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2009. március 15. Szentendrén
„Szerencsés az a nemzet, amelyik olyan sok és szép történelmi
pillanatot tud ünnepelni, mint mi, magyarok. Nemzeti ünnepeink nagy eseményekrõl, kiváló személyiségekrõl, és
felemelõ eszmékrõl szólnak, mint az 1848-49-es forradalom,
amelynek ma 161. évfordulóját ünnepeljük. Meg kell emlékeznünk egy másik jelentõs eseményrõl is: a rendszerváltás 20.
évfordulójáról. 1989. március 15-ét – a Kádár-korszak után –
elõször lehetett szabadon ünnepelni. Idén van a NATO-hoz való
csatlakozásunk 10. évfordulója is. Ne feledkezzünk meg a 48-as
hõs magyar hadsereg utódairól sem, akikre katasztrófavédelemnél, külhoni szolgálatban számíthatunk.
Ismét egy nagy erõpróba elõtt állunk, melyben bizonyítanunk
kell: az elmúlt évben kialakult és egyre súlyosabbá váló világgazdasági és politikai válságban helyt kell állnunk. Gyõznünk
kell, ahogyan a tavasz gyõz minden évben a tél felett.“
FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Kun Csaba

Jókai Anna

Krizbainé Szabó Éva

A város költségvetésérõl szóló sorozatunkban Hajdu Gábor és Fülöp Zsolt képviselõk mellett Kun Csaba alpolgármester is kifejti gondolatait (4-5-6. oldal). A március 15-i városi
ünnepségen beszédet mondott Jókai Anna írónõ (7. oldal). Ingyenes tárlatvezetést tart a
Ferenczy Múzeum reneszánsz kiállításán Krizbainé Szabó Éva múzeumpedagógus (12.
oldal). A március 20-án kezdõdõ Tavaszi Fesztiválon találkozhatunk Berecz András mesemondóval és Zoránnal is. Részletes program a 13. oldalon.

Berecz András

arcok

Zöld gondolatok Szentendréért
M

ZÖLDPONT

Összeállításunk lapunk
10-11. oldalán olvasható

Zorán

indannyiunk közös érdeke, hogy jó közérzettel járjunk-keljünk kisvárosunk utcáin, terein,
valamint a várost övezõ természeti környezetben. Ennek feltétele, hogy tiszta, gondozott, otthonosan barátságos legyen a város és a környezõ erdõk, rétek, patakvölgyek,
valamint a Duna partja ne illegális szemétlerakóhely legyen. Nagyon összetett dolog ez, amely
természetesen csak úgy valósítható meg, ha a városvezetésnek, civileknek, cégeknek, iskoláknak, egyházi közösségeknek és különbözõ szervezeteknek közös céljuk egy egészséges, élhetõ
környezet megteremtése. A cél, szándék, elhatározás és megfogalmazott koncepciók megléte is
csupán magáért való, ha azt nem követi kitartó összefogás és áldozatos munka.
A Zöldpont rovat Szentendrén élõ különbözõ korú és foglakozású lakosokat kérdezett meg arról,
hogy számukra mi a legkellemetlenebb és legzavaróbb a mindennapokban, és van-e jobbító
ötletük, esetleg gyakorlati tanácsuk arra, hogyan lehetne ezeken változtatni.
FOLYTATÁS A 11. OLDALON
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PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BELFÖLDI
TÁBOROZÁS TÁMOGATÁSÁRA
A pályázat célja: azok a Szentendrén mûködõ
közoktatási intézmények és a náluk mûködõ
diáksport egyesületek belföldi táboroztatási költségei csökkentésének támogatása, melyek belföldi (de nem szentendrei) táborozást szerveznek diákjaiknak.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK TÁMOGATÁSÁRA
A pályázat célja: A határon túli magyarság
megismerése, számukra mûvészeti elõadások bemutatása (iskolások és civil szervezetek, egyesületek által). A határon túl
élõ diákok magyar nyelv tanulásának, és a
testvérvárosokba látogató szentendrei, és
az onnan ide látogató diákok, és a tanult
nyelvet külföldön gyakorló szentendrei
diákok kiutazásának segítése.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OKTATÁSI
ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI TEVÉKENYSÉG
TÁMOGATÁSÁRA
A pályázat célja: Szentendre város területén
kulturális, közmûvelõdési tevékenységet
folytató, továbbá a város hagyományainak
ápolását, értékeinek megmutatását felvállaló intézmények, civil szervezetek, alkotó
közösségek támogatása.
A beérkezett pályázatokat a Kulturális,
Oktatási és Kisebbségi Bizottság bírálja el.
A pályázatok beérkezésének határideje:
április 17., péntek 12 óra.
A bizottság csak formailag hibátlan,
határidõn belül iktatott pályázatokat bírál
el! Valamennyi pályázatot a Polgármesteri
Hivatal Iktatójába, vagy Ügyfélszolgálatára
kell leadni, személyesen vagy levélben
(Szentendre, Városház tér 3.). A borítékon
fel kell tüntetni a pályázat nevét!
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet
Dala-Nagy Katalin oktatási referensnél (Tel.
26/503-337; e-mail: dala.nagy@ph.szentendre.hu).
A pályázati adatlap letölthetõ Szentendre
város honlapjáról, www.szentendre.hu

A pályázat benyújtásának határideje
április 16. 12 óra.
A pályázatokat postai úton a következõ
címre kell küldeni: Polgármesteri Hivatal,
2000 Szentendre, Városház tér 3., vagy
személyesen az iktatóban illetve az ügyfélszolgálaton lehet leadni. A borítékon
tüntessék fel: „Szentendre Civil Szervezete“
díj tervezése.
PÁLYÁZAT VÁROSI SPORTVERSENY
MEGRENDEZÉSÉRE 2009.
A pályázat kiírója: Szentendre Város Önkormányzata
A pályázat célja: Elõsegíteni a városi sportversenyek szervezését, lebonyolítását
Pályázhatnak: a sportról szóló (2004. évi
I.) törvény szerint alapvetõen sporttevékenység folytatására szervezõdött és egyesületi jogról szóló (1989. évi II.) törvény
alapján létrehozott, nyilvántartásba vett
és mûködõ szentendrei sportegyesületek és
diáksport szervezetek (sportegyesületek
szakosztályai önállóan nem pályázhatnak),
azon egyesületek, amelyek a 2008. évi
pályázati összeggel határidõre elszámoltak.
Támogatás kérhetõ:
a) Sportegyesületek esetében: a verseny
megrendezésének helyszínéül szolgáló
sportlétesítmény bérleti díjára (szentendrei vagy kistérségi létesítmény bérlésére),
a sportverseny rendezési költségeire, dologi kiadásokra (pl. felszerelés, rezsiköltség).
Nem kérhetõ támogatás adó, illetve más
köztartozás kifizetésére.
b) Diáksport szervezetek esetén: verseny
megrendezésének költségeire, a versenyhez szükséges felszerelés-, eszközök költségeire.
Elnyert támogatás felhasználásának idõszaka: 2009. 03. 01. - 2009. 12. 01.
Pályázati határidõ: április 10. péntek 12
óra
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal iktatója vagy ügyfélszolgálati irodája (Városház tér 3.) személyesen vagy postán.
A pályázat letölthetõ a www.szentendre.hu
oldalról.
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PÁLYÁZAT VÁROSI SPORTEGYESÜLETEK
ÉS DIÁK SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRA 2009.
A pályázat kiírója: Szentendre Város Önkormányzata
A pályázat célja: Elõsegíteni a sportegyesületek és diáksport egyesületek (elsõsorban utánpótlás nevelõ) munkáját és
mûködési feltételeit.
Pályázhatnak: A sportról szóló (2004. évi
I.) törvény szerint alapvetõen sporttevékenység folytatására szervezõdött és
egyesületi jogról szóló (1989. évi II.)
törvény alapján létrehozott, nyilvántartásba vett és mûködõ szentendrei sportegyesületek és diáksport szervezetek (sportegyesületek szakosztályai önállóan nem
pályázhatnak)
azon egyesületek, amelyek a 2008. évi
pályázati összeggel határidõre elszámoltak.
Támogatás kérhetõ:
a) Sportegyesületek esetében: sportlétesítmény bérleti díjára (szentendrei vagy
kistérségi létesítmény bérlésére), sportversenyek rendezési költségeire, sportversenyen való részvétel költségeire (utazás,
nevezési díj), dologi kiadásokra (pl. felszerelés, rezsiköltség). Nem kérhetõ támogatás adó, illetve más köztartozás
kifizetésére.
b) Diáksport szervezetek esetén: versenyeken való részvétel költségeire, felszerelés-, eszközök költségeire, versenyrendezés költségeire.
c) A pályázatot benyújtó egyesületnek,
amennyiben a 2008. évben nem pályázott,
úgy 2009. április 10-ig el kell juttatniuk
Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába vagy ügyfélszolgálatához
az egyesület pontos adatait.
d) A pályázatot benyújtó egyesületnek
április 10-ig el kell juttatniuk Szentendre
Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába
vagy ügyfélszolgálatához a városi sport rendezvény naptár elkészítéséhez az egyesület
által a 2009. évben szervezett mérkõzések,
sportrendezvények pontos idejét és helyét.

Pályázati határidõ: április 10. péntek 12
óra
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal iktatója vagy ügyfélszolgálati irodája (Városház tér 3.)
személyesen vagy postán.
A pályázat letölthetõ a www.szentendre.hu
oldalról.

Elnyert támogatás felhasználásának idõszaka: 2009. 01. – 2009. 11. 30.

A pályázat letölthetõ a www.szentendre.hu
oldalról.

PÁLYÁZAT „JÓ TANULÓ –
JÓ SPORTOLÓ 2009“ CÍM
ELNYERÉSÉÉRT
A pályázat kiírója: Szentendre Város Önkormányzata
A pályázat célja: Szentendrén lakó, itt tanuló, de bárhol sportoló, általános és
középiskolás diákok kimagasló tanulmányi
és sportteljesítményének elismerése
Pályázhatnak: Szentendrén mûködõ oktatási intézmények igazgatói a 2008/2009.
tanév eredményei alapján
A cím viselésének idõszaka: 2009. szeptember 1. – 2010. szeptember 30.
Jutalom: oklevél és tárgyjutalom
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a tanuló adatait (név, születési idõ,
lakcím, iskola/osztály megnevezése),
• a tanuló tanulmányi eredményeit igazoló
okiratok másolatát,
• a tanuló versenyeredményeit igazoló
oklevelek másolatát,
• az iskola igazgatójának ajánlását.
A beérkezett pályázatokat mindhárom
pályázat esetén a Sport és Ifjúsági
Munkacsoport javaslata alapján a Szociális
Egészségügyi és Sport Bizottság bírálja el.
A bizottság csak formailag hibátlan, a
pályázatok benyújtási határidején belül
iktatott pályázatokat bírál el!
Pályázati határidõ:
június 22. kedd 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal iktatója vagy ügyfélszolgálati irodája (Városház tér 3.) személyesen vagy postán.
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fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu •
www.szevi.hu
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Szentendrei kitüntetettek
Kocsis Imre Munkácsy-díjas festõ- és grafikusmûvésznek a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem Képgrafika Tanszék egyetemi tanárának, professor emeritusnak a Magyar Köztársaság elnöke „a
korszerûség, a hagyomány és a személyiség teljes egységét képezõ
világát tükrözõ alkotásaiért, több évtizedes oktató, mûvészetszervezõ tevékenységéért“ a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést adományozta március 14-én.
Kocsis Gáspár és Kocsis Barnabás építészeknek a Magyar
Építészkamara Belsõépítészeti Tagozata és a Laki Zrt. „Az év
belsõépítésze“ díjat adományozta a szentendrei evangélikus
templom és parókia belsõépítészeti munkájukért. A díjat
dr. Finta József Kossuth-díjas építész adta át március 18-án a
Laki Kereskedelmi Központban.
A díjazottakkal készült beszélgetéseket
késõbbi lapszámainkban közöljük.

Tisztelt Vállalkozók!
Szeretettel meghívjuk Önöket Szentendre Város Önkormányzata, a Szentendrei Kistérségi Ipartestület és a Kistérségi
Koordinációs Hálózat közös vállalkozói fórumára március 23án, hétfõn 16 órára Szentendrei Kistérségi Ipartestület
Bercsényi u. 3. szám alatti székházába. Téma: a vállalkozások
számára 2009-ben elérhetõ fejlesztési források.
Program
16:00 Köszöntõ és tájékoztató Szentendre önkormányzatának
válságkezelõ programjáról – dr. Dietz Ferenc polgármester
16:40 Fejlesztési források és lehetõségek 2009-ben – Lóska
Anikó koordinátor Pro Régió Ügynökség, Petró Károly Pest Megyei
Munkaügyi Központ Szentendrei Kirendeltség vezetõ
17:20 Kérdések – válaszok

Városképi beruházási alap
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló rendeletének
alapján „Városképi Beruházási Alapot“ hozott létre a „támogatott célok“ megvalósítása érdekében. Az önkormányzat a 2009.
évi költségvetésében 1 000 000 forintot biztosít az alap céljainak megvalósítására nyílt pályázati eljárás keretében.
A pályázati felhívás Szentendre város Önkormányzatának honlapján – www.szentendre.hu – megtalálható. Beadási határidõ:
június 30. A „Városképi Beruházási Alapból“ támogatott célok
a következõk: helyi jellegzetességeket hordozó, turisztikai
jelentõséggel bíró építmények, helyszínek felújításának, illetve
létesítésének támogatása; a jellegzetes építmények és környezetük hagyományos arculatát helyreállító, vagy azt megõrzõ
javítások, cserék, egyéb munkálatok elvégzése.

Pályázat új városi kitüntetõ díj
megtervezésére
Szentendre Város Önkormányzata az általa alapított „Szentendre
Civil Szervezete“ elnevezésû új kitüntetõ díj megtervezésére
pályázatot ír ki. A díj odaítélésérõl a képviselõ-testület dönt a
beérkezett javaslatok alapján, és a 2009. évtõl október 23-án,
a városi ünnepség keretében adható át.
A kiíró a díj formáját és anyagát a pályázó mûvészi elképzeléseinek teret engedve elõre nem szabja meg, de az alkotásnak
tükröznie kell a „Szentendre Civil Szervezete“ elnevezés és
Szentendre szellemiségét.
A pályázatnak egy nyertese lesz, aki bruttó 300 000 Ft alkotói
díjat kap. A tervek benyújtásakor minden pályázónak csatolnia
kell egy nyilatkozatot, melyben lemond a további alkotói jogdíjakról Szentendre Város Önkormányzata javára.
A díj elkészítésének költsége (anyag, öntés stb.) maximum
bruttó 30 000 Ft lehet.
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HÉV-aluljáró felújítása
március 23-28. között
Mint arról korábban beszámoltunk, ebben az évben megkezdõdött a HÉV-állomásnál lévõ aluljáró felújítása Szentendre
Város Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetõen. Az új
világítás már elkészült, néhány napon belül a burkolati elemek
javítása, cseréje is megtörténik. A következõ munkafázis a
mennyezet és oldalfalak tisztítása és festése, amelyhez nagynyomású mosó, kompresszor alkalmazása szükséges. Ennek
érdekében a gyalogosforgalom korlátozása mellett, az aluljáró
lezárása nélkül március 23–28. között az esti és hajnali idõszakokban zajlanak az aluljáró befejezésének munkálatai. Némely
idõpontokban fennakadás történhet a gyalogos forgalomban,
hiszen az oldalfalak és mennyezet tisztítása nagyobb teret
igényel. A kellemetlenségek elkerüléséhez ebben az idõszakban
javasoljuk Budapest felõl a Pannónia utcánál lévõ, Leányfalu
felõl a Római sánc u. – Árpád u. közötti gyalogátkelõk használatát, ahol várakozás nélkül lehet közlekedni.
Az aluljárót nagy mennyiségû portól, festéktõl és rárakodott
kosztól kell megtisztítani, amely kizárólag elektromos kompresszor használatával érhetõ el minõségi módon. Ez zajjal jár.
Ezúton is kérjük a környéken lakókat, hogy ebben az idõszakban szíveskedjenek türelemmel és megértéssel lenni. Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a munkavégzéssel ne
korlátozzuk a gyalogos közlekedést, sem az éjszakai pihenést,
nyugalmat. Célunk az, hogy a szentendreiek, az idelátogató
turisták és vendégek egy megújult aluljárót használhassanak.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket és
türelmüket kérjük.
Káldy Jenõ
mûszaki ellenõr – Polgármesteri Hivatal

Ideiglenes forgalmi rend
belvárosi csatornázás miatt
Mindenki elõtt ismeretes, hogy nagyobb esõzések alkalmával
a belvárosi egyesített csatornarendszer nem bírja a terhelést,
a szennyvíz fedõlapokon keresztül eláztatja a köztereket.
A probléma kiküszöbölésére Szentendre Város Önkormányzatának kezdeményezésére ütemezte be a DMRV Zrt. a Rákóczi F.,
a Pátriárka és a Céh utca közötti szakaszán a csatornarendszer
felújítását. A munka várható kezdése március utolsó elõtti hete,
a munkák kb. négy hétig tartanak.
A DMRV Zrt. tájékoztatása szerint új forgalmi rend kerül ideiglenes bevezetésre, amely érinti a Templomdombi Általános
Iskolába irányuló forgalmat, az Alkotmány u., Várdomb és
Pátriárka utcákat. A másik fõbb irány pedig a Fulco deák utcának a Toldi köz és a Rákóczi utca közötti szakasza, a Tiszteletes,
Rákóczi és Vörösmarty utcák közötti szakasz. Továbbá új forgalmi rend kialakítására kerül sor a Kölcsey utcában és Zene közben.
Kérjük a városlakók, az iskolába érkezõk és érintettek szíves
türelmét!
Polgármesteri Hivatal

