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

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
a tulajdonát képezõ
Deli A. utcában található
1566/5 hrsz-ú ingatlan
értékesítésére.

Szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben Fõ tér 16. szám
alatt található 57 m2 alapterületû helyiség;
Szentendre, 2314 hrsz-ú, természetben Városház tér 1.
szám alatt található 30,44 m2 alapterületû üzlethelyiség és 27,71
m2 alapterületû galéria;

Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át és a www.szentendre.hu
(Ingatlan Portál) oldalon tekinthetõ meg.

Szentendre, 2330 hrsz-ú, természetben Városház tér
3. szám alatt található épület pinceszintjén található 384 m2
alapterületû helyiségcsoport;

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2012. március 06. 09 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város
internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni.
További információt személyesen a Vagyongazdálkodási
Csoportnál, telefonon a 26/503-377 telefonszámon kaphatnak.

Tájékoztatás telefonon:
26/503-377

A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja: február 29.

PÁLYÁZAT
Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Kolti Helga igazgató

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi, tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére:
Cím
Övezeti
(Szentendre) besorolás

VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
T-HOME hibabejelentés 1412
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725, Zöld
e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: (26) 503 329
HÓDISZPÉCSER
06 20 569 0137
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.

Induló (licit)
ár Ft/m2

Induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

Cseresznyés u. üdülõövezeti
teteje
ingatlan
hrsz.: 9188 (beépítetlen t.)

3069

~2550

11.600 ,-

~29.580.000 ,-

100.000,-

Nyerges u. - üdülõövezeti
Barackos út
ingatlan
hrsz.: 6995 (beépítetlen t.)

7146

~6762

11.240 ,-

~76.004.880 ,-

100.000,-

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Hétköznapi ügyelet este 7-tõl
reggel 7.30-ig, ügyeleti díj 360 Ft

Nyerges u. – üdülõövezeti
Táltos u.
ingatlan
Hrsz.: 6996 (beépítetlen t.)

1515

~ 1500

11.100 ,-

~16.650.000 ,-

100.000,-

Vándor u.
Hrsz.: 9157

1277

~ 997

9.000 ,-

~ 8.973.000 ,-

100.000,-

Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária u.
26., 310-828
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár, Kanonok u. 4., 310487
Minden szerdán Vasvári Patika,
Sas u. 10., 312-825
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u. 26., 310-828
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (Hév-nél), Dózsa Gy.
u. 1., 500-248

85,24

25.200.000,-

100.000,-

Kovács L. u. 38. lakóövezeti
Hrsz.:
(mûhely-raktár)
2555/0/A/3

267,84

19.417.000,-

100.000,-

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

Erdõsor u. 22. üdülõövezeti
Hrsz.:8209,
ingatlan
8209/A
(beépített t.
és üdülõépület)

682

8.166.000,-

100.000,-

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

Õzláb utca 6. üdülõövezeti
Hrsz.:
ingatlan
7100/7
(beépítetlen t.)

985

11.030.000,-

100.000,-

Ady Endre út vegyes terület
Hrsz: 4416/2, (beépített
4416/2/A, B
terület)

1700

50.100.000,-

100.000,-
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107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós

Telekalakítás utáni
várható alapterület

Fõ tér 14. hrsz.: lakóövezeti
2333/2/B/1
(lakás)

www.szevi.hu

105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018

Alapterület
m2

Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Dunakorzó 11/A (DMH)
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Paraszkay György
Lapzárta: hétfô, 12 óra

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Tábori Szabolcs
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X

104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

üdülõövezeti
ingatlan
(beépítetlen t.)

Dunakanyar üdülõövezeti
1225
sétány:
ingatlan
Hrsz: 4566/2(beépítetlen terület)
Evezõ utca: Vt-2 övezeti
Hrsz: 38/2
ingatlan
és 38/3 (beépítetlen terület)

1249

pályázati kiírás
4.sz. melléklete szerint

8.900,-

15.000,-

pályázati
100.000,kiírás 4.sz. melléklete
szerint
18.735.000,-

100.000,-

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, illetve Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni. További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon a (26) 503-377 telefonszámon kaphatnak. A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja: március 1.
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ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap reggel
7 óráig, pénteken 17-tõl hétfõ
reggel 7-ig.

Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig NYITVA ügyelet:
16-órától reggel 8-óráig
február 25-26. Ulcisia
Gyógyszertár (Hév-nél), Dózsa Gy.
u. 1., 500-248
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06 30 415 9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
GYEPMESTER
06 20 931 6948
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
tel/fax: (26) 310 442

VÁROS

Márciusban érkeznek
a mûszerek
Hamarosan új orvosi mûszerekkel és informatikai
eszközökkel bõvül az EU-pályázatból megújult szakorvosi rendelõintézet. Március végéig háromszázmillió forint értékben érkeznek mûszerek és bútorok,
melyek segítségével teljessé válik a betegek számára
nyújtott szolgáltatások köre. Az eszközöket a közbeszerzési eljárásban nyertes NovelMedix Orvosi
Mûszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft. szállítja.
A SZEI jelenleg 22 szakrendelõvel mûködik, és
további 16-tal bõvül majd a szolgáltatási kör. A tervek szerint lesz egynapos sebészet, nappali kórház,
gyermekpszichiátria, allergológia, andrológia, érsebészet, baleseti sebészet, valamint gasztroenterológiai laboratóriumot is kialakítanak.
Kedves Olvasóink!
Február 10-i számunk 5. oldalán megjelent Biztonságban a betegadatok címû cikknél – mely a rendelõintézetben bevezetett ISO-minõsítésrõl szólt –
sajnálatos hiba történt: az írás a bevezetõ nélkül
jelent meg, és így nem derült ki az interjúalany
személye. Az alábbiakban közöljük a lemaradt részt,
olvasóinktól és az érintettektõl elnézést kérünk.
Decemberben három tanúsítványt is kiállítottak
a Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézetnek,
amely így már papíron is kifogástalanul megfelel
a nemzetközi szabványoknak. Merkly Andrea Melindát, a rendelõ minõségirányítási vezetõjét kérdeztük a sikerrõl.

Föl, hazám, föl! Százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.
Petõfi: A nemzethez
Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2012. március 15-én
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendõ városi ünnepségekre
10.45
TÉRZENE A FÕ TÉREN
Játszik a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémiájának zenekara
11.00
ÜNNEPI MÛSOR A FÕ TÉREN
(Rossz idõ esetén a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében, Pátriárka utca 7.)
KÖSZÖNTÕ
ÜNNEPI BESZÉD
ÜNNEPI MÛSORT ADNAK: A MÓRICZ
ZSIGMOND GIMNÁZIUM DIÁKJAI
12.00
KOSZORÚZÁS a Petõfi szobornál,
a Templomdombon
13.00
KOSZORÚZÁS Petzelt József mérnök, honvéd
alezredes sírjánál a Sztaravodai úti köztemetõben.
Közremûködnek
a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
diákjai és a helyõrségi zenekar

Beiratkozás az általánosos iskolákba A cél: a költségcsökkentés
Kedves Szülõk!
Szentendre város
általános iskolái:

önkormányzati

fenntartású

• Barcsay Jenõ Általános Iskola (Kálvária út 18.)
• Izbégi Általános Iskola (Mária u. 1.)
• Templomdombi Általános Iskola (Alkotmány u.
12.)
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
(Rákóczi F. u. 6.)
A 2012 - 2013. tanévre a leendõ elsõsök
jelentkezését
április 2-án, hétfõn 12-17 óráig,
április 3-án, kedden 8-17 óráig várják.
Akik a beiskolázás során április 26-ig nem kerültek
egyik iskolába sem felvételre, számukra a beiratkozás ideje április 27. (péntek) 12-17 óráig.
A jelentkezéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal
hozni személyi igazolványukat, gyermekük és szülõje lakcímét igazoló kártyáját, gyermekük születési
anyakönyvi kivonatát, az óvoda véleményét az iskolaérettségrõl!
DR. MOLNÁR ILDIKÓ

Átalakításra kerül az önkormányzati struktúra. Az
elõírt 10%-os költségcsökkentési cél elérése érdekében, valamint a hatékonyabb (azonos eredmény,
kevesebb létszám, kevesebb költség) munkavégzés
és szervezeti mûködés céljából a bizottságok átszervezésre kerülnek. A bizottságok kisebb létszámmal, megváltozott struktúrában, de remélhetõleg
hatékonyabban látják el a döntés-elõkészítõ folyamatokat. Az új rendszerben egy képviselõ csak egy
bizottságnak lesz tagja, valamint az ellenzék által
javasolt külsõs bizottsági tagok arányaiban nagyobb létszámmal lesznek jelen, mint eddig, ezzel is
összefogásra, közös gondolkodásra és konszenzusra törekszik a városvezetés.

Közmeghallgatás
ROMÁN NEMZETISÉGÛEKNEK
Szentendre Város Román Nemzetiségi
Önkormányzat Testülete
március 5-én, hétfõn 17.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart Mónika étterem Szentendre
(Kálvária út), melyre tisztelettel meghívom.

A polgármester
programja
Február 24. (péntek)
08.00 Tervtanács
10.00 Pócsik Attila
Katasztrófavédelmi megbízott igazgatóval
megbeszélés
13.00 Városi „Ki mit tud?” a PMKban
Február 27. (hétfõ)
10.00 TÖOSZ Pest Megyei
Tagozat ülése
17.00 ÉMI-vel egyeztetés
Concerto témában
Február 28. (kedd)
10.00 TÖOSZ konferencia
Lajosmizsén
Február 29. (szerda)
09.00 Vezetõi értekezlet
14.00 Egyeztetés távhõ témában
15.30 Választási Bizottsági tagok
eskütétele
Március 1. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskütétel
Március 2. (péntek)
10.00 Informális DPÖTKT ülés
Szigetmonostoron
15.00 P’Art moziban digitális
vetítõ avatása
Március 6. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
Március 7. (szerda)
10.00 Ügyvédek meghallgatása
18.00 Borsódy Eszter kiállítás
megnyitása a Polgármesteri
Galérián
Március 8. (csütörtök)
15.00 Képviselõ-testületi ülés

Vaskóné Pántya Júlia
elnök

jegyzõ
XXVI. ÉVFOLYAM 04. SZÁM  2012. FEBRUÁR 24.  SzeVi

3

VÁROS

Gazdasági és strukturális átalakítások
BESZÉLGETÉS POLÁNYI SÁNDORRAL, A REORGANIZÁCIÓÉRT FELELÕS ALPOLGÁRMESTERREL

Február 16-án a képviselõ-testület Polányi Sándort bízta meg a város gazdálkodásának újragondolásával, átszervezésével.
A gazdasági menedzser kilenc hónapig alpolgármesterként látja el feladatát, melynek végére az önkormányzati mûködést stabil gazdasági alapokra helyezi.
az adósságkezelésrõl. Ez gazdasági és szervezeti változtatásokat is indokolttá tesz.

„menedzseli” a városi közpénzek
felhasználását, anélkül, hogy a
polgármester vagy a képviselõtestület jogait korlátozná.

Miért pont Ön?

