VÁROS
Bükkös parti

Pályázati felhívás

VÍZ VILÁGNAPI
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

A lakosság és önkormányzat együttmûködésében megvalósuló út-, járda-, valamint
közmûépítésekhez az önkormányzati költséghányad elnyerése érdekében a képviselõtestületének Városüzemeltetési, Környezet és Mûemlékvédelmi Bizottsága pályázatot
ír ki a szentendrei lakosság számára.

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

SOS

A PÁLYÁZATOKNAK, TÁMOGATÁSI KÉRELMEKNEK TARTALMAZNIUK KELL:
• a mûszaki tartalomnak, a mennyiségnek egyértelmû meghatározását;
• elõzetes árajánlatot vagy költségbecslést;
• a lakók építõközösségi szerzõdését vagy szándéknyilatkozatait.
A szerzõdésbõl vagy a nyilatkozatokból egyértelmûen kell kiderülni, hogy pontosan hányan, név szerint kik,
és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együttmûködésben, és kit bíztak meg a képviseletükkel, és
mindezeket aláírásaik hitelesítik. A szükséges mûszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe
beszámíthatóak. Közmûépítések mûszaki terveit a pályázó(k)nak kell megelõlegezni. Az önkormányzat
elõlegezi meg a támogatási összeg terhére az út-, és járdaépítési tervek költségeit, amennyiben azok tervek
és engedélyek nélkül nem megvalósíthatóak. A pályázatokhoz lehetõség szerint kérünk csatolni: tervet,
elõzetes tervet, vagy vázrajzot.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
a teljes bekerülési összeg maximum 50%-a. A lakossági költséghányad minimális mértékét (50%) minden
építõközösségnek összességében vállalni kell konkrét pénzbefizetéssel. 50%-nál nagyobb mértékû lakossági
költség-vállalást pedig az elbírálásnál figyelembe veszik.
BEADÁSI HATÁRIDÕ:
március 31., csütörtök 16 óra, Polgármesteri Hivatal központi iktatója.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Virágh János városüzemeltetési referens, (26) 503-308, vagy személyesen ügyfélfogadási idõben.

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

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.
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.

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

Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
szevi.ibolya@gmail.com

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

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.

március 26-27. Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda)

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

Kitüntetettek

Csomópont-átalakítás

Magas mûvészeti és tudományos elismeréseket, állami kitüntetéseket, díjakat adtak át
nemzeti ünnepünk, március 15e, az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc kezdetének, a
modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja
alkalmából. A kitüntetettek között szentendreiek is vannak.

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Pest Megyei Igazgatósága
várhatóan rövid idõn belül megkezdi a 11. sz. fõút – Római sánc
utca csomópontjának átalakítását.
A beruházás során a 11. sz.
fõútról a Római sánc utca felé,
továbbá a Római sánc utca felõl a
11. sz. fõút felé egy-egy jobbra
kanyarodó sávot alakítanak ki,
ami enyhíteni fogja a legforgalmasabb idõszakokban tapasztalható dugókat.
A munkálatokat a közútkezelõ
Magyar Nonprofit Zrt. végzi saját
forrásaiból, valamint önkormányzati hozzájárulással az M0 autóút
átadásával kapcsolatos kompenzációként.
A beruházó tájékoztatása szerint
lesznek olyan idõszakok, amikor
a közlekedési lámpák nem fognak
mûködni, errõl elõzetesen tájékoztatást teszünk közzé a biztonságos közlekedés érdekében.
Ezúton is felhívjuk a jármûvezetõk, kerékpárosok és gyalogosok figyelmét, hogy az átalakítás körülbelül egy hónapos
idõszaka alatt különös figyelemmel közlekedjenek a csomópontban, vigyázva egymás testi épségére.
A munkálatok elvégzése az Önök
biztonságosabb és egyszerûbb
közlekedését szolgálja, az átmeneti idõszakban fokozott türelmüket, megértésüket és körültekintésüket kérjük.

Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje:
dr. Fodor Pál, az MTA doktora,
az MTA Történettudományi
Intézet igazgatóhelyettese
Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt (polgári
tagozat):
Kun Péter, a Szentendrei
Református Gimnázium tanára
Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt:
Korcsog László mérnök
alezredes, a Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola igazgatóhelyettese
A Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze:
L. Kecskés András lantmûvész
Munkácsy-díj:
Bernáth(y) Sándor
képzõmûvész, zenész
Kiss Tóth Ferenc festõmûvész
Pirk László festõmûvész
Pistyur Imre szobrászmûvész
Szentendréhez kötõdõ, korábban városunkban élõ kitüntetettek
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje:
Bedõ György, a Kairosz Kiadó
vezetõje (30 évig élt Szentendrén, 9 éve költözött el)
Magyar Köztársaság Érdemrend Középkereszt a csillaggal (polgári tagozat):
Bolberitz Pál, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára
(Szentendrén 1994-tõl 1997-ig
káplán)
Magyar Köztársaság Arany
Érdemkereszt:
Várnai Péter, Budapest XIII.
kerületi plébános (Szentendrén
1968-ban káplán)

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ

Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át,
valamint a www.szentendre.hu oldalon is
megtekinthetõ.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Ismét Szentendrei
Majális!
Egyházak, pártok,
civilszervezetek és egyesületek
részére
Április 29-én, 30-án, május 1-jén
a Postás-strandon családi majálist rendez
a szentendrei önkormányzat, a Szentendrei
Kulturális Központ Nonprofit Kft.
és a Fesztivál Mesterségek Egyesülete.
A családi majálison szeretnénk helyet adni
egyházak, pártok, civilszervezetek
bemutatkozásának, népszerûsítésének is.
Kérésre mindenkinek biztosítunk
egy standot! Kérjük, hogy amennyiben élni
kíván a lehetõséggel, legkésõbb április
15-ig jelezzen vissza a dmh@dunakanyar.net címen vagy a kft. telefonszámán: 26/312-657.

Szentendrei Múzeumok
és Galériák Napja

A polgármester
programja
Március 25. (péntek)
12.00

Március 26. (szombat)
11.00

Testületi anyagok egyeztetése

Március 29. (kedd)

A 2011-es Szentendrei Majális keretén
belül Szentendre önkormányzata,
a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit
Kft. és a Fesztivál Mesterségek
Egyesületével együttmûködve megrendezi
a Szentendrei Múzeumok és Galériák
Napját, ahol a szentendrei múzeumok és
galériák, valamint képzõ- és iparmûvészek
kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak,
különbözõ aktivitásokat szervezhetnek,
hogy kiállításaikat, programjaikat,
tevékenységüket megismertethessék és
közelebb hozzák a szentendrei és
Dunakanyar közönségéhez.
A kitelepüléshez egységes standot
biztosítunk.
A Szentendrei Múzeumok és Galériák
Napja: április 30. Bõvebb információ,
illetve a részvételi szándék jelzése a
dmh@dunakanyar.net címen vagy a kft.
telefonszámán: 26/312-657 lehetséges.
Jelentkezési határidõ: április 15.

Ingatlan pályázat

Bükkös-party tavaszi nagytakarítás

Március 28. (hétfõ)
15.00

Szentendrei múzeumok,
galériák, festõmûvészek
figyelmébe

KMRFT ülése

10.00
14.00
15.00

TÖOSZ tisztújító közgyûlés
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
Pro Szentendre tulajdonosi
bizottsági ülés

Március 30. (szerda)
09.00
12.00
14.00

Projekt megbeszélés
Volt szovjet laktanyáról
megbeszélés
Vezetõi megbeszélés

Március 31. (csütörtök)
09.00
18.00

Testületi anyagok egyeztetése
Rotary Klub ülése

Meghívók

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítésére:
• Szentendre, 1854 hrsz-ú, természetben
Görög u. 1. szám alatt található 559 m2
területû, lakóház és udvar megnevezésû
ingatlan.
A pályázatokat a hivatal iktatójába
(Városház tér 3. I. emelet) április 5-én,
9 óráig kell benyújtani.

Szentendre Város Román Kisebbségi
Önkormányzat Testülete
március 28-án, hétfõn 18 órai
kezdettel
közmeghallgatást tart
Szentendrén, a Kálvária út Mónika
étteremben, melyre tisztelettel meghívom.

Szentendre Város Görög Kisebbségi
Önkormányzat Testülete
március 31-én, csütörtökön 18.30
órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a Polgármesteri Hivatal dísztermében,
melyre tisztelettel meghívom.

Vaskóné Pántya Júlia elnök

Siragakisz Alexisz elnök

*

*

• Szentendre, 2555/0/A/3 hrsz-ú,
természetben Kovács László u. 38. szám
alatt található 267,84 m2 területû mûhelyraktár megnevezésû ingatlan.
A pályázatokat a hivatal iktatójába
(Városház tér 3. I. emelet) április 5-én,
10.30 óráig kell benyújtani.

Szentendre Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Testülete
március 28-án, hétfõn 14 órai
kezdettel
közmeghallgatást tart
a Polgármesteri Hivatal dísztermében,
melyre tisztelettel meghívom.

Szentendre Város Horvát Kisebbségi
Önkormányzat Testülete
március 31-én, csütörtökön reggel 8
órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a Polgármesteri Hivatal dísztermében,
melyre tisztelettel meghívom.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri

Német Vince elnök

Valentin János elnök
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Tûzoltóõrs létesülhet Tahitótfalun

GÖRBE TÜKÖR

Az önkormányzatok jelenleg egyre nehezebbé váló gazdasági helyzete
ellenére a Dunakanyar hét települése – Leányfalu, Tahitótfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány és Visegrád – közös
összefogással döntött egy Tahitótfaluban létesítendõ tûzoltóõrs-mentõállomás megépítése mellett.
A komplexum létrehozását a 11-es fõút megnövekedett forgalma és a
Dunakanyarba kitelepülõk számának ugrásszerû megnövekedése tette
sürgetõvé. A Szentendrei-sziget lakóinak tûzbiztonsága és az itteni
települések kockázati tényezõinek romlása kiemelten fontos szerepet
kapott a döntés meghozatalában.
2011. március 22-én öt település – Leányfalu, Tahitótfalu, Kisoroszi,
Pócsmegyer és Szigetmonostor – a projekt megvalósításához létrehozták a Dunakanyari Tûzvédelmi Társulást. A társulást támogató
tagok közösen fordulnak Dunabogdány és Visegrád polgármesteréhez
és képviselõ-testületéhez, hogy újra tárgyalják meg a tûzoltóõrsmentõállomás megvalósulásának kérdését. Az újonnan alakult társulás ezzel a megállapodással megkezdheti a projektelõkészítõ
munkáit.