Pataktakarítás
A Víz világnapja alkalmából április 3-án, pénteken 13 órától
Bükkös-parti takarításra és 15 órától Szegedi utcai játszótéri rendezvényre várnak a szervezõk mindenkit.
Az idei takarítást az Izbégi Általános Iskola, az AGY Tanoda és
a Bükkös Partiak Baráti Köre Egyesület szervezi.
Információ: Zakar Ágnes, 06-20-967-6820
A zsákokról, konténerekrõl, eszközökrõl a VSZ Zrt. gondoskodik.
Támogató: Surányi István cukrászmester, Tourinform Iroda
Szentendre

A polgármester

naplója
Március 20. (péntek)
Szabadság

Március 23. (hétfõ)
08.00 Helyi vállalkozóval
megbeszélés
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 Fogorvosi ellátással
kapcsolatos
megbeszélés
14.00 Szentendrei Kulturális Kht. ügyvezetõjével egyeztetés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
16.00 Szentendrei Kistérségi Ipartestület
Vállalkozói Fóruma

Március 24. (kedd)
10.00 TÖOSZ
Ülés

Elnökségi

Március 25. (szerda)
09.00 Pest Megyei Közlekedési Bizottság
ülése
1100 K ö l t s é g v e t é s i
egyeztetés beruházásokról
13.00 OTP fiókvezetõjével
megbeszélés
13.30 Interjú az idei kulturális rendezvényekrõl
15.00 B a b a u t a l v á n y o k
átadása

Március26.(csütörtök)
13.00 P o l g á r m e s t e r i
fogadóóra
15.00 Rendkívüli testületi ülés
18.00 Szigetszentmiklós
testületi ülése
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Költség(el)vetés?
Múlt heti számukban a három képviselõi frakció vezetõjét szólaltattuk meg a 2009-es költségvetés ügyében.
Ezúttal a frakciókon kívüliek mondanak véleményt. Hajdu Gábor, az Együtt Szentendréért Egyesület
képviselõje igennel szavazott, Fülöp Zsolt független képviselõ pedig nemmel. Az indokokat õk maguk
ismertetik.
FEJESUGRÁS AZ ISMERETLENBE

Hajdu Gábor
A 2009-es költségvetésrõl szóló döntésnél igennel szavaztam. Nagyon kevés olyan település
van Magyarországon, ahol szufficites a
büdzsé - a legtöbb helyen hiánnyal számolnak, így nálunk is. Ugyanakkor meg
kell nézni azt is, honnan ered a hiány
és milyen hátrányai vannak. A költségvetési anyagot – elsõsorban Puhl Mártának, a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája vezetõjének köszönhetõen – jól átgondolt, szakmailag korrekt anyagnak tartom, de bizonyos részleteket kifogásolok benne, mert a
jövõbeni hatásai egyelõre ismeretlenek.
Az Együtt Szentendréért Egyesület
egyetért a város vezetõivel abban, hogy
nagy öröm és óriási eredmény a sikeres pályázatok sora, és hogy ez a most
már csaknem két és félmilliárd forint
bejön a városba, köszönhetõen többek
között a pannónia-telepi csapadékvízelvezetésnek, a szakorvosi rendelõ
felújításának, az óváros-rehabilitációs
projektnek és a kisebb pályázatok sikerének. Az örömnek ugyanakkor árnyoldala is van, a sok projekt önrészét és
elõfinanszírozását ugyanis biztosítani
kell. Nagy fejtörést okoz például, hogyan finanszírozzuk a szakorvosi rendelõintézet átépítését, hogyan és hol
fog mûködni a munkálatok idején az
orvosi, egészségügyi ellátás, és hogy
fenntartható lesz-e az a megújult rendszer, ami a pályázat eredményeképpen
létrejön. A többi fejlesztés hosszú távú
fenntarthatósága ugyancsak könnyen
megkérdõjelezhetõ. A beruházások
közül egyedül a belváros-rehabilitáció
lesz bevételt termelõ projekt.
Az is gondot jelent majd ebben az
évben, hogy a Városi Szolgáltató Zrt.
fejlesztéseiért az önkormányzatnak
kell garanciát vállalnia, ami nem kis
összeget tesz ki, és még nem látjuk
tisztán, hogy pontosan milyen vonzata van a kezességvállalásnak.
A mi szempontunkból pozitív fejlemény
volt a város idei sportköltségvetésérõl
szóló döntés. A tervezés során mindenhonnan lecsíptek bizonyos összegeket, de a sport területét ez nem érintette – valójában itt dõlt el, hogy megszavazom a költségvetési rendeletet,
hiszen 2006-ban az Együtt Szentendréért Egyesület listavezetõjeként a
sportügyek rendbetételét és fejlesztését tûztem zászlóra. 2009-ben az

inflációt követõ módon emelkednek a
sporttámogatások, azaz nem csökken
azok reálértéke. Tavaly 4,4 millió forintot épített be az önkormányzat a költségvetésbe pályabérletek finanszírozására. Ezt Horváth Gyõzõ képviselõtársammal együtt jogtalannak tartottuk,
harcoltunk ellene, de végül kudarcot
vallottunk, így a régebben kötött, a
város számára hátrányos sportingatlan-szerzõdések levét egész évben
innunk kellett. Idén ez a tétel kikerült
a számításból, vagyis ténylegesen 4,4
millió forinttal több közvetett támogatás jut a sporttevékenységekre ahelyett, hogy bérleti díj formájában
kifizetnénk.
Ugyancsak fontos, hogy rendezõdni
látszik a városi ifjúság úszásoktatásának kérdése. Fülöp Zsolt képviselõtársamnak döntõ szerepe van abban, hogy
az eredeti kilencmillió helyett húszmillió forinttal finanszírozza a város az
általános és középiskolások úszásoktatását. A megállapodás értelmében
az alsó tagozatos általános iskolások
az elmúlt huszonnégy évi gyakorlatnak megfelelõen a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium uszodájába járnak majd, az 5-12. évfolyamosok pedig a tavasszal átadandó
lakótelepi uszodában kapnak helyet.
Így mindkét medence maximálisan ki
lesz használva. Ez volt a városban az
oktatás szempontjából az utóbbi évek
egyik legkedvezõbb döntése.

TAKARÉKOSSÁG ÉS PAZARLÁS

Fülöp Zsolt
Két indokom van arra, miért nem szavaztam meg a költségvetést. Az egyik ok a
számsorokban, a másik a normákban, az
elvekben rejlik. Kezdjük az elõbbivel!
A költségvetés nem kezeli az elnyert
pályázatok finanszírozását. A pályázatok általában úgy mûködnek, hogy a
sikert követõen a pályázónak elõfinanszíroznia kell a projektet, majd utólag
a pályáztató kifizeti a megnyert összeget. Például a szakorvosi rendelõ esetében ez azt jelenti, hogy a megnyert
hétszázmillió forintot csak akkor fogják
a városnak utalni, ha már elkészült az
építkezés, addig viszont saját zsebbõl
kell elõteremteni a kivitelezéshez szükséges pénzt. A rendeletben nyoma sem
volt annak, hogyan kezeljük ezt a problémát. A kötvényfelhasználás jelenlegi
szabályai nem teszik lehetõvé, hogy

egyszerûen kivegyünk egy tetszõleges
összeget az elvileg rendelkezésre álló
két és félmilliárd forintból, mert egymilliárd forint felett csak banki jóváhagyással és alapos dokumentációval férünk hozzá az összeghez. Ezért
indítványoztam, hogy az önkormányzat kezdjen tárgyalásokba a Raiffeisen
Bankkal vagy más pénzintézettel a
kötvényfelhasználás szabálymódosítása érdekében, de a javaslat nem
épült be a rendeletbe. Ha ez a tárgyalássorozat nem indul meg, könnyen az
a szégyen érheti a várost, hogy passzolnia kell a megnyert pályázatokat. Ha
benyújtunk egy pályázatot, számítanunk kell arra, hogy megnyerjük. Úgy
tûnik, itt nem készült forgatókönyv a
nagy összegû pályázatok megnyerésének esetére.
A testület 170 millió forintos bevételt
tervez az ingatlanértékesítésekbõl.
Tavaly 200 millió volt a terv, a tényleges bevétel pedig 100 millió körüli.
Idõközben az ingatlanpiac is szûkült,
így enyhén szólva optimista a 170 milliós becslés, annál is inkább, mert jó
helyen lévõ, magas áron eladható
ingatlanok már nemigen akadnak a
városi tulajdonok nyilvántartásában.
Még mindig a számszaki kérdéseknél
maradva: indokolatlanul emelték meg
a távfûtés alapdíját, a távhõdíjat és a
szemétszállítási díjat. Ezt nem tudom
másnak nevezni, mint adóemelésnek.
Ugyan nem ez a neve, de a lényege
vitathatatlan: a városvezetés a Városi
Szolgáltató Zrt.-n keresztül térítteti
meg a helyi lakókkal a kiesõ bevételeket, a püspökmajoriakkal ráadásul
kétszeresen is, hiszen õk mind a fûtésért, mind a hulladékszállításért
fizetik a megemelt díjakat.
Nem tartom szerencsésnek polgármester úr kampányízû intézkedéseit
sem, amelyeket még Kriaszter Attila
nyomdokain lépkedve hívott életre a
testület. A babakötvény mindössze
hárommillió forintos kiadást jelent a
városnak, és ez a viszonylag kis tétel
nem is okozna gondot. Csakhogy a
fejenként tízezer forintos vásárlási
utalvány sokaknak nem ad érdemi
segítséget, mert nem szorulnak rá, még
többeknek viszont kevés, mert aggasztó anyagi helyzetben vannak. Ezért
indítványoztam, hogy rászorultsági
alapon határozza meg az önkormányzat, kik részesülhetnek támogatásban, de a testület ezt elutasította, pedig a nemes cél csak így érne el
érdemi hatást azoknál, akiknek a kis
támogatás is sokat számít. Ésszerû,
rászorultsági alapon szervezett segítõ

szisztéma helyett viszont hamarosan
bevezetik a minden érettségizõ számára kiosztott könyv- és oklevéljutalmat, ami szintén szimbolikus lépés,
ugyanakkor érdemi támogatást nem ad
a rászorulóknak.
S hogy másik érvem, az elvi oldal
sérelme is világos legyen, ejtsünk szót
a normák kérdésérõl! A város vezetése
önmérsékletet és visszafogott költekezést kért a köztisztviselõktõl és a
közalkalmazottaktól. Mindenki tudja,
mi történt ezután a 13. havi bérekkel.
Ha mástól elvárok valamit, alapvetõ
szempont, hogy magamtól legalább
ugyanannyit, ha nem még többet várjak el. Ennek megfelelõen tehát csökkenteni kellett volna a képviselõtestületi és bizottsági tagok javadalmazását is. Hódmezõvásárhelyen például a helyi képviselõk 30%-os csökkentést szavaztak meg maguknak. Én
csak 20%-os csökkentésre tettem javaslatot, de ezt az indítványt a szentendrei önkormányzat képviselõi – polgármesteri támogatás híján – nem szavazták meg. 16 millió forint megtakarítást nem vállaltak fel azért, hogy
az állampolgárokkal közösen viseljék
a városlakók terheit. Javasoltam továbbá, hogy a belföldi kiküldetés és a
reprezentáció költségeibõl egy-egymillió forintot vegyünk vissza, de ez
sem ment át. Helyette van ingyen laptop minden képviselõnek és bizottsági
tagnak, aki kéri.
A másik kérdés, ami a normákat érinti,
az úszásoktatás támogatására elõterjesztett kilencmillió forint kapcsán
merült fel. Mint kiderült, ebbõl a pénzbõl csak néhány szentendrei iskola
néhány osztálya jutott volna be a medencébe, mivel egy úszásóra egy
osztálynak tízezer forintba kerül. A
döntést megelõzõen végigment egy
kérdõív valamennyi helyi iskolában,
amely felmérte az igényeket, és kiderült, hogy minden iskola érdeklõdik
a szolgáltatás iránt. Ezt követte azonban egy kevésbé publikus felmérés
arról, hogy a szülõk mennyivel tudnának hozzájárulni az úszásórákhoz. Az
elõterjesztésbõl a szülõktõl származó
tétel végül kimaradt, mert egyértelmû,
hogy az órarend kötelezõ óraszámába
épített órákért törvényellenes külön
szülõi hozzájárulást kérni. Itt is megmutatkozott, hogy a testület saját
magával szemben nem ugyanazokat a
takarékossági szempontokat kérte számon, mint a civil városlakókon. Javaslatom nyomán végül a kilencmillió
forintot húszmillióra emelték, így már
minden iskola minden érintett osztályának lehetõsége lesz kihasználni az
új uszoda adta lehetõségeket. Ez volt
az egyetlen módosító indítványom,
amelyet sikerült átvinni.
Mint látható, a 2009. évi büdzsében
egymással párhuzamosan jelenik
meg a takarékosság és a pazarlás. Ezt
a konstrukciót számszakilag nem érzem mûködõképesnek, etikai szempontból pedig igazságtalannak tartom.
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Költségvetési félelmek és a tények
A képviselõ-testület frakcióvezetõi nyilatkoztak a március 6-i számban az idei költségvetésrõl, valamint Hajdu Gábor, az Együtt Szentendréért
Egyesület képviselõje és Fülöp Zsolt független képviselõ is kifejti álláspontját, melyek számos félelmet fogalmaznak meg. Kun Csaba alpolgármestert arra kértük, hogy mondja el véleményét ezekkel kapcsolatban.
Köszönöm a lehetõséget, hogy
viszonylag rövid idõn belül
válaszolhatok a frakcióvezetõk véleményére, és másik két
képviselõvel pedig egy lapszámban jelenhet meg az
álláspontom.
Tolonics Gyula (Polgári Frakció) gondolatait nem idézem,
mert az általa elmondottakkal
egyetértek, sõt Szegõ András
(SZDSZ) véleménye is nagyrészt elfogadható számomra,
és külön öröm, hogy a számára
is pozitív dolgokat kiemeli,
úgy mint „A mûködési oldalon
szoros, szigorú számadást tett
elénk a városvezetés. Így sikerült a költségvetést egyensúlyban tartani“. Jogosak a
félelmek a válság okán várható
esetleges bevételcsökkenés
miatt, de azzal már nehéz
egyetérteni, hogy a kötvény
felvételét az eladósítás okán
nem szavazták meg, hiszen a
tavalyi jelentõs pénzügyi többletbevétel (200 millió Ft) az
igen kedvezõ feltételek mellett
kibocsátott kötvény összegének lekötésébõl származik. A
tavalyi költségvetés beszámolójának áprilisi elfogadásakor várható kb. 100 millió
Ft közeli szabad pénzmaradvány is ennek az eredménye
lesz, mely a válságból adódó
idei bevételkiesést is hivatott
pótolni. A törlesztõrészletek
2011-tõl történõ fizetése attól
még nem kerül veszélybe,
hogy nem költöttük el az
összeget, hiszen ha megvan a
tõke, akkor a tõketörlesztés is
legalább olyan könnyen megy,
mintha befektettük volna,
figyelembe véve a gazdaság
helyzetét, egy ma megtérülõnek gondolt beruházás holnap magas kockázatú befektetésnek minõsülhet. A költségvetésben egyébként szerepel három nagy értékû belvárosi önkormányzati ingatlan
felújítása (Görög u 2., Bercsényi u. 2. és 4.), azonban a
közel 300 milliós felújítást valószínûleg nem tudjuk elkezdeni éppen a megtérülés megnövekedett kockázata miatt.
A költségvetés felhalmozási
oldalán „tátongó nagy hézag“
oka a 2,5 milliárd forintnyi
nyertes pályázatok önrészének biztosításából adódik.