Polányi Úr! Mit takar a reorganizáció, és egyáltalán, miért van
szükség erre a pozícióra?
Szentendre – mint sok más város
az országban –, igen nehéz anyagi helyzetben van. Más településektõl eltérõ módon azonban
idejében felismerte, hogy a megváltozott gazdasági környezetben
mind a város gazdálkodásán,
mind pedig a struktúráján alakítani kell annak érdekében, hogy
az elkövetkezendõ évtizedekben a
feladatellátás stabilan, biztonságosan mûködjön. A bank, ahol a
város kötvényeit kezelik, világosan kikötötte, hogy szükségesek
az átalakítások és szükséges egy
szakember kijelölése is, aki ezeket
levezényli. A reorganizáció egy
többlépcsõs folyamat-együttes,
melynek célja, hogy a városi közpénzek felhasználása áttekinthetõbb és hatékonyabb legyen.
Hatékonyság alatt azt értem,
hogy a kitûzött célokat a lehetõ
legkisebb költségráfordítással
érjük el, ezáltal kellõ tõke marad,
mely a kötelezõ közszolgáltatási
feladatokon túl, a város és a
közösség boldogulásához szükséges. Fontos leszögezni, hogy ez
nem profit növelõ tevékenység. A
munkám célja, hogy megtaláljam
és kiküszöböljem azokat a hibákat, melyek a város mostani gazdálkodásában vannak, racionalizálással és átszervezésekkel elõteremtsem azokat a pénzeszközöket, melyek a kötelezõ és az
önként vállalt feladatok ellátásához szükségesek, nem beszélve
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Az ideális válság-menedzser külsõs, tehát jelen esetben nem
hivatali munkatárs és még csak
nem is szentendrei. Ez egyszerûen azért van, mert belülrõl nem
ismerhetõek fel úgy a problémák,
mint a sokat emlegetett „külsõ
szem” által. A másik indok, hogy
semmiféle érdekviszony nem fûzi
sem a városhoz, sem a város
vezetõihez, sem a lakossághoz,
ezáltal képes objektíven, kizárólag szakmai szemmel vizsgálni
a kérdéseket. Lényege, hogy megfelelõ szaktudással, menedzserszemlélettel rendelkezzen, feltétel
továbbá, hogy jártas legyen a gazdasági életben. Azt hiszem tehát,
itt nem a személyemen van a
hangsúly, hanem azokon a szakmai kritériumokon, amelyeknek
meg kell felelnem a munkám
során. Jómagam 30 éves gazdasági-, vezetõi tapasztalattal rendelkezem, és volt alkalmam olyan
cégek vezetésével foglalkozni,
mint az Invitel, a Herendi Porcelán Manufaktúra, vagy épp a
Magyar Telecom bulgáriai leányvállalata.

Mit ért menedzserszemlélet alatt?
Éles szemléletváltásra van szükség. Az önkormányzat – ha fogalmazhatok így – viszonylag sok
pénzzel gazdálkodik. Elengedhetetlen, hogy a befolyó közpénzek,
az állami támogatások és minden
más bevétel felhasználása maximális hatékonyságú legyen.
Ugyanazt a kérdést más nézõpontból, máshogyan látja egy
képviselõ, egy hivatali munkatárs
és egy civil. Ugyanígy másképpen
látja a menedzser, ellenben õ
igyekszik minden szempontot
figyelembe venni, és azok alapján
meghozni a helyes, szakmailag
megalapozott döntést. Véleményem szerint egy önkormányzat
akkor mûködik hatékonyan, ha a
jegyzõ és a polgármester mellett
van valaki, aki gazdaságilag
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Ezt a feladatot nem a gazdasági
irodavezetõnek kell ellátni?
Nem, ez téves feltételezés. A gazdasági irodavezetõ a hivatali költségvetést koordinálja, a menedzser pedig az összes városi
közpénzzel való gazdálkodást. A
kettõ között nagy a különbség, és
ahogyan már mondtam, belülrõl
ezek a folyamatok nem vihetõk
végig, hiszen a saját munka átszervezése összeférhetetlenséghez vezethet.

Ön alpolgármesterként részt
vesz majd a politikai életben is?
Az, hogy a titulusom alpolgármester, pusztán könnyebbség,
hiszen így a pozíciómból fakadóan minden információ birtokában vagyok, legyen szó hivatali
vagy testületi mûködésrõl. Ennek
ellenére nem vagyok politikus,
legalább is a szó mai értelmében
nem. Érdekel a politika, hiszen a
közügyeket mindig is a szívemen
viseltem, ám ha politikus lennék,
el kellene köteleznem magam
egyik vagy másik oldal mellett,
amit sosem tettem, és ezután sem
szeretnék. Kitételem volt, hogy a
testület konszenzussal válasszon
meg, valamint az is, hogy a
munkámat kizárólagos szakmai
önállóság mellett végezhessem.
Ez biztosítja, hogy sem párt-, sem
pénzügyi érdekek, sem érzelmi
kérdések nem írhatják felül a
szakmaiságot.

Hogyan folyik majd a munka, és
mikor lesz látható eredmény?
Az önkormányzat gazdálkodásának átszervezése nagyon motiváló feladat számomra és érdekes
szakmai kihívás is egyben. Ennek
ellenére mindennek megvan a
maga helye és ideje. Tudja, az
egyik kedvenc példám, ami egy
menedzsment tanfolyamon hangzott el egyszer. Mit gondol, hogyan kell megenni egy mamutot?
Mamutot enni úgy kell, hogy

leülünk egy kis tányérral, kiveszünk egy kis szeletet, megesszük, majd szép sorjában újabb
és újabb kis szeleteket. Nem lehet
egyszerre felfalni az egészet, mert
akkor az ember elég hamar
rosszul lesz. A válságkezelésben
is ezt az elvet kell követni. Lépésrõl lépésre haladni, és úgy
megvalósítani a kitûzött célokat.
Az elsõ lépés, hogy felismerjük,
változtatni kell. A második, hogy
tudatosítsuk azt, majd megválasszuk a reorganizációs menedzsert, aki levezényli a szükséges átalakításokat. Megállítsuk
a lejtõn a vonatot, tervet készítsünk, hogyan lehet felfelé menni,
elinduljunk felfelé és végül stabilizáljuk a mûködést. Ezt követõen
a rendszer önfenntartóvá válik.

Mennyi idõ alatt kell lefolytatnia az átalakításokat?
Engem a testület kilenc hónapra
választott, ez idõ alatt kell végrehajtanom a változtatásokat. Március 20-ig akciótervet készítek, és
ez alapján folyik majd a munka,
melynek célja, hogy a kialakult
rendszer hosszú távon biztosítsa
Szentendre gazdasági stabilitását. A menedzselés és az átszervezés mindig nehezebb és költségesebb, mint a késõbbi mûködés, ám sokszoros eredménnyel
jár, hiszen ez tekinthetõ egyszeri
beruházásnak is, melynek végén
a költségek lényegesen alacsonyabbak lesznek, a város gazdálkodása pedig stabilabb, tervezhetõbb.
Tisztelt Polányi Úr! Munkájához
sok sikert és kitartást kívánunk,
a mamuthoz pedig jó étvágyat!
KÁDÁR KRISTÓF
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy
a különféle médiumokban elterjedt
hírekkel ellentétben Polányi
Sándort a képviselõ-testület
választotta meg a reorganizációért
felelõs alpolgármesternek. A város
kötvényeivel gazdálkodó Raiffeisen
Bank elfogadta személyét, ami
fontos lépést jelent a további
tárgyalások eredményes
befejezéséhez.

VÁROS

Wertheimben is bizonyított már
a mobilgát és az IBS

A növekvõ árvizek miatt ezt a rendszert egyre több helyen alkalmazzák a világon, köztünk testvérvárosunk, Wertheim, valamint
készült hasonló konstrukció Anglia, Írország, a Benelux államok,
Franciaország, Svájc, Ausztria, Lengyelország, Csehország,
Szlovákia, de még Japán, Thaiföld, Ausztrália és az Egyesült Államok számára is. Elmondható tehát, hogy a cég óriási tapasztalattal
és szakmai tudással, megbízhatósággal rendelkezik.
A szentendrei gát-projekt mobil árvízvédelmi falának kivitelezését
az IBS International, német építõipari cég végzi majd. Testvérvárosunk, Wertheim lakosait ugyanezen cég által készített mobilgát
védi az árvíztõl, a lakosság nagy megelégedésére. Lapunk már a
kezdetektõl igyekszik folyamatos tájékoztatást biztosítani a gát
rekonstrukciós tevékenységrõl, így elsõ alkalommal ismerkedjünk
meg a mobilgát fontosabb jellemzõivel, tulajdonságaival, küllemével, melyet a cég honlapján Önök is láthatnak.
(http://www.hochwasserschutz.de)
Angela Merkel német kancellár
megtekinti az elkészült mobil-gátat.

Az elemek tárolása, valamint azok mobilizálása szakhatósági
szemmel nézve viszonylag egyszerû, könnyen kezelhetõ, szállítható
és cserélhetõ. A tárolásról és az esetleges mobilizálásról a tervek
szerint a tûzoltóság, valamint a katasztrófavédelem gondoskodik.

A gátrendszer alapvetõen két részbõl áll, a tartó elemekbõl,
oszlopokból, valamint a közéjük helyezett fémpanelekbõl. A gát
magassága a panelek mennyiségétõl függ, indokolt esetben akár 3
méteres fal is felállítható. A szabvány leírás szerint egy 10 m
hosszú gátrendszernek legalább egy méter magasnak kell lennie, az
arányok ehhez mérten változnak a szakasz hosszával.
A mobilgát az elbontást követõen teljes mértékben megtartja a gyönyörû panorámát,
árvízveszélymentes idõszakban egyáltalán nem zavarja a
látványt, a kilátást, sõt a
földgát nélkül sokkal szabadabb teret enged a szemnek.
(A kép Párkányból láttatja az
Esztergomi Bazilikát.)

További képeket találnak a honlapon, valamint lapunk következõ
számában tájékoztatjuk Önöket a közbeszerzési eljárásról, a pályázati finanszírozás összegérõl és a lebonyolítás várható menetrendjérõl.
Összeállította: KÁDÁR KRISTÓF
KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002
SZENTENDREI ÁRVÍZVÉDELMI VÍZMÛ
MEGERÕSÍTÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA
A TÖRTÉNELMI VÁROSRÉSZ
VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg
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Közmeghallgatás a költségvetésrõl

Trieberné Gettlinger Gyöngyi
izbégi lakos felszólalásában több
több témát érintett: a helyi buszközlekedés bizonytalanságát, a Spar
környéki parkolást, az adóbevételek
aránytalan elosztását, mert szerinte
Izbég kimarad a fejlesztésekbõl, a
Szentlászlói úti vízelvezetési gondokat, a Vásárhelyi Pál utcánál egy
korábbi csõtörés miatti gyalogos
közlekedési nehézségeket, illetve,
hogy nincs híd a Bükkös-patakon a
focipálya környékén.
A polgármester válaszában elmondta, hogy a beruházások az összes
városlakó életét megkönnyítik,
mint például a rendelõintézet és a
gondozási központ felújítása, a
csatornázás és útépítések. Elmondta, hogy a Spar melletti önkormányzati területen alakítottak ki
parkolót, és vizsgálják további P+R
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parolók kialakításának lehetõségét.
Török Balázs alpolgármester hozzátette, hogy elszámolási vitáról
van szó a város a Volán között,
amelyben döntést a szakminisztérium hoz majd. A izbégi híddal kapcsolatban elmondta, hogy a terület
tulajdonosa szívesen építene hidat
a saját költségén, ha engedélyt
kapna sportfejlesztésekre, de a
lakosok egy része ezt ellenzi.
Virágh János a Szentlászlói úttal

indította a nyomozást ezekben az
ügyekben.
A hóeltakarítással kapcsolatban dr.
Gerendás Gábor irodavezetõ elmondta, hogy folyamatosan tájékoztatják a lakosokat ezzel kapcsolatban, a közterület-felügyelõk a
rendõrökkel közösen fokozottabb
ellenõrzést végeznek a hajléktalanok kihûlésének megelõzése és a
jégen való tartózkodás szabályainak betartása érdekében.
Vásárhelyi Gyöngyvér
szerint a költségvetés bevételi oldalát jelentõsen lehetne emelni, ha
az Egres utcai fejlesztési területet
10 év után végre lakóövezetbe vonnák, és érdeklõdött, hogy mikor
kerül a téma újból a testület elé.
A polgármester elmondta, hogy
kibékíthetetlen az ellentét a városfejlesztõk és városvédõk között, és
és mivel a testületi ülésen nem
született támogató döntés, nem tervezi az újbóli tárgyalását. Érintettsége miatt egyébként az alpolgármesternek adta át a feladatot.
Filó András hozzátette, hogy a
hatástanulmány elkészítése 50 millió Ft-ba kerülne, amire nincsen a
városnak pénze. Elmondta, hogy
megtámadta az említett testületi
döntést, és várja az ügyben a kormányhivatal állásfoglalását.