Egyirányú zsákutca
Az itt látható képet az Egres út
68/B-vel szemközti utcatorkolatnál
fényképeztem le. Mivel az egyirányú
zsákutca fogalmilag kizárt, a dolog
csak egy módon lehetséges: a
zsákutca felsõ végén, ahol az „Egyirányú utca” tábla van kitéve
(hiszen a „Behajtani tilos” táblának
kell, hogy legyen egy ellentáblája a
túlvégen), ott egy autógyár van,
amelybõl csak kifelé jönnek az új kocsik. (Hogy hol történik az anyagbeszállítás, az még rejtély, de sebaj. Ez esetben azonban hiányolom az
ebbõl eredõ iparûzési adóbevételt a város idei költségvetésébõl.) Újszerû megoldás az is, hogy egyirányú utcába szembõl engedélyezik a
behajtást célforgalom esetén.
A táblát kihelyezõ szakembernek elárulom, hogy ide a „Behajtani tilos”
helyett a „Mindkét irányból behajtani tilos” (kerek fehér tábla piros
szegéllyel) táblát kellett volna kitenni, elõtte pedig a hatályos
KRESZ-t tanulmányozni.
SASSZEM

Áprilistól a UPC veszi át a kábeles
szolgáltatásokat a FiberNettõl

Az ügyben az elsõ megkeresések 2007-ben történtek, azonban akkor ez
a kezdeményezés nem talált támogatást az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon. 2009-ben a Megyeri híd átadása kapcsán a
Dunakanyarban húzódó 11. számú fõút forgalma drasztikusan megnövekedett, és emiatt a balesetek bekövetkezésének kockázata is jelentõsen nõtt az érintett települések területein.
A Szentendrei Tûzoltóság parancsnoka újból beadványokkal fordult az
Országos és a Pest-Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságok vezetõihez az õrs létrehozása ügyében. A szakértõi tanulmányok és a térségi
jelentések adatai alapján a katasztrófavédelmi komplexum helyszíneként – mely magába foglal a tûzoltóõrs mellett egy kétbeállásos
mentõállomást és a tervek szerint a késõbbiekben egy egészségügyi
központot is - Tahitótfalut jelölték meg. A település a jelenlegi orvosi
ügyelet szomszédságában ajánlott fel, térítésmentesen, egy közel
kétezer négyzetméteres ingatlant erre a célra.
Nagy sikerként könyvelhetõ el a tárgyalások eddigi eredményeként,
hogy az OKF új vezetése szakmailag indokoltnak tartja az õrs létrehozását, és biztosítja 12 fõ bérköltségét, illetve mûködését évi mintegy
44 millió forint normatíva biztosításával.
Az új tûzoltóõrs-mentõállomás megvalósulása a Dunakanyar településein az eddigi 15-35 perces vonulási idõt 10 perc alá csökkentené,
jelentõsen növelve ezzel a mentési hatékonyságot.
A társulás létrehozásánál jelen volt a Szentendrei Tûzoltóság parancsnoka, Jámbor Ferenc tû. százados mellett, az OKF részérõl Dobson
Tibor hivatalvezetõ és dr. Göndöcs Zsigmond, az OMSZ mûveleti igazgatója is.
JÁMBOR FERENC
tü.százados, parancsnok
Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tûzoltósága
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A FiberNet tulajdonosváltása és kábelhálózatainak értékesítése
nyomán a kábeltelevíziós, internet- és telefon-szolgáltatásokat áprilistól a UPC Magyarország Kft. veszi át Szentendrén, Leányfalun és
Pilisszentlászlón. A szükséges mûszaki fejlesztést követõen a UPC
saját, országszerte ismert szolgáltatásait indítja majd el. Az eddigi elõfizetõi szerzõdések továbbra is érvényesek lesznek, a szolgáltatás
pedig mindenki számára folyamatos marad. Változatlan díjakért ezentúl jobb minõségû szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve újabb
szolgáltatások elõfizetésével jelentõs kedvezményekhez is juthatnak az
ügyfelek.
A Gazdasági Versenyhivatal által a közelmúltban jóváhagyott szolgáltatóváltás következtében a jelenlegi FiberNet elõfizetõk április 1-jétõl
automatikusan a UPC ügyfeleivé válnak. Ehhez az elõfizetõknek semmit nem kell tenniük, mivel az általuk korábban megkötött szolgáltatási szerzõdések továbbra is érvényesek lesznek. Amennyiben számlájukat bankon keresztül, a FiberNet részére adott csoportos beszedési
megbízással egyenlítik ki, az új szolgáltatóra való átállítás automatikusan megtörténik.
A hagyományos analóg kábeltévé szolgáltatás az eddig megszokott
csatornakínálattal szinte változatlanul áll majd rendelkezésre a továbbiakban is – az esetlegesen bekövetkezõ változásokról minden elõfizetõt értesít az új szolgáltató. A mûszaki fejlesztéseket követõen viszont április közepétõl rendelkezésre áll majd a digitális videorögzítõ
funkció és a több száz filmet kínáló videotár; április végén pedig
elérhetõ lesz a villámgyors Fiber Power internet is.
A UPC digitális szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges lesz
majd díjmentesen lecserélni az eddig használt régi beltéri egységeket,
set-top-boxokat, internet- és telefonmodemeket a UPC által biztosított
új berendezésekre. A UPC ezeket a készülékeket postai úton juttatja
majd el mindenkihez, és minden segítséget megad a beüzemelésükhöz.
További információ: www.upc.hu/fibernet
Szûcs László kommunikációs igazgató, 06-1-456-9838, 06-70-4584458, 06-1-456-2695
Az elõfizetõi ügyeket április 1-jéig még a FiberNet intézi a 1280-as számon, áprilistól kezdõdõen pedig már a UPC-hez fordulhatnak az elõfizetõk a 1221-es telefonon.
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A városközpont-rehabilitációról
tájékoztatták a szentendrei lakosságot
Eddig csak az elõkészületek zajlottak, de most már a szentendrei lakosság is érzékelheti, hogy megkezdõdött a belváros
megújítása, ezért március 17-én a Szentendrei Önkormányzat lakossági tájékoztatót tartott a témában. Az uniós támogatásból megvalósuló beruházás eredményeként megszépülnek a belváros közterületei, burkolatai, valamint több jelentõs
épület is felújításra kerül.
A nagy érdeklõdés mellett zajló
tájékoztatón a megjelenteket dr.
Dietz Ferenc polgármester köszöntötte, aki hangsúlyozta,
hogy ez a projekt mérföldkõ a
város életében, hiszen a belváros
megújítására, szépítésére ilyen
nagy beruházás 40 éve nem
történt Szentendrén. A fejlesztés
célja, hogy mind a helyiek, mind
a turisták számára élhetõ belváros kerüljön kialakításra a
meglévõ kulturális értékek és
hagyományok ápolásával.
A polgármester úr köszöntõjét
követõen a kivitelezésért felelõs
ÉPKAR Zrt. nevében ifj. Szeivolt
István ügyvezetõ ismertette a
legfontosabb tudnivalókat a több
mint egymilliárd forintból megvalósuló beruházásról. A szakember hangsúlyozta, a munkálatokat szeretnék úgy végezni,
hogy azzal a lehetõ legkevésbé
zavarják az érintett területeken
található üzletek forgalmát, illetve a belvárosban élõ, dolgozó
emberek mindennapjait.
A 2011 szeptemberéig tartó kivitelezés során elsõként megújul
a Bogdányi utca, a Fõ tér és a
Dumtsa Jenõ utca. Késõbbiekben
a Fõ tér Városháza felé kivezetõ
szakasza, a Péter-Pál utca, majd
utolsó ütemben a Bükkös-híd és
környéke, a Jókai utca, valamint
a Malom udvar és a Malom utca.
Ezeken a területeken burkolatcsere történik, padok kerülnek
kihelyezésre, közmûfelújítás zajlik, valamint ahol szükséges,
pótolják a növényzetet, fasort is.
A munkálatok miatt márciusáprilis folyamán a következõ forgalomkorlátozásokra, változásokra lehet számítani:
• Március 21-tõl a Bogdányi
utca 32. kivitelezése kezdõdik

meg. Idõszakos, részleges lezárások várhatók a Lázár cár tér,
Bogdányi utca érintett szakaszain. A felújítások itt várhatóan augusztus 7-ig tartanak.
• Március 21-tõl a Péter Pál
utcán teherszállítás bonyolódik
a teljes kivitelezés idõtartama
alatt (szeptember 1-ig).
• Március 21-tõl a Fõ tér 12.
kivitelezése kezdõdik meg, a
Rákóczi út irányából történik a
teherforgalom. Az építkezés várható befejezése július 7.
• Április 4-tõl a Dumtsa Jenõ
utcában burkolatcsere kezdõdik
(a Péter Pál utca sarkától a Jókai
utca felé haladva). A burkolatcsere várható befejezése július 21.
• Április 4-tõl a Bogdányi
utcában burkolatcsere kezdõdik
(Fõ tértõl lefelé haladva). A befejezés május 31-re datálható.
• Április 11-tõl a Bükköspatak partján megkezdõdnek a
munkálatok, a Bükkös-híd és
környékén teherforgalom várható, idõszakos, részleges lezárások lesznek (június 10-ig).
• Április 11-tõl a Templomdombon a kivitelezés megkezdõdik, a teherforgalom az Alkotmány utca irányából történik.
Ideiglenes, részleges korlátozások várhatók.
Ezzel párhuzamosan három
neves szentendrei épület – a
Dumtsa utca 22-ben található
TourInform Iroda épülete, a Fõ
tér 12. szám alatti országosan
védett, emeletes mûemlék épület, valamint a szentendrei kortárs mûvészeti élet egyik legjelentõsebb színtere, a MûvészetMalom – is felújításra kerül.
Szintén a projekt keretein belül
helyreállítják a Templomdomb
támfalát is, így Szentendre ezen

része ismét megfelelõen illeszkedik majd a város egyedi arculatába.
A lakossági tájékoztatón kiemelt
érdeklõdés mutatkozott a belváros új díszköveinek lerakási
mintázata, minõsége és esztétikuma iránt. Bornemisza Miklós, a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetõje elmondta, ezeket a díszköveket különbözõ mintázatban lerakják a Vuk
Karadzsics téren (Paprikabíró
utcánál), ahol március 30-tól a
lakosságnak is lehetõsége nyílik
megtekinteni, véleményezni azokat.
A városközpont-rehabilitáció
fontos lépés ahhoz, hogy a

jövõben mind a helyiek, mind a
turisták számára egy élhetõ
szentendrei belváros kerüljön
kialakításra, a jelenleginél is
gazdagabb szolgáltatáskínálattal. A projekt célja a minõségi
élet lehetõségeinek megteremtése, a város sajátos, barátságos
és különleges hangulatát megõrzõ városi környezet biztosításával.
A nagy munkák megkezdése
elõtt, április 2-án, szombaton
15 órától a Fõ téren „alapkõfelvételt” és Fõ tér búcsúztatót
tartunk, amelyre minden
szentendreit várunk!
Részletes program a jövõ heti
lapszámunkban.