Ha kötvény nincs, akkor fejlesztési forrás sincs, persze
igaz, akkor fejlesztési hiány
sem lenne, ez pedig biztos,
hogy legalább olyan „életveszélyes“, hiszen az EU-s forrásokról, a kivételes, mondhatni egyszeri fejlesztési lehetõségekrõl lemaradni több mint
vétek.
Trenka István (MSZP) azt állítja, hogy valótlanságok jelentek meg a város honlapján a
korábbi pályázatokkal kapcsolatban és dr. Dietz Ferenc polgármester úr idegen tollakkal
ékeskedni látszik, mi több, ez
már a hitelesség kérdését is
felveti. Itt a kifogásolt idézet,
ki-ki döntse el maga, van-e
valótlanság az idézetben.
„2006-ban, dr. Dietz Ferenc
polgármester megválasztásakor négy nagy, a korábbi jobboldali többségû képviselõtestület által támogatott projekt lebonyolítása kezdõdött
meg, és a következõ években
az irányító hatóság által jóváhagyott és teljesítettnek
minõsített pismányi csatornázást, a Barcsay Iskola és bölcsõde felújítását, valamint a
kerékpárút és gát szakaszának
megépítését sikerült eredményesen véghezvinni.“
A fenti idézet egyébként arra
is utal, hogy a sikeres pályázat
csak a kezdet, és a jó lebonyolítás és a pontos elszámolás a tényleges és nagyobb
feladat.
A költségvetésünk kritikájánál
érthetõ az érzékenység a
nagypolitikával szemben, hiszen az MSZP-s kormány által
beterjesztett költségvetés
vitája során több száz ellenzéki indítványt szavazott le a
többség, az idézett indítványok leszavazásával jelentõs
hátrányt okoztak az önkormányzatoknak. Ma odáig jutottunk, hogy a nevelési, oktatási intézmények fenntartásának csak felét biztosítja
az állam, a többit oldják meg
az önkormányzatok, ki-ki
olyan színvonalon, ahogy
tudja. A költségvetés elemzését nem rendelte meg az
önkormányzat, azonban a kötvénybõl származó források felhasználásáról szóló tanulmányt igen, ennek az árát

pedig képviselõ úr is tudhatja, hiszen a testület 2008 áprilisában döntött róla. Amúgy
ezt a fránya elemzést azzal
együtt fogadta el – egy tartózkodás mellett – a testület,
hogy „készítõje a 'gonosz kormányt' teszi felelõssé minden
rosszért, ami e kis hazában
történik“. A tanulmány részletesen elemzi a makrogazdasági környezetet, azonban
a kormányról néhány sor szól
csak, „a kormányzat és a média
gyakorlatilag 2008 utolsó ne-

gyedévéig elbagatellizálta a
nemzetközi válság potenciális
nagyságát és különösen annak
a magyar gazdaságra gyakorolt
esetleges hatásait“. Ezen és
néhány hasonló gondolaton
túl nem csak a kormány felelõsségét veti fel, hiszen a
sajtó szerepe hasonlóan nagy
a lakosság túlköltekezésében,
a takarékos, „túlélõ üzemmód
elmaradásában“. A kötvényfelvétellel kapcsolatban a
szakértõ utólag is megállapította, hogy „a város önkor-
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Eurocenter Bevásárlóközpont, Galéria
1032 Budapest, Bécsi út 154.

mányzata egyértelmûen helyes
döntést hozott a kötvénykibocsátással, mellyel megteremtette a stratégiai célok megvalósításához szükséges hoszszú lejáratú forrást“.
Visszatérve a költségvetésre,
azt írja képviselõ úr, hogy a
170 millió Ft ingatlanértékesítésbõl származó bevétel
csökkenti az önkormányzat
vagyonát, „ez a vagyon az
eladással elvész“.
FOLYTATÁS A 6. OLDALON

6 költségvetés
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL

Ez azért nem igaz, mert mint
4/b fejezet címe „Felhalmozási célú bevételek“ is kifejezi,
a bevételt csak felhalmozásra
(pl. ingatlanvásárlás, felújítás, beruházás) lehet fordítani, vagyis mûködésre nem,
így felélni azt nem tudja az
önkormányzat. Hasonlóan
nem igaz azon állítás, hogy „a
fejlesztésre szánt tõkének a
kamatait a költségvetés 'benyelte', és még csak a kötvénynek az elõtörlesztése terheli a
költségvetést“. Az igazság az,
hogy a kamatbevételt is fejlesztési forrásként vettük figyelembe, ennek megfelelõen
történt az elszámolása, szemben a kiadási oldalon a tõketörlesztések (kötvénynél
ilyen még nincs, nemhogy „90
millió forintos elõtörlesztés“),
felhalmozási kiadások, míg a
kamatfizetést mûködési kiadásként szerepeltetjük. A
fentiekbõl adódóan érhetõ,
hogy az általa keresett „290
millió Ft-tal egyik soron sem
találkozunk“. Természetesen
képviselõ úr aggodalmát én is
osztom a forint gyengülése, az
árfolyam kockázat miatt,
azonban ez nem feltétlenül
jelenti azt, hogy „beláthatatlan következményei“ lennének
a kötvénykibocsátásnak. A
kötvényt kibocsátó bank
tisztában volt a korábbi hitelés kezességvállalási terheinkkel, és így a kockázatelemzés alapján biztosította
az egyébként igen kedvezõ
kamatú (libor+0,75%) kötvényt. Az önkormányzat oldaláról pedig azt vizsgáltuk,
hogy ha törleszteni kell a
kötvényt, akkor az adóerõ
képességünk és saját bevételeink erre fedezetet nyújtanak-e. Az uszoda kapcsán
említett kezességvállalás még
nem jelentkezett, és reméljük
nem is fog, természetesen ott
egy jelentõs ingatlanvagyon,
az uszoda és szórakoztató
központ bérleti díj bevétele a
fedezet, ha netalán átmeneti
gond lenne, akkor azt külön
kell majd vizsgálni. A költségvetés kapcsán a legnagyobb
számú ellenzéki frakciónak
egy-két érdemi javaslata volt,
egyet el is fogadott a testület,
azonban a lovassport támogatásáról szóló javaslatot a
többség nem támogatta.
Hajdu Gábor képviselõ jól
átgondolt, szakmailag korrekt

anyagnak tartja az általa is
elfogadott költségvetést elsõsorban Puhl Márta irodavezetõnek köszönhetõen. Itt azért
szeretném megemlíteni, hogy
dr. Dietz Ferenc polgármester
úr által elõterjesztetett költségvetést a készítés során
többször átdolgoztuk, pontosan a képviselõk még alaposabb tájékoztatása és a
közérthetõség érdekében. A jó
költségvetés egyébként csapatmunka eredménye, az intézményvezetõk és a hivatali
dolgozók közremûködése elengedhetetlen.
A pályázati projektek önrészének finanszírozása a
kötvénybõl biztosított, az
esetleges likviditási gondok
megoldására olyan szerzõdést
kötünk, hogy a szállítói számlák közvetlen kincstár általi
kifizetésére legyen lehetõség.
Nehezen tudom értelmezni a
fejlesztések hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos
félelmeket, hiszen az útfelújítás, gátépítés, csapadékvízelvezetés, temetõépítés, óvodafelújítás szükséges, régóta
várt beruházások, és nem nõ,
hanem inkább csökken a fenntartás költsége a felújítás
során ezen feladatoknál. A VSZ
Zrt. fejlesztéseiért az önkormányzat semmilyen garanciát
nem vállalt, ezért annak nincs
is anyagi vonzata a költségvetésre nézve. Az említett 4,4
millió Ft-os közvetett támogatás a sportcélú gazdasági
társaság létrehozásával került
ki a költségvetésbõl, mint
sportcélú támogatás, ugyanis
az eddig bérbe, illetve használatba adott ingatlanok apportként kerültek az új társaság tulajdonába. Az oktatás
szempontjából én is fontosnak
tartom az úszásoktatást, de
talán a nyertes ovi-suli pályázati program is van ilyen
horderejû.
Fülöp Zsolt képviselõ szerint
„a költségvetés nem kezeli az
elnyert pályázatok finanszírozását“, ezzel szemben a költségvetési rendelet tartalmazza a beruházások forrásait és
kiadási összegeit, beleértve a
pályázatok finanszírozását is.
A pályázatokat csak kisebb
részben kell elõfinanszírozni,
mivel olyan szerzõdéseket
kötünk a pályázat kiíróval,
hogy azt a kincstár a szállítónak közvetlen fizesse. Azt
azért érdemes megjegyezni,
már fogalmilag is, hogy a költ-

ségvetésnek nem feladata a
pályázatok likviditási gondjait
kezelni, hiszen annak a finanszírozás, a forrás kérdéseire
kell választ adni. Talán ezért
van az hogy, „A rendeletben
nyoma sem volt annak hogyan
kezeljük ezt a problémát.“
Forgatókönyv legfeljebb arra
nem készült, hogy nyertes
pályázat esetén jelentõs mértékben csökkentik a támogatást, úgy, hogy a mûszaki
tartalmon nem lehet változtatni (pl. az egészségház felújításánál 120 millió Ft-tal
csökkentették). Az ingatlanértékesítésbõl származó bevétel nem alaptalan, hiszen csak
a korábban temetõnek szánt
terület értékesítésébõl magasabb összeg jöhet be, természetesen itt még a szabályozást véglegesítenünk kell.
Remélem, az év második felében realizálódik a bevétel is.
A távfûtési díjakat adónak
nevezni fogalomzavar, mivel
az egy szolgáltatás ellenértéke, míg az adó a lakosokra
közvetlen nem terhelhetõ közszolgáltatásokhoz való hozzájárulás forrása. Azt a mondatrészt nem tudom sehogy
értelmezni, idézem „a városvezetés a Városi Szolgáltató
Zrt.-n keresztül térítteti meg a
helyi lakókkal a kiesõ bevételeket, a püspökmajoriakkal
ráadásul kétszeresen is, hiszen
õk mind a fûtésért, mind a hulladékszállításért fizetik a megemelt díjakat“. Nem tudom,
milyen kiesõ bevételt akar a
városvezetés a cégén keresztül
megtéríttetni, és az is érthetetlen, hogy miért kellene
ezt a lakótelepieknek kétszeresen megfizetni. A cég
távfûtési részlege veszteséget
mutatott, ennek oka elsõsorban a korábbi fejlesztések
(önkormányzati és lakossági)
elmaradása volt. Egyébként
eddig is a vagyongazdálkodási
bevételek egy részét a távfûtés
emésztette fel. Most, hogy
tisztán láthatóvá válik a részlegenkénti eredményesség,
arra kell törekedni, hogy minden divízió legalább veszteséges ne legyen. Mint korábbi
cikkekben leírtam, a gázmotor megvétele és az uszoda
mint új fogyasztó belépése a
fûtõmû és ezzel a távfûtés
nyereségességét is pozitívan
kell befolyásolja.
A babakötvény és a könyvjutalmak, oklevelek valóban
szimbolikus jellegû, a lokál-
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patriotizmust erõsítõ juttatások, de éppen ezért is születtek. Vannak dolgok, melyek rászorultság alapján adhatók,
mint a szociális juttatások, de
ahogy a dicsért úszásoktatási
támogatásnál sem lehetne
ilyen szempontokat figyelembe venni, ezeknél is számos
gondot okozna az, pl. hol húzzuk meg a határt, ki dönti el,
ki ellenõrzi stb.
Tévedés azt állítani, hogy
a városvezetés kérte volna a
köztisztviselõktõl és a közalkalmazottaktól, hogy önmérsékletbõl, takarékosságból
mondjanak le a 13. havi fizetésükrõl, ezt a kormány döntése alapján voltunk kénytelenek tudomásul venni, és polgármester urat is beleértve
mindenkit érint.
A tiszteletdíjak csökkentésére
vonatkozó javaslatot a polgármester úrtól függetlenül is
támogathatták volna a képviselõk, akár rászorultság híján, egyéni döntés alapján. De
két dolgot be kell látni, az
egyik, hogy polgármester úr és
jómagam is csak a köztisztviselõi illetménnyel rendelkezünk, más jövedelmünk nincs,
nem is lehet, szemben a képviselõkkel, akik munka mellett
végzik – az egyébként nem kevés idõt igénylõ – képviselõi
munkájukat, és köztük is sokan
összehasonlíthatatlanul alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, mint egy vállalkozó.
Ami a belföldi kiküldetést és
reprezentációt illeti, ott valóban takarékos gazdálkodást
ígérhetek, de ezt sem lehet nullára redukálni, különösen a térségi együttmûködés és az önkormányzati célok megvalósítása kapcsán nélkülözhetetlen
szakmai fórumok, rendezvények okán.
A pazarlást a költségvetésben nem látom, arra nincs is
lehetõség, hiszen minden
feladatot gyakorlatilag a
korábbi évek forrásszintjén
kell ellátni, sokszor bõvített
formában.
Úgy gondolom, az évközben
beterjesztésre kerülõ költségvetés-módosítások lehetõséget adnak a szükséges pontosításokra, és természetesen
a képviselõk, bizottságok elõremutató és beépíthetõ javaslatait örömmel várjuk. Ma
már látható, hogy 2009 a beruházások éve, elsõsorban a
pályázati forrásoknak köszönhetõen, és ezt egy mértéktartó,
józan és szigorúan végrehajtott költségvetéssel tudjuk
biztosítani.

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

KEDVEZMÉNYES ÁRON
VAGYONÕR KÉPZÉS INDUL!
március 23-án 16.30 órakor
A SZENTENDREI
HELYÕRSÉGI KLUBBAN (HEMO)
Egyéni igényekhez igazított oktatás,
Moduláris képzés!
Részletfizetési lehetõség!
Hölgyek jelentkezését is várjuk!
Elhelyezkedésében segítünk!
Részletes felvilágosítás a
06-30/727-83-58-as telefonszámon.
Felnõttképzési nyilvántartási szám:
01-0030-05

Helyreigazítás
Elõzõ lapszámunk címoldalán tévesen írtunk a skanzenben épülõ
új vasútvonal bemutatásáról. Helyesen: a vendégeket T. Dr. Bereczki Ibolya fõigazgató-helyettes kalauzolta a sajtónapon.
(A Szerk.)
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Március 15.
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

„1848. március 15-e üzenetének aktualitása ma is
érezhetõ. Hazánk iránt érzett felelõsség és a lokálpatriotizmus kell ahhoz, hogy ebben a kialakult válságos helyzetben ne álljunk meg, ne roskadjunk
magunkba, hanem együtt, összefogva – ahogyan
azt a márciusi ifjak is tették – minden erõnket összeszedve legyõzzük az elõttünk álló akadályokat, és
véghez vigyük közös céljainkat. A hazaszeretet
fontos momentuma a múlt tisztelete, a hagyományõrzés. Szentendre városa idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Városunk a mûvészet és
a kultúra iránti rajongását is kerek évszámokkal
emlékezünk az idén: 40 éves a Teátrum, 50 éves a
Szentendrei Nyár. Nemzeti jelentõségû még az
Európai Unióhoz való csatlakozásunk 5. évfordulója
is. EU-s támogatásból valósulhatnak meg városfejJókai Anna írónõ mondott ünnepi
lesztési törekvéseink. Önökkel együttmûködve
beszédet az idén városunk fõterén
megújul a város, eddig nem látott beruházások indulnak meg. Célunk, hogy épüljön, szépüljön, fejlõdjön Szentendre. Ahogyan az elmúlt ezer év
sikerei mutatják, hogy a történelem zivataraiban mi magyarok, mi szentendreiek mindig helyt
álltunk. Így kell most is tennünk, hogy ezer év múlva is büszkén emlékezzenek majd ránk.“

Az ünnepi mûsort a Szent András Általános Iskola diákjai adták

„Esik esõ karikára“
Az 1848/1849-es forradalmat idézõ esõ hullott azok kalapjára
és esernyõjére, akik összegyûltek március 15-én 14 órakor a
Vasvári-lakótelepen a Deák Ferenc utca sarkán. Szentendre
„legforradalmibb“ városrésze az 1970-es évek végén épült ki.

Összefoglaló dr. Dietz Ferenc polgármester március 15-én elhangzott beszédébõl

Ünnep testvérvárosunkban, Kézdivásárhelyen
Március 15-én Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesülete is képviseltette magát Kézdivásárhelyen. A Gábor
Áron téren szervezett ünnepségre ötezren gyûltek össze, hogy együtt emlékezzenek az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc nemes eszméire. A
rendezvényen Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere elmondta, hogy
számukra kiemelten fontos az anyaországgal való kapcsolat, ebben az
embert próbáló helyzetben a magyarságnak össze kell fognia és együtt kell
léteznie.