fotók  MISER ISTVÁN

Február 15-én a Városházán tartott
rendkívüli közmeghallgatás témája
a költségvetés volt. Dr. Dietz Ferenc
polgármester bevezetõjében elmondta, hogy a költségvetés elfogadása elõtt ebben a fajsúlyos
kérdésben fontosnak tarják a lakosság véleményét. Rövid prezentációja keretében beszélt a már befejezett és a jelenleg zajló beruházásokról (belvárosrehab, csatornázás,
gátépítés), illetve a jövõbenirõl: az
Egres utcai óvoda építésére ad be a
város pályázatot áprilisban. Kitért
az új önkormányzati törvényre,
amely ütemezetten lép életbe és sok
részletszabályozása a mai napig
nem ismert. Ez annyiban jelent
hátrányt a városnak, hogy amíg a
bankok nem látják pontosan az
önkormányzat bevételi struktúráját, addig nem adnak hitelt, ami
nagyberuházások finanszírozásához szükséges. Az idei év legfontosabb feladatának az elkezdett
beruházások befejezését és a mûködõképesség fenntartását, a pénzügyi egyensúly biztosítását nevezte
meg. Elmondta, hogy a költségcsökkentés érdekében a kötelezõ feladatokra koncentrálnak, átalakították
a bizottsági struktúrát, csökkentették a polgármesteri hivatal létszámát, reorganizációs menedzsert
alkalmaznak a gazdálkodás hatékonyabbá és költségtakarékosabbá tételéért (kapcsolódó cikkünk a
4. oldalon). Jelentõsen csökkennek
idén a különféle támogatások és a
kötelezõ feladatokon felül biztosított szociális ellátásokból is kénytelen lefaragni az önkormányzat, de
reményét fejezte ki, hogy ezek
átmeneti intézkedések lesznek.
(A prezentáció anyaga megtalálható a www.szentendre.hu honlapon)

kapcsolatban elmondta, hogy már
tartottak bejárást az út fenntartójával, a Magyar Közút Kft.-vel a problémák megoldása érdekében, és
kitért arra is, hogy izbégi utakon –
Vasvári, Pásztor, Forgách – is végeztek javításokat.
Szegõ András
az egyik országos médiumban megjelent, a VSZ Zrt.-t érintõ cikkel
kapcsolatban kérdezte, hogy mi
igaz az ott olvasható állításokból és
reagál-e rá a polgármester, illetve
nehezményezte, hogy a közterületfelügyelõk nem ellenõrzik a kötelezõen elõírt járdatakarítást.
A polgármester elmondta, hogy a
cikk írója nem kereste meg õt, és az
írásban lévõ több pontatlanság
miatt vizsgálják a jogi lépések
lehetõségét. Hozzátette, hogy a VSZ
Zrt. átvilágítását az Attikus Zrt.
végezte, jelentésüket a város ügyvédje és a jogi bizottság vizsgálja.
Filó András képviselõ elmondta,
hogy magánfeljelentést tett az ügyben ismeretlen tettes ellen, mert a
80 oldalas vizsgálati eredmény
alapján szerinte három bûncselekmény vélelmezhetõ: hûtlen kezelés,
a számviteli adatok megsértése,
illetve számítástechnikai adatokkal
való visszaélés. Az ügyészség meg-
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Dankovits László
a Nap utca rossz állapota miatt
szólalt fel. Tolonics Gyula a körzet
képviselõje elmondta, hogy tavaly
nem sikerült pályázati pénzt
szerezni az útfelújításra, de a tervek
már készen vannak, és tárgyalások
kezdõdtek egy kísérleti aszfaltburkolat kipróbálására is.
Sverteczkiné Eõry Andrea
a Tómellék utcai lakosok nevében
nehezményezte, hogy megbüntették
õket 30 ezer Ft-ra tilosban való
parkolás miatt. Elismerte, hogy a a
kerítése elõtt a járdán állt, de hozzátette, hogy a járda rossz állapota
miatt az úgysem alkalmas a gyalogos közlekedésre, és így nem akadályozta a forgalmat, ami elég
nagy, mert a lakótelepiek egérútként használják ezt az útvonalat.
Kérte, hogy a városvezetés tegye
lehetõvé a járdán való parkolást.
Hozzászólásához többen is csatlakoztak, a képviselõk közül is, kiderült, a parkolás a város több pontján nehézségekbe ütközik. A polgármester ígéretet tett, hogy a közlekedései munkacsoporttal megvizsgáltatja, hogy a KRESZ-szabályokat betartva lehet-e tenni
valamit.

Kapás Ferenc
szerint sok helyen káosz uralkodik
a KRESZ-táblák terén: hiányosak
vagy ellentmondásosak, példaként
említette a Bükkös-partot, az Attila
és Árpád utcákat. Egyetért a járdán
parkolók büntetésével a babakocsik
közlekedése miatt. Felvetette, hogy
a Dumtsa utca végén tábla hirdeti,
hogy a felújítás 900 millió került,
miközben egy része csúszik és balesetveszélyes.
A polgármester válaszában megköszönte a táblákkal kapcsolatos
meglátásait, melyet a közlekedési
munkacsoportnak továbbít. Elmondta, hogy a 900 millió Ft az állami
támogatás, és nemcsak az Dumtsa
utcára vonatkozik, hanem ebbõl újult
meg a MûvészetMalom, a Fõ tért 12.,
a turisztikai központ, a templomdombi támfal. Egyetértett, hogy a
Dumtsa utca bizonyos szakaszai
csúsznak, de megtették a szükséges
óvintézkedéseket a biztonságos közlekedés érdekében, megkeresték a
gyártót és a kivitelezõt is.
Dr. Filó András képviselõ szerint a
kialakult helyzetért a tervezõ vagy
a kivitelezõ a felelõs. Két héten
belül csúszásmentessé teszik: savazással felmaratják, vagy homokfúvással érdesítik, vagy stokkolják
– a KÖH véleménye alapján. Magánvéleménye szerint ezeken a szakaszokon fel kellene szedni a követ.
Trenka István
elsõként a VSZ Zrt. vezérigazgató
körlevelének a városlakókra nézve
sértõ hangnemét kifogásolta, szerinte hatásköri túllépésrõl van szó.
A költségvetéssel kapcsolatban
tiltakozott az ellen, hogy a város a
már meglévõ adósság mellé újabb
egymilliárd forintos hitelt akar felvenni. Szerinte a szociális juttatások összegének csökkentése helyett
inkább az uszodát kellene bezárni.
A hivatalban történt elbocsátások
helyett a személyi juttatások 10%os csökkentésével kellett volna a
megtakarítást elérni. A János utcával kapcsolatban megjegyezte, hogy
hiába van sebességkorlátozó tábla
és forgalomlassító sziget, az autósok ezeket nem veszik figyelembe,
ezért a rendõröknek traffipaxszal
kellene ellenõrizniük.
Dr. Török Balázs alpolgármester
válaszában elmondta, hogy amióta
a VSZ Zrt. bevezette a szigorúbb
ellenõrzést, azóta jelentõsen, mintegy harmadára csökkent a cég
kintlevõsége. Cáfolta, hogy az önkormányzat újabb hitelt venne fel, a
már meglévõ 2,5 milliárdos kötvénybõl akarnak egymilliárdot felszabadítani. Az uszodáról elmondta, hogy az üzemeltetést átadják
egy magáncégnek koncessziós szerzõdés keretében, ha a bérlõ belebukik, akkor merülhet fel esetleg az
ideiglenes bezárás kérdése.

VÁROS

Dekorbeton-probléma

Az elbocsátásokkal kapcsolatosan
elmondta, hogy a polgármesteri
hivatalban 16 munkatársat küldtek
el kényszerûségbõl, viszont ezt
nagyrészt nyugdíjazásokkal és a
betöltetlen álláshelyek megszûntetésével érték el, a béreket pedig
azért nem csökkentik, mert most
kevesebben látják el ugyanazt a
feladatot. A János utcában amit
lehetett, megtettek, és ígéretet tett
arra, hogy megemlíti a problémát az
új rendõrkapitánynak is. A traffipaxos ellenõrzésre nem lát esélyt,
mert a rendõrkapitányságnak az
egész körzetre csupán egy készüléke van.
Fülöp Zsolt képviselõ a költségvetési témához szólt hozzá. Szerinte a város azért került ebbe a
nehéz pénzügyi helyzetbe, mert
többe kerültek a beruházások a tervezettnél, például a rendelõintézet
77 millió helyett 650 millió forintba. A másik ok az elhibázott beruházások: a gázmotor-vásárlás és
az uszodának az önkormányzat
tulajdonába kerülése.
Magyar Judit képviselõ hozzátette,
az ellenzék azt javasolta, hogy
hagyják meg a bizottsági struktúrát, mert a civil segítõk szakmai
munkájára nagy szükség van, és
helyette csökkentsék a béreket, de
javaslatukat leszavazták.
Miakich Gábor
szerint a Városháza elõtt lévõ homokszórót inkább a város kritikus
pontjaira kellene elhelyezni. Nehezményezte, hogy a közmeghallgatásra nem tudtak kellõen felkészülni, és legalább egy héttel
korábban hozzájutni a prezentációhoz, hiszen ez a legfontosabb
várospolitikai kérdés. Megjegyezte,
hogy a kiadási oldal hatalmas terhet jelent a városnak, különösen
néhány év múlva lesz magas a törlesztõrészlet. Hozzátette, technikailag tökéletes munkának tartja a
költségvetést.
Válaszában dr. Török Balázs elmondta, hogy a gyalogos közleke-

dés biztonsága érdekében helyezték
ide a homokszórót, és hogy kötelezettségeitõl a város nem tud
szabadulni, tehát a kiadási oldalon
nincs mozgási szabadság.
Nyitrai Ákos
a reorganizációval kapcsolatban
tett fel kérdést. Az alpolgármester
elmondta, hogy reorganizációs topmenedzser irányítja majd az önkormányzat mûködésének racionalizálását, akinek komoly tapasztalatai és sikerei vannak már e téren.
Kilenc hónapig dolgozik majd a
Városházán, tehát „belülrõl” vesz
részt a munkában.
Horváth Nóra
Jókai utcai üzletével kapcsolatban
sérelmezte, hogy a városi rendelet
szerint három havi kauciót kell
fizetni, az üzletbért pedig több mint
a duplájára emelték. Emiatt veszélybe került a családja megélhetése, és lehet, hogy be kell zárnia az
üzletet. Kérte, hogy tekintsenek el
esetében a kauciótól.
Dr. Kirchhof Attila aljegyzõ elmondta, hogy a belvárosban felülvizsgálták és egységesítették a bérleti
díjakat, mert nagy különbségek
voltak a régebbi és az új üzletbérek
között. Szerinte az üzlet a belvárosfelújítás miatt nívósabb lett, nagyobb forgalmat hozhat, ezért indokolt a 2500 Ft/nm-es üzletbér, a
kauciót pedig rendelet írja elõ.
Dr. Filó András hozzátette, hogy
egyes városokban, például Komáromban, ideiglenesen felére csökkentették a vállalkozók bérleti
díjait, hogy ne menjenek csõdbe,
hiszen akkor úgyis elesik a város a
bevételtõl. Szerinte nem jó politika,
ha a mostani gazdasági helyzetben
a több bevétel reményében emelik a
bérleti díjakat.
Fülöp Zsolt szerint egyes tevékenységi köröket támogatnia kellene a városnak, és ezeknél engedményeket adni.
N. E.