Templomdombi támfal
Hamarosan megkezdõdik a templomdombi támfal helyreállítása és az új lépcsõfeljáró építése a belváros funkcióbõvítõ
rehabilitációjának keretében. A kivitelezõ szakemberek pillanatnyilag azt vizsgálják, milyen technológiát használjanak
majd a támfal megerõsítéséhez. A mûtárgy a 2006. augusztus
20-i vihar során sérült meg és omlott le, majd az évek során
„kiürült”, kimosódott belõle a beton, ezért hosszú idõ óta
beszakadásveszélyes, a területet le is zárták a járókelõk elõl.
A munkálatokat a sérült rész helyreállításával, átépítésével
kezdik, hogy a Templomdomb és a Fõ tér között lévõ házakra ne
omoljanak rá a kövek. A feltárást vasbetonszerkezet készítése
követi, amely megtartja a falat és a mögötte lévõ földet, s egyúttal megoldja a terület vízelvezetését is. Új feljáró készül a
megsérült szakasz végén, így ha a járókelõ felgyalogol a Fõ térrõl a lángossütõ sikátorán, a lépcsõsor tetején jobbra fordulva
egy rövid emelkedõs szakasz végén az új lépcsõn át a templom
szentélye közelében a meglévõ, ép támfalszakaszon belül érheti
el a templom elõtti teret. Ez több elõnnyel is jár: a mûszaki pozitívumok mellett új kilátási lehetõséget nyújt, és hasznosul
általa az eddig használaton kívüli, gazos közterület is.
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Pincér, fizetek!

Rendhagyó levél

Nincs az a kétségbeejtõ helyzet, amibõl
ne lenne kiút. De
olyan sincs, amit az
alkohol ne tudna még kétségbeejtõbbé tenni. Elõbbi az életet
jelenti, utóbbi a lassú vagy
gyors halált. Késõ bánat. Ott
fekszem meghalva, és ebben
az életben nincs már több
lehetõségem semmire. Azt sem
mondhatom, hogy majd lesz
valahogy, mert nem lesz,
és még inni sem lehet.
Adósságokat hagytam magam
után, amiket pénzben lehetetlen
mérni, de azért olyanokat is,
amiket lehet. A pénzt talán
kifizetik helyettem (így okozva
még a halálom után is
bosszúságot valakinek), ám
a többi, a java megmarad.
„Jobb így neki” – mondják
majd, „és nekünk is” – teszik
hozzá halkan. Hogy ezután mi
következik, nem tudom, de
hallani ezt-azt. Nem túl biztató
dolgokat. Egy biztos, szomorú
és dicstelen vég. Tipikus
alkoholista befejezés.
De mint az elején mondtam,
nincs az a kétségbeejtõ helyzet,
amibõl ne lenne kiút. Amit nem
tudok, megkérdezhetem attól,
aki tudja. Ha nem ismerek ilyen
embert, addig keresem, amíg
megtalálom. Ha szégyenlõs
vagyok és félek õszinte lenni
máshoz, pláne magamhoz,
akkor fordulhatok bizalommal
a könyvekhez. Ha kell,
napjában többször is
megkérdezhetem magamtól:
Akarsz inni? Igen vagy nem?
Nem tudommal nem válaszolok.
Nemrég Gábort, egy tíz éve
józan barátomat kérdezte hat
hónapja nem ivó ismerõse:
„Mit csináljak? Nem találom
a helyem, olyan üres minden.”
„Ittál?” – kérdezte tõle Gábor.
„Nem”. „Jársz az Anonim
Alkoholista Csoportba?” „Nem.”
„Akkor valamelyiket kezdd el!”
A segítség itt van a levegõben,
csak fel kell nyúlni érte. De
azért akad néhány egész
konkrét is:
• Anonim Alkoholisták (AA)
• Kék Kereszt Református
Iszákosmentõ Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálat (KASZ)

December volt, az emberek a karácsonyra készültek. Arra az ünnepre,
amely a szeretetrõl, a megváltásról
szól. Én pedig már napok óta az
egyik kapuban feküdtem. Vártam,
hátha kinyílik, befogadnak és szállást adnak a bent lévõ emberek,
hátha nem kell az utcán fagyoskodnom a nagy hidegben.
A hó egyre csak szakadt, szakadt,
belepte a bundámat. Jártányi erõm
sem volt, a lábam megsérült… mármár feladtam, de akkor hozzám
szólt egy asszony: Hát te kié vagy?
Honnan kerültél ide? Aztán elment.
Délután hallottam a lépteit, és egy
kicsit felemeltem a fejem, jelezve,
hogy itt vagyok! Most hosszabban
beszélt hozzám. Nem értettem mindent, de jól esett, és szerettem azt,
ahogy rám nézett. Ismét elment. A
hó hullott, fújt a szél, lassan esteledett. Összeszedtem minden
erõmet ahhoz, hogy ismét itt, a
fagyos utcán kell aludnom… de
akkor feltûnt az ismerõsöm! Felém
tartott, és finom illatos hús volt a
kezében. Összeszedtem minden
erõmet és felálltam, odamentem
hozzá, kivettem a kezébõl a husit,
és jeleztem, hogy én is szeretnék
vele barátkozni. Onnantól minden
szépen alakult! Elvitt az õ házába,
megetetett, bevitt a meleg kamrába,
és rongyszõnyegekbõl finom kis
vackot készített számomra. Napok
óta elõször voltam boldog! Sok
ember volt abban a házban, és hallottam, hogy keresik a gazdámat,
telefonáltak, lefényképeztek. Azonban senki sem jött értem.
A háziak elvittek minden nap sétálni, és legalább háromszor kaptam
naponta finom meleg ételt. Már
éreztem, hogy visszatért a régi
erõm, ismét tudtam örülni! Egyik
éjszaka azonban nagyon rosszul
lettem, de csendben maradtam,
mert nem akartam a háziakat zavarni. Reggelre megajándékoztam
õket hat kicsivel! Három lányom és
három fiacskám született! Volt
öröm! Simogatták, becézték a kicsi-

CS. F.
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Tisztelt Ebtulajdonosok!

kéimet, vizet és finom ételt hoztak
nekem. Rengeteget játszottunk
együtt! Nevetgéltünk, bukfenceztünk, birkóztunk!
A kicsinyeim szépen nõttek, már
önállóan tudtak enni, sokat kergetõztek, néha civakodtak is, próbálgatták, ki az erõsebb. Elnéztem
õket, milyen szép felnõtt állatok
lesznek, csak jó gazdára találnának! A háziak ebben is segítettek.
Kedves embereket hívtak, bemutattak bennünket nekik, a kicsinyeim
pedig kiválasztották a nekik
megfelelõ gazdit.
Ismét egyedül maradtam. Feltört
bennem a régi érzés: Szeretnék hazamenni! Jó volt itt a Szülõotthonban, de most már szeretném a
régi házamat õrizni, a régi gazdámat szolgálni! Itt ugyanis van már
egy házõrzõ, akit Vacaknak hívnak.
Nekem itt nincs dolgom!
Kérek minden embert, aki felismer, szóljon a régi gazdámnak,
hogy nagyon várom! December
közepén megtévedtem, eljöttem
otthonról, de nagyon megbántam. Kérem, fogadjon vissza, adja
vissza a házamat, és az igazi
nevemet!
A „Szülõotthon” elérhetõsége:
30/9242-543.
LÉNA

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.
A Szentendrén lakó 45–65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják õket vizsgálatra, melynek helye:
Jávorszky Ödön Kórház, Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Tel.: 06-27/620-620/1436.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve, 06-1/465-3823.
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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 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 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

EBOLTÁS!
Veszettség elleni eboltás: 3800 Ft
a rendelõmben és háznál egyaránt!
Dr. Schumicky Gábor állatorvos
2000 Szentendre,
Római sánc u. 2/B.
Tel. 06-30-415-9060

Veszettség elleni
kötelezõ védõoltás
3800 Ft-os akciós áron
a rendelõben, kérésre
a helyszínen is
Ivartalanítások, egyéb mûtétek,
mikrocsip behelyezés
Dr. Makay László állatorvos
Sztaravodai u. 42.
Telefon: 26/316-791
Mobil: 70/249-0910
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Nemzetközi fesztivál Szentendrén
Idén július 22-29. között Szentendre ad otthont az unió-szerte nagy hagyományokkal rendelkezõ Európai Népek Fesztiváljának (European Peoples’ Festival). A Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete által, az önkormányzat és más
önkéntesek segítségével szervezett nemzetközi rendezvény részleteirõl március 16-án tartottak fórumot a Városházán.

G

asztronómia, sport
és kultúra egyvelege, színes kiállítások, játékos vetélkedõk, ismerkedés
más tájak sajátosságival – ez az uniós tagországok fiataljainak egyhetes, nemzetközi rendezvénye, a
European
Peoples’
Festival
(Európai Népek Fesztiválja). 2005
óta immáron hat olyan EPF-et
rendeztek, amelyen Szentendre is
képviseltette magát, legutóbb
tavaly az írországi Athlonban.
2009-ben egyhangúlag megszavazott testületi határozat döntötte el, hogy városunk ad otthont
a 2011-es fesztiválnak – ez az EU
soros elnöksége miatt különösen
aktuálissá vált. A határozat szerint a szükséges pénzt a város
biztosítja, de minden erõvel törekednek rá, hogy pályázati források bevonásával csökkenjen az
önrész. Létrejött egy munkacsoport 2010 januárjára, amely tagjainak egy részét Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete (SZNKE), másik részét az
önkormányzat delegálta. – A
2010-es írországi EPF-en dr.
Dietz Ferenc polgármester úr is
kint járt, de az út tanulságairól
sajnos nem történt nyilvános
értékelés. Nem mondatott ki az
sem, hogy az EPF közös rendezvény, és a pénzszerzés feladatait sem osztották fel és jelölték
ki egyértelmûen – kommentálja a
szervezés körüli problémákat
Nyitrai Zsuzsa, az SZNKE ügyvezetõ elnöke, aki ugyanakkor a
fórumon egyértelmûen kiemelte:
a rendezvényt az önkormányzat
és az egyesület együtt hozza tetõ
alá. Tízmillió forint feletti összegre nyújtottak be pályázatot, az
önkormányzat készpénzzel és
helyszínbiztosítással segít, és
minden résztvevõ fejenként 40
eurós regisztrációs díjat fizet,
amelybõl közel hétmillió forint
gyûlhet össze.
A fesztivál hagyományosan ökumenikus istentisztelettel indul,
amelyet vagy a Templomdombon,
vagy a Péter-Pál templomban tartanak majd. A program alap-