A 2-3 emeletes házakból összeállt lakótelep „fõ“ utcája 1992
óta Deák Ferenc, „a haza bölcse“, az 1867-es kiegyezés kidolgozójának nevét viseli. Szerencsésen alakult az itt lakást kapók,
illetve a betelepültek kis közössége. Szinte mindenki megbecsüli a környezetét. Emellett mindig történik itt valami. Emléktáblát avattak már Deák Ferenc emlékére, és az itt élõ Páljános
Ervin szobrász elkészítette a névadó, Vasvári Pál szobrát. Azóta
a lakótelepiek itt tartják a forradalom emlékére összeállított
rendezvényeiket.
A gazdag programot a Magyar Honvédség Szentendrei Kisegítõ
Központ Helyõrségi Zenekara nyitotta meg. A Himnusz eléneklése után Faragó Eszter, a Móricz Zsigmond Gimnázium diákja,
az idei Wass Albert Vers- és Prózamondó verseny II. helyezettje
szavalt, majd az Izbégi Általános Iskola IV-es kisdiákjai összeállítása következett. Õket követte Sántha Balázs, a Ferences
Gimnázium diákja, az említett szavalóverseny I. helyezettjének
szavalata, majd Szvorák Katalin Liszt-díjas érdemes mûvész 48as dalokat adott elõ. Az ünnepi beszédet dr. Losonci Miklós
mûvészettörténész, egyetemi tanár a tõle megszokott hevülettel mondta el. Felidézte a kort, majd a 48-as ifjakat, külön
megemlékezett Vasvári Pálról, a márciusi ifjak legfiatalabb
vezérérõl, aki 23 évesen halt hõsi halált 1849-ben, majd
megidézte a forradalom nagy alakját, Széchenyi Istvánt, és
felkérte a jelenlévõket, hogy ki-ki tehetségéhez mérten tegye
meg, amit tud, segítse a mostani hazát.
Az ünnepséget koszorúzás zárta: Vasvári Pál szobránál virágot
helyezett el az önkormányzat nevében dr. Dietz Ferenc polgármester, Kun Csaba alpolgármester, a Történelmi Vitézi Rend
képviseletében Horváth László alhadnagy. A lakótelepiek virágát
dr. Nagy Emília és dr. Mészáros Béla helyezték el. Zárásként a
zenekar kíséretével a jelenlévõk elénekelték a Szózatot.
Pethõ Németh Erika
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Színeváltozások
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt
eltûnt népek és kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport
nyomaira bukkant. A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja,
Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha Európának
nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.
„Ebben az országban lassan mindenki
más, mint aminek látszik, vagy aminek
szeretné, ha látszana“ – gondolta
Levedi, amikor a legújabb belpolitikai
bohózat eseményeit figyelte. Ahogy
hallgatta az önmagát a „normális jobboldal“ megtestesítõjének tartó pártelnök nyilatkozatait arról, hogy miért
a balliberalizmus „cégérét“ jelölte
pártja választási listájának élére, és
hogy miért ajánlotta õt miniszterelnöknek is, sorra emlékezetébe tolultak
az elmúlt húsz év nagy átváltozásai.
Maga sem tudta miért, de elõször egy
másik pártelnök jutott eszébe, akinek
nevével akkor ismerkedett meg, amikor
emlékezetes szavakkal arra kérte a végnapjait élõ kádári hatalmat, hogy „ne
tessék minket verni“. Aztán pár év
múlva, mikor az élesen kommunistaellenes párt egyik vezetõjeként eljárt egy
másik, rivális párt vezetõ testületének
üléseire is, és a döntõ pillanatban
elárulta addigi barátait, jutalmul miniszteri posztot kapott a régi rendszer
prominensei által irányított kormányban. Errõl rögtön beugrott neki a
mostani budapesti polgármester, akit
a Kádár-rendszer kiemelt ellenségként
tartott számon és március 15. elõtt
rendszeresen begyûjtött, mert illegális
nyomdát mûködtetett a véleményszabadság nevében. Ez a férfiú két és
fél évvel ezelõtt kéjes örömmel járult
hozzá a szólás- és gyülekezési szabadság jogával élõ ünneplõk megveretéséhez, sõt nemrégiben kitiltotta a
városházáról az egyik ellenzéki újságot. A következõ változó arc, aki megjelent Levedi lelki szemi elõtt, egy
(újság)íróvá lett egykori politikusé
volt, aki három miniszterelnökrõl is
könyvet írt, s nem okozott fejfájást
neki, hogy homlokegyenest ellenkezõ
politikai világokról egyaránt felmagasztalóan szóljon. Ebbõl aztán óhatatlanul felidézõdött a mostani miniszterelnök alakja, aki KISZ-vezetõként az állami tulajdon kizárólagosságát, az egypártrendszert és a szocializmus fölényét hirdette, majd a 90es évek közepétõl új baloldali programokkal elõállva szégyenkezés nélkül
írta le, hogy azért kell gazdag vállalkozóvá válni, mert akkor az ember
könnyebben tud beleszólni a nagypolitikába. Aztán Levedinek sorra jutottak
eszébe más ismert emberek nevei, és
látta arcukat, amint egyszer ennek,
másszor meg annak a tábornak szó-

,

nokolnak. Különösen rossz kedvvel
gondolt a besúgókból lett szélsõjobboldali „prófétákra“, mert úgy érezte,
az õ példájuk rengeteg elvtelenségre
nyújt kibúvót.
Számos honfitársához hasonlóan
Levedinek éppen ezért volt nehéz eligazodnia „a damaszkuszi út“ forgatagában. Melyik változást fogadja el hitelesnek? Ki a haszonlesõ, s kinek a változása õszinte? „A mi kommunistánk
rendes, de a tiétek ugyanolyan gazember, mint régen“ érvelés valóban nevetségesnek tûnt számára. Ugyanakkor
minden porcikája tiltakozott a nagy
író szavai ellen, aki kikérte magának,
hogy a politikusokat erkölcsi mércék
szerint ítéljék meg. Nagy zavarában
Levedi végül kedvelt cseh-francia

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budakalász Nagyközség
Önkormányzata egyfordulós,
nyilvános pályázatot ír ki
Budakalász nagyközség belterületén
fekvõ, 606/2 hrsz.-ú, természetben
Pomázi út 5. szám alatt található
ingatlan értékesítésére, amely
telekalakítás követõen 1117 m2
alapterületû kivett gazdasági épület és
udvar lesz. Az épület hasznos
alapterülete kb. 500 m2.
A pályázati felhívás részletei
a www.budakalasz.hu honlapon
olvashatók.
A pályázat benyújtásának határideje:
március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: a
következõ testületi ülés április 28.
A pályázati dokumentáció
20 000 Ft +áfa ellenében
a Gazdasági Irodában vehetõ át.

írójához, Milan Kunderához fordult
tanácsért, s talált is némi fogódzót
Elárult testamentumok címû könyvében. Kundera leírja, hogy egy nap
lelkendezve újságolta neki egy aszszony: „Képzelje, nincs többé Leningrád! Visszatértek a régi jó Szentpétervárhoz!“. Ez a nõ 1971-ben,
amikor meglátogatta õket Prágában,
még rettentõen megsértõdött azon a
viccen, amelyet az író felesége mesélt
neki a Lenin-mauzóleumról. Az eseten
elmélkedõ Kundera kijelenti: nem

,

háborítja fel, ha az emberek megváltoztatják nézeteiket, hiszen például
Tolsztoj Háború és békéjének hõse,
Bezuhov gróf „Napóleon egykori rajongójából a virtuális gyilkosa lett, s
mindkét korszakában rokonszenves
embernek tartom“. Mégis döntõ különbség van Bezuhov és a hölgy változása között. Miért? Mert „Bezuhov
és Bolkonszkij éppen akkor nyilatkozik
meg mint egyén, amikor belsõ világuk
megváltozik (…) ezek a pillanatok
költõiek: (…) olyan erõvel élik át õket,
hogy (…) mámorosan az egész világ
hozzájuk siet, találkozni akar velük.
Tolsztojnál az ember annál inkább
önmaga, annál inkább egyén, minél
inkább van ereje, fantáziája, intelligenciája ahhoz, hogy átalakuljon. Viszont

azok, akiknek megváltozik a Leninhez,
Európához stb. való viszonyuk, éppen
hogy egyéniségük hiányát leplezik le.
Ez a változás nem az õ mûvük, leleményük (…) nincs benne semmi költészet; nem egyéb, mint rendkívül prózai
alkalmazkodás a történelem változó
szelleméhez. Ez az oka annak, hogy õk
maguk észre sem veszik; alapjában véve
mindig ugyanazok maradnak: mindig
birtokosai az igazságnak, mindig azt
gondolják, amit az õ közegükben gondolni kell; nem azért változnak meg,
hogy közelebb kerüljenek személyiségük
lényegéhez, hanem avégett, hogy eggyé
olvadjanak a többiekkel; változásuk
teszi lehetõvé, hogy mit se változzanak.“
Ezek a sorok Levedi agyában automatikusan a mai miniszterelnök képét
hívták elõ. Mindig is érezte, csak nem
tudta ilyen jól megfogalmazni, hogy õ
ennek a típusnak a kvintesszenciája.
El is nevezte magában „identitás
nélküli ember“-nek (vö. Musil „tulajdonságok nélküli emberé“-vel). Késõbb, mikor egy videó-összeállítást
nézett, amelyre összemásolták a miniszterelnök közelmúltban tett nyilatkozatait az adócsökkentésrõl, s
amelybõl kiderült, hogy pár hónap alatt
tíznél többször változtatta meg a
véleményét ebben az egyetlen kérdésben, rájött, hogy ez a jellemzés sem
pontos. Igenis van identitása ennek
az embernek: ez maga a szüntelen,
percrõl percre történõ átalakulás,
vagyis alkalmazkodás azokhoz a hazánkban és a világban végbemenõ változásokhoz, amelyeket finom érzékelõivel mindig elõre megérez. Az örök
alkalmazkodók hõse, vezére és példaképe õ, Kundera prágai hölgyismerõsének rokona. Meg az ország
vezetõje, amely talán épp a soha meg
nem változó véleményváltoztatók
miatt kullog az utolsó sorban.
Levedi nyomán Madzsar Ali

Kökényék idén a legsikeresebb
Pest megyei borászok
Pest megye idén ünnepli megalakulásának ezredik évfordulóját, ezért a hagyományos
borversenyre a Pest megyei borászok mellett a szintén 1000 éves Fejér, Veszprém és
Zala megye legjobb borászai is jelentkezhettek. A millennium évében ugyanis a „Pest
Megye Bora“ mellett, a „Millennium Bora“ díj is odaítélésre került. A zsûri a magyar mellett német, horvát, olasz borokat is megízlelt, hiszen a megye testvérmegyéi is beneveztek a borversenyre. A rendezvényen 41 induló 81 bora versenyzett a díjakért
A borokat elismert szakemberekbõl álló zsûri bírálta: többek között dr. Kállay Miklós, a
Magyar Bor Akadémia elnöke, Módos Péter, a Magyar Bor Akadémia fõtitkára; Tiffán Zsolt
borosgazda; Csizmadia András, a Magyar Borakadémia alelnöke; Frittmann János borász.
A versenyen az alábbi díjakat osztották ki:
A Millenniumi Borverseny gyõztese a németországi Ludwigsburg tartományából (Pest
megye testvérmegyéje) a Felsengartenkelelrei Besigheim Eg. 2007-es Reisling (rizling)
bora lett.
Pest Megye Fehérbora 2009: Kökény és Fia Családi Borászat (Cegléd) 2008-as Cserszegi
fûszeres bora (a borversenyen arany minõsítést szerzett).
Pest Megye Rosébora 2009: Kökény és fia Családi Borászat (Cegléd) 2008-as Fischer
Cuvée rosé bora (a borversenyen arany minõsítést szerzett).
Pest Megye Vörösbora 2009: Guttmann Vilmos (Dunakeszi) 2008-as Dunamelléki Zweigelt
bora (a borversenyen ezüst minõsítést szerzett).
A Társadalmi Zsûri Különdíja 2009: Cezar Winery Pezsgõgyártó Kft. (Nagyrada – Zala megye) 2006-os Cezar Merlot Selection bora (a borversenyen arany minõsítést szerzett).
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Egy szentendrei sikertörténete a XIX. századi Európában
Erkel énekese: Stéger Xavér Ferenc
bécsi császári és királyi udvar
ünnepelt tenoristája, a hesseni
nagyhercegség nagy aranykeresztjének és III. Károly spanyol király
lovagkeresztjének tulajdonosa, a németalföldi zeneakadémia tiszteletbeli
tagja, „Erkel énekese“, egy szentendrei, fõtér-közeli, régi polgárházában látta meg a napvilágot 1824.
december 2-án. A német ajkú szülõk,
Franz Xaver Steger, a szentendrei patika jómódú tulajdonosa és porosz származású felesége, Polák Antónia gondot fordítottak arra, hogy cseperedõ
gyermekük, aki a családi körben csak
német szót hallott, a magyar nyelvet
is kellõen elsajátítsa. A helybéli tanodát követõen a gimnáziumot már
Budán és Jászberényben látogatta fiúk,
aki apjához hasonlóan Pesten gyógyszerésznek tanult tovább. Az alig húszévesen elnyert diplomával rövid szentendrei és esztergomi gyakornokoskodás után a horvátországi Belovárra
került segéd gyógyszerésznek. Itt
következett be az ifjabbik Stéger Xavér
Ferenc nagy találkozása igazi és
végleges élethivatásával.
Stéger Ferenc zene iránti vonzalmának
elsõ bizonyítéka, hogy gyógyszerészhallgató korában Pesten hegedülni és
zongorázni tanult, sõt, dalárdákban is
énekelt. „Szólistaként“ elsõ ízben 1844
õszén, Belováron mutatta meg magát,
Stazics-ra horvátosított néven. Az itt
elért kezdeti sikerek Stégert nem szédítették el, pontosan tudta, hogy
bõven van még mit tanulnia mind az
éneklést, mind a színpadi játékot, mozgást illetõen, ezért Bécsbe utazott,
hogy a Theater an der Wien-ben képezze magát. A császárvárosban tehetsége
mellé szerencse is társult, további sikereket hozó fellépésekhez jutott. Így,
amikor a Bécsben szerzett hírnévvel
visszatért Zágrábba, egy-kettõre meghódította a kényes ízlésû, bécsi és
párizsi zenei kultúrához szokott helyi
arisztokráciát is. S mint az elsõ horvát
nyelvû opera állandó szereplõje valóságos nemzeti hõs lett belõle, igaz, csak
rövid idõre, mert közben gróf Ráday
Gedeon, a pesti Nemzeti Színház intendánsa felfedezte a huszonnégy éves
fiatal tenoristában a nagy lehetõséget, s 1848 augusztusában havi 40
forintért le is szerzõdtette.
A töretlenül emelkedõ énekesi pályát
mintegy megkoronázta a magánéletében bekövetkezett fordulat. 1850
szeptemberében nõül vette Symanska
Leonát, egy lengyel hercegi család
leszármazottját, aki több operában a
partnere volt, s akinek a közönség akkor
már közel két esztendeje tapsolhatott
a Nemzeti Színház színpadán. Symans-

A

ka az esküvõ után visszavonult az
énekesi hivatástól, ezután csak családjának élt, férje útjait szervezte és bonyolította.
Stéger Ferenc a Nemzeti Színházban
elénekelte Erkel Ferenc csaknem vala-

pedig Wagner Pesten járt, a Siegfried
kovácsdalát egymás után háromszor
ismételte, azaz kilencszer vágta ki a
magas C-t. A csodálkozó szerzõ kérdésére, miként sikerülhetett a teljes énekmûvészi képességeket igénybe vevõ ária
Stéger Ferenc Prágában, 1860.

mennyi operájának tenorszerepét,
mégpedig akkora sikerrel, hogy Fabó
Bertalan az Erkel születésének 100.
évfordulójára kiadott emlékkönyvben
külön fejezetet szánt Stégernek, Erkel
énekese cím alatt. A zeneszerzõ és
énekes között nemcsak szakmai volt a
kapcsolat, egymás szûk baráti köréhez
számítódtak, házassági tanúként is
Erkel Ferenc állt Stéger Ferenc mellett.
A 19. század középsõ két évtizede, az
ötvenes-hatvanas évek folyamatos,
szûnni nem akaró sikerek jegyében teltek el. Stéger hangjának minõségérõl,
a lírai tenorról bécsi beceneve, a Der
süsse Romanzenbube, s Halévy, Auber,
Meyerbeer, Bellini, Donizetti, Rossini,
Verdi operáinak fõszerepei tanúskodnak. „De hangjának hõsi csengést is
tudott adni. Az ötvenes évek végén
éppen Wagner-produkcióival bizonyította ezt, s noha az olasz operákat mindig
jobban kedvelte, legemlékezetesebb
alakítása a Tannhäuser volt. Amikor

háromszori újrázása, könnyedén válaszolta: egyszer, mert muszáj volt,
másodszor megújrázták, harmadszor
magától ment.“
Stéger Ferenc siker-történeteinek se
szeri, se száma. Prágában olyan sikere
volt, hogy ötször, hatszor is visszatapsolták áriáit. „A katalánok úgyszólván
kezükön hordták – mûvészi litográfiákon
nyomták ki arcképét, elhalmozták
emléktárgyakkal, a társas és zenei körök
dísztagsági oklevelekkel.“
Az Isten-adta énekhang a hatvanas
évek végétõl veszteni kezdett fényébõl, erejébõl. Az operaénekesi pálya
végleges feladásába azonban a korszak
változást hozó új tendenciái is szerepet
játszottak. „Stéger indulása idején az
énekesek a természetes kiválasztódás
elve alapján kerültek oda, ahová képességeiknek megfelelõen kerülniük kell
– elemezte Stégerrõl írt cikkében a
jelenséget Szabó Sándor az 1970-es
évek elején – a közönség nem túl széles

körbõl kerül ki, de értõ, patriarchális jó
viszonyban a mûvésszel; (…) az opera
még magán viseli szülõszobájának, a
fõúri kastélyoknak hangulatát, az ünnepi játékok fényességét, de az udvari,
házi muzsikálások közvetlenségét is. Az
operák felépítése is ennek megfelelõ
(…) Ez a jelleg, állapot a hatvanas
(1860-as) évek második felétõl kezdõdõen módosul, majd visszájára fordul. A motort kétségtelen Wagner kapcsolja be. A színházi világon belül minden átkomponálódik, kihasználttá válik,
s bravúr helyett a módszer, polgári
rendszeresség, sõt üzem veszi át a
hangsúlyt. A Nemzeti Színház társulata
bizonytalan… az Opera megépülése
elõtt a zenei társulat elveszti korábbi
vezetõ szerepét. Úgy tûnik, a régi gárdával nem tudják végrehajtani az új,
nagykapitalista berendezkedést. S hogy
a szükséges, radikális változtatásokat
véghezvigyék – nem egy mûvészi pálya,
karrier esik áldozatul. A kortárs úgy
érzékeli ezt a változást: pályatársai sorra
vonulnak vissza, valami érthetetlen
módon változik körülötte. Erkel utoljára
kopogja le európai színvonalra fejlesztett zenekarát, Stéger szinte véle
egy idõben búcsúzik.“
Stéger Ferenc több mint három évtizedes távollét után 1874-ben tért
vissza Szentendrére. „Ha hosszú mûvészkaftánjában végigsétál a városon,
kedvesen invitálják a Duna-soriak, boltosok, mesterek. Ha betér vagy joviálisan eltársalog a kapuban; a hallgatót,
szemlélõjét valami olyasminek a szele
csapja meg: tulajdonképpen nincs itt
semmi ördöngösség, semmi különcségrõl nincs szó, a mûvész is azt teszi s
úgy, ahogy õ szokta volt…“
A magas életkort, közel kilencven évet
megélt, Európa számos jelentõs nagyvárosának színpadán ünnepelt szentendrei tenorista pályája lezárása után
még harminchét évet élt le szülõvárosában. Hogyan és mivel teltek el
ezek az évtizedek? Erre a kérdésre a
választ vélhetõen a Ferenczy Múzeum
által egykoron a családtól megvásárolt
tekintélyes mennyiségû Stéger-hagyaték feldolgozása adhat majd kielégítõ választ. De az idõ malmai lassan õrölnek. Stéger Xavér Ferencre
híréhez és rangjához méltóan utoljára
1966-ban emlékezett meg szülõvárosa,
amikor is a Ferenczy Múzeum emlékkiállítást rendezett tiszteletére.
Stéger Xavér Ferenc szentendrei szülõházában 1978-ban a Barcsay Múzeum
nyert elhelyezést. A híres tenorista
hagyatékának múzeumi megvételét az
a szándék is motiválta, hogy felhasználásával emlékszobát létesítsenek Szentendrén.
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„Vannak írott törvények – ezek múlandóak; de vannak íratlan
törvények is – azok örök érvényûek.“ (Mark Twain)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó
tel.: 30/319-9634 • e-mail: ujsag@szevi.hu

Szentendre és vidéke természeti értékei
avasz bontakozván elgondolkoztam azon, vajon az itt lakók közül
hányan lehetnek annak tudatában, hogy milyen mesés vidék a miénk,
mennyi csodálatos természeti szépséggel ajándékozta meg a sors
azokat, akiknek van szemük, szívük befogadni a „csodákat“. Az ökológiai
kukkantós szakköri gyerekeimmel járva a Duna-partot, a galériaerdõket sokszor érthetetlenül csóváltuk a fejünket a lelketlen szemétkihordások, a
szívtelen telekterjeszkedések láttán... És ezt nemcsak a Duna partján, hanem
a patakjainknál, a parkjainknál és a városi fáknál, a növényzet állapotán is
tapasztalhatja az ember. Fõleg akkor érthetõ ez nehezen, ha a szépen ápolt
kerteket, magántulajdonokat állítjuk szembe a mindenki által használt, élt
területekkel. Szerencsére vannak, akiket mindez annyira bánt, hogy patakparti takarításokat, parképítéseket, köztéri zöldítést is vállalnak önkéntesen! Jó lenne, ha az önkormányzat ezekbe a munkákba a közmunkásokat, a
munkanélküli segélyért ácsingózokat is sokkal jobban be tudná vonni!
Múltkoriban mi is elhatároztuk, hogy nem zöldülhet ki a Duna-part úgy, hogy szeméthegyektõl van elcsúfítva nagyon sok terület. Sajnos a köztisztaságért felelõsökkel nem sikerült ezt megoldatnunk, így
a Zámbó család szervezésében március 14-re meghirdettünk egy önkéntes „Duna-part takarítási programot“. Két nagy konténert – ezeket és a szemetes zsákokat a VSZ Zrt. biztosította – sikerült hét
embernek fél napos kemény munkával megtöltenie. Ha másként nem, hát ezzel a módszerrel is rendben tarthatnánk a bizony elég szemetes városunkat.
Gondolom, a legtöbb lakó szereti városát, s ebbe beleértik a természeti környezetet is. Viszont ha azt
kezdenénk firtatni, hányan ismerik is azt, kevesen lennének, akiknél a lokálpatriotizmus a lakóhelyi
ismeretet is magában foglalja.
„Akinek szeme van, néz, de csak az lát, aki tudja is, hogy mit néz… a bennünket körülvevõ világ barátunkká válik, ha nevén szólítjuk…“. Ezt a mondatot a város egy korábbi vezetõjétõl idéztem, de
magam is így vallom, és oktatói munkám során sokszor hangoztatom is.
Szentendre természeti környezete sokkal nagyobb területet jelent, mint amit közigazgatási határa
foglal magába. Ide soroljuk a Szentendre-Visegrádi hegység Pomáz, Pilisszentlászló, Leányfalu felé esõ
vonulatait, a hegylábakat, a Tófeneket, a Duna, a négy patak galéria övezeteit, sõt még a Duna
Szentendrei-szigeti, Szentendrére nézõ részeit, s a bizonyos mértékig az ember által parkosított
területeket is. Ugye, ez már nem kevés? Ezzel kellene nekünk jól sáfárkodni!
Engedjék meg, hogy röviden szóljak a földrajzi környezetrõl is. Területünk nagyobbrészt alacsony
középhegységi térszín, a Dunazug hegység legészakkeletibb pontja, az úgynevezett VisegrádSzentendrei-hegység. Alapkõzete 10-15 millió éves vulkanikus andezit, andezit tufa, illetve agglomerátum. Ez utóbbi a vulkáni hamuba cementálódott keményebb
vulkáni kõzetet jelent, amelynek szép felszíni formáit a Kõhegyen –
„Napóleon kalapja“ – csodálhatjuk meg. A szálban álló tömör,
építõkõként is kitûnõ andezitet már a római idõktõl bányászták.
Ezen „sebhelyek“ többfelé ma is fellelhetõk, például Dömör-kapunál,
ahol a Bükkös-patak talált áttörési lehetõséget. Ma ezek a helyek
fontos holló- és ragadozómadár fészkelõhelyek lettek.
A térség legmagasabb pontja a Lajos-forrás feletti Bölcsõ-hegy
1. A nukleáris fegyverek
(589 m). Szentendre nagy kincse az ebben a puha kõzetben utat
elleni harc nemzetközi
törõ Duna, amely ezen a területen középszakasz jellegének
napja
megfelelõen az Alpokból hozott hordalékából építette meg a
3. A békéért küzdõ írók
Szentendrei-szigetet. A sziget sajátos kitettségének, homokos talavilágnapja
jszerkezetének megfelelõen egészen más jellegû növénytársulá1984 júniusában a
sokat, s ennek megfelelõ jellegzetes állatvilágot eredményezett, de
Nemzetközi Pen-Club
ennek részletezése külön írást igényelne.
hirdette meg
Sajnos éppen a városunkkal szemközti területek az ember átalakító
22. Víz világnapja
munkájának eredményeként elvesztették a természetes formájukat,
Az 1992. évi dublini
összetettségüket, s másodlagos, tájidegen vagy invázív fajoknak
környezetvédelmi
(aranyvesszõ, selyemkóró, japán keserûfû stb.) adták át helyüket.
világkonferencia
Talán még a folyóparti fûz, nyár galériaterületek a legértékesebbek
javaslatára
számunkra is ezen szakaszon.
Szentendrey Géza
23. Meteorológiai világnap

T

Zöld ünnepeink
márciusban

24.

Az 1873-ban alapított
Nemzetközi Meteorológiai
Szervezet utódaként
1950. március 22-én
Genfben megalakult a
Meteorológiai
Világszervezet (WMO).
Tuberkulózis világnap
Koch Róbert 1882. március 24-én ismertette
a tbc kórokozójának,
a Koch-bacillusnak a
felfedezését. A WHO
1996-ban nyilvánította
világnappá
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Autótisztítás víz nélkül
Valamennyien szeretjük, ha autónk ápolt és rendezett. Ennek
érdekében lemossuk, vagy lemosatjuk. Mindkét módszernek vannak elõnyei és hátrányai, de van egy harmadik módszer is, amiben
nem szerepel a „mosás“. Kivitelezhetõ az autótisztítás mosás
nélkül?!
Akár mosunk, akár mosatunk,
átélhetünk kellemetlen pillanatokat: ha otthon mossuk le az
autónkat, elmegy vele a fél
délelõtt, és adódhatnak apró
bosszúságok, tudják, amikor a
locsolócsõ pont nem ér el az
autóig… stb. Az utcát pedig
közben eláztatjuk a mosószeres
vízzel. Sõt még azt sem mondhatjuk, hogy ingyen volt az
akció, mert jelentõs mennyiségû vizet használtunk el. Vihetjük hagyományos technológiát alkalmazó mosóba, ahol
valóban megszabadulhatunk jó
néhány kellemetlenségtõl, viszont a vízfogyasztás itt még
jelentõsebb, a szolgáltatás
áráról nem is beszélve!
Van azonban egy olyan technológia, amely minden nehézségre megoldást nyújt: megtartja
a hagyományos módszer elõnyeit és megszabadít minden
hátrányától. Az eljárás hatékony, gyors, olcsó és nem utolsósorban környezetkímélõ.
KIKNEK LEHET HASZNOS?
Nemcsak azoknak, akik maguk
gondoskodnak jármûvük tisztaságáról, hanem a szolgáltatást nyújtó cégeknek is. Beilleszthetõ takarító cégek tevékenységébe, sok esetben az
adott helyen, irodaházakban
telephelyeken, ahol éppen parkolnak az autók. A szlogen az
lehetne: tiszta autó – víz nélkül.
Menjünk sorba az elõbb ígért
vonzó alternatívákon!
GYORS
A tisztítófolyadékot közvetlenül
az autó felületére permetezzük,
majd egy mikroszálas kendõvel
letöröljük. Makacsabb szennyezõdés esetén megismételjük a
mûveletet. Amennyiben marad
szer a felületen, nem kell dörzsölni, hanem újra át kell fújni.
Mindeközben a karosszéria nem
sérül.
NEM KARCOL
A termék mûködése a nanotechnológián alapul. Úgy kell elképzelni, hogy a szer apró kis
cseppjei teljesen körülveszik a
homok és egyéb szennyezõdések részecskéit, ezáltal egy
vékony réteg keletkezik a felület

és a kosz között, így amikor a
mikroszálas kendõvel gyengéden letöröljük, nem karcoljuk
meg a lakkréteget. Amint a
kendõ megtelítõdik, cserélni
kell, nehogy visszajuttassuk a
szennyezõdést.
OLCSÓ
Egy közepes méretû autót hatszor-hétszer tudunk egy flakon
tisztítószerrel
letisztítani,
amelyhez pár darab kendõ szükséges. Ez annyit jelent, hogy az
egyszeri autótisztítás költsége
ezer forint alatt megállítható.
És egy csepp vizet sem használtunk el a folyamat közben!
KÖRNYEZETKÍMÉLÕ
A vízmegtakarítás olyan jelentõs, hogy könnyen kaphatunk
támogatást az új technológia
bevezetésére: jót teszünk az
autóval, a környezettel, és a vízfogyasztás csökkentése révén
egy kis takarékossággal a globális probléma megoldásához is
hozzájárultunk!
Rendszeres használata esetén
egyre kevesebb tisztítószerre és
tisztító kendõre lesz szükség
(mert nem koszolódik el annyira az autó, mint korábban), így
a tisztítási költségek tovább
csökkennek. Nem mellékes,
hogy az eljárás annyiban is több
egy egyszerû mosásnál, hogy az
autó felülete olyan lesz, mintha
vakszolva lenne.
NEM CSODASZER, DE…
A víz nélküli autótisztítás és
autóápolás új fejezetet nyitott
a tisztítás és a tisztítószerek
világában, hosszú távon is megoldja a jármûtisztítás és -ápolás
eddigi valamennyi problémáját.
Nem igényel nagy befektetést,
az eszközigénye minimális, egy
kisebb táskában elférnek a szükséges dolgok. Maga a technológia pár óra alatt elsajátítható,
és néhány alkalom után megszerezhetõ a kellõ rutin. A tisztítófolyadék nem csodaszer, de
csodára képes!
Ha nagyon sáros az autója, akkor
inkább a hagyományos autómosás javasolt, mert az ebben
az esetben gazdaságosabb.

www.viznelkul.hu
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Jövõnk érdekében

Zöld gondolatok Szentendréért

A közelmúltban a Pest Megyei Könyvtár Baráti Körének vendége volt dr. Fülöp
Sándor, a Jövõ Nemzedékek Országgyûlési Biztosa, aki a hazai környezetvédelem és
környezetpolitika aktuális kérdéseirõl tartott elõadást. A beszélgetést Nyvelt Erik,
Szentendre Város Környezetvédelmi Munkacsoportjának elnöke vezette. Az esten jelenlévõ hallgatóság egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy dr. Fülöp Sándor mint
kinevezett országgyûlési biztos milyen jogosítványokkal rendelkezik és meddig terjed a hatásköre a különbözõ környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos ügyekben. Dr. Fülöp Sándor
A hivatal nem hozhat döntéseket – hangzott el –, hanem elsõdleges feladata a
jogászokkal és a többi környezetpolitikussal együttmûködve az egyes ügyekben a szakmai és jogi állásfoglalás. A környezetpolitikusoknak két alapvetõ projektjük van – hallhattuk továbbá –, amely az
elkövetkezõ közel hat évet végig fogja kísérni: az egyik a Klíma, a másik pedig a Fenntartható
Közösségek Csírái címû projekt, amelyben más kutatóintézetek is részt vesznek. Ez utóbbi projekt
abból indul ki, hogy a makrofolyamatok, a jogalkotás-jogalkalmazás, a támogatáspolitika olyanok amilyenek, s ebbe egy helyi közösség beletörõdhet, azonban azt is megteheti, hogy elkezd valamit, ami
részben független ezektõl a folyamatoktól, és ugyanakkor fenntartható. Ehhez az kell, hogy az adott
közösség benne legyen egy hatalmas információs hálóban. A program keretében öt-hat ilyen közösség
vizsgálata történik. Ennek az a lényege, hogy feltérképezik a jó gyakorlatokat, megvizsgálják, hogy mi
az akadálya (akár jogi akadálya) annak, hogy ezek a kezdeményezések sikeresek legyenek, illetve elterjedhessenek. Egyik ilyen kérdés többek között a helyi piacra termelés, annak jogi hátterével.
Amint az elõadás során kiderült, a hivatal kezében erõsek a tényállások feltárásának jogi eszközei, viszont nagyon gyenge az intézkedési jogosítványok köre. Így tehát a hivatal legfontosabb feladatának
látja, hogy nagyon szoros kapcsolati hálót tudjon kiépíteni az olyan szervekkel és hivatalokkal, mint
például a Környezetvédelmi Fõfelügyelõség, Országos Környezetvédelmi Tanács, Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium. Ha ez a szoros együttmûködés nem sikerül, akkor nem sok gyakorlati haszna van
a hivatal munkájának. Ez talán érzékelteti azt a mûködési módot, hogy egy ombudsmannak önmagában
nem igazán lenne jelentõs szava, de így, kitartóan együttmûködve sikerülhet eredményt elérnie.
-ki-

A zöldebb
Szentendréért
1999-ben tárgyalta elõször az önkormányzat öt
külterület, összesen mintegy 55-60 hektárnyi
zöldfelület lakóövezeti bevonását. Az elmúlt tíz
évben azonban városunk és szûkebb környezetünk
oly mértékben megváltozott, hogy minden olyan
terv, amely nem a fenntartható fejlõdés irányába
mutat, felülvizsgálatra szorul.
A fenntartható fejlõdés biztosítása
érdekében az elmúlt évtizedben
számos jogszabályt, országos és
regionális környezetvédelmi hatóságot hoztak létre, amelyek
alapvetõ feladata az ökológiai
egyensúly biztosítása. A szigorodó
jogszabályok és ellenõrzõ hatóságok nem ellenünk, hanem értünk
születtek meg. Nagy szükség van
ezekre minden olyan országban,
ahol a rendszerváltás elõtti korszak
rányomta bélyegét az emberek
környezetszemléletére.
Szentendre Város 2007 februárjában elfogadott
Környezetvédelmi Programja éppen azt a célt szolgálná, hogy a környezeti feltételeinket javítsák.
Ma egyszerre számos problémát kell megoldani:
levegõnk közepesen szennyezetté vált, közvetlen
szomszédságunkban szmogriadók vannak, útjaink
túlterheltek, zöldfelületünk folyamatosan csökken. Jóllehet az elfogadott környezetvédelmi
program egyenrangú minden más szabályozási
tervvel és programmal, megvalósítása és figyelembevétele viszont erõsen háttérbe szorult a legfrissebb szabályozási tervjavaslat esetében is.
A negatív környezeti folyamatokkal párhuzamosan
Szentendre költségvetése növekvõ, több száz milliós hiányt mutat, amely a következõ években
várhatóan tovább növekszik. Az állandó forráshiány következtében közintézményeink zsúfoltak
és alulfinanszírozottak, egészségügyi és oktatási
intézményeink napi mûködési, fenntartási gondokkal küzdenek. Nem véletlen, hogy a város célul
tûzte ki a lakosság növekedésének ellenõrzését.
Az elmúlt években tapasztalható fejlõdés, ami
inkább visszalépés, biztosan nem fenntartható. A
káros folyamatokat figyelve civil csoportok szót
emeltek a tervezett területbevonások ellen, ame-

lyek a város stratégiai dokumentumai szerint is
2-3 ezer új lakost jelenthetnek az egyébként
szokásos éves betelepülésen felül. A zöldfelületi
területbevonások sorrendjének logikája is erõsen
megkérdõjelezhetõ, hiszen a város már eleve
beépített területei is jelentõs átminõsítési tartalékokkal rendelkeznek. A külterületek bevonására nem készült költség-haszon elemzés,
nem vizsgálták eddig annak összhangját sem a
város környezetvédelmi programjával, sem a hatályos környezetvédelmi jogszabályokkal, sem az
aktuális környezetvédelmi adatokkal.
A szentendreiekbõl álló Zöld- és Élhetõ Szentendre
Baráti Kör, valamint az ÉlõTáj
Egyesület közös aláírásgyûjtésbe
kezdett a szentendrei fejlõdés
ellenõrzése és fenntarthatósága
érdekében, azért, hogy a külterületi zöldövezetek belterületbe
vonására csak akkor kerüljön sor,
ha biztosítva van pénzügyi, infrastrukturális, intézményi és környezetvédelmi háttere.
A belterületbe vonásokat szorgalmazó csoportok internetes fórumon és a sajtóban kifejtették
ezzel kapcsolatban véleményüket. Demokráciában ehhez mindenkinek joga van, sajnos azonban ezzel visszaélve tömérdek rágalom érte mind a céljainkat,
mind a kezdeményezõket, például ismeretlenek
megfenyegették az aláírásgyûjtõket, ellopták az
aláírt gyûjtõíveket.
Megismételjük: nem meggátolni akarjuk a területbevonásokat. Azokat azonban olyan feltételekhez
javasoljuk kötni, amelyek a fenntartható fejlõdést
biztosítják, amelyhez hozzátartozik a természet
védelme és az ökológiai egyensúly fenntartása is.
Ha egy területen természeti értékek találhatók,
akkor át kell rajzolni a területhatárokat. Csak így
teljesülhet jogszabályokban elõírt környezetvizsgálat és a természeti értékek megõrzésének
követelménye. Ez az önkormányzat feladata. Ezért
javasoljuk valamennyi szabályozási terv felülvizsgálatát, ha szükséges, az átdolgozását. A megváltozott jogszabályokhoz, a megváltozott városunkhoz, a megváltozott világhoz kellene terveinket hozzáigazítani. Ettõl lehetne Szentendre zöld
és élhetõ.
A Zöld- és Élhetõ Szentendre Baráti Kör nevében
Szilágyi Csaba, Könczöl Attila,
dr. Bariska Zsolt

FOLYTATÁS AZ 1. OLADLRÓL

Háromgyermekes anyuka vagyok, és a 11-es
út mellett lakom egy kertes házban. Nagyon szeretjük Szentendrét, ezért szíven viseljük gondjait,
figyelemmel kísérjük sorsa alakulását. Szabad
idõben szívesen sétálnék Szentendre központjában
a családommal. A legkisebb lányom még csak bölcsõdés, így gyakran babakocsival közlekedünk.
Sajnos a járda majdnem teljes hiánya életveszélyessé teszi a sétát,
fõleg télen, mikor a rohanó autók teljesen belepik az embert a pocsolyák saras vizével. Nagyon nehéz eljutni babával akár postára,
akár orvosi rendelõbe, nem is beszélve az esetleges bevásárlásról.
Nem sokkal jobb a biciklis közlekedés helyzete sem. Jó lenne, ha
több gyalogos felületet szabadítanának fel, és ha a város történelmi kis utcáiban megszüntetnék az autós forgalmat. Több kerékpárút
sem ártana, nemcsak a Duna partján, de a lakótelepek, Pismány és
Izbég területére is jól jönnének.
Jó lenne nagyobb forgalmi helyeken, pl. üzletek közelében,
lakótelepeken, forgalmi csomópontoknál új szelektív hulladékgyûjtõ konténereket elhelyezni. Ami most van, az nagyon kevés a
lakosság igényeihez képest, és a kiürítés üteme sem mindig
megfelelõ. A belvárosban hasznos lenne nyilvános WC-t létesíteni,
valamint kézmosó meg ivóvíz hozzáférési lehetõséget biztosítani a
forgalmasabb sétálóutcáknál. Örülnénk, ha több zöld növény és
virág lenne a belvárosban.

14 éves szentendrei diák vagyok, Lillának
hívnak. A városban általános gondot jelent, hogy
kevés a szemétgyûjtõ. Fõleg a nyári szezonban,
amikor több ember is megfordul Szentendrén,
szomorú látványt nyújtanak a szemétkupacok. A
szemeteseket megfelelõ gyakorisággal kellene
üríteni.
A Bükkös-patak egyes helyeken feltûnõen elhanyagolt, szennyezett,
sokszor elszínezõdött. A hangulatosabb környezet érdekében
padokkal teli virágos helyeket lehetne létrehozni. Sokan szeretnek
biciklizni, és szerencsére nagyon jó kerékpárutak vannak a városban, de néhány pihenõhelyként szolgáló területnek nagyon örülnének a sportot kedvelõ emberek. Mivel vannak kisebb testvéreim,
tudom, milyen nagy gondot jelent Szentendrén, hogy kevés a játszótér, és azok is általában rendezetlenek.
Bertók Péter. A sok lehetõség közül amellyel
szépíthetnénk városunkat kettõt említek meg. A
kockaköves utcák harmonizálnak egy régi város
hangulatával. Nem mindegy azonban, hogy hogyan
vannak lerakva a kockakövek. Szentendrén sajnos
az újonnan burkolt utakon is egyenetlenek az
útfelületek, sokszor veszélyesek. Ha már egyszer
dolgoztak vele, érdemes lett volna szépen, szívvel megcsinálni,
ahogyan az ember saját magának készít valamit. Gondoljunk az
osztrák óvárosok sétálóutcáira.
Meghökkentõ a Füzespark út- és járdaminõsége. Ma is olyan, mint
ahogyan a „szocializmusból“ itt maradt. A hajdani kis zöld
felületeken autók parkolnak sáros gödrök fölött. Minõségi ugrást
hozna a járdák és az út rendbetétele.
Kósa István. Szeretek Szentendrén élni, szép
fekvésû, barátságos város, azonban van egy jó pár
dolog, ami nem tetszik. Az egyik legaktuálisabb a
kerékpárút elhanyagoltsága, úgy általában. Ezen
belül is, a belvárosi szakaszon, az Ady Endre úton,
leginkább éppen a Regionális Környezetvédelmi
Központ elõtti részen a kerékpárút poros, homokos,
apró kövekkel van tele szórva, mintha szándékosan oda söpörték
volna az összes koszt, port. Ez az állapot a tavalyi úttest felújítás
óta csak romlott. Jön a tavasz, jó lenne, ha az utat egyre nagyobb
számban használó kerékpárosoknak nem kellene ilyen elhanyagolt,
egészségtelen úton közlekedniük.
A por, homokszennyezés egyébként szinte az összes szentendrei
aszfalt utat jellemzi, nem is beszélve a 11-es útról, amelyiknek
mindkét oldalán, az úttest és a járda találkozásánál, a középsõ
szigeteknél évek óta vastagon áll a por. A közlekedõ autók ezt
folyamatosan felverik, és ezzel jelentõsen rontják az egész város
levegõjének tisztaságát.
Úgy vélem, hogy most a legfontosabb feladat lenne, a város alapos
tavaszi nagytakarításának elvégzése és folyamatos tisztántartása.
Utána jöhet a faültetés, zöldesítés, virágosítás, hogy jó legyen a
közérzetünk. A feladatok megoldásában szerintem az önkormányzatnak, illetve a hivatalnak kell élen járnia, a városi polgárok,
civil szervezetek, csoportok pedig aktív közremûködõk lehetnének.
Összeállította: Kéri Ildikó

12 kultúra
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Tárlatvezetés
Március 21-én, szombaton 14 órától a
Ferenczy Múzeumban Krizbainé Szabó Éva
múzeumpedagógus díjtalan tárlatvezetésen
mutatja be a Lombard reneszánsz – A bergamói
Accademia Carrara festményei kiállítást.

Belépõjegyek:
teljes árú jegy: 2000 Ft
kedvezményes diák és nyugdíjas jegy: 1000 Ft
6 évnél fiatalabbaknak, 70 éven felülieknek és
érvényes pedagógus igazolvánnyal a belépés
díjtalan.
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt!
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Meghívó
A Pilis-Dunakanyari Páholy tisztelettel hív mindenkit
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Válságkezelés és növekedés címû elõadására,
és az azt követõ beszélgetésre
Idõpont: március 26. csütörtök 18 óra
Helyszín: Szamos Marcipán Cukrászda (Dumtsa J. utca 12.)

Elõadás Pál apostolról

Antonio Marinoni: A három Királyok imádása, fatábla, 27 x 85 cm

Haditengerészeti emlékek Leányfalun
Akit érdekelnek a csatahajók, és kíváncsi rá,
hogy milyen szerepük volt a magyar tengerészeknek az elsõ világháború harcaiban az
Adrián, most számos ismerettel gyarapíthatja
tudását.
Március 21-én, szombaton
délután nyílik a Móricz
Zsigmond Múzeumban az a tárlat, melylyel a szervezõk a
kilencven éve megszûnt osztrák-magyar haditengerészetre emlékeznek. A kordokumentumok mellett számos
hadihajómakett lesz látható. A kiállítást
dr. Balogh Tamás, a TIT Hajózástörténeti és
Hajómodellezõ Klub elnöke nyitja meg. 17
órától elõadás hangzik el a Kaiserin Elisabeth
cirkáló kelet-ázsiai útjairól és az osztrák-magyar haditengerészek japáni fogságáról.
A bemutató zárásaképpen, április 4-én, szombaton 16 órakor Csepregi Oszkár tart elõadást a

Szent István csatahajó történetérõl. Elõtte felhangzik vitéz Somogyvári Gyula tengerészeti
kürtjelekkel kombinált költeménye, A vizek
hõseihez, Laczkovich Géza színmûvész tolmácsolásában. Kürtön közremûködik:
Maka Attila. Érdekesség a
téma iránt fogékony
látogatók számára,
hogy a vers elsõként
1937. októberében
hangzott el a budai
haditengerészeti
emlékmû avatásán, a
mai Petõfi (egykor Horthy
Miklós) híd északi pillérénél.
Hosszas kutatómunka során most sikerült
rekonstruálni az eredeti elõadásmódot.
A kiállítás április 5-ig látogatható Leányfalun,
a Móricz Zsigmond út 153. szám alatt, szerda
kivételével mindennap, 10-tõl 12 óráig és 14tõl 17-ig.
Pásztói Róbert

Krizbai Gergely kiállítása a Dalmát-kávézóban
Január 30. – március 13.
A nagyon fiatal Krizbai Gergely kreatív személyiség, aki az általa
megélt világra reflektál. Tevékenységének fõ terepének a blog tûnik,
ahol fotóit, rajzait, írásait találjuk. Kiállítása is hasonlóan szerteágazó, egyik mûfaj sem dominál a másik felett. Témái apróságoknak tûnõ dolgok tengere: történetek az utcán, utazás közben, a
vonaton, aluljáróban. Hagyja magát elcsábulni az élet legapróbb
dolgaitól, emberektõl, földön lévõ tárgyaktól, a házakra világító
napfelkelte élményétõl. Nem áll ellen a Photoshop technikája jelentette hatásos képmanipulálási lehetõségeknek sem, amivel a hagyományosnál könnyebb a fotót átkomponálni, vagy a csillogó felületet
egy klikkel még anyagszerûbbé tenni. Krizbai Gergely a digitális kor
gyermeke, meglepõ módon még a rajzait is nyomtatva állítja ki.
„Különc“, mint a feketével teli kávéscsésze – a sok üres között.
Talán ebben a tudatos kívülállásban körvonalazható a blogján
említett krizbóizmus lényege.
Manifesztált érzékenység, amit nem mindig honorál a világ, ami hajtás, aggodalom és küzdelem.
Mindig kellemes meglepetés látni, hogy ebben a városban valahogy kiirthatatlan az alkotókészség
és a szellem, ami ennek helyet ad és támogatja.
Pacsika Rudolf

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi
Egyházkerületének püspöke, egyetemi tanár,
dr. Fabiny Tamás
március 22-én, vasárnap 16 órától
a szentendrei evangélikus templomban (Bükköspart 2.)
„2009 Pál apostol éve“ alkalmából Pál apostol életérõl
vetített képes elõadást tart.
Közremûködik a Stella énekegyüttes Abaffy Nóra vezetésével.
Ezt követõen a testvéri beszélgetés szeretetvendégség
keretében folytatódik.
Alkalmunkra minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

Fotópályázat fiatal szentendrei
fotósoknak
A P'Art Mozi fotópályázatot hirdet Szentendre millenniuma
alkalmából fiatal szentendrei fotósok számára. A pályázatra
beérkezõ mûvekbõl fotókiállítást rendezünk a P'Art Moziban.
A fotópályázaton bárki – egyén vagy csoport – részt vehet, aki
Szentendrén él, vagy bármelyik általános iskolában vagy
középiskolában tanul.
Három kategóriában nevezhetnek:
1. kategória 14 éves korig
2. kategória 18 éves korig
3. kategória 25 éves korig.
A pályamûveket 21x30 cm-es méretben (+- öt milliméter
megengedett eltéréssel) kell elkészíteni. Fekete-fehér és színes
papírképek egyaránt beküldhetõk. Hagyományos fényképek,
digitális fotók, nyomatok egyaránt szerepelhetnek a pályamûvek
között. A megadott témákra egy személy maximum 6 fotót, egy
csoport maximum 12 fotót adhat be, a fotó hátlapján fel kell
tüntetni a kép címét, s a fotós jeligéjét. Mindenkitõl kérjük,
hogy a képek átadásakor egy kitöltött nevezési lapot helyezzen
el a jeligéjét tartalmazó leragasztott borítékban. A nevezési
lapok átvehetõk a P'Art Moziban, vagy az iskolák titkárságán. A
személyesen átadott, vagy postán beküldött képeket gondosan, kemény kartonlapok közé csomagolva kérjük eljuttatni.
Témák:
1. Épített környezet
2. Ember és város
3. Kultúra és a fiatalok kapcsolata
4. Természeti környezet
Díjazás: a zsûri javaslata alapján kerülnek kiállításra a képek, a
kiállítás anyagát elhelyezzük a Pest Megyei Könyvtár
Helytörténeti Gyûjteményébe, azzal a céllal, hogy ezt a fiatalok
által tükrözött városképet megõrizze az utókor.
A kategóriák gyõztesei egyéni kiállítási lehetõséget kapnak
2009/2010 folyamán.
Beküldési határidõ: május 15.
Beküldési cím: P'Art Mozi, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Zsûrizés: május 17-ig.
A kiállítás tervezett ideje: május 22. – június 15.
További információ és nevezési lap kérhetõ:
Morvai Zsuzsa (30-237-9942) morvai.zsuzsa@gmail.com
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Különleges koncertprogram
énekhangra és orgonára,
amelyen elhangzanak egyházi
dallamok, népdalok, valamint
kortárs hazai szerzõk kompozíciói is.
Belépõjegy: 2000 Ft

Március 20. péntek 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
ÁGRÓL ÁGRA – PALYA BEA
ESTJE
Belépõjegy: 2000 Ft
Március 21. szombat 14 óra
FERENCZY MÚZEUM
TÁRLATVEZETÉS
A LOMBARD RENESZÁNSZ –
FESTMÉNYEK A BERGAMÓI
ACCADEMIA CARRARA
GYÛJTEMÉNYÉBÕL
címû kiállításban
A tárlatvezetés díjtalan!
Március 21. szombat 15 óra
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
TAVASZKÖSZÖNTÕ
NÉPTÁNCGÁLA
Gyermek és ifjúsági táncegyüttesek találkozója
Fellépõ együttesek: Bihari
János Táncegyüttes Kisbihari
csoportja, Gyõri Lippentõ
Táncegyüttes gyermek
és ifjúsági csoportjai,
Kis Csepel és Csepp Csepel
Táncegyüttes, Szentendre
Táncegyüttes gyermek és
ifjúsági csoportjai
Belépõjegy: 800 Ft
Március 21. szombat 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
A SZENTENDREI KAMARAZENEKAR JUBILEUMI HANGVERSENYE fennállásának
30. évfordulója alkalmából
Mûsor: G. F. Händel: B-dúr
versenymû fagottra, Mozart:
A-dúr zongoraverseny K. 488,
Joseph Haydn: D-dúr
(London) szimfónia Nr. 104.
Közremûködik: Bokor György
(fagott), Oravecz György
(zongora), vezényel Fenyõ
Gábor
Belépõjegy: 1500 Ft
Március 22. vasárnap 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
KALAND A RÉGI KIRÁLLYAL
Kovács Ákos Krúdy-estje

Beszélgetõtárs: Szigethy
Gábor irodalomtörténész
Belépõjegy: 1500 Ft
Március 26. csütörtök 18 óra
VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
OLTAI ADRIENN TERME
Duna-korzó 16.
LEVENTE-DÍJ ÁTADÁSA ÉS
ÜNNEPI HANGVERSENY
Közremûködnek a Levente
Alapítvány korábbi
díjazottai.
Március 27. péntek 10 óra
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
PALYA BEA: ÁLOM, ÁLOM,
KITALÁLOM...
Énekelt mese gyermekeknek
Közremûködnek: Palya Bea
(ének), Bolya Mátyás (kobza
és citera), Szokolay Dongó
Balázs (fúvós hangszerek)
Belépõjegy: 600 Ft
Március 28. szombat
14-16 óra
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér
CSALÁDI NAP
A STONHENGE-TÕL
BUDAKALÁSZIG
címû kiállításban
Készítsünk harangedényeket!
– agyagozás
A foglalkozás díja: 300 Ft/fõ
Március 28. szombat 19 óra
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
A KELLÉKES
egy részben elmaradt elõadás
Eberhard Streul színdarabja
nyomán írta Parti Nagy Lajos
A kellékes: Kern András
Rendezõ: Ilan Eldad
Belépõjegy: 2500 Ft
Március 29. vasárnap 19.30
PÉTER-PÁL TEMPLOM
Péter-Pál utca
SZÉP LILIOMSZÁL
Sebestyén Márta (ének,
furulya) és Szamosi Szabolcs
(orgona) koncertje

Az elõadásokra jegyek elõvételben kaphatók:
Tourinform Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 22., (26) 317-965
Interticket országos hálózatában

Április 3. péntek 19 óra
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
ZORÁN KONCERT
Nagyzenekari felállással
Közremûködik: Horváth
Kornél (ütõsök), Sipeki
Zoltán (gitár), Lattmann Béla
(basszusgitár), Gyenge Lajos
(dob), Kovács Péter Kovax
(billentyûsök), Óvári Éva
(vokál, ütõhangszerek),
Kabelács Rita (vokál,
ütõhangszerek)
Belépõjegy: 2500 Ft
Április 4. szombat, 17 óra
BARCSAY MÚZEUM
Dumtsa J. u. 10.
KOPJAFA-AVATÁS
A kopjafát 2008-ban,
Barcsay Jenõ halálának
20. évfordulója alkalmából
a nagyenyedi Református
Kollégium ajándékaként
László László, a kollégium
tanára készítette.
Április 4. szombat 19 óra
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
BERECZ ANDRÁS MESÉS
ESTJE
Belépõjegy: 1500 Ft
Április 5. vasárnap 18 óra
REFORMÁTUS TEMPLOM
Rákóczi Ferenc utca
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
Közremûködik a Szentendrei
Kamarazenekar és a Musica
Beata Kórus, Kiss Tivadar
(ének), Ninkó Attila (oboa)
Vezényel Wolfné Kovács
Zsuzsa, Bokorné Forró Ágnes,
Fenyõ Gábor
Belépõjegy: 800 Ft
Április 7. kedd, 19 óra
VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
OLTAI ADRIENN TERME
Duna-korzó 16.
„HOMMAGE Á KODÁLY“
A Borbély Mûhely
lemezbemutató koncertje
Közremûködnek: Borbély
Mihály (klarinét, tárogató,
szopránszaxofon, tilinkó),
Szabó Dániel (zongora),
Horváth Balázs (nagybõgõ),
Baló István (dob), Kántor
Balázs (cselló)
Belépõjegy: 600 Ft
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TAVASZKÖSZÖNTÕ NÉPTÁNCGÁLA
Gyermek és ifjúsági táncegyüttesek találkozójára várják a néptáncot szeretõket március 21-én, szombaton délután 3 órára a
Pest Megyei Könyvtár színháztermébe (Pátriárka u. 7.).
Fellépõ együttesek:
Bihari János Táncegyüttes Kisbihari csoportja, Budapest
Gyõri Lippentõ Táncegyüttes gyermek és ifjúsági csoportjai
Kis Csepel és Csepp Csepel Táncegyüttes, Budapest
Szentendre Táncegyüttes gyermek és ifjúsági csoportjai
Belépõjegy: 800 Ft
JUBILEUMI HANGVERSENY
Fennállásának 30. évfordulója alkalmából tart hangversenyt a
Szentendrei Kamarazenekar március 21-én, szombaton 19 órakor
a Városháza dísztermében.
Mûsor:
G. F. Händel: B-dúr versenymû fagottra
Mozart: A-dúr zongoraverseny K. 488
Joseph Haydn: D-dúr (London) szimfónia Nr. 104.
Közremûködik:
Bokor György - fagott
Oravecz György - zongora
Vezényel: Fenyõ Gábor
Támogatók: Surányi István cukrászmester, Vincze László
Papírmerítõ Mûhelye, Nagy Sándor képkeretezõ mester
Belépõjegy: 1500 Ft
KALAND A RÉGI KIRÁLLYAL
Kovács Ákos Krúdy-estje március 22-én,
vasárnap 19 órakor kezdõdik a Városháza
dísztermében. A mûvész beszélgetõtársa
Szigethy Gábor irodalomtörténész.
„A hajós életébõl következnek itt történetek,
amelyek fiatal nõk és férfiak
itt-ott tán hitetlenkedve olvasnak.
Ó, majd megismernek õk is mindeneket,
csodákat, amelyeknek létezésérõl
fogalmuk sincsen a fiatalkorban...“
Belépõjegy: 1500 Ft
A KELLÉKES: KERN ANDRÁS
Bieder József kellékes elõadás után
teszi a dolgát: pakol az üres színpadon, s felnézve, váratlanul közönséggel, méghozzá telt házzal találja magát szembe. A hajdani segédszínész, ez az örökös háttérember
elõször roppant zavarba jön, nem
tudja, hogyan oldja meg ezt a
számára váratlan, már-már szürreális helyzetet, de aztán egyre jobban feltalálja magát, mesélni kezd
az életérõl, a színházról, hajdan volt
nagy színészekrõl, s mulatságos vagy szívszorító anekdotákat,
emlékeket idéz fel a kulisszák elõtt és a kulisszák mögött történtekrõl.
Az este kiváló alkalom, hogy Kern András legendás és sokszínû
humorával, a kisemberek ábrázolásának mestereként emlékezetessé tegye ezt a bemutatót. A mû rendezõje Ilan Eldad,
akivel elõzõ közös munkájuk, Az élet mint olyan elõadása a
tavalyi évad nagy sikere volt (Kútvölgyi Erzsébettel és Rajhona
Ádámmal együtt).
Eberhard Streul monológját Parti Nagy Lajos írta át magyar színpadra.
Látvány: Iványi Árpád
Dramaturg: Radnóti Zsuzsa
Ügyelõ: Schallinger Tamás
Súgó: Zsolnay Andrea
Szcenika: Krisztiani István
Világítás: Komoróczky Gábor
A rendezõ munkatársa: Putnoki Ilona
Produkciós asszisztens: Fenyvesi Katalin
Producer: Orlai Tibor
Belépõjegy: 2500 Ft
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ADÁSVÉTEL

Téliesített faház kiadó. Tel. 06-70-3120523.

Szentendre belvárosában garázs eladó.
Tel. 06 (26) 312-374.

ÁLLAT
Keresek schnauzer kutyát. Tel. (26) 312962.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, 1+2 félszobás, 2. emeleti lakás
hosszú távra kiadó 55 ezer+ rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel. 06-30-599-2329.
Püspökmajor-lakótelepen kiadó áprilistól
44 nm-es lakás igényes felszereltséggel
és berendezéssel, egyedi mérõórákkal 80
ezer Ft+ rezsiért. Tel. 06-20-368-8467.

ÁLLÁS
Felveszünk szakácsot gyakorlattal, vagy
kezdõt. Fehér, fekete mosogatót, konyhalányt is. Tel. 06-30-618-6230.
Szentendrei kerékpárüzletünkbe gyakorlott szerelõt és eladót keresünk. Tel. 0670-944-0859.
Megbízható, munkájára igényes nyugdíjast keresek kerti munkára. Feltétel: saját
gépkocsi és kertgondozáshoz szükséges
eszközök. Tel. 06-30-640-2959.
Családokhoz közvetítünk megbízható, lelkiismeretes idõsgondozókat,
bébiszittereket, takarítónõket. „EMPÁTIA“ Tel. 06-1-336-1094, 06-70380-5650.

1+2 félszobás lakás kiadó az angol
házakban márciustól. Tel. 06-30586-1715.
Püspökmajor-lakótelepen, angol házban
I. emeleti, 1+2 félszobás lakás kiadó
45 ezer Ft + rezsi + kaució. Tel. 06-20473-5844, (26) 381-468.
Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel. 0630-949-6456.
Központhoz közel albérlet kiadó. Tel. (26)
310-675.
Szentendrén, a Kondor Béla utcában 34
nm-es, kétszobás lakás kiadó. Tel. 06-70230-1945.
Püspökmajor-lakótelepen kiadó 4. emeleti, 2 szobás lakás hosszú távra 50 ezer
Ft + rezsiért. Tel. 06-20-338-5033.

ÁLLÁST KERES
Fûnyírást, kerti és házkörüli munkát vállalok. Tel. 06-20-995-9143.
Középkorú hölgy takarítást és házvezetõnõi munkákat vállal. Tel. 06-20-4991767.

BIZTONSÁGTECHNIKA
Riasztórendszerek, kamerarendszerek, tûzjelzõk kiépítése, meglévõ
rendszerek karbantartása, felújítása.
Kerekes Elektronikus Betörésvédelem. Tel. 06-20-338-8521, e-mail:
gkerekes.szentendre@t-online.hu.

5 szobás, 2 fürdõszobás, sorházi lakás
kiadó Szentendrén, a Bükkös-patak partjához közel hosszú távra. Tel. 06-70-3365530.
Szentendrén, a Deli Antal utcában új
építésû, 7 lakásos lakóparkban 75 nm-es,
saját kertes, kocsibeállós, központi porszívós, mosókonyhás lakás azonnali
költözéssel kiadó. Tel. 06-70-944-0859.
Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, vízórás, bútorozatlan lakás
április 5-tõl hosszú távra kiadó. Tel. 0630-450-4919.
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A Villa Nostra ingatlaniroda szeretettel
várja tisztelt ügyfeleit a budakalászi Coraban (Brico felõli bejáratnál). Elérhetõségeink: tel./fax: (26) 341-028; 06-20405-1720; 06-20-405 1760. www.villanostra.hu; info@villanostra.hu
Eladó Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen
70 nm-es, cirkófûtéses, 1 szoba 2 félszobás, étkezõs lakás. Irányár 19,5 millió
Ft. Tel. 06-20-515-7119.
Eladó Dunabogdány (Ady Endre utca) belterületén nagyon hangulatos helyen kis
családi ház (50 nm-es) borospincével (30
nm-es), gépkocsibeállási lehetõséggel.
A telek részben közmûvesített. A ház
erõsen felújításra szorul. Irányár: 6 millió Ft. Tel. 06-20-362-7551.
Szentendrén, Tyúkosdülõn 1440 nm-es
építési telek 19 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-331-8393.
Szentendrén, társasházban másfél
szobás, 40 nm-es, átminõsíthetõ
nyaraló kitûnõ állapotban 8,5 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, kitûnõ helyen kétszintes, felújítást igénylõ, 2 x 100
nm-es lakóház, 300 nöl telken, korrekt áron, 26 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Tahiban jó állapotú régi ház kerttel 16,5
millió forintért eladó. Tel. 06-30-6209787.
Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó (vagy kiadó). Tel. 0630-233-5531.
Bükkös-pataknál 512 nm-es telekrész
építési engedéllyel, 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-527-2755.
Szentendrén felújított, azonnal beköltözhetõ, 45 nm-es, örökpanorámás lakás
jó közlekedéssel magánszemélytõl tehermentesen eladó 10,3 millió forintért. Tel.
06-20-482-1249.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, HÉV közelében nappali + 1
szobás lakás 65 ezer Ft + rezsiért kiadó.
Tel. 06-30-454-4431.

OKTATÁS

Kiadó egy lakás és egy nyaraló garzon. Tel. 06-30-299-0376.

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.

Matematika-fizika szakos tanár korrepetálást vállal. Tel. (26) 312-962.

Szentendrén kiadó 75 nm-es új lakás,
amerikai konyhás, nappalis, 2 hálószobás, teljesen gépesített, udvarban gépkocsi parkoló. HÉV-közeli, egyedi fûtésû,
mérõórás, klimatizált.
Tel. 06-30-242-8486, 06 (26) 303-271,
www.ingatlan.com/h3054985,
www.ingatlanajanlo.hu/ingatlan/
87053.

Szentendrén, kertes családi házban 80
nm-es lakás 70 ezer Ft + rezsiért kiadó.
Tel. 06-30-454-44-31.

LAKÁS, INGATLAN
Bútorozatlan, 1+2 félszobás lakás kiadó
az angolházakban. Tel. 06-30-586-1715.

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

Francia minden szinten: Nyelvvizsga,
érettségi, beszélgetés vidám hangulatban. Szemkeõ Dominikánál, Tel. 06-30999-9171.
Egyetemi végzettséggel magyar nyelv és
irodalomból korrepetálást (gimnazistáknak), érettségi és felvételi felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-210-0380.

Segíthetsz
KÉRJÜK TÁMOGASSA
AZ EMBERÉLET ALAPÍTVÁNYT
ADÓJA 1%-ÁVAL!
ADÓSZÁMUNK: 18675201-1-13

KERESSÜK GAZDÁIKAT

Alapítványunk legfontosabb célja
a Szentendrén és vidékén élõ
daganatos betegek
segélyszolgálata.
A 2009-es évben a prevenció
fontosságát és az információk
eljuttatását tûztük ki célul.

TIM 4-5 év körüli fajtatiszta németjuhász kan.
Jó kiállású, megbízható.
Házõrzésre vagy telepõrzésre ajánljuk

LEON 2 év körüli kan. Jó
házõrzõ, igen mutatós.
Szeretõ családra vágyik.

BLACK JACK 4 év körüli
fajtatiszta am. steff kan.
Rendkívül nyugodt, kedves, szófogadó. Lakásba
és kertbe is ajánljuk.

Számlaszámunk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet:
64700076-10027343
Érdeklõdni lehet:
06-20-515-09-57,
06-20-99-57-167

Matematika korrepetálás nagy tapasztalattal. Testvéreknek kedvezmény! Tel. 0630-478-8855, (26) 303-595.
Jazz-rock-pop tanítás! Zongora, gitár,
szaxofon. Énekeseknek mûsorbõvítés.
Tel. 06-30-949-2848, (26) 312-205.

SZOLGÁLTATÁS
Szentendrén professzionális mûkörömépítés. Tel. 06-30-911-86-66.
Bérszámfejtést és ahhoz kapcsolódó teljes körû ügyintézést vállalunk. Tel. (26)
311-888 (8-tól 13 óráig), 06-30-5438950 (13 órától).
Szendvicsek, hidegtálak készítését vállaljuk kiszállítással is Szentendrén. Tel.
06-20-582-8847.
Nyugdíjas építõmérnök felelõs
mûszaki vezetést vállal. Tel: 06-30934-4992.
Metszés, permetezés, füvesítés, öntözõrendszer tervezés-kivitelezés kertészmérnöktõl. Tel. 06-20-220-3728.
Építõipari cég vállalja: födémek
zsaluzását, betonacél szerelését,
betonozását, zsaluk bérbeadását,
esztrich aljzat- és térbeton készítését, gépi vakolást, teljes körû
kivitelezést. Tel. 06-30-746-5510.
Vegye elõ régi filmjeit és diáit – CDre írjuk. Márciusban fél áron. Máté
Fotó Optika. Tel. (26) 311-841.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-3353411.

ÜZLET
Szentendrén, a Bogdányi u 4. szám alatt
kiadó 2 üzlethelyiség: az egyik 22 nm-es,
a másik 27 nm-es, melyek egybenyithatók. Bérleti díj 60 ezer Ft/hó/üzlet.
Tel. 06-20-361-4144.
Szentendrén, a Kucsera Ferenc utcában
helyiség kiadó. Tel. 06-20-203-5988,(14
óra után).
Szentendrén, a Bogdányi utca 46. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-3119958, (26) 314-203.
Szentendrén, a Bogdányi utcában üzlet
bérbeadó. Tel. 06-20-944-1844.
A Püspökmajor-lakótelepen, az óvodával
szemben, az új uszoda mellett bármilyen
tevékenységre megfelelõ, új építésû
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-5508585.
A Hungim irodaházban Szentendrén, a
Kõzúzó u. 7. szám alatt iroda és raktár
kiadó. Tel. 06-30-400-3970.
Szentendrén, iparterületen iroda, mûhely, szabadterület bérbeadó. Tel. 06-30331-8393.
Szentendrén, a HÉV-végállomásnál
15 és 30 nm-es üzletek kiadók. Tel.
06-30-444-5820.

EGYÉB
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Fogsorjavítás soron kívül Szentendrén!
Kényelmes, puhán maradó fogsorok készítése kedvezõ áron, 3 nap alatt.
Emellett cégünk vállalja mindenfajta
fogtechnikai pótlás elkészítését, igény
szerint orvos ajánlásával Tel. (26) 300704. www.szentdent.hu

Eltartási szerzõdést kötne egyedülálló,
középkorú hölgy idõs személlyel. Tel. 0630-316-7533.
Mûkörmös tanuló modelleket keres
gyakorláshoz. INGYEN!!! Tel. 06-20210-9380.
Szeretne olvasni, de a szeme már nem
bírja? Hívjon, kedvenc könyvébõl, a Bibliából örömmel felolvasok önnek. Tel. 0630-604-5354.
Kárpótlási jegy végsõ vásárlása, legnagyobb áron, most. Tel. 06-70-248-4524.
TÁRSVARÁZSLÓ: országos adatbázissal,
személyre szabott esély a boldogsághoz
Óbudán Tel. 06-20-518-7404.

A szentendrei
Emberélet
Alapítvány
önkéntes segítõk jelentkezését
várja Szentendrérõl
és a környékbeli településekrõl
Az Alapítvány célja:
• A kistérségben élõ daganatos
betegek szociális hálójának
megszervezése.
• Daganatos betegeknek történõ,
segítõ közremûködés a kezelések
folyamatában, a beteg
és a családtagok részére.
Olyan önkéntesek jelentkezését
várjuk, akik vállalják az
Alapítvány által
finanszírozott képzéseket és
lakóhelyükön szívesen segítenek
a betegeknek.
Érdeklõdni lehet: 06-20-515-0957, 06-20-99-57-167

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
Szentendre, Kör u. 6.
emberelet@gmail.com

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Dunakanyar krt. 2.
(a Kaiser's-parkoló
bejáratánál)
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

program 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

P’ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/300 946
www.partmozi.hu
Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft
Március 20. péntek
18:00 AMAL színes feliratos
kanadai filmdráma, 101’, 2007 (12)
R: Richie Mehta
19:45 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE színes feliratos
amerikai filmdráma, 166’, 2008 (12)
R: David Fincher Sz: Brad Pitt, Cate
Blanchett
Március 21. szombat
15:30 ESTI MESÉK színes magyarul
beszélõ amerikai vígjáték, 100’,
2008 R: Adam Shankman. Sz: Adam
Sandler
17:15 AZ IGENEMBER 104’ (12)
19:30 A KUSZKUSZ TITKA színes
feliratos francia dráma, 151’, 2007
(12) R: Abdel Kechiche. Sz: Habib
Boufares
Március 22. vasárnap
10:30 ESTI MESÉK 100’
CSALÁDI VASÁRNAP
15:30 AZ ÉLET VENDÉGE - CSOMA
LEGENDÁRIUM magyar dokumentumfilm, 78’, 2005 R: Szemzõ
Tibor. A vetítést követõen Sári
László keletkutató beszámolója
15.30 FESSÜK MEG A ZENÉT,
JÁTSSZUK EL A SZÍNT!
Játékos délután Farkas Verával
(6-11 éveseknek, a kisteremben)
(Családi belépõjegy: 500 Ft/fõ)
18:30 AMAL 101’ (12)
20:15 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE 166’ (12)
Március 23. hétfõ
18:00 AMAL 101’ (12)
19:45 A KUSZKUSZ TITKA 151’ (12)

KÜLÖNÖS ÉLETE 166’ (12)
20:15 AMAL 101’ (12)
Március 26. csütörtök
18:00 VÁROSTUDÁS SZABADEGYETEM
A BALKÁN ZENEI HAGYOMÁNYA
Elõadó: Eredics Gábor népzenész,
a Vujicsics Együttes vezetõje
20:30 PAPÍRKUTYÁK színes magyar
vígjáték, 92’, 2008 (12) R:
Gyöngyössy Bence Sz: Mucsi Zoltán,
Scherer Péter
Március 27. péntek
17:30 A MÁSOK ÉLETE
– Jókai Anna ajánlásával
színes, feliratos, német dráma,
137’, (16) R: Florian Henckel von
Donnersmarck
20:00 EGY CSÉSZE TEA - JÓKAI
ANNÁVAL
(A programot követõen az írónõ
dedikál. Belépõjegy: 800 Ft)
Március 28. szombat
15:15 VOLT színes magyarul beszélõ
amerikai animációs film, 96’, 2008
(12) R: Byron Howard, Chris
Williams
17:00 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE 166’ (12)
20:00 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12)
Március 29. vasárnap
10:30 VOLT 96’
15:15 A BÁLNALOVAS színes
magyarul beszélõ új-zélandi-német
filmdráma, 98’, 2002 R: Niki Caro
17:00 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12)
19:00 JULES ÉS JIM 105’ (12)
(DVD vetítés)
fekete-fehér feliratos francia filmdráma, 105’, 1962 (12)
R: François Truffaut. Sz: Jeanne
Moreau, Oskar Werner, Henri Serre
20:30 AMAL 101’ (12)

Március 30. hétfõ
Március 24. kedd
18:00 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12)
17:30 A KUSZKUSZ TITKA 151’ (12) 19:45 BENJAMIN BUTTON
20:00 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE 166’ (12)
KÜLÖNÖS ÉLETE 166’ (12)
Március 31. kedd
Március 25. szerda
18:15 JULES ÉS JIM 105’ (12)
17:30 BENJAMIN BUTTON
20:15 PAPÍRKUTYÁK 92’ (12)

Kiállítások
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
KIFÜRKÉSZHETETLEN
feLugossy László kiállítása.
Megtekinthetõ április 13-ig,
naponta 10-tõl 18 óráig
RODIN GALÉRIA
Ady E. út 6.
„TEDD ZSEBRE
A KIÁLLÍTÁST“
Elsõ Mobil Galéria
Megtekinthetõ április 13-ig
ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN
Bercsényi u. 4.
KIÁLLÍTÁS FIATALOK
FOTÓMÛVÉSZETI
STÚDIÓJÁNAK KÉPEIBÕL
Megtekinthetõ április 13-ig
MÛVÉSZTELEPI GALÉRIA
Bercsényi u. 51.
SZÁZADOS ÚTI
MÛVÉSZTELEP
GYÛJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ április 13-ig
VÁROSHÁZA GALÉRIA
Városház tér 3.
KÁRPÁTOK
Matl Péter szobrászmûvész
és Kutlán András
festõmûvész kiállítása
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.
STONEHENGE-TÕL
A CSEPEL-SZIGETIG
Kora-bronzkori harcosnép
Magyarországon
Megtekinthetõ június 12-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig
MÛVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa u.
KIÁLLÍTÁS
PISTYUR IMRE
FESTMÉNYEIBÕL
Megtekinthetõ április 6-ig
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FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér
LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia
Carrara festményei
Megtekinthetõ
augusztus 31-ig
CZÓBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
ARANYOS, EZÜSTÖS
MAGYAR RENESZÁNSZ
Pénztörténeti kiállítás
Megtekinthetõ április 12-ig,
hétfõ és kedd kivételével
naponta 10-tõl 18-ig
P'ART GALÉRIA
Duna-korzó 18.
IN MEMORIAM
MÁNDOKI PÉTER
megtekinthetõ: március 31-ig
VAJDA LAJOS STÚDIÓ
Péter-Pál u. 6.
VERSUS
Éves tematikus kiállítása
Megtekinthetõ március 29-ig,
szombat-vasárnap 11-tõl 17
óráig
MÓRICZ ZSIGMOND MÚZEUM
Leányfalu,
Móricz Zsigmond út 153.
Március 21. szombat 16 óra
AZ OSZTRÁK-MAGYAR
HADITENGERÉSZET EMLÉKEI
Megnyitja dr. Balogh Tamás,
a TIT Hajózástörténeti
és Hajómodellezõ Klub
elnöke. Megtekinthetõ április
5-ig, szerda kivételével
mindennap, 10-tõl 12-ig
és 14-tõl 17-ig

Koncert
PÉTER-PÁL TEMPLOM
Március 22. vasárnap 19 óra
Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem Kamarakórusának
koncertje. Vezényel: Sziklás
Tünde. Mûsoron klasszikus
egyházi mûvek.

ERMS ÉTTEREM
Kossuth u.
Március 21. szombat 20 óra
„Gondolkodom tehát dalok“
BORNAI TIBOR KONCERTJE
VAJDA LAJOS STÚDIÓ
Péter-Pál u. 6.
Március 20. péntek 20 óra
SANTA DIVER + DAV
A koncertre a belépés
díjtalan

Elõadások
KOLPING
EGYESÜLET
Török köz
Március 28. szombat 16 óra
AZ ÁLLAMALAPÍTÓ
SZENT ISTVÁN
Professzor dr. Losonci Miklós
mûvészettörténész: elõadása
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Március 20. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK X.
Kiss Mao-Tun István
elõadása
Március 27. péntek 18 óra
TUDAT ALAPÚ OKTATÁS,
HONVÉDELEM ÉS TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ
Dienes István fizikus
elõadása
IPARTESTÜLET NAGYTERME
Bercsényi u. 3.
Március 21. szombat 10 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA:
MI ÚJAT TUDUNK
AZ EMBERRÕL?
Bagdy Emõke elõadása

Jótékonysági bál
A Dunakanyar Nõszirom Egyesület szeretettel és tisztelettel
hív mindenkit március 28-án,
szombaton 19 órakor harmadik kistérségi jótékonysági
báljára a szentendrei iskolakonyhába (Bajcsy-Zs. u. 3.).
A bál fõvédnöke: Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi
miniszter. A bál bevételének fõ
célja a szentendrei Szivárvány
Óvoda kültéri játszóeszközbeszerzésének támogatása.
A részvételi díj: 3000 Ft/fõ.

VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA
Oltai Adrienne terem
Duna-korzó 16.
Március 28. szombat 17 óra
HANGVERSENY
Közremûködik: Rónaszéki
Tamás hegedûmûvész,
Déri György gordonkamûvész,s Hargitai Imre
zongoramûvész
Mûsor: Bach, Haydn és
Beethoven mûvei
A belépés díjtalan

Meghívók igényelhetõek Fejes
Györgynénél a 06-20-9461702-es telefonszámon.
A Szivárvány Óvoda kültéri
játszóeszköz-beszerzésének
támogatására a Szivárvány
Alapítvány csekket bocsátott ki,
mely az óvoda vezetõjénél beszerezhetõ.

ANTIKVÁRIUMHÁLÓZAT
KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT
VÁSÁROL.
(36 1) 486-1515
WWW.HUNBOOK.HU

16 mozaik
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

Kosárlabda
Serdülõ csapatunk
a Pest Megye Bajnokság döntõjében
Március 14-én a Szentendrei Kosárlabda SE serdülõ
csapata (14 évesek) újabb két, idegenben elért
gyõzelemmel gazdagította az idei szezon mérlegét.
A szentendrei gyerekek tizenegy gyõzelemmel és
mindössze egy vereséggel, a bajnoki tabella élérõl
jutottak be a megyei „Final Four“-ba. A bajnokság
szabályai szerint ez azt jelenti, hogy mi kapjuk a
megyei döntõ rendezési jogát. Egyesületünk rövid
történetében ilyen még nem volt. A megye négy
legjobb csapata itt nálunk mérheti össze erejét,
hazai közönség elõtt játszhatunk a legfényesebb
éremért!
Szûk három év alatt, a nulláról elindulva Pest megye
elsõ számú utánpótlás-nevelõ központjává váltunk.
Öt korosztályos csapatunk versenyez, közel száz

Felhívás
Az idén is megrendezésre kerül a már hagyományos
Majális a Postás-strandon. A minél színesebb program összeállítása érdekében várjuk mindazon helyi
önképzõ csoportok, együttesek, amatõr színjátszók, táncosok, énekesek, humoristák, zenekarok
és egyéb szórakoztatásra alkalmas színpadi
számok megalkotóinak jelentkezését, akik szívesen vennének részt szereplõként a Majális sokszínû forgatagában.
Jelentkezni lehet a 20/946-1702-es telefonszámon március 22-ig. A fellépéssel kapcsolatos
részleteket a késõbbiekben pontosítjuk.
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játékossal rendelkezünk. és heti 21 órát edzünk.
Köszönjük Szentendre városának a bizalmat és a
sportkeretbõl nyújtott támogatást. Köszönjük a
Szent András Iskolának, a Ferences Gimnáziumnak
és a leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskolának,
hogy teret, lehetõséget biztosítanak az edzéseinknek. Nélkülük nem sikerült volna ilyen gyorsan, a semmibõl ilyen messzire jutni!
Biztos vagyok benne, hogy az anyagi támogatást és
a bizalmat, a legjobb árfolyamon váltottuk sikerre
és dicsõségre. Szentendrét többé nem lehet félvállról venni, itt vagyunk, és velünk ezentúl mindenkinek számolnia kell!
HAJRÁ SZENTENDRE!
Pest megye serdülõ bajnoksága, VI. forduló
Nagykõrös, Toldi Miklós SZKI március 14.
Szentendrei Kosárlabda SE - ELITE SE 76:67
Kõrisfa SE - Szentendrei Kosárlabda SE 54:56
Dr. Kovács Ferenc

Eboltás
Értesítjük a Tisztelt Ebtartókat, hogy összevezetéses
veszettség elleni védõoltás megtartásához Szentendre területén a Magyar Állatorvosi Kamara 2009.
február 11-i vezetõségi döntésével, szakmai okok
miatt, nem járult hozzá. Veszettség elleni kötelezõ
védõoltást állatorvosi rendelõinkben vagy háznál
végzünk egész évben, orvosi elvárásoknak megfelelõ,
higiénikus körülmények között. Kedvezményes oltás
2009. március és április hónapban lehetséges, amikor
egy kutya veszettség elleni kötelezõ oltásának díja a
Magyar Állatorvosi Kamara megállapítása szerint 3000
Ft, a hatóságilag szintén kötelezõ féregtelenítés költsége 200 Ft 10 kilogrammonként.
Dr. Schumicky Gábor
Szentendre
Római sánc u. 2/B.
314-287
30/415-9060

Dr. Szolnoki János
Szentendre
Római sánc u. 2/B
317-532
30/937-0863

Dr. Makay László
Szentendre
Sztaravodai út 42.
316-791
70/249-0910

Értesítés eboltásról
TOBORZÓ NAP
A Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és
Toborzó Fõosztálya április 8-án, szerdán 10
órai kezdettel információs napot rendez a hivatásos és szerzõdéses katonai pálya iránt érdeklõdõ 16-20 év közötti fiatalok részére a Helyõrségi
Klub (HEMO, Szentendre, Dózsa Gy. út 8.) földszinti nagytermében.
Hívjuk és várjuk a város és a kistérség katonai
pálya iránt érdeklõdõ fiataljait, azokat a fiúkat
és lányokat, akik érdeklõdnek a katonai pálya
iránt.
A 13 óráig tartó program keretében tájékoztatók
és különféle bemutatók kerülnek megtartásra,
válaszolunk az érdeklõdõk kérdéseire.
Amit kínálunk:
• tanulási lehetõség
• biztos jövedelem
• munkahely hosszú távon

Tisztelt Ebtulajdonosok!
A Földmûvelési Minisztérium rendelete alapján minden 3 hónapnál idõsebb ebet veszettség elleni
védõoltásban kell részesíteni. Szentendre területén
az idei szervezett, kötelezõ veszettség elleni védõoltásra az alábbi helyeken és idõpontokban kérem,
kutyájával megjelenni szíveskedjen. Figyelem: a
megszokottnál eltérõ idõpontok!
1. Daru piac
március 20. péntek 13-14.45
2. Sztaravodai út, Compa híd
március 20. péntek 15-16 óra
3. Állatorvosi rendelõ (Bükköspart 34.)
március 27. péntek 12-14 óra
4. Faház vendéglõ parkoló (Barackvirág-Ady u. sarok)
március 27. péntek 14.15-15.15
5. László-telep (Kálvária-Damjanich sarok)
április 3. péntek 13-15 óra
6. Pannónia-telep (Stromfeld-Móricz sarok)
április 17. péntek 13-15 óra
7. Izbég, Pásztorház (Szentlászlói út 124.)
április 24. péntek 13-15 óra
8. Állatorvosi rendelõ (Bükköspart 34.)
április 30. csütörtök 9-12 óra

Kézilabda
A Szentendre KC NB I/B férfi kézilabdacsapat ebben
a fordulóban Tata csapatához látogatott. Sajnos az
elmúlt mérkõzésen 12 gólt lövõ Duzsi belázasodott,
és nem vállalta a játékot, így a tabellán harmadik
helyen álló Tata volt az esélyes. Ennek megfelelõen
alakult a játék képe is, végig a hazai csapat vezetett.
A második félidõben még feljöttünk egy gólra, a
végjáték azonban nem sikerült, és négygólos
vereséget szenvedtünk.
Eredmény
Tata - Szentendre 27:23
Legjobb góllövõk: Hajdu 5, Perényi 4.
A következõ fordulóban Tököl csapatát fogadjuk.
Nagy csata várható. Nyernünk kell.
A mérkõzést a Kalászi csarnokban játsszuk március
21-én, szombaton. 16 órakor kezdõdik az ifik, 18
órakor a felnõttek mérkõzése.
Tóth Lajos

A veszettség elleni oltás költsége – 3000 Ft – az oltás
helyén fizetendõ (a Magyar Állatorvosi Kamara
határozata). Oltáskor számozott bilétát kap a tulajdonos, amely az eb azonosítására is szolgálhat.
A Földmûvelési Minisztérium rendelete értelmében
2003-tól az ebek féregtelenítése a védõoltás badásának a feltétele, ezért hozzanak magukkal 10 kilogrammonként 200 Ft-ot féreghajtó tablettára. A
háznál történõ eboltásokat elõzetes bejelentés után
végezzük el (Bükköspart 34., tel. 311-975 vagy 0630-954-3192). A háznál történõ oltás díja 3500 Ft +
a féreghajtó ára. A rendelõben és háznál is kapható
kombinált védõoltás ára a kampány végéig 7000 Ft.
Az ebek veszettség elleni védõoltása kötelezõ, elmulasztása az eb elkobzását, valamint köz- és állategészségügyi veszélyeztetés miatt szabálysértési
eljárást von maga után.
A macskák veszettség elleni védõoltása nem kötelezõ,
de a fertõzések megelõzése érdekében ajánlott.
Felhívom figyelmüket, hogy az adott idõpontokban
más magán-állatorvosok is szerveznek összevezetéses eboltást, ahol lehetõségük van a védõoltás beadatására – errõl külön értesítik a lakosságot
Dr. Kovács Zoltán állatorvos