Ahogyan azt korábbi számunkban is említettük, a közelmúltban
megszépült a Dumtsa Jenõ utca a lerakott új dekorbeton burkolattal. A
fõ utca egyik dísze, a zord idõjárási körülmények között nem bizonyul
biztonságosnak, csúszik, szinte járhatatlan.
Egy komolyabb baleset megelõzése érdekében megoldást kellett találni
a felületek csúszásmentesítésére. Február 14-én a kivitelezõ ÉPKAR
Zrt., a projektmenedzser Pro Szentendre Kft., a betonlapokat elõállító
Ivánka Beton, a Polgármesteri Hivatal munkatársai, a VSZ Zrt., az
Újlak Mérnökiroda Kft., Pelle Csilla (az Édeni Édességek Boltja tulajdonosa) és az önkormányzat képviseletében dr. Filó András és Pintér
Ádám képviselõk, valamint Dragon József, a városüzemeltetési
bizottság tagja bejárást tartottak az érintett helyszíneken.
A bejárás eredményeként a jelenlévõk felvázolták a lehetséges
megoldásokat a csúszásmentesítésre, majd felkérték a betonlapokat
gyártó Ivánka Beton képviselõit, hogy vizsgálják meg próbafelületeken
azt, hogy a felmerült lehetõségek közül - marás, homokszórás vagy
stokkolás – milyen technikával tudják az érintett felületeket biztonságossá tenni úgy, hogy azok ne veszítsenek esztétikai értékükbõl. A
cégnek február 28-ig kell javaslatot tennie a legmegfelelõbb megoldásra, amelyrõl aztán a képviselõ-testület hoz végsõ döntést.
A bejáráson készült jegyzõkönyvet az érdeklõdõk elolvashatják a honlapunkon:
www.szevi.hu

Agglomerációs összefogás
Tarlós István fõpolgármester február 14-re hívta össze tanácskozásra a
budapesti kerületek, valamint az agglomeráció BKV közlekedésben
érintett településeinek polgármestereit azzal a céllal, hogy kerekasztalmegbeszélés formájában tárgyaljanak a BKV Zrt. finanszírozási kérdéseirõl. A megbeszélésen tájékoztatták a résztvevõket arról, hogy a BKVnek a 2002 és 2012 között felhalmozott adósságok miatt idén 59 milliárd forint hitelt kell visszafizetnie, ezen felül további 73 milliárd
forint szükséges a zrt. 2012-es mûködtetéséhez. A megbeszélésen a
fõpolgármester kitért arra, hogy az összehívott vezetõktõl elsõsorban
nem anyagi támogatást, hanem ötleteket vár a jelenlegi helyzet
megoldására.
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere, egyeztetve Rogán László
budakalászi, dr. Gémesi György gödöllõi, Franka Pál Tibor kerepesi és
Vicsi László pomázi polgármesterrel, öt pontban foglalta össze a
megbeszélésen az üggyel kapcsolatos közös álláspontot.
1. A BKV mûködtetése a közúti közlekedésre vonatkozó törvény szerint
állami feladat, mivel települések közötti közlekedést lát el.
2. A BKV Budapest kizárólagos tulajdona, az 1991-1992-es tulajdonbavétel során vállalta annak üzemeltetést.
3. A BKV-t az agglomeráció lakossága valóban használja, ám a
településeken felszálló utasok túlnyomó többségének úti célja a
munkájukból adódóan Budapest, amelybõl a fõváros számára jelentõs
SZJA és iparûzési adóbevétel keletkezik.
4. Az agglomerációs településeknek a BKV pénzügyeire az általános
ismereteken túl nincs rálátása, sem pedig annak alakulásába beleszólása, így tanácsot és javaslatot nem tudnak megfontolt módon adni.
5. Az agglomeráció településein az Ötv. szerint elsõsorban a kötelezõ
feladatokat kell ellátni, ez a hatályos jogszabályok szerint a helyi közlekedést is jelenti. Szentendre esetében 60 millió forint önkormányzati és
4,5 millió forint állami támogatással mûködik a helyi Volán.
A közös álláspontról a polgármester az ATV-nek, a Hírt Tv-nek, valamint az M1-nek is nyilatkozott, ahol kiemelte, hogy a vezetõk megértik a fõváros nehéz helyzetét, ám anyagi forrást a mûködtetéshez nem
tudnak biztosítani, és a lakosság terheit figyelembe véve egy esetleges
jegyáremelést sem tudnának támogatni.
XXVI. ÉVFOLYAM 04. SZÁM  2012. FEBRUÁR 24.  SzeVi

7

VÁROS

RENDÕRSÉGI HÍREK

Baleset a pismányi
felhajtónál
Súlyos baleset történt február
16-án a 11-es fõút Barackos úti
keresztezõdésében. Egy, a Dunakanyar körúton Leányfalu
felõl Budapest felé haladó autó
a belsõ forgalmi sávból kisodródott a jelzõlámpa alatt egy neki
jobbra ívelõ kanyarban, majd
bal oldali kerekeivel felfutott az
úttest közepén lévõ járdaszigetre, ahol kidöntötte a kötelezõ
haladási irányt jelzõ táblát. Az
ütközés következtében a jármû
irányíthatatlanná vált, és nekicsapódott a kanyarodó sávban a
tilos jelzésnél álló és a Barackos
út felé kanyarodni készülõ gépkocsinak, amelyet ráadásul
nekilökött egy másik, szintén
kanyarodni szándékozó autónak. A balesetet okozó jármû
vezetõje nyolc napon belül gyógyuló könnyû sérüléseket szerzett, míg a két másik autóban
ülõk közül ketten nyolc napon
túl gyógyuló súlyos sérüléseket
szenvedtek. A baleset ügyében a
Szentendrei Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya
folytat eljárást közúti jármû súlyos testi sértést okozó ittas vezetésének bûncselekménye miatt. A vezetõre minimum egyéves, vezetéstõl való eltiltás és
több százezer forintos pénzbüntetés várhat A helyszínen megszondáztatott sofõrnél közepes
mértékû alkoholos befolyásoltságot állapítottak meg, amelyet
a kórházban történt vérmintavétel az orvos tájékoztatása szerint megerõsített. A baleset közvetlen kiváltó oka az ittasságon
túl minden jel szerint gyorshajtás volt.
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Idõközi képviselõválasztás: március 25.
Mint arról lapunkban beszámoltunk, a december 27-i rendkívüli testületi ülésen lemondott
Hidegkuti Gergely, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje. Az idõközi
választás idõpontját március 25-re tûzték ki, a kopogtatócédulákat a jelölteknek február 24ig kell leadni.
Tisztelt Választók, Alsó-Pismányi
és Szentendrei Polgárok!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Szentendrei NemzetiKonzervatív Kör támogatásával
elindulok az idõközi választáson.
Az elmúlt két évben a Városüzemeltetési Bizottság tagjaként
mûködtem közre a helyi politikában. Több fontos tapasztalatot szereztem, melyet a jövõben is
hasznosítani tudok. Úgy érzem,
egy képviselõjelöltnek pontos, világos programmal kell a választók elé lépni, tehát szeretném felhasználni a sajtó adta nyilvánosságot, hogy ezt megosszam
Önökkel.
Elsõsorban a gazdaságpolitikában kell megújuló és élénkítõ elemeket bevinni. Ha a gazdaság kicsiben élénkül, az képes megtermelni azt az elvárt forrást, ami
most egyes helyeken hiányzik.
Elsõsorban a helyi vállalkozásokat kell helyzetbe hozni. Mindenképpen, ha szükséges, helyi
rendeletbe foglalni, hogy bármilyen, legyen az állami vagy önkormányzati beruházás, a szentendrei bejegyzésû, illetve ide adózó
cégek és vállalkozások elõnyt
élvezzenek. Másodsorban át kell
gondolni az ingatlanok és közterületek bérbeadásáról kialakult
gyakorlatot. Úgy kell mûködtetni
a rendszert, hogy az irreálisan
magas bérleti és használati díjakat mérsékelni kell. Ösztönözni
a vállalkozókat, hogy kisebb
áron, de több ingatlant vegyenek
bérbe. A befolyt összeg egy részét
az önkormányzat tulajdonában
lévõ épületek felújítására és karbantartására kell fordítani. El kell
kerülni azt az állapotot, hogy a
városban járva, üres és pusztuló,
amúgy komoly értéket képviselõ
ingatlanokat lássunk. Ennek,
hogy a nagyobb haszon reményében hagyjuk tönkre menni
értékeinket, nincs értelme. A
közterület-használat tekintetében, és egyébként az egész politika és az emberek kapcsolatában
ezt a nagyon rossz ízû metódust,
hogy: zéró tolerancia – próbáljuk
meg elfelejteni a kitalálóival
együtt. Hiszem, hogy a hazámat
és a városomat csak kizárólag a
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tolerancia és az ebbõl fakadó
szolidaritás fogja kiemelni jelenlegi helyzetébõl. Rossz az az
irány, ami gõgös, pökhendi és
süket. Ez persze nem azt jelenti,
hogy törvény ellenszegülõi szabad utat kapnak, hanem azt, hogy
aki hibát követ el, annak adassék
meg a javítás lehetõsége is, és
amennyiben ezzel él, ne büntessük fölöslegesen.
Programom része, hogy a belváros zsúfoltságának a megszüntetése érdekében azokat az intézményeket, melyek nem feltétlenül kötõdnek a történelmi
városmag mûködéséhez, lehetõleg jól megközelíthetõ, kulturált,
mindenki számára elfogadható
helyre költöztessük. Pl. a most
nem túl elõnyös helyen mûködõ
okmányiroda a VSZ Zrt. amúgy
csak részben kihasznált épületébe
költözzön. Az így felszabaduló
helyiségek a belvárosban piaci
körülmények között kiadhatók, a
Városi Szolgáltató költségei, irodaház tekintetében csökkenthetõk.
A szociális kérdések a gazdasági
program után, szintén nagyon
fontosak. A múlt évben már bevált gyakorlat tovább folytatása,
vagyis az önkormányzati területeken kivágott fák rászorulók
részére történõ átadása. Ezt még
fokozni lehet a közmunkásokkal
elvégzett száradék begyûjtésével.
Meg kell vizsgálni. hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ parlag, de mezõgazdaságra alkalmas
területeket, kizárólag szociális
alapon, növénytermesztésre át
tudja-e engedni az önkormányzat.
Az elkövetkezendõ két évben ezek
lennének a fõ irányok, melyet
képviselnék, amennyiben bizalmukkal és szavazatukkal megtisztelnek. Gazdasági programot