vetõen két részre tagolódik: a nemzetek csapatainak egymás közötti sport-, mûvészeti
és gasztronómiai versenyeire, valamint nyilvános fellépésekre, koncertekre, táncbemutatókra
és vásárra. A rock- és más
szórakoztató zenéken, például a
Brains zárókoncertjén kívül a
Söndörgõ, a Borbély Kvartett és
számos más, igényes helyi muzsikus kapott felkérést, hogy
bemutatkozzon a vendégeknek. A
csoportok szerdán buszos kirándulásra mennek, egyfelõl Budapest, másrészt Visegrád-Esztergom irányába.
Valamennyi programra ingyenes
lesz a belépés, az érkezõk több
napi fogyasztása azonban turisztikai szempontból megtérülõvé
teheti a befektetést.
Dr. Török Balázs alpolgármester
elmondta: – A fesztivál elsõdleges
helyszínéül a Postás-strandot
jelöltük ki, ide tervezzük a nagyközönség számára is nyitott programokat. Mivel lehetséges, hogy
nyáron árvíz lesz a területen, B
terv is készült: ebben az esetben a
Püspökmajor lakótelep fölött, a
Kálvária út végén lévõ nyílt területen zajlanak majd az események.
A hangosítást a Rózsakerttel
ellentétes irányban szerelik fel,
hogy minimálisra csökkenjen a
zajterhelés. A Dumtsa Jenõ utca
felújítása miatt az eredeti tervekkel ellentétben az Eurovillage
nevû, nemzeti kulturális sajátosságokat bemutató kiállítás és
vásár is a Postás-strandon kap
helyet. A vendégek zöme az Izbégi
és a Barcsay iskola körülbelül
húsz tantermében lakik majd. A
vizes programokat a Vizes
Nyolcas Uszodában rendezik, a
kosárlabdamérkõzések a Móricz
és a Barcsay iskola pályáin
lesznek, a focibajnokságot pedig
az Izbégi Általános Iskola
udvarán tartják. Mivel a külföldrõl érkezettek gyalog vagy
busszal közlekednek majd, az
autóforgalmat legfeljebb a helyiek
dúsíthatják fel – derült ki az

aggódó helyiek felvetése nyomán.
A környékbeli lakók a fórumon
azt is jelezték, hogy kérik a
szóban forgó napokra a rendõrség
és a polgárõrség intenzívebb
jelenlétét, az egyesület tagjai
pedig ígéretet is tettek a kérés
tolmácsolására. Krizbainé Szabó
Éva, az SZNKE tagja hozzátette,
megpróbálnak buszjáratot szervezni a Barcsayban lakók számára, hogy így is csökkenjen a
gyalogos vonulással járó tömeg.
Az étkezéseket az iskolában,
illetve a Központi Ebédlõben oldják meg. Mivel a szállásokra tilos
ételt és italt bevinni, a vendégek a
helyi éttermekben, vendéglõkben
étkeznek majd – ez a vendéglátósoknak is reményt keltõ információ.
Egy múlt novemberi határozat
szerint a város a teljes költségvetés mintegy harmincötmillió
forintjából hatmillió forintot biztosít a rendezvényre – a szûkös
lehetõségek miatt ennek jelentõs
része vált utóbb természetbeni
segítséggé. A jelenlegi állás szerint az esti eseményeket egy
felkért rendezvényszervezõ cég
segíti jelentõs kedvezményekkel.
A Polgárõrség Szentendre vállalta
a programok teljes körû védelmét,
a standok õrzését, valamint a
folyamatos járõrözést. A szervezõk emellett részletesen tájékoztatják a rendõrséget, valamint az

elõírásoknak megfelelõen az Országos Mentõszolgálat is folyamatos ügyeletet tart a helyszínen.
Körülbelül 6-700 fõ érkezésére
számítanak a rendezõk, akik minden külföldi csoport mellé két-két
idegen nyelven beszélõ helyi
fiatalt állítanak kalauzként. Úgy
tûnik, a várakozásokat biztosan
nem fogják alulmúlni: az idegenbõl érkezõ vendégek már lefoglalták az EPF idõtartamára
Szentendre csaknem összes szállodáját és panzióját, több ország
résztvevõi már megvették a
repülõjegyeket is, és a hírek
szerint nagyon várják az érkezést.
– Ha egy kicsit újra megnyitjuk
a szívünket, ha nem morgunk a
hangerõ és a látogatók miatt, s
megint vendégszeretõk tudunk
lenni, megláthatjuk a népek csodálatosan gazdag kultúráját.
Egyúttal Szentendrének egy
másik arcát mutathatjuk meg,
miközben mi is fiatalodhatunk a
lelkünkben – fogalmazott Kertész
Kata színmûvésznõ, az SZNKE
tagja. – Spanyol-, Lengyel- és
Olaszországban például az elõzõ
fesztiválokon fantasztikus ajándékot kaptunk azáltal, hogy a
helyiek az utcán integetve lelkesen üdvözöltek minket. Olyan
programsorozat ez, amely nem
kerül sok pénzbe, de színt és kitûnõ hangulatot hoz a városba.
BOKOR TAMÁS

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 április 3-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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Jótékonykodtak a csángók táborozásáért
Óriási sikert aratott a diószéni csángó gyerekek részére szervezett március 12-i jótékonysági
koncert, amelynek fõszereplõje a Rajkó zenekar és tánccsoportja voltak. A teltházas estre,
amelynek fõvédnöke dr. Dietz Ferenc polgármester volt, sok száz ember vásárolt támogató
jegyeket, összesen csaknem 900 ezer forintos támogatást nyújtva.
A programot a Keresztszülõk a
Moldvai Csángómagyarokért Egyesület nevében Jolanda Willemse
alelnök és Király Lajos diószéni
falugazda szervezte azzal a céllal,
hogy a befolyt összeggel a diószéni
csángó
gyerekek
táborozását
segítse. Fõleg azokat a gyerekeket,
akik részt vesznek a Moldvai
Magyar Oktatási Programban, rendszeresen járnak magyarórára, de
még nincs Magyarországon fogadott keresztszülõjük. A táborozás
olyan jutalom, amely a gyerekeket
motiválja a tanulásra.
A koncerten a Rajkó zenekar és táncosai mellett fellépett még Csoma
Gergely fotó- és szobrászmûvész,
Petrás Mária diószéni keramikusmûvész és népdalénekes, Orbán
Bori szentendrei kislány, a zeneiskola diákja, a három gyönyörû
népdalt éneklõ diószéni csángó
gyerekek, a székely népmesét mondó Petrás Róbert, valamint Kovács
Krisztián csángó fiatal, aki Magyarországon folytatja tanulmányait. Õ

Pusztinán született, ott járt iskolába, de a gimnáziumot már Csíkszeredán végezte el magyar nyelven. Sorsa az oktatási program
sikertörténete. Külön köszönetet
érdemelnek a gyerekek felkészítõ
tanárai: Szász Erzsébet és Lovász
Mátyás. Természetesen a szentend-

rei fiatal tehetségek is helyet kaptak a mûsorban.
Nem lehet elég korán megtanítani a
gyerekeket arra, hogy adni jó és
nemes dolog, s hogy soha nem
sétálhatunk el mások problémája
mellett anélkül, hogy segítenénk.
Ezek a gyerekek pontosan tudták,
miért szerepeltek azon az estén,
átérezték, hogy mások kevésbé
szerencsések, mint õk, s érzéseiket
teljes mértékben közvetítették a
közönség felé.
Sokan sokféleképpen reagáltak a
koncertre. Volt, akinek a gyerekkora jutott eszébe, akkor érezte azt a
fajta gyermeki õszinteséget és
ártatlanságot, amit a gyerekek sugároztak a színpadról. Orbán Borika és Kovács Krisztián együttes
éneke szinte parancsként hatott:
ezt az ügyet, csángó testvéreink
kultúrájának, hagyományainak s
nyelvüknek a megmentését komolyan kell venni. A Budapest Tánciskola szentendrei néptáncosai
eszközös tánccal szórakoztatták az

egybegyûlteket, de beszélnünk kell
az Izbégi Általános Iskola Petrezselyem néptánccsoportjáról vagy a
Barcsay Jenõ Általános Iskola táncosairól, akik mind a szívüketlelküket adták a közönségnek.
Végül, de nem utolsósorban a Rajkó
zenekar és táncosainak kell elismerésünket kifejezni, mert ezek a
tehetséges fiatalok néha maguk is
segítségre szorulnak, hiszen a kultúra képviselõi nemigen tudják
magukat fenntartani. Gerendás
István igazgatójuk szerint jótékonykodni csak névtelenül és önzetlenül szabad, s ezt a zenekar
évente többször is megteszi. A
jutalom pedig a gyerekek hálája és
szeretete, s ettõl nagyobb fizetség
nem is kell. A koncert végén, a színpadon felvonult összes szereplõ és
a közönség Petrás Mária gyönyörû
énekszavát követve meghatottan
elénekelte a csángó és a magyar
himnuszt.
A koncert nulla forint költséggel
több mint 870 000 forintot hozott a
táborra. Ebbõl már 30 diószéni
csángó gyerek nyaralhat a nyáron.
S miért tudott Jolanda Willemse és
Király Lajos szervezõ ennyi embert
megmozgatni? Talán azért, mert a
jó dolgokra fogékonyak az emberek,
szívesen összefognak, ha kell.
- TB -

90 milliós tudásexpressz
közeledik Pest megyében

A Társadalmi Megújulási Operatív
Program pályázati kiírására a
szentendrei Pest Megyei Könyvtár
vezetésével, az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtár, a gödöllõi Városi
Könyvtár és Információs Központ, a
Damjanich János Általános Iskola
és a váci Katona Lajos Városi
Könyvtár konzorciumot alakított és
sikeresen pályázott a „TudásdepoExpressz” – A könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési
szerepének erõsítése az élethosszig
tartó tanulás érdekében címû programra. A projektben együttmûködõ
partnerként részt vesznek a konzorciumi helyszínekrõl még nem
említett általános iskolák, közgyûjtemények és a Pont Kiadó is.

8

A program átfogó célja az új tanulási lehetõségek és formák elterjesztése, az oktatási és kulturális
intézményrendszer közötti együttmûködés újszerû útjainak kiépítése.
Kiemelt cél olyan szolgáltatások
fejlesztése, amelyek elõsegítik az
egyenlõ esélyû hozzáférést a tanulás és képzés lehetõségeihez,
valamint az elektronikus információkhoz.
A pályázat célközönsége kiemelten
a 6-14 éves gyermekek és a velük
kapcsolatban élõ szülõk, tanárok és
hátrányos helyzetûek – romák,
sajátos nevelésû igényûek, siketek.
Az „expressz” 2009. szeptember 1jén indult útjára. Az olvasási
kultúra fejlesztésére kidolgozott
feladatokat három nagy részre osztották: Az olvasóvá nevelést segítõ
programok, Az informális tanulást
támogató feladatok, A hátrányos
helyzetûek kedvezõbb szituációba
kerülésének elõmozdítását megvalósító teendõk. Ennek ellenére
nem zárták ki az átfedést sem a
feladatok között.
Az informális tanulás támogatását
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célzó, egyéves, konkrét tudományterületeket érintõ négy program
közül háromnak köze van az iskolai
tantárgyakhoz. A Természet Kalendáriuma elsõsorban földrajzi, biológiai témájú. Az évszakos változásokhoz kötött természetismereti,
néprajzi, kultúrtörténeti barangolás
a természetben és a könyvtárban. A
rejtélyek és rejtvények a matematikában programban a gyermekek
matematikai és logikai készségét,
míg a Diótörõ-fejtörõvel – a zene és
az irodalom összekapcsolásával – a
résztvevõk zenei és számítógépes
ismereteit kívánták mélyíteni. A
legjobb eredményt elérõ diákok
között, mindhárom kategóriában
díjakat osztottak ki: könyvtári
ajándékcsomagot, könyvvásárlási
utalványt, operaházi belépõt.
Az éves vetélkedõ utolsó fordulójára a Pest Megyei Könyvtárban
került sor március 2-án. A résztvevõ
iskolákból a legjobb eredményt
elérõ tanulókat várták ide lekváros
kenyérrel, aprósüteménnyel, málnaszörppel és persze sok-sok
szeretettel. A remek hangulatról

Zombori Ottó csillagász gondoskodott. Lehengerlõen humoros és
gondolatébresztõ elõadásában az
élet nagy kérdéseirõl – mint az
emberi világkép evolúciója, a halál
kérdése vagy az örökzöld férfi-nõ
párharc - ejtett szót. Tanárember
lévén még házi feladatot is adott
vendégeinek, a kötelezõ olvasmányokról nem is beszélve. Ezután
következett a célegyenest jelentõ
kérdezz-felelek játék a döntõsöknek, melybõl végül a szentendrei II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium tanulója, György Dorka
kerül ki gyõztesen.
Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, nem fél
attól, hogy az olvasás kimegy a
divatból, mert ha a számítógép
képernyõjén is, de mindenképpen
betûkkel találkoznak a fiatalok.
Azzal azonban mindnyájan egyetérthetünk, hogy ugyan az interneten ma már bármit megtalálunk,
néha mégis könnyebb, biztosabb
egy lexikont leemelni a polcról.
DÓKA BALÁZS

VÁROS

2011 a kémia nemzetközi éve Szentendrei tudósé
Az ENSZ 2008. december 30-i határozatában rögzítette, hogy a 2011es év a „Kémia Nemzetközi Éve” lesz, melynek jelmondata: „Életünk és
jövõnk, a kémia”. 2011 Marie Curie kémiai Nobel-díjjal való kitüntetésének centenáriumi éve.

A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) felhívására egy iskolai kísérletakcióval indult el a „Kémia Éve” események magyarországi programsorozata, melyhez a Móricz Zsigmond Gimnázium is csatlakozott. Az
akció mottója: Vízzel tüzet – tûzzel vizet.
Az akcióhoz csatlakozott 285 iskolával együtt január 26-án kísérleti
bemutató zajlott az iskola aulájában. A kísérleteket Maknics Gábor
tanár két kémia OKTV döntõs tanítványával, Lengyel Márton és Tamás
Zsolt 12/A (reál) osztályos tanulókkal együtt mutatta be.
TAMÁS ZSOLT
LENGYEL MÁRTON

Iskolai jelentkezések: március 30-31.
Március 30-31-én minden tanköteles korú tanuló szülõjének a körzeti
általános iskolába kell jelentkeznie gyermeke számára elhelyezésért.
Amennyiben nem a körzeti iskolába kérik azelhelyezést, azt közölni
kell, illetve meg kell jelölni azt az intézményt, ahová adni szeretnék.
Ha nem a városi iskolák valamelyikébe akarják adni a szülõk gyermeküket, akkor távozási papírt kapnak.
Amennyiben a tanköteles korú gyermek nem iskolaérett, az errõl szóló
óvodai véleménnyel, Nevelési Tanácsadóból származó véleménnyel
szintén jelentkeznie kell a szülõnek a körzeti iskolában, abban az esetben is, ha szakértõi véleményeket késõbb kapja kézhez.

az „agykutatás Nobel-díja“
Somogyi Péter akadémikust a dániai Grete Lundbeck
Alapítvány Agykutatási díjjal (The Brain Prize) tüntette ki
A Népszabadság március 5-én adta hírül, hogy
három világhírû magyar kutató nyerte el az
„agykutatás Nobel-díjának” is nevezhetõ The
Brain Prize elnevezésû kitüntetést. Név szerint:
Buzsáki György, Freund Tamás és a szentendrei
Somogyi Péter a díjazott. Az ABC-sorrend nem
jelent rangsorolást, mert mindhárom kutató
világszínvonalon egyenrangú. Nekünk, szentendreieknek azért jelent osztatlan örömet a hír, mert
Somogyi Péter akadémikus Szentendrén született, a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban érettségizett, és a mai napig támogatja a szeretett alma
matert.
Hogy fogalmat alkothassunk a fent nevezett tudományos díjról, el kell
mondani, hogy ezt a rangos dániai kutatási díjat elsõ ízben május 2-án
adják át a magyar kitüntetetteknek. A díj összege egymillió euró, tehát
igen jelentõs, alig marad el a Nobel-díj összegétõl.
Elgondolkodtató, hogy miért éppen magyar tudósok kapták elõször ezt
a rangos kitüntetést. Azért, mert a magyar agykutatás évtizedek óta
világszínvonalú. És a magyar kutatók akkor is megtalálják az
együttmûködés módját, ha nem egy országban dolgoznak. Freund
Tamás Budapesten, Somogyi Péter Oxfordban, Buzsáki György az USAban él és alkot. Somogyi Péter az Oxfordi Egyetem professzora,
kutatóintézeti igazgató, az Angol Királyi Akadémia (Royal Society) rendes tagja, aki több évtizedes munkássága alatt már számos rangos
kitüntetést vehetett át: amerikai Herrick-díj 1984, a Cajal Club Krieg
Díja 1991, S: Palay Díj 2010. Az 1981-87-es idõszakban Somogyi Péter
volt a nemzetközileg legtöbbet idézett magyar tudós.
A Kossuth Rádió március 8-án sugárzott interjút a három tudósról.
Somogyi Péter hangsúlyozta, hogy a kutatóknak nem versengeni,
hanem együttmûködve kell végezniük kutatásaikat, mert a feladat, az
agyi mûködés feltárása normális és kóros állapotban, csakis kooperációban lehet hatékony. Somogyi Péter arról is szólt, hogy szakmai
pályájának elindításában dr. Benedeczky Istvánné tanárnõ (Móricz
Zsigmond Gimnázium) és férje volt az elsõ kezdeményezõ. A speciális
idegtudományi útravalót (koncepciót!) Szentágothai János professzortól kapta meg. A tanítvány Freund Tamás akadémikus Somogyi Péter
laboratóriumában, majd ugyancsak Szentágothai János aspiránsaként
jegyezte le magát az idegtudománnyal.
Szívbõl gratulálunk mindhárom kitüntetettnek, s azt kívánjuk nekik,
hogy áldásos kutató munkájukat jó egészségben, még sokáig sikeresen
folytathassák.
BENEDECZKY ISTVÁN
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ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI

Emelt szintû helyesírás?
A patak partján menve hatalmas táblára lettem
figyelmes, a még lombtalan tavaszi fák ágai közt
próbáltam kibetûzni a feliratot: „Emelt szintû járóbeteg
ellátó központ kialakítása Szentendrén” –, elõször
csupán ennyit tudtam elolvasni: „Emelt szintû járóbeteg…”
Az építkezésnél sárga toronydaru nyújtózik az égbe,
sejthetõ, hogy több szintes épület készül, így hát a járó
betegnek is föl kell valamilyen szintre, emeletre caplatnia majd – gondolom, azért járó beteg. Mindenesetre el
fogják látni a baját, hiszen, hála Istennek, ellátó
központ lesz itt, olvasom tovább örömmel, mert az
utóbbi idõben csak „centrum”-nak szoktak mondani

mindenfélét – atlétikai centrum, humán centrum, magazin centrum, marketing centrum, otthon centrum,
távcsõ centrum, vonalkód centrum és így tovább
végeláthatatlan sorban – azt gondolva, azzal emelik a
központ szintjét… Itt tehát „ellátó központ” lesz,
rövidebben mondva – ha jól sejtem – orvosi
szakrendelõ.
Továbbá azt is vélem, hogy nem a járó betegek szintjérõl van szó, hanem a majdani szakrendelõérõl.
Lehetett volna mindezt félreérthetetlenül is írni, ekként
például: „Emelt szintû járóbeteg-ellátóközpont”, vagyis
mindössze egy kiskötõjel kellett volna és alapszintû
helyesírás-ismeret. Persze még egyszerûbb megoldások
is vannak, „Itt épül az új orvosi szakrendelõ”, vagy
„Szakrendelõ-építés”. A színvonalra voltaképpen
fölösleges utalni, hiszen jó bornak nem kell cégér…
Persze másutt is van hasonló és némiképpen komikus
felirat. Láttam már „emelt szintû idõsek otthona”
kiírást is, de máig nem tudom, milyen lehet az emelt és
a nem emelt szintû idõs ember. Bizonyára „idõsek
emelt szintû otthona” lett volna szerencsésebb. (Persze
lehet arra gondolnunk is, hogy az efféle otthonban
csupa krõzusi vagyonú nyugdíjas él, ami nem éppen
valószínû.)
Láttam már aranybetûs fekete táblát „Gyermek házi
orvos” – akihez azért sem járóbetegként, sem fekvõbetegként nem kívánkoznék, hiszen gyermek lévén
aligha végezte el az orvostudományi egyetemet. Ha
pedig „gyermek háziorvos” rendel, én nem volnék már
hozzá való.
BÜKY LÁSZLÓ

10

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM  2011. MÁRCIUS 25.

Félszázados a Görög Kancsó
ROGER MOORE IS SZERETI

Ha valaki meghallja Szentendre nevét, a Görög Kancsó Étterem nagy
eséllyel beugrik neki. Ez a márkanév „keményvalutaként” mûködik a helyi
vendéglátásban. Akik 20-30 éve jártak itt, sokszor újra eljönnek, pusztán
azért, mert a hely maradandó kellemes emlékeket hagyott bennük. Szalai
Péterrel, az étterem tulajdonosával emlékeztünk meg a félszázados
jubileumról.
 Minek köszönhetik, hogy a szentendrei és országos viszonylatban
is közkedvelt étterem fél évszázada töretlenül tartja magát?
A kezdet kezdetén az segített, hogy nem
volt a városban túl sok vendéglátóhely.
Szerencsénk volt az elõzõ tulajdonosokkal is, hiszen bár voltak viszontagságos idõk, de mindegyik üzemeltetõ a
szívén viselte az étterem sorsát, és kivétel nélkül becsülettel, lelkiismeretesen
végezték a dolgukat. Amikor nyolc évvel
ezelõtt átvettem az éttermet, a tradicionális magyar konyha volt a fõ profil,
és bár voltak görög ételek is az étlapon, a
Görög Kancsó nevet inkább csak az
utcanév miatt viselte. Nem sokkal késõbb
ráerõsítettünk a görög profilra. Be kell
vallanom, ez nem volt valami kockázatos
vállalás, mert a görög konyhát mindenki
szereti.
 Mostanság valóban minden
sarkon lehet gyrossütõt találni.
Mégis miben különleges a Görög
Kancsó?
Törekszünk arra, hogy csak minõségi
alapanyagokkal dolgozzunk. Teljesíteni
bizony nem egyszerû, mert a görög nagykereskedések eléggé „nagyvonalúan”
mûködnek, beengedik a silányabb árut is.
Elõfordult, hogy Ausztriáig mentünk alapanyagért, de megéri, hiszen egy görög
étterem mazsolabor nélkül olyan, mint a
magyaros csárda gulyásleves nélkül. Talán
a kiváló alapanyagoknak is köszönhetjük,
hogy illusztris vendégek is megfordulnak
nálunk. Köztük van például Roger Moore,
aki még a vendégkönyvbe is kedves sorokat írt, és az egész kíséretét elhozta, felborítva az elõre tervezett programját.
 Tavaly komoly felújításba fogtak, de már korábban is különleges
volt a hely atmoszférája.

Sokan emlékezhetnek rá, hogy a Görög
Kancsó belsõ falait egykoron Szánthó
Imre festményei díszítették, de a késõbbi
felújítások során ezeket a freskókat
nagyrészt felszámolták. Mindössze kettõ
maradt meg, ezeknek emléktáblát állítottunk, és szépen kivilágítottuk. Olyanok is
járnak hozzánk, akik a Szánthó Imreképeket keresik. Tavaly például volt egy
diákcsoportunk, amelyiknek a kísérõ
tanárnõ megmutatta a két megmaradt
alkotást.
 Hogyan ünneplik az ötvenéves
jubileumot?
Nehéz megmozgatni az embereket, de
akit többször látunk, azt díjazzuk. A
rendszeres látogatóinknak a törzsvendég-kártyánk 10% kedvezményt ad.
Nagy étlapváltásunk évente szokott
lenni, a menünk hetente változik, hogy
az se „unatkozzon”, aki sûrûn betér.
Három hete a Gyulai Pálinka Manufaktúra pálinkafõzõ mesterét láttuk
vendégül, aki meghívott zenészekkel
élõzenés pálinkakóstolást rendezett.
Nyáron, ha a Duna-korzó felbontása
megengedi, görög táncházat és élõzenés
estéket tartunk majd. Tervezünk majd az
év során 50 éves menüt is, fél évszázaddal ezelõtti árakon.
 Hogyan tûrték a sokat emlegetett válságot?
Magunk is meglepõdtünk, hogy a korzón
felállított télikerttel mennyire jó szezont
zártunk. A belváros mûemléki védelem
alatt áll, ehhez próbáltunk igazodni a
fából készült szép, esztétikus alkalmatossággal. A gát átépítése, amelynek
jó része várhatóan még az idén lezajlik,
persze durván beleszól a tervekbe és a
forgalomba is, de reméljük a legjobbakat.
- BT -
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Március 23.: Hamvas Béla születésnapja
(1897-1968)

N

agyon szerette Szentendrét. Eleinte a szabadidejét töltötte itt, majd
1948-tól, amikor könyvtárosi
állásából menesztették, éveket
élt itt. Kapcsolatban volt a
szentendrei mûvészekkel, errõl
tanúskodik a feleségével, Kemény Katalinnal közösen írt
Forradalom a mûvészetben címû munkájuk. Itt írta számtalan esszéjét és nagy regényét,
a Karnevált is, miközben
kertészkedéssel próbált nehéz
anyagi helyzetükön javítani.
Barátaihoz írt levelei is bizonyítják ezt a kötõdést a városhoz, a környékhez, de azt
is, mennyire meg tudott küzdeni a nehéz életkörülményekkel, hogyan merített erõt a természetbõl, milyen
õszinték voltak emberi kapcsolatai. Ezekbõl a levelekbõl közlünk néhány idézetet Dúl Antal, a jogutód
engedelmével. Hamvas Béla levelezését jelenleg
dr. Danyi Zoltán rendezi sajtó alá, és meg is fog
jelenni könyv formájában az életmû sorozat 25.
köteteként, a Medio Kiadó gondozásában. Reméljük
hamarosan, mihelyt sikerül elõteremteni a nyomdai
költségek fedezetét.
„Kedves Barátom!
Ilyen tájban, május végén és június elején rendesen
lopok magamnak kis idõt, hogy megszökjem a városból és elmerüljek a természetben, amely ilyenkor fejti
ki legnagyobb pompáját madárdalban, virágban,
rovarzsongásban, lombos fában; eper- és cseresznyeérés idején rendesen kimegyek sógorom kis házába
Szentendre mellett, a Kõhegy oldalába, a várostól
egy órányira, és ott élek, ameddig csak a lehetõségek
engedik. Még most is ott lennék, de szabadságom
letelt. Elõször tizenkét napig voltam, június elejéig,
most újabb négy napot loptam hozzá. Már ettem
friss epret és cseresznyét, a borsó és az egres is ehetõ
volt, magam fõztem, takarítottam, vizet hordtam a
forrásról, fát vágtam, kapálgattam a kertben, és
nagy sétákat tettem a Kõhegy északi lejtõjére, ahol
fehér anemonák, harangvirágok, margaréták dúsan
virágzó réteken pompáznak, és fölöttük fenyõerdõben lehet heverni és az eget nézni, miközben
rigók énekelnek, és kakukk szól.
(Gulyás Pálnak, 1941. június 16.)
Ismered az imára éhes embert? Aki olyan idõre vár,
hogy reggel fél hattól este kilencig fohászkodásszerû
állapotba jusson. Ilyen vagyok most – ima lesz számomra minden lépés, minden nézés, hang, étel – s
majdnem mindegy, milyen helyen vagyok. De Szentendre szép, és a fenyõk tövében júliusban kabócák
szólnak, ha behunyom a szemem, azt hihetem, közel
van a tenger.
(Gulyás Pálnak, 1941. június 28.)
Amit csinálni szeretnék, az egyetlenegy: mindabból,

amit valaha is gondoltam, egy
szemernyit realizálni. Egy kis
jót tenni valahol valakivel, egy
kis világosságot hozni annak,
akinek szüksége van rá, egy
kis áldozattal megmenteni
valakit, akinek sorsába ez van
írva. Néhány barátommal beszélgetni, hallgatni és imádkozni. Már évek óta komolyan
csak a szentkönyvek érdekelnek, a Biblia, a szúfik, a
hásszidok, az upanisadok,
a zen, a mahájána, a Pert em
heru. Néha azt gondolom, hogy
következõ inkarnációmra készülök, mert azt nagyon jól
meg akarom csinálni. – Hogy
mikor megyek Pécsre? Nem
tudom. Az elmúlt nyáron sógorom révén egy kis szentendrei gyümölcsöshöz
jutottunk, elragadóan szép helyen, hegyoldal a
Duna fölött, teljesen szabálytalan, abszolút irracionális kert, majdnem japán, szakadékkal, lépcsõkkel, teraszokkal, árokkal, fennsíkkal, elképzelhetetlenül elhanyagolt állapotban, mert tizenöt
éve kapavágást sem tettek benne. Szeptemberben
három hetet dolgoztam itt, a kõfalakat újra felraktam, az árkot kitisztítottam, a lépcsõket megjavítottam, új kõlépcsõket építettem, a gyümölcsfákat
megtisztítottam, a szárazakat kivágtam, a gyomot
kiirtottam, és sokat ültem fent a diófa alatt füstölve,
és lenéztem a vízre. Feleségem szeretné, ha kis
nyaralócskát tudnánk építeni, de ha az Ég nem küld,
még sátrat sem tudunk venni.
Írj néha, ha gondolsz rám. Én a magam részérõl nem
hiszem, hogy el foglak hagyni.
(Várkonyi Nándornak, 1960. december 11.)
Jelenleg cseresznyét szedek, és cipelem be Pestre,
mert itt Szentendrén vízvezetéket kapunk, de ez tekintélyes anyagi megterheléssel jár – pénzre van
szükség és ezért kupeckedek, türelmetlenül, s ezért
nem is jól, de mégis. Sokat dolgoztam a kertben,
szívesen, sõt örömmel. Kedvvel is, mert Kató néhány
hét óta szemmel láthatóan gyógyul, s most azon törjük fejünket, hová mehetne el egy hónapra, de
Sopron, Kõszeg, ami számításba jönne, nehéz eset.
Szentendre nem jó, mert forró, ezen kívül a házat,
ahol évekig laktunk, eladták, most egy kis cselédszobában élek, amely számára szûk. Hallgatásommal megbántottalak, s ezért, kérlek, bocsáss
meg nekem. Hidd el, szívemben irányodban semmi
sem változott, sõt. Tudod, hogy az életszerû dolgok
növekszenek. Így növekszik baráti hûségem irányodban. Minden egyéb mellékes, még az akváriumbeli
zavar is. Majd megoldódik. Ne legyen gondod miatta. Hidd el, gyermekkorom óta mindig voltak mély
barátságaim, egyet sem felejtettem el, és ha lesz
mentségem utolsó ítéletkor, az egyik egész biztosan
az, hogy barátaimat szerettem. Ezzel a szeretettel
ölel: Béla.”
(Németh Ferencnek, 1964. június 14.)

Erdély, ahogy én
látom II.
Sipos József erdélyi származású orvos, mûvész,
mûgyûjtõ folytatja az erdélyi
kalandozást: március 31-én,
csütörtökön 19 órakor
szeretettel vár mindenkit a
vetített képes elõadására a
Pest Megyei Könyvtár
olvasótermébe, a Szentendre
Szalon rendezvényére. A szalon tagjai a szokásos idõben,
18 órakor már ott lesznek a
Szántó Piroska-teremben. Az
est háziasszonya ezúttal is
szalonteával várja a
vendégeket.

Határ-sáv
Nagy Barbara kiállítása március 20-án nyílt meg a Vajda
Lajos Stúdióban (Péter-Pál u.
6.). A kiállítás megtekinthetõ
április 10-ig, pénteken 13-17,
szombat-vasárnap 10-17 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 életmódra
nevelésére fordítják.
Zene: a 60-90-es évek zenéje
– Mr. DI. (Dankovics István)
lemezlovas. Részvételi díj:
3000 Ft. Báli ruha nem
kötelezõ. Az italfogyasztásról
egyénileg kell gondoskodni.

Ízig-vérig Nõ
vagyok?!
Beszélgetéssorozat a Kis
Kópé Kuckóban (Dunaár u.
1., a révállomással szemben)
szerda esténként 18.30-kor.
A következõ idõpont: március
30. Vezeti Füzes Fruzsina, a
Dunakanyar Társkeresõ
vezetõje, párkapcsolati és
válási mediátor.
www.ujrakezdes.hu.
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Zöld lámpára várnak
A RÉGI EGÉSZSÉGHÁZ SORSA MÚLHAT A CIVILEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMÛKÖDÉSÉN

Ifjúsági házként és mûvésztelepként éledhet újjá a tüdõgondozó épülete, csak megfelelõ civil
akarat és városi együttmûködés kell hozzá – állítják fiatal mûvészek. Kecskés Tibor, a Forgács
Mûvészeti Társaság és Alkotómûhely Egyesület elnöke, Kauroch Márton projektvezetõ és
Kubatovics Áron, a Tizenegylet vezetõje beszélt a tervrõl, elõször a nagy nyilvánosság elõtt
lapunk hasábjain.
 Miért éppen a Forgács
Társaság vágott bele a régi
egészségház hasznosításának
tervezésébe?
KT: Az egyesületünk, amely az
utóbbi idõben egyre jobban „benyomult” Szentendrére, sok más helyi
szervezõdéssel áll aktív kapcsolatban. 2004-ben baráti társaságként
felolvasóestekkel indult a csapat,
majd számos mûvész csatlakozott
hozzánk, és végül összmûvészeti
közösséggé fejlõdtünk. 2005 óta
rendszeresen elõfordulunk különbözõ mûvészeti rendezvényeken,
2009-ben például a SZAFT, a
Szentendre Art Fest meghatározó
programjaiban mûködtünk közre.
Mindemellett természetesen nem
egyedül vágtunk neki a feladatnak,
hiszen ezt nem is gyõznénk, hanem
a Tizenegylettel, a Szifonnal, fõként
Pacsika Máté és Heves László segítségével, valamint számos helyi
civillel karöltve.
 Mûvészteleppel kombinált
ifjúsági házat álmodtatok a
fõút melletti belvárosi épületbe. Miért van szükség a
meglévõ mûvésztelep mellé
még egyre?
KÁ: A szentendrei fiatalságnak
helyhiánya van. Ez részben annak
köszönhetõ, hogy nem mûködik a
belvárosban komplex szórakoztató
központ, mivel nincs rá alkalmas,
zajvédett helyszín. A mûvészek
városa így egy idõ után elakadhat a
fejlõdésben, ha e téren nem történik
változás. Kiváltképpen a fiatal,
nagyjából 25-40 év közötti mûvészeknek nincs megfelelõ terük.
Számukra, a közvélekedéssel ellentétben, nagyon kevés lehetõség
adódik az alkotásra és a megjelenésre, ehhez a meglévõ mûvésztelep nem elegendõ. Ráadásul nemcsak a képzõmûvészekrõl van szó:
rengeteg szentendrei zenekar létezne, ha lenne egy hely, ahol
elõtérbe tudnak kerülni, ahol elérhetõ áron bérelhetnének próbatermet, és ahol jól szervezett kö-

rülmények között koncertezhetnének. Éppen ezért egy folyamatosan pezsgõ, nyüzsgõ épületet
képzeltünk el.
 A ház hasznosításának
ötlete viszont nem új keletû.
KM: A Tizenegylet valóban beadott
három évvel ezelõtt egy pályázatot
az épület hasznosítására. Kubatovics Áron képviselte a meglévõ
terveket, mi pedig azóta is terelgetjük a projektet az új ötletekkel.
KT: Úgy látjuk, hogy csaknem nullszaldóra ki lehet hozni a mûködést.
Ha ez a ház valahogyan egészségesebb állapotba hozható, kiállítások,
koncertek tarthatók benne, fiatal
mûvészeknek „ifjú mûvésztelepként” mûtermet biztosíthat, és szállásként is mûködhet. Fotólabort,
zenekari próbatermet képzelünk el
itt, a Bogdányi utcában a helyi
lakosokkal sok vitát kiváltó Performance Fesztivált is ide lehetne
hozni. Boltot is nyithatnánk, és
drogprevencióval is lehetne foglalkozni.
KÁ: Kimondottan alkalmas a
helyszín az ilyen jellegû elképzelések megvalósításához: központi
helyen fekszik, mégis tisztes távolságban a lakóházaktól. Az épület
mûemléki védelem alatt áll, ennek
ellenére egyszerûen nem szerepel a

Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégiában. November környékén,
amint az új szakorvosi rendelõ
átépítését befejezik, ez kiürül,
hiszen elköltözik a fogászat, a bõrgyógyászat és a tüdõgondozó is.
Ezért szeretnénk értelmes hasznosítási lehetõséget kínálni a városnak. Az állapota miatt két-három
éven belül sajnos mindenképpen
jelentõs összeget kell rákölteni,
amit kizárólag pályázati forrásból
tudunk elõteremteni. Csupán a
tetõszerkezet helyrehozatala 300
millió forintot igényel. Égetõen
fontos, hogy minden szóba jöhetõ
partnert megnyerjünk magunknak.
 Ha a szép elképzelések megvalósulhatnának, hogyan nézne ki új köntösében a régi
egészségház?
KÁ: A három évvel ezelõtti tervben
még azzal számoltunk, hogy az
épület fele áll üresen. Akkor a
tetõtér beépítését, a pincerész
hasznosítását és a fõút felõli földszint néhány szobáját „használtuk
fel”. Az akkori terveket Szuromi
Imre készítette, és a város azóta is
évrõl évre frissíti. Az önkormányzatnál szeretnének kezdeni
vele valamit, de önerejükbõl nem
tudnak. Több ezer négyzetméteres
összterületrõl beszélünk, tehát a

projekt igen nagy. A padlástér
beépítése három évvel ezelõtt 380
millióba került. Jelenleg viszont
nem feltétlenül a padlástér hasznosításában gondolkodunk, hanem
az alsóbb szintekkel vannak terveink.
 Tapasztaltatok ellenérzéseket az idõsebb mûvészgeneráció részérõl?
KM: Ellenkezõleg: az idõsebb
mûvészek közül igen sokan a támogatásukról biztosítottak bennünket.
Február közepén aláíróívet adtunk
be az önkormányzathoz, amelyen
sokan közülük tanúsítják is a pozitív szándékukat.
 S hogyan viszonyul az önkormányzat a grandiózus elképzelésekhez?
KÁ: Az ifjúság továbbra sem adta
fel a lelkesedést. Polgármester úr
már 2006-ban is a támogatásáról
biztosított, 2010-ben pedig megerõsítette a szándékát egy ifjúsági
ház és drogprevenciós központ
kialakításáról. Aztán az ennek
érdekében beadott norvég pályázatot nem nyerte meg a város, ezért
megállt a munka. Nem várjuk, hogy
a hivatal oldja meg a problémákat,
tudjuk, hogy nekünk kell kikaparnunk a gesztenyét. Egykor a
P’Art Mozi is így indult, lelkes
civilek összefogásából. Nem akarjuk viszont, hogy a ház a mozi
mintájára egy idõ után az önkormányzat kényszerbõl átvett intézményévé váljon, mert biztos,
hogy nincs elég pénze az eltartásra.
Meg kell maradnia a civilek
kezében, és mûködtetni kell.
 Készítettetek költségvetési
tervet a mûködtetésrõl?
KT: Konkrét üzleti modell kialakításánál még nem tartunk, de elképzeléseink vannak. Ezek alapján
a bevételtermelõ tevékenységek tartanák el a többi tevékenységet. Az
elõbbi kategóriába tartozik a hostel,
a próbaterem, a vendéglátóegység,
a mûvészek költséghozzájárulása,
az utóbbiba a színpad, a kiállítások
és az egyéb alkalmi rendezvények.
Sok hasonló kezdeményezés hullott
már szét megfelelõ megállapodások
hiányában. Az elsõ és legfontosabb,
hogy az önkormányzat és a leendõ
mûködtetõ között kölcsönösen
elõnyös megállapodás szülessen.
Ez ügyben egyértelmû zöld lámpára
várunk.
BOKOR TAMÁS

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

Ügyvezetõi pályázat

Február 9. és 18. között a Duna-parton sétálhattunk a V-8 kiállítótermében. Természetesen csak a
képek között. Aladics Antal festõmûvész, grafikus
Csend-élet – képek a szigetrõl címû tárlatán. Az
évek óta Tahitótfaluban élõ festõmûvész alkotásainak fõ témája a Szentendrei-sziget. Természeti
képein levelek, faágak, homokzátonyok, hínárok,
kagylók, kavicsok, a víz hordalékai jelennek meg.
Ember és természet végtelenül szoros együtt-

élésének jelei ezek a durva zsákvászonra festett
képek. Aladics Antal mûvei láttán olyan érzésünk
támad, mintha a Duna-parton sétálnánk a partra
vetett kagylók és kavicsok között, homokzátonyok
mentén. Mintha egy pillanatra kimerevítenénk az
idõt, mintha egy szeletét látnánk a természet õszi
vagy tavaszi látványának. Puha, szép színeit, változatos, vonzó formáit. A természet határtalan változatossága keltette aszszociációk elevenednek
meg a falakon.
RAPPAI ZSUZSA

Koszorúzás
A magyarországi deportálások megkezdésének
emléknapja alkalmából április 15-én, pénteken fél
11-kor megkoszorúzzák a Petõfi utcai egykori jesiva (zsidó iskola) falán lévõ két emléktáblát. A
megemlékezésen közremûködik Iványi Gábor
lelkész, Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga
fõkántora és Nemesházi Beatrix. Az eseményre
tisztelettel hívunk minden szentendrei polgárt.

Szentendre Város Önkormányzat
pályázatot hirdet a Szentendrei Teátrum
igazgatói teendõit is ellátó Szentendrei
Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság ügyvezetõi
munkakörének betöltésére
Az ügyvezetõ a társaságot egyszemélyben vezeti.
Feladata elsõsorban:
• a társasági szerzõdésben, közmûvelõdési megállapodásban és az alapítói határozatokban rögzített
feladatok ellátása,
• a Társaság eredményes mûködtetése,
• részletes üzleti terv kidolgozása,
• beszámolás a társaság mûködtetésérõl a
közmûvelõdési megállapodásban foglaltaknak
megfelelõen éves számviteli beszámoló és
közhasznúsági jelentés keretében,
• külsõ források: pályázatok, szponzorok bevonása
• helyi mûvészcsoportokkal kapcsolattartás, konzultáció
• sikeres kulturális marketing
• nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, a
képzõ- és színházmûvészeti hagyományokra tekintettel
A vezetõi (ügyvezetõ igazgatói) munkakör
betöltésének feltételei:
• a Társaság cégkivonat szerinti alaptevékenységeinek
(alkotómûvészet, elõadó-mûvészet, mûvészeti
kiegészítõ tevékenység, stb.) megfelelõ szakirányú
felsõfokú végzettség és
• legalább öt éves szakmai gyakorlat
• legalább egy világnyelv legalább középfokú ismerete.
A pályázati dokumentáció kizárólag írásban,
a doka@ph.szentendre.hu e-mail címen, vagy
a (26) 310-726 faxon kérhetõ, melyen kérjük megjelölni, hogy „Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetõi
pályázat”, továbbá a pályázó nevét, postacímét,
telefonszámát, fax számát és e-mail címét.
Benyújtási határidõ: a pályázati kiírás Nemzeti
Erõforrás Minisztérium honlapján http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium való megjelenését követõ 30. nap, ha ez nem munkanap, akkor
az ezt követõ elsõ munkanap 12.00 óra.
A benyújtás helye, módja: Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Szentendre, Városház
tér 3. I. emelet központi iktató, munkanapokon 08.0012.00 óra között.

SZENTENDREI
TAVASZI FESZTIVÁL
2011. 03.18 – 04.02.
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

játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék
KÉPRÕL KÉPRE
tavaszinapok_B2_plakat.indd 1

Közel negyven év után, 2011.
januárjában megújult a Kovács Margit
Kerámia Kiállítás. A mûvésznõ életmûvét a
korábbitól eltérõ látószögbõl mutatjuk be,
olyan mûveket is szerepeltetve, amelyek
eddig a nagyközönség nem láthatott.
Válassza ki a három kerámia közül
azt, amely nem szerepelt a régi
állandó kiállításon!
A helyes megfejtõk között 2 db belépésére
jogosító tiszteletjegyet sorsolunk ki a
Kovács Margit Múzeumba. A válaszokat
kedd estig várjuk a következõ e-mail címre:
erdelyi.nora@pmmi.hu.
A múzeum minden nap 10 és 18 óra között
látogatható. Honlap: www.pmmi.hu
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL
Eladó: babaetetõszék (Ikea) 4
ezer Ft, biztonsági rácskapu (fa)
9 ezer Ft, összecsukható
babakocsi 3 ezer Ft, gyerekágy
baldachin (sötétkék, Ikea) 2 ezer
Ft, biciklire felszerelhetõ
gyerekülés+2 db sisak, 8 ezer
Ft/db. Tel. 06-30-823-4454.
1992-es Honda Spada 250 motor
eladó. Keveset futott, megkímélt
állapotban. Ára: 290 ezer Ft. Tel.
06-30-951-5606.
1999-es VW Passat kombi 1,9
tdi eladó, normál állapotban,
vonóhoroggal, sebváltózárral. Ár.
1,2 millió Ft. Tel. 06-20-4950144.

ÁLLÁS
Szentendrei székhelyû nagykereskedelmi cég keres könyvelõ
munkatársat általános könyvelõi
(egyéb adminisztrációs, levelezési) feladatok ellátására. Angol
nyelvtudás elõnyt jelent. Szakmai
önéletrajzot (jövedelem igény megfogalmazásával) a
konyveles@keeway.hu email
címre kérjük.

A Rab Ráby vendéglõbe szakácsot és felszolgálót (gyakorlottat) állandó munkára felveszünk.
Bérezés megegyezés szerint. Tel.
06-20-980-9274, 06-30-3405706.

ÁLLÁST KERES
Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal, referenciával. Tel. 06-20391-1373.
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.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
informátort keres határozott
idõre, részmunkaidõben. Bõvebb
információ: Horváth Anita marketing és kommunikációs igazgató: horvath.anita@sznm.hu.
Kertészkedésben jártas munkatársat keresek. Tel. 06-20-6653686.
Kõmûves munkába-és Viacolor
burkoláshoz értõ munkatársat
keresek. Fizetés teljesítmény
alapján, italozás kizárva. Tel. 0620-341-4585.
Galériába hétvégi, illetve
nyári munkára angolul
beszélõ szentendrei
egyetemistákat keresek. Tel.
06-30-938-3067.
Kertészkedésben jártas
munkatársat keresek. Tel. 06-20665-3686.

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

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Rózsakerti lakás eladó. 53
nm-es, erkélyes, saját tároló,
egyedi mérõórákkal, alacsony
közös költség. Tel. 06-20665-3675.

Tahiban 120 nm-es ház (+ 120
nm-es tetõtér elõkészítve), 120
nm-es szuterénnel (vállalkozásra
is alkalmas) eladó vagy elcserélhetõ kisebb házra, lakásra. Ára:
26 millió Ft. Tel. (26) 385-387.

Szentendrén belvárosban eladó
iroda, új épület 8 millió Ft-ért.
Tel. 06-20-275-2457.

Szentendrén, forgalmas
helyen bármilyen vállalkozásra alkalmas, kétszintes ház
(2x75nm-es) eladó vagy
kiadó. Tel. 06-20-912-7713.

Szentendrén a Vasvárilakótelepen magasföldszinti
72 nm-es, 1+2 félszobás, 6
lakásos társasházban lakás
eladó. Irányár: 18,9 millió Ft.
Tel. 06-20-263-5001.

OKTATÁS

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

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

Dj diszkózást vállal. Tel. 0620-984-8704.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
gyakorlott jegypénztárost keres,
határozott idõre, részmunkaidõben. Feltétel: társalgási szintû
angol nyelvtudás, tolerancia,
udvarias kommunikációra való
hajlandóság. Elõny: egyéb idegen
nyelv ismerete. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal március
30-ig. Bõvebb információ:
Horváth Anita marketing és kommunikációs igazgató:
horvath.anita@sznm.hu.

LAKÁS, INGATLAN

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén, a Püspökmajorlakótelepen 2 szobás lakás kiadó
vagy eladó. Tel. 06-30-248-4274
Lány lakótársnak kiadó kertes
ház, kicsi és csendes tetõtéri
szobája, közel a korzóhoz. Havi
fix: 30 ezer Ft-ért. Tel. 06-70299-9107.
Szentendrén albérlet kiadó 70
ezer Ft rezsivel együtt+1 havi
kaució szükséges. Tel. 06-70342-9686.
Szentendrén, a 11-es út mellett
családi ház tetõtere kiadó. Tel.
06-20-393-8691.
Egyedülálló nõ vagy férfi részére
szoba kiadó. Tel. (26) 303-212.
Kétszobás, bútorozott lakás
kiadó Szentendrén. Tel. 06-20537-4193.
Szentendrén, a Bolgár utcában
irodahelyiségek, garázs és tároló
együtt vagy külön-külön kiadó.
Tel. 06-30-233-5531.
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26)
301-080.
Kiadó Szentendrén, fõútvonal
közelében, családi ház udvarában
külön bejáratú, 27 nm-es garzon.
Tel. 06-30-393-7055, 06-20-4044605.

Szentendrén, fõpostánál, a
Kossuth Lajos utcában önállóan
telekkönyvezve 18 nm-es
GARÁZS sürgõsen eladó. Tel.
06-30-375-8349.
Építési telek már 4 millió Fttól kaphatók. Tel. 06-30-2990376.

Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató, valamint felvételire, érettségire felkészítõ tanfolyamok
csoportos és egyéni formában,
angol, német és francia nyelvbõl.
Tel. (26) 301-237, 06-30-3199634.
Stresszoldó tanfolyam indul, minden hétfõ este Szentendrén.
Bejelentkezés: 06-20-934-3470,
tancterapia@gmail.com.
Általános tanfolyamok felnõttek
és diákok részére: angol, német,
olasz, spanyol, francia, orosz,
román, horvát, finn, török, arab,
vietnámi, japán és magyar
nyelvbõl. Tel. (26) 301-237, 0630-319-9634

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

Rajz- és festésoktatás 6–12 éves
gyerekeknek: hétfõ 16.15–17.45
(2 tanóra) és kedd 15.30–17.00
(2 tanóra), 1200 Ft/alkalom.
Felvételi elõkészítõ rajz és grafika szakra 14.45–16.15 (2
tanóra), 2000 Ft/alkalom. Tel.
(26) 301-237, 06-30-319-9634.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütõ javítása. Tel. (26) 311-847, 30950-4187, Mezei Sándor.
Zongoraszállítás, költöztetés.
Tel. 06-30-509-2284,
www.koltozesmaskepp.hu.
Villanyszerelés-hibaelhárítás
2 órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-9177555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.
Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.
KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

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

ÜZLET
Szentendre belvárosában 12 nmes helyiség kiadó. Tel. 06-20203-5988.
Szentendre belvárosában, a 11es út mellett családi házban
üzlet, irodahelyiség kiadó. Tel.
06-20-393-8691.

SZOLGÁLTATÁS

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

Minden, ami számítógép, laptop,
adás-vétel, javítás, karbantartás.
Tel. (26) 311-719, 06-20-3938681.

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

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

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

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

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

Szentendre belvárosában 15 nmes üzlethelyiség kiadó. Tel. 0620-809-1139.

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

Szakdolgozatkötés és -nyomtatás Szentendrén: Belvárosi
Grafikai Mûhely, tel. 06-20-2276343.

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

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

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948  Telep: 06 26/312-277
vagy 06 30/59-44-431  este 18 óra után 06 26/312-290

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

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
MOFLI fajtatiszta vizsla kan, március
4-én fogta be a gyepmester a Postásstrandon
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MILLI keverék fiatal szuka március
13-án került a telepre
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Szentendre és Vidéke APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

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

www.oazisingatlan.hu

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

PROGRAM

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

MOZIMÛSOR

 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

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 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

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

Elõadás

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

 március 29. kedd
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
Juhász Zoltán népzenész
elõadása

 március 26. szombat

 március 28. hétfõ

 március 30. szerda

15:00 GULLIVER UTAZÁSAI (85’)
17:00 GYERMEKEK A

16:30 BABUSGATÓ -Lázár
Enikõvel

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’)

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

Nagy Váltónap
a FÕGÁZ-zal!
április 3., vasárnap 14-17 óra,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum

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

 április 2. szombat
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’)
kh.:12

 április 3. vasárnap
15:00 GULLIVER UTAZÁSAI (85’)
17:00 BABÁK - AZ ELSÕ ÉV
18:30 GAGYI MAMI, MINT KÉT
TOJÁS (107’) kh.:12
20:20 A DILEMMA (112’) kh.12 év

• Életmódváltás-tesztek! Testzsírszint
meghatározása, reakcióteszt,
erõtesztek, testsúlykontroll,
táplálkozási tanácsadás,
kalóriakalkuláció stb.
• Mini váltófutás és egyéb csapatversenyek – meglepetés ajándékokért!
• Gyerekprogramok: lufihajtogatás
és arcfestés.
• FÕGÁZ információs sarok.
Miért érdemes gázszolgáltatót
váltani, hogyan lehet megtakarítani
a FÕGÁZ-zal?
Sztárvendég: Tóth Vera

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)

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
XXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM  2011. MÁRCIUS 25.  SzeVi
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SPORT

A Szentendrei Kistérség immár II. alkalommal nagyszabású kispályás amatõr labdarúgó kupát szervez a Dunakanyar és
Pilisi Kistérség és a környékbeli település
csapatainak.

A sportpályán egész nap színes programok, ÖKO-Pannon road show, számos
nyeremény, eszem-iszom és táncos mulatság vár minden kedves érdeklõdõt!

Az esemény fõvédnökei
NEVEZZ TE IS A BARÁTAIDDAL!
Korcsoportonkénti nevezés:
• 9-11 éves, 12-14 éves és
Ifjúsági/Felnõtt korosztály (csapat létszám
maximum 10 fõ)
A település csoport nyertes csapata egy
barátságos mérkõzést játszik a válogatott
meglepetés csapattal.
A résztvevõ játékosoknak és a szurkolóknak egyaránt lehetõség nyílik megmérettetni magukat egy-egy különszámban, ahol
a nyertesek külön díjazásban részesülnek.
• 7 méteres büntetõ rúgás és
Ügyességi kapura rúgás
Koraeste ünnepélyes díjátadási ceremónia,
ahol a nyereményeket és a díjakat prominens személyek adják át.
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SEBÕK VILMOS
52-szeres magyar labdarúgó válogatott,
Olimpikon és Magyar bajnok
DOMBAY ZSOLT
Szentendrei Sportcélú Kft. ügyvezetõ
igazgató
GYERE EL RÚGNI A BÕRT!
SZURKOLJUNK EGYÜTT
A CSAPATOKNAK!
BUDAKALÁSZ BMSE SPORTPÁLYA
(2011 OMSZK PARK 3.)
Elõzetes nevezési határidõ a honlapunkon: 2011. április 27-ig
További információ: www.dunakanyarpilis.hu weblapon és a
20/332 0027-es telefonszámon
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