303-673