ajánlok, melyet eltökélten érvényesíteni szeretnék. Látszólag
úgy néz ki, hogy ennek a választásnak nincs tétje. A jelenleg
regnáló hatalom matematikai
kétharmada változatlan marad. A
kérdés az az, hogy merre tovább?
Még a kétharmad csúcsára teszünk-e egy voksot, vagy visszakanyarodunk ez elõzõ nyolc év
így-úgy elõbukkanó erõihez?
Vagy bizalmat szavazunk egy
nemzetben hívõ és nemzetben
gondolkodó politika gondolatainak. Úgy érzem, hogy azzal a
mozgalommal szemben, amit én
is képviselek, sok helyen ellenállás generálódik – véleményem
szerint a hiányos és egyoldalú
tömegtájékoztatás miatt. Azt hiszem, hogy ezt csak következetes
munkával és nem egymás lejáratásával lehet helyre tenni. Az
meglátásom, hogy ha politikáról
beszélünk, az ellenzékre mindig
szükség lesz.
Ha parlamentarizmusról van szó,
az ellenzék élteti ezt az intézményt. Ha kétharmadról beszélünk, annak vannak árnyoldalai is. Nevezetesen az, hogy
pártfegyelem sokszor felülírja a
széles konszenzuson alapuló döntéseket. Korlátozza több érv megjelenítését a döntés elõkészítésben, és megint csak a pártpolitikai érdekek dominálnak. Ennek
a most hiányos egyensúlynak a
megteremtésére vállalkozunk mi,
a Nemzeti Magyarország elkötelezettjei.
Ebbõl a meggondolásból nyilvános vitára hívom ki a politikai partnereimet: dr. Kõrösi
Tibor FIDESZ, ifj. Lator László
TÉSZ, Lontai Tamás MSZP-s
képviselõjelölt urakat. A fórum
helye: Szentendre Gondozási
Központ, Sztaravodai út.
Idõpontja: március 23. péntek
18 óra
A rendezvény tervezett idõtartama max. 90 perc. Szeretettel
várok minden választópolgárt a 7.
választókörbõl, illetve Szentendre
egész területérõl.
Adjon az Isten szebb jövõt!
Tisztelettel:
HOLLÓ ISTVÁN
Jobbik Magyarország Mozgalom és a
Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör
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Elindult a Rádió Szentendre!
Január elsején kisközösségi besorolással indult el a 91.6-os frekvencián a Rádió
Szentendre. A rádió célja hitelesen és pontosan tájékoztatni a Szentendrén és a
Dunakanyarban élõket. Az elõzetes felmérések szerint Budakalászon, Pomázon és
Dunakeszin is fogható az adás.
A mûsorkínálat egyelõre kialakítás alatt van,
de a rádió üzemeltetõi ígérik, hogy a változatos zenei blokkok mellett megtalálhatók
lesznek közéleti, kulturális és sport témájú
mûsorok is. Élõ adással és saját gyártású hírmûsorral minden reggel hét és este kilenc óra
között jelentkeznek a mûsorvezetõk.
Reggel hét órától a Vekker – reggeli ébresztõ
mûsorral kezdõdik az adás. A folytatásban a
Zene zenével, majd délután a Napközi jelentkezik. Ezt követõen az Itthon közéleti magazinba képviselõket, térségi polgármestereket,
intézményvezetõket látnak vendégül. Az
indulás óta több térségi polgármester látogatott már el a Rádió Szentendre stúdiójába.
Zajlott már beszélgetés dr. Dietz Ferenccel,
Szentendre polgármesterével, Nyíri Csabával,
Leányfalu polgármesterével, akivel a kis
dunai hajózás újjáélesztésérõl beszélgettek, és
vendég volt Rogán László, Budakalász polgármestere is. Legutóbb Pártai Lucia meteorológust látták vendégül, akivel az aktuális
idõjárási viszonyokról, valamint a Budakalászon betöltött közéleti szerepvállalásáról
beszélgettek. A Rádió Szentendre mûsorstruktúrájában nagy hangsúlyt helyeznek a nem-

zetiségi kultúrára és a hagyományõrzésre, így
NépzenÉsz címû mûsorukban, tekintettel a
térségben élõ nemzetiségekre magyar, szerb
és horvát népzene mellett sváb dallamokat is
sugároznak. Emellett hamarosan elindul heti
sugárzással a szerb közösségnek szóló maga-

Csúcstechnika a P’Art Moziban
A Duna-kanyar – mára már – egyetlen mozija,
Szentendre egyik büszkesége, a P’Art mûvész
mozi újabb sikert tudhat magáénak. A Nemzeti Erõforrás Minisztériuma által kiírt
pályázaton jelentõs, vissza nem térítendõ
összeget nyert a filmszínház korszerûsítésére,
a vetítés digitalizálására. A 25% önrészt a
város biztosította a Szentendrei Kulturális Kft.
2011 évi költségvetési támogatásának terhére.
Mit is jelent pontosan a digitális technika?
Napjainkban Európa 50%-át lefedik a digital
cinema installációk, és a hazai Cinema City
hálózatba tartozó plaza mozik valamennyi
termének befejezõdött a digitalizálása. Ez egyben azt is jelenti, hogy a filmforgalmazók már
nem készítenek kópiákat, hanem digitális
technológiával sokszorosítják a már többnyire
digitális kamerákkal forgatott filmeket. Az
eddig celluloid szalagra elkészült filmeket is
átírják új hordozóra, csak az egészen régi,
muzeális értékû filmekbõl marad meg egy-egy
archív kópia. A hagyományos, 35 mm-es
vetítõgépek alkalmatlanok az új technika
vetítésére. Az analóg 35 mm-es vetítést
felváltja a digital cinema rendszerû, direkt
erre a célra kifejlesztett digitális mozikópia. A
filmek ezentúl nem celluloid szalagon, hanem

a XXI. századi technikához méltóan, számítógép winchestereken érkeznek a gépházba,
ahonnan csúcs minõségû, nagy teljesítményû
projektorokkal kerülnek vetítésre.
A képviselõ-testület támogató döntése,
valamint a Kulturális Kft. vállalása tette
lehetõvé, hogy csatlakozzunk a folyamathoz,
és a mozi a bezárás helyett, inkább versenyképes, korszerû technika kiépítését tûzzük ki célul. Számos nagy budapesti és
megyeszékhelyi filmszínház mellett mi is egy
bruttó 26 milliós beruházást hozunk létre.
Azok a mozik, amelyek nem tudnak lépést tartani az új kihívással, gyakorlatilag ellehetetlenülnek. E technika eredményeképpen a
nézõk szemmel láthatóan (szó szerint) kiváló
minõségben élvezhetik a legújabb filmalkotásokat. A digitális vetítés a minõségi javuláson
túlmenõen azt is eredményezheti, hogy a
budapesti plázákkal szinte egy idõben juthatnak el a premier filmek a szentendrei P’Art
Mozi közönségéhez is. Az öt évvel ezelõtt
beszerelt Dolby Digital hangrendszer remekül
csatlakoztatható az új technikához, így ez
nem növelte a beruházás költségeit.
Az elsõ digitális vetítésre e sorok megjelenésével szinte egy idõben, február 25-én
kerül sor, amikor a Diótörõ címû családi filmet

zinmûsoruk is. Szeretnék továbbá, ha nagy
szerepet kapnának a térségben élõ mûvészek,
zenészek, így vendégül látták már Tímár Sára
és Soós Réka Junior Príma díjas énekeseket is.
A Rádió Szentendre várja hallgatói hozzászólását, véleményét, további mûsorokkal
kapcsolatos ötletét, javaslatát. Ötleteiket,
programajánlóikat elküldhetik a radio@
radioszentendre.hu email címre. Aktuális
információikat, közlekedéssel kapcsolatos
híreiket várják a 06-20-209-5052 sms számra
is. Az interneten keressék a Rádió Szentendrét
a www.facebook.com/RadioSzentendre közösségi oldalon.

mutatjuk be, majd a Vasladyvel folytatjuk a
sort február 28-tól Meryl Streep „Oscargyanús” kiváló alakításával a fõszerepben.
KLÖTZ ILDIKÓ
mozivezetõ
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Dunyha-terv a társasházakért
ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROGRAM INDUL SZENTENDRÉN

A

január-februári kemény
hideg idõben befagyott a
Bükkös-patak, jégtáblákat
hordott hátán a Duna, és a fûtésszámlával szembesülve bizony
lefagyhat arcunkról a mosoly is. A
szentendrei panelházakban élõknek azonban most új program ad
lehetõséget a fûtésszámlák csökkentésére az energiafogyasztás
mérséklésével. A képviselõ-testület február 9-én tartott ülésén
elfogadta dr. Török Balázs alpolgármester elõterjesztését, amely
alapján hamarosan elindulhat a
városi panelházak felújítása. A
Társasházi Energiahatékonysági
Program, azaz Dunyha-terv komoly energia- és költségmegtakarítást jelenthet a társasházaknál.

A program egyedülállóan gyors:
már idén novemberben befejezõdik, tehát a következõ fûtési
idényben megmutatkozik jótékony hatása. A felújított társasházakban élõk fûtési költségei a
törlesztõ-részletekkel együtt a jelenlegi fûtésszámlákat nem haladják meg, esetleg még csökkenhetnek, annak ellenére, hogy az
energiaárak és árfolyamváltozások egyre növelik a fûtési kiadásokat. Hogyan lehet mindezt
elérni? A programban résztvevõ
társasházak külsõ falai korszerû
hõszigetelést kapnak, kicserélik a
közös helyiségek, illetve kérésre a
lakások nyílászáróit, nap-solar
rendszert építenek ki a melegvíz
kizárólagos elõállításához és a

fûtõvíz felmelegítésének rásegítésére. Ami pedig a legfontosabb:
a lakóknak a felújítás nem kerül a
korábban fizetett fûtési díjakon
felüli kiadásba, évrõl évre pedig
fajlagos díjcsökkenést érnek el. A
házak nem csak energetikai
szempontból újulnak meg, a külsõ homlokzatok új színárnyalatot
kapnak. Az új szín kiválasztásában az ott élõk döntenek.
A Dunyha-terv programba elsõ
körben legalább tíz társasház
közösségét várják, hiszen így a
piaci áraknál jóval kedvezõbb
banki feltételekkel indulhat a
közös felújítás. A kivitelezés befejezését követõ öt éven keresztül
rendszeresen végzik majd a felújított házak hõtechnikai monitoringját, a gyártókkal szemben történõ esetleges panaszok kivizsgálását. Az önkormányzat által
kijelölt bonyolító egyidejûleg a

hibák kijavítását is elvégezteti. A
program egységes koordinálását
is vállalja az önkormányzat, azaz
a társasházakkal, kivitelezõkkel,
bankokkal való kapcsolattartást,
az építészeti tervek, a beruházási
program elkészítését. Az eddigieken felül még két jó hír a társasházak közösségeinek: az önkormányzat a felújítással kapcsolatos papírmunkákból is aktívan
részt vállal, illetve szándékai
szerint a beruházást követõ évtõl
a résztvevõk számára építményadó-kedvezményt nyújt.
A csatlakozási lehetõségekrõl a
társasházi lakóközgyûléseken tájékozódhatnak majd azok, akik
szeretnének tovább nyújtózkodni,
mint ameddig a takarójuk korábban engedte. Hiszen a dunyha
melegebb.
SZ. N.

Mi az a permakultúra?

Legyünk zöldek Szentendrén

A permakultúra egy fenntartható emberi környezetet teremtõ tervezési
rendszer. (Bill Mollison)

Immár negyedik alkalommal kerül sor Szentendrén a Komposztálási programra, amelynek keretén belül állandó szentendrei lakosok, valamint helyi intézmények (óvodák, iskolák) igényelhetnek ingyenesen az önkormányzattól 2-2 db
komposztládát.

Természetszerû életmód, természetszerû gazdálkodás: permakultúra címmel Baji Béla tartott teltházas elõadást február
18-án a PMK olvasótermében. A könyvtár és az Élõ Táj Egyesület szervezésében zajló eseményen a permakultúrának
nevezett, az élõvilág együttmûködését használó ökológiai
kertgazdálkodás alapelveibe nyerhettünk bepillantást
konkrét példák segítségével, melyeket vetített, színes fotók
tettek élményszerûvé.
A permakultúrás kertész egy
adott földterületen (mely méretét
tekintve néhány száz négyzetméteres kiskert is lehet) a természetes ökoszisztémához hasonló ökológiai rendszert hoz
létre, melybe az ember élõhelye is
beletartozik, és alkalmas az
ember szükségleteinek megtermelésére. A permakultúrás kertész nem
kapálja a kertjét, hanem talajtakarással (mulcsozással) segíti a
hasznos növények növekedését. A permakultúrás kert tipikus példája
az „erdõkert”: egy gyümölcsfákkal, takarmánynövényekkel, díszfákkal
elegyített zöldséges, melyben jól megférnek a különbözõ szinteken élõ,
egymásnak kölcsönösen elõnyös életteret teremtõ növények.
A permakultúra alapgondolatát az 1970-es években publikálta az
ausztrál Bill Mollison, aki felismerte, hogy ha az ember továbbra is
ilyen mértékben éli föl a Föld tartalékait, akkor elpusztítja az élõvilágot. A permakultúra mára világmozgalom, mely Magyarországon is
egyre több embert vonz: mindazokat, akik a globalizált világ embernyomorító hatását kikerülve fenntartható, a helyi kisközösségek erején
és a környezet kímélésén alapuló életet szeretnének élni.
Az Élõ Táj Egyesület ez év májusában tervezi az elsõ permakultúrás
tanfolyam elindítását Szentendrén, illetve Pilisszentlászlón, hétvégi,
bentlakásos kurzus formájában, melyben az elmélet mellett a gyakorlati tudnivalók is helyet kapnak. Akit érdekel a lehetõség, az alábbi
elérhetõségen jelentkezhet: Dukay Igor (70) 235 0254, renatur@enternet.hu.
VARGA DIÁNA
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Hogy a programra miért is van
szükség? Elsõsorban környezetünk, másodsorban egészségünk
megóvása érdekében. A háztartásokban sokszor nagy mennyiségben felhalmozódik a konyhai
szerves hulladék, az udvarokon
az évközben összegyûjtött lomb,
kerti nyesedék, amely anyagokat
sok lakos komposztálás helyett
égetéssel semmisít meg. Az így
keletkezõ füst nemcsak a környezetet, hanem egészségünket is
károsítja.
Minden szempontból jobb megoldás az, ha égetés helyett komposztálunk, mivel amellett, hogy
füstmentes lesz a kertünk, az
összegyûjtött szerves anyagokból
– mikroorganizmusok, gombák,
különféle talajlakók segítségével
– a talaj számára olyan értékes
tápanyagot nyerhetünk (humusz), amely fontos erõforrása
kertünknek.

A IV. Komposztálási program
célja, hogy segítse Szentendre
lakosait abban, hogy környezettudatosabb életmódot folytathassanak, ezzel is megóvva a
környezetet magunk és a következõ generáció számára. A programban bárki részt vehet, aki
állandó szentendrei lakos, az
önkormányzat ugyanis 100 szentendrei család, valamint helyi
oktatási intézmények (óvodák,
iskolák) részére biztosítja a
részvételi lehetõséget. A résztvevõk a jelentkezés sorrendjében
kerülnek kiválasztásra, majd az
önkormányzat által tartott oktatás keretén belül átvehetik a
komposztládákat, amelyek – rendeltetésszerû használat esetén – a
negyedik évtõl a használó tulajdonába kerülnek.
A programban való részvételhez a
www.szentendre.hu oldalon elérhetõ jelentkezési lap kitöltése és
Hivatal számára történõ visszaküldése szükséges május 30-ig.
Amennyiben a jelentkezõk száma
a megjelölt határidõ elõtt betelik,
úgy a program korábban kerül
lezárásra.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROS

Beszélgetések a történelemrõl a könyvtárban

É

rdekli a történelem, különösen hazánk
története és a 20. század elsõ fele?
Milyen mítoszok, legendák, tévhitek
élnek a 20. századi magyar történelemmel
kapcsolatban? Ki döntött a háborúról (I.
világháború)? Mi volt Tisza István és Ferenc
József konfliktusa? Károlyi Mihály, Kun Béla,
Horthy Miklós – politikusok vagy államférfiak? Mikor és hol született meg Trianon?
Lehetett volna másként? Hadat üzent avagy
hadba lépett Magyarország? Vajon elkerülhetõ
lett volna részvételünk a II. világháborúban?
Párizs 1947 = Trianon 1920?
Ezekre és még megannyi izgalmas kérdésre
kaphat választ az, aki február végétõl négy
hónapon keresztül havi egy-egy estét a
történelmi ismereteinek elmélyítésére, kiigazítására szán, és ellátogat a Pest Megyei
Könyvtár falai közé. Akik pedig a témában
kalauzolnak bennünket: Romsics Ignác és
Szakály Sándor. Mindketten kiváló, neves

történészek, egyetemi tanárok, nevüket az is
ismerheti, aki nem foglalkozik történelemmel.
Szakály Sándor vezeti, irányítja a beszélgetéseket, állandó partnere pedig a „beszélgetésfüzérben” Romsics Ignác.
Aki az utóbbi évtizedekben foglalkozott XX.
századi magyar történelemmel, az Romsics
Ignác nevét nem kerülhette el. Számtalan
könyve jelent meg e témában: Magyarország
története; 20. század képes története; Helyünk
és sorsunk a Duna-medencében; Az elsõ
világháború; Az 1947-es párizsi békeszerzõdés; szerk.: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20.
századi magyar történelembõl.
Szakály Sándor is a XX. század elsõ felével
foglalkozik, többek között hadtörténettel is.
Néhány cím az õ mûvei közül: Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban; A magyar tábori csendõrség története;
Honvédség és tisztikar; A magyar katonai
NINCSEVICS KLÁRA
felsõ vezetés.

240 rajz, 2 834 240 klikkelés
A Barcsay épp a napokban nyert egymillió forintot.
Mindjárt elmondom, hogyan.
Tavaly õsszel a Dr Oetker (a pudingos cég) pályázati
felhívást tett közzé; minden magyar iskola és óvoda
készüljön rajzokkal karácsonyi ajándékként az SOS
gyermekfalvak lakóinak. Kéretik intézményenként
minimum 25 rajzot feltölteni a vonatkozó honlapra;
ezekre aztán decembertõl közepétõl lehetett
szavazni. A legjobb rajzok alkotói egyéni díjakat
nyertek; a legtöbb szavazatot gyûjtõ iskola pedig
megnyeri az egymillió forintos közösségi díjat. Ezt
pedig, ahogy egy bekezdéssel feljebb már említettem,
megnyerte a Barcsay.

Azon kedves olvasók, akiket a krimikbõl csak az
érdekel, hogy ki volt a gyilkos, és a romantikus
filmekbõl az, hogy összejönnek-e a végén a fõszereplõk (hát persze, nyilván, naná hogy összejönnek)
ezen a ponton nyugodtan félretehetik az újságot. A
hepiend garantált. A többiek maradjanak velem, és
olvassák el a folytatást a SzeVi honlapján.
A végére még csak annyit: megkérdeztem az illetékeseket, hogy mihez kezd majd a Barcsay a pénzzel.
Nem fogják elhinni. A diákok szavazni fognak róla.
Bõvebben honlapunkon: www.szevi.hu

- ML -

Beszélgetések a történelemrõl 1.
MÍTOSZOK, LEGENDÁK, TÉVHITEK
Szeretettel hívjuk, várjuk tehát
a történelmi érdeklõdésû vagy éppen
a mindenre nyitott látogatóinkat
a PMK-ba (Pátriárka u. 7.)
február 27-én, hétfõn 18 órakor.
Történész vendégeink:
SZAKÁLY SÁNDOR és ROMSICS IGNÁC
A sorozat további idõpontjai:
március 19., április 23., május 7.
A belépés ingyenes.
Kérjük, támogasson minket jelenlétével,
invitálja ismerõseit is!
A rendezvény támogatója:
Nemzeti Kulturális Alap,
Márai-program.

Tisztújítás és farsang
a „Gyökereknél”
A 13 éve mûködõ Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ Baráti Társaság ötévenkénti tisztújító
közgyûlését ez év február 6-án tartotta. A leköszönõ
elnökség nevében Szente Jánosné értékelte az elmúlt
idõszak igen tartalmas munkáját és a város
közéletében való közremûködésünket (pl. szüreti
felvonulások megszervezése). Lestár Andrásné
pénzügyi beszámolója után a Felügyelõ Bizottság
elnöke, Fábián Pál ismertette az öt év ellenõrzésének megállapítását, mely szerint az elnökség jó
gazdája volt a társaság pénzügyeinek. Ez után a
jelenlévõ 82 tag a Jelölõ Bizottság javaslata alapján
titkos szavazással megválasztotta az új elnökséget,
melynek tagjai: Boda Anna elnök, Kazi László
elnökhelyettes, Bazsó Erzsébet, Lestár Andrásné és
Prohászka Tiborné elnökségi tagok.
Az új elnökség elkészítette a 2012. évi munkatervet,
és elsõ feladatként február 18-án megrendezte a
hagyományos Farsangi Bált, melyen a beöltözött
jelmezesek, a tagok és a vendégek hajnalig ropták a
táncot. A bál díszvendége Fodor Béla, a MALÉV
Boeing 737-es pilótája, oktató kapitánya volt.
Elmondta, hogy sajnos két hete az általa irányított
repülõgép szállt fel utoljára a Liszt Ferenc repülõtérrõl az írországi Sharonba. Köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, nagyon szívesen részt vesz
ezután is rendezvényeinken.

Életének 84. évében elhunyt
Benkei István
tanár, fafaragó.
Temetése február 24-én
13 órakor lesz a szentendrei
köztemetõben – tudatja
szomorú szívvel a gyászoló
család.

Kérlek segíts, hogy mi
is segíthessünk…
1% ADÓ = 1% ESÉLY =
1 KUTYA ÉLETE
Napjainkban olyan sokan szorulnak segítségre, tudjuk nehéz
választani. De a Szentendrei
ÁRVÁCSKA Állatmenhely
mûködtetéséhez nekünk ugyanúgy továbbra is szükségünk van
a civil lakosság nagylelkû támogatására.
Meggyõzõdhet róla, hogy az
Öntõl kapott pénzügyi támogatást állatmentésre, gazdakeresésre, a menhely kutya/cica
lakóinak jobb ellátására,
állatvédelmi oktatásra, a helyi
kóborállat probléma enyhítésére
használjuk fel.
Hálás köszönettel!
Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ
Egyesület Kkht.
www.arvacska.hu
Adószám: 18675359-1-13
Bankszámla: Dunakanyar
Takarékszövetkezet, 6470007610006234
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KULTÚRA

Borsódy Eszter kiállítása

Vastaps a Vujicsics zeneiskolában

Március 7-én, szerdán 19 órakor nyílik
Borsódy Eszter keramikus, grafikus kiállítása Polgármesteri Galéria (Városház tér
3., I. emelet). A megjelenteket köszönti dr.
Dietz Ferenc polgármester, a kiállítást megnyitja Végvári Gyula Munkácsy-díjas keramikusmûvész. Megtekinthetõ március 3ig, a hivatal ügyfélfogadási idejében.

Szentendre Szalon
Március 8-án, csütörtökön 18 órakor a Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.) Szántó Piroska-termében Katona Tamás A bécsi magyar palota címmel tart elõadást. A történész könyvet írt egy épületrõl,
amely az egykori Habsburg-magyar viszonyban és a mostani osztrákmagyar kapcsolatokban is jelentõs helyet foglal el. Az est háziasszonya
szalonteával várja vendégeket.
Következõ alkalommal, március 22-én, Sipos József: Orvos voltam Romániában, Németországban, Magyarországon címmel tart elõadást.

Mozdulj rá! – Alkotónap
A Skanzen az Olimpia évében idén is Falusi Olimpiát rendez, az
Alkotónappal együtt, május 1-jén. A IV. Falusi Olimpia keretei között
métabajnokságot és mezei futóversenyt is hirdetnek. Az olimpiai
pályázatokra elõzetes bejelentkezés, nevezés szükséges. Nevezési
határidõ: március 30., cím: falusiolimpia@gmail.com, fax: (26) 502502
Az egészséges életmódhoz elengedhetetlen testmozgáson kívül azt várják a pályázóktól, hogy válasszanak olyan olvasmányt, amelybõl kiragadhatnak valamilyen mozgásban lévõ szereplõt, pillanatot, jelenetet.
Egy kis agytornával, egyéni eszközökkel jeleníthetik meg például a
népmesei alakok vagy tárgyak átváltozásának pillanatát, amikor a
mozgás eredményeként minõségi és tartalmi változás következik be.
Beküldési határidõ: április 13. További információ: (26) 502 554, 0630-748-8550.

Kulturális-mûvészeti-értékobjektív-karitatív est
A népszerû Csevej címû beszélgetõs est idén is folytatódik. Az idénynyitón, február 28-án, kedden 19 órakor a Pest Megyei Könyvtárban
Kellár F. János Immánuel vendége Balázs Gergely hegedûmûvész lesz.
Az esten közremûködik Balázs László Gábor színész-elõadómûvész is.
A beszélgetés mellett hegedûjátékkal és egyéb szépséges meglepetésekkel várnak mindenkit szeretettel. www.csevej.eu.

GOMBATANFOLYAM
ALAPFOKÚ GOMBATANFOLYAM INDUL
A P’ART MOZIBAN
(2000 Szentendre, Dunakorzó 18.)
LUKÁCS ZOLTÁN GOMBASZAKÉRTÕ VEZETÉSÉVEL,
MÁRCIUS 13-TÓL KÉTHETENTE KEDDI NAPOKON
18.00-19.30-IG. (Összesen 8 alkalom)
TEREPGYAKORLATOK 5 HÉTVÉGÉN, MELYRE
CSALÁDTAGOK,
KÍSÉRÕK INGYEN JÖHETNEK.
A TANFOLYAM ÁRA: 15 000 Ft
JELENTKEZÉS: 06-30/447-1235

12

SzeVi  XXVI. ÉVFOLYAM 04. SZÁM  2012. FEBRUÁR 24.

Február 17-én este hat órára
sokan siettek a Dunakorzón lévõ
egykori Weresmarthy villába, volt
MSZMP pártházba, az ott 1986ban otthont kapott zeneiskolába.
A fõvárosi hangversenytermekre
emlékeztetõ, az elsõ igazgatónõ
(Oltai Adrienn) nevét viselõ impozáns Oltai-terem zsúfolásig
meg is telt. Az Alma Mater sorozat második elõadásának hallgatóit a háziasszony, Zakar Katalin igazgató köszöntötte, majd
elsõként bemutatta az est egyik
vendégét, Kemenes András zongoramûvészt, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem Billentyûs tanszékének mûvésztanárát,
majd kezdetét vette az iskolához
ötéves kora óta kötõdõ másik
vendég, a gordonkamûvész Déri
György köszöntése.
A háziasszony elsõként a színpadra kérte az iskola korábbi
igazgatónõjét, Bánk Zsuzsannát,
a gordonkamûvész édesanyját,
akitõl elõször a „kisfiúról” érdeklõdött: hogy a hegedûmûvész
édesanya mellett hogyan lett
belõle csellista. Bánk Zsuzsa
elmesélte, hogy Gyuri rendkívüli
érdeklõdése nagyon korán megnyilatkozott. De alkati okokból a
kisfiú már kezdetben a nehezebb
vonós hangszerhez, a csellóhoz
vonzódott. „Már reggel pizsamában a hangszerhez nyúlt és estig
nem lehetett elvenni tõle”. Így
érthetõ, hogy már kiskorában a
helyi zeneiskola diákja lett, sõt,
hogy ötödikes korában felvételt
nyert a Liszt Ferenc Zeneakadémia tehetségesek osztályára.
Majd lassan megindult a zenei

karrierje. 1985-1995 között a Duo
Ongarese kamaraegyüttes csellistája. Több száz hangversenyt
adnak
Magyarországon és
Európában. Számos rádió- és
tévéfelvétel,
CD-lemez
õrzi
mûködésüket. Szólistája volt a
Magyar Virtuózok Kamarazenekarának. 1991-tõl tanít a Liszt
Ferenc Mûvészeti Akadémián,
ahol megalapította a Capella
Accademica
kamaraegyüttest.
Mûködését több díjjal ismerték el:
Soros-, Eötvös-díj, Artisjus 1,
Artisjus 2, utoljára, 2004-ben a
Liszt Ferenc-díj tulajdonosa lett,
amelyet a mûvész szerint „Nem
kapják, hanem adják”. Majd
Zakar Katalintól azt is megtudhattuk, hogy Déri György
2011-ben ledoktorált, és hogy
erõsen kötõdik a városhoz.
Születése óta itt él, sõt felesége,
Domoszlai Orsolya is itt a zeneiskolán tanít.
Majd kezdetét vette a hangverseny, amelyet a mûvészek
felfogása szerint mindig magyar
zenészek munkáiból állítanak
össze. Így egymás után hangzottak fel Liszt Ferenc, Weiner Leo és
Kodály Zoltán mûvei. Egyetlen
kivételként meghallgathattuk J.
S. Bach D-dúr gambaszonátájának I-II. tételét. Az elõadást kétszeri ráadás és vastaps követte.
A közönség azonban hangverseny
után is a helyén maradt. Az est
zárásakánt Schilaher Tamás, az
MTV riportere, egyébként egykor a
zeneiskola diákja újra színpadra
kérte Déri Györgyöt, akivel most
hangszer nélkül a munkásságáról
és az életérõl beszélgetett. Végül
azt is megtudhattuk, hogy itt van
már a harmadik nemzedék: nemrég megszületett Déri Bálint Marcell, így a zenélésre kissé kevesebb idõ jut. Majd a riporter megköszönte a szervezést az iskola
tanárnõjének, Lakos Ágnesnek és
a jelenlévõket meghívta a következõ, április 27-i rendezvényre, amelynek vendége György
Ádám zongoramûvész lesz.
PETHÕ NÉMETH ERIKA

KULTÚRA

A töröknevû magyar görög
FEBRUÁRBAN ÜNNEPLI HATVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁT

ÁLOM SZENTENDRÉRÕL
A szüleim baloldali fiatalok voltak, akik egy új Görögországot
szerettek volna. A polgárháború
bukása után a lengyelekhez, majd
onnan Magyarországra menekültek. Én nem sokkal késõbb, Miskolcon születtem meg, ötéves korom után költöztünk Budapestre.
Az általánosban volt egy-két
Szentendréért rajongó osztálytársam, velük kirándultam ide elõször. Azóta álmom volt egyszer
visszajönni és itt élni. Késõbb,
1999-ben, a szerelmemmel együtt
ez valóra vált. Mindig vonzott a
város mediterrán hangulata, csöndessége és persze a barátok is.
GÖRÖG MAGYAR VAGY MAGYAR GÖRÖG…
Gagauz! Mi kisázsiai görögök
vagyunk. A törökök nem tûrték,
hogy más nemzetség éljen ott,
ezért kellett ál-török, értelmezhetetlen nevet felvenni, kényszerbõl. Valójában a hun népcsoportból származó, alig kétszáznegyvenezres, kis nemzetség a miénk.
Büszke vagyok a gyökereimre, de
én Görögországban otthon, Magyarországon itthon vagyok.
Bárhová megyek, ide szeretnék
visszajönni.
Tudom, hogy sokan szívesen
nyaralnak Görögországban, de én
inkább õsszel vagy tavasszal utazom. Talán furcsa, de nyáron a

tengerre sem vágyom, jobb nekem
itt, a Duna-parton!
A BEATLESTÕL A NÉPZENÉIG
A 60-as években voltam gimnazista, a beatkorszak idején.
Még ha zárt is volt Kelet-KözépEurópa, azért csak beszivárgott
ez-az… Alapítottunk együttest,
játszottuk mi is az angolszász
dalokat. Szerettem ezt a korszakot, de késõbb láttam, hogy az
igazán nagyok, Bob Marley,
Santana és még sokan, hogyan
támaszkodnak a saját gyökereikre. Azt álmodtam meg én is,
hogy egy közép-európai rockegyüttest hozok létre, és azóta is
ezzel küzdök. Azt szoktam mondani, hogy én nem hagyományõrzõ, hanem hagyományélõ vagyok. Egyedül nem lettem volna
képes ezen az úton járni, de
szerencsére 12-13 éve találkoztam Lepés Gáborral. Õt próbáltam
beoltani azzal, hogy: „Figyelj, van
egy egymilliárd dolláros dalom,
ha érdekel, akkor összeállhatnánk!” Érdekelte, összeálltunk,
de az egymilliárd még mindig
hiányzik!
Árva gyerekként mûködtünk mi
ebben a mûfajban sokáig. Én a
Vízöntõnél kezdtem, aztán a
Bihari Táncegyüttesben voltam,
késõbb a Gépfolklór jött, utána a
80-as években született a Barbaro
és végül megcsináltuk a Balkán
Fanaticot. Szerencsére vannak,

Botár Emil
2000 Szentendre,
Kisforrás u. 19.
26/315-387
Defekt- és kátyúkár
biztosítás a KÖBE
kötelezõ mellé

akik szívesen hallgatják. Engem a
celebség nem izgat. Az izgat, hogy
örömet okozzak az embereknek,
pontosabban az én örömemet
szeretném megosztani velük.
Nem vagyok a globalizáció ellensége, de nem magyarítani akarok
valamit, hanem a saját kultúrámat szeretném megmutatni és
átadni. Nem ellenállásból vagy
tiltakozásból, egyszerûen szeretetbõl.
Ezt próbálom negyven éve csinálni, és boldog vagyok, hogy megtehetem. Köszönet érte minden
magyar barátomnak!
KOTTÁK ÉS GALAMBOK
A kezdetek kezdetén a klasszikus
irányzattal próbálkoztam, aztán a
geometrikus festészet lett az én
világom. A galambdúcok építése
hadászatilag fontos és egyfajta
privilégium volt a görögöknél.
Néprajzi kutatásukra nyertem el
egy ösztöndíjat, és ez sokat jelentett aztán a festészetben is.
Ahogyan az is, hogy a kezembe
került Kristof Penderecki kottája.
Az már önmagában kész képzõmûvészet volt! A kottában, ha
valahol megnyomtak egy csengõt,
megkondítottak egy harangot, azt
kis ábrákkal jelölték. Ezek a
csodálatos kották beindították a
fantáziámat, és aztán vagy a kottára építettem fel az én galambdúcos épületemet, vagy mint
grafikai elemet, azt építettem be

fotó  TOKODI GÁBOR

Zenész és képzõmûvész. Hagyománytisztelõ és változást keresõ. Kortalan és a hatvanhoz
közelít. Görög és magyar. Tzortzoglou Georgios, vagy ahogyan Szentendrén mindenki ismeri:
Jorgos.

az én dúcos képeimbe. Egyre jobban elmélyültem ebben, s ennek
révén egyre több zeneszerzõvel
sikerült kapcsolatba kerülni. Így
születtek „közös” képek Kurtágh
György vagy Stockhausen segítségével. Az egészben az a nagyszerû, hogy így ki lehet tágítani a
határokat a mûvészeti ágak
között. A magam örömére társíthatom a képzõmûvészetet a zeneszerzõkkel, de építészekkel, irodalmárokkal is. Átölelhetek sok
mindent.
KEREK ÉVFORDULÓ
– KÍVÁNSÁGOKKAL
Furcsa hogy így elrohant az idõ.
Azért ha ránézek a két nagylányomra, azt mondom, na jó, hát
rendben, van a hatvan! Ha kívánhatnék, azt kívánnám, hogy õk
tanulhassanak, én pedig végezhessem a munkám, önállóan,
ahogyan ez eddig is sikerült. Az
élet ma sokaknak, sokféleképpen
nehéz, ezért magunknak és mindenki másnak is nyugalmat és
jólétet kívánnék.
DALLOS NAGY KRISZTA
Szentendrei Média Központ

A SZENTENDREI SKANZEN
FELVÉTELT HIRDET
KIÁLLÍTÁSÕR MUNKAKÖRBE.
Jelentkezési határidõ február 17.
A jelentkezés feltétele fényképes
önéletrajz, amit
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szentendre 2001, Pf 63 címre
kérünk postázni.
További információ
a www.skanzen.hu honlapon
található, illetve Vajda Sándortól kérhetõ
(vajda.sandor@sznm.hu,
06-26/502-553;
06-30/411-4877).
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MIÓTA JÁRNAK KÖNYVTÁRBA SZENTENDRÉN
AZ EMBEREK? IV.

A gyermekkönyvtár
Ezerkilencszáznegyvenöt, a „felszabadulás” után átrendezõdött az
ország politikai élete, mellette a kulturális élet szerkezete is.
Megszûntek az egyházi iskolák, közte a diákok mûvelõdését segítõ
iskolai könyvtárak is. Igaz, késõbb a szocialista kultúra terjesztésére
megalakított állami kölcsönkönyvtárak részeként megindították a
külön gyermekrészlegeket, majd gyermekkönyvtárakat. Ez történt
Szentendrén is.
A felnõtt könyvtártól különálló helyen, kis épületben megkezdte
mûködését a helyi gyermekkönyvtár. Elsõ vezetõje a Leányfalun élõ
dr. Szinna Ferencné volt, aki a kezdetektõl igyekezett igényes programokat szervezni a gyerekek számára. Egy író-olvasó találkozójuk
vendégeként például a városban élõ grafikust, a gyermekkönyveket
illusztráló Györffy Annát (Farkas Ádám szobrászmûvész édesanyját)
hívta meg.
Engem a városba kerülve Szinna Ferencné nyugdíjazása után kértek fel
a könyvtár vezetésére. Tanárként elõször inkább a gyerekekre figyeltem. Igyekeztem szabad, nyugodt körülményeket biztosítani számukra.
Tudtam, hogy a szoros, meghatározott rendszerbõl kijõve erre van
leginkább szükségük. Az iskolából kiszabadulva örömmel siettek be
hozzánk. Aztán a táskákat lepakolva irány a Duna-part és a Surányi
cukrászda, fagyizó. A könyvtárszakma máig nem tudja, hogy az elsõ
statisztikát aszerint készítettem, hogy megszámoltam, hány táska van
a könyvtárban. Igaz, hogy ezek tulajdonosai mind olvasóim is lettek,
így nem sokat csaltam. A gyerekek, miután kissé kikapcsolódtak,
visszajöttek, megcsinálták a házi feladatokat, és a barátokkal megbeszélték az iskolai és az otthoni gondjaikat. Én is sok titok tudója lettem. Úgy érzem, mint tanár többet tettem a gyermekek olvasóvá
nevelése terén.
A könyvtárba a könyvek mellett természetesen újságokat is kaptunk.
Köztük a Kolobok címû orosz ifjúsági lapot. Ebben persze a gyerekek
leginkább a képeket nézték. Aztán melléjük ülve – mint volt orosz-szakos tanár – biztatgatni kezdtem õket a szöveg olvasására is. Megkezdtük a szótárazást. A sok mese lefordításából lassan összeállt egy
kis könyv anyaga. 1978-ban Miért csíkos a burunduk háta? címmel a
kis könyvünk meg is jelent. A könyvbemutatóra a Magyar Televízió is
kijött, és ennek alapján országos mesefordító versenyt hirdettek a
gyerekek számára, amire igen büszkék voltunk.
Közben a Magyar Írószövetség kezdeményezésére megindult a

gyerekek olvasási kultúrájának erõsítésére a
nyári
olvasótáborok
szervezése. Nálunk az
Izbégi iskolában, a
Bükkös-patak mellett
kialakított, Déri György
énektanár által vezetett
parktábor adott ehhez
rendkívül vonzó teret. A
Leányfalun élõ Fábián
Zoltán író bennünket is
felkért a tábori munkára, amit éveken át
nagy örömmel végeztünk. Kolléganõm, Szeredi Mária színházat
szervezett, amivel Pécsett is felléptek. Én
hobbimnak megfelelõen
a gyerekekkel bábokat
Gyõrffy Anna rajza a könyvtárról az 1970-es évekbõl
készítettem, amelyekkel
a Szentendrei Nyár alkalmával felléptünk a Templomdombon is. Sõt az
1979-es nyári teátrumi plakáton is a mi bájaink „szerepeltek”. Végül
kibújt belõlem a magyarszakos tanár is. Itt írásra sarkalltam a
gyerekeket. Késõbb meg is jelent a Szentendrei mini mesék címû másik
könyvünk, benne sok-sok érdekes történet a gyerekek életébõl.
A gyermekkönyvtár a PMKK Szentendrére való költözése (1975) után is
még sokáig külön mûködött a Duna-parton (Médi néni házában). Igaz
az utcát is nekünk kellett söpörni, de bent volt egy kis kertünk is.
A PMKK a rendszerváltás után kettévált. A mûvelõdési ház leköltözött
a könyvtárunk régi, korábbi helyére. A gyermekkönyvtár így 1985-ben
átköltözhetett a ma Pátriárka utcának ismert nagy ház galériájából
kialakított új gyermekkönyvtárba. Most itt kedvezõbb körülmények,
nagyobb technikai felszereltség mellett folyik tovább a munka. Az új
kolléganõk: Magyarné Fekete Kata és Diczházi Éva sok szép könyvvel,
színes programokkal várják az olvasni vágyó fiatalokat. Rendezvényeiken a költõtõl a csillagászig sok ismert vendég megfordult
már. Állandó résztvevõi a „Szentendre éjjel-nappal nyitva” programnak, évek óta szervezõi a városi szavalóversenyeknek. A felnõttek
számára szakmai tanfolyamokat rendeznek, és szeretettel várják
továbbra is a könyveket szeretõ fiatalokat.

Regõs Anna kiállítása
Február 13-án nyílt meg a kiváló, Ferenczy
Noémi-díjas textilmûvész tárlata a Városháza
Polgármesteri Galériájában. Ahogy mestere,
Pauli Anna megnyitó beszédében hangsúlyozta, Regõs Anna egyike azon ritka mûvészeknek, akik kiállítási és használati textileket
egyaránt készítenek. Azok a faliképek, amelyeket most állít ki a Polgármesteri Galériában, szintén funkcióra született textilek. A
falakon nemcsak burkolatként, hanem önálló
mûalkotásként léteznek. A folyosó nagy fehér
falfelületeit díszítõ textilképek egy sorozat
részei, amelyben a mûvésznõ azt akarta
kipróbálni, hogy a mélykék lenvásznon alapon
hogyan élnek a színes, rusztikus lenanyagok.
Az egykori Bayeux-sorozat kifakult, festett
színei milyen együttest, hangulatot eredményeznek a sötét háttérrel. A faliképek
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címei: Ornamentum, Circuláció, Sarokkárpit,
Crux Copticus, Sexangulum, Fríz stb. mindig a
mû jellegzetes motívumát idézik.
Ezek az applikált, hajtogatott és szegecselt
textilek anyagpárosításukban, motívumaikban egyaránt különlegesek. A sötétkék-vilá-
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gos minták rendszeralkotó elemek, dekoratív
motívumok rajtuk. A fémek – kereskedelemben kapható alkatrészek; szellõzõk, szûrõk –
nemcsak díszítik és kiegészítik a textilt, de
gyakran funkciójuk is van. Ezek fogják oda az
anyagot, váltják ki a varrást, helyettesítik a
tûzést. Ritmusuk a japán mûvészet hatását
mutatja. Regõs Anna fõiskolás kora óta tanulmányozza a japán mintákat, azok struktúráit,
keletkezésük mikéntjét. Új, Floreal nevû
kollekciója, amelyet most szõnek a gyõri
Pannonflax gyárban, is ezt a világot tükrözi.
Ezzel a geometrikus rendszerbe foglalt virágmintákkal díszített textillel vesz majd részt a
Millenárison márciusban megrendezésre
kerülõ Lakástrend mustrán.
A kiállítás február 29-ig a hivatal ügyfélfogadási idejében tekinthetõ meg.
RAPPAI ZSUZSA

KULTÚRA

Szentendrei Tavaszi Fesztivál
2012. MÁRCIUS 15. – ÁPRILIS 1.
I. rész: Tímár Sára és zenekarának
tavaszköszöntõ koncertje
II. rész: A szép szabadságért…
– a Szentendre Táncegyüttes ünnepi
mûsora
Belépõjegy: 1000 Ft

Március 13. kedd, 19 óra (-1. nap)
DMH Barlang (Dunakorzó 11/a)
JAZZ KLUB
Házigazda: BORBÉLY MÛHELY
Borbély Mihály – szaxofon,
Szabó Dániel – zongora,
Horváth Balázs – nagybõgõ,
Baló István – dob )
Vendég: FÁBIÁN JULI – ének
Belépõjegy: 800 Ft
Március 14. szerda, 18 óra (0. nap)
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
SZENTENDRETRO
Válogatás 40 év mûvészeti
eseményeinek plakátjaiból
A kiállítást megnyitja: dr. Dietz
Ferenc polgármester
Találkozó és beszélgetés az egykori
programok mûvészeivel: Eredics
Gábor (Vujicsics együttes), Kerényi
Imre rendezõ, Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész, efZámbó István képzõmûvész
A beszélgetést vezeti: Juhász Károly
színmûvész
Március 15. csütörtök, 17 óra,
PMK színházterme
A SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES &
TÍMÁR SÁRA ÉS ZENEKARA
fesztiválnyitó mûsora

Március 25. vasárnap 17 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
Daniel Glattauer:
GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE
Fsz.: Fullajtár Andrea, Õze Áron,
rendezõ: Göttinger Pál
Belépõjegy: 2500 Ft
Március 30. péntek, 10 óra,
PMK Színházterme
AZ EZEREGYÉJSZAKA MESÉI
A Maszk Bábszínpad elõadása
Belépõjegy: 700 Ft
Március 31. szombat, 18 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
SÖNDÖRGÕ KONCERT
Közremûködik: Opanke Szerb Ifjúsági
Néptánc Együttes
A Cabar zenekar és az Opanke
együttes vezetésével táncház a koncert után
Belépõjegy: 2000 Ft

FÉNY-KÉPEK
NAGY BARBARA
KÉPZÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
A SZENTENDREI KÉPTÁRBAN MÁRCIUS 8-TÓL
ÁPRILIS 22-IG
Nagy Barbarának nem választott
otthona Szentendre, hanem
beleszületett a szentendrei mûvészeti hagyományokba, amelyet anyanyelvként sajátított el.
Már tagja a Fiatal Mûvészek
Stúdiójának és a Vajda Lajos
Stúdiónak, amikor felvételt nyer
a Képzõmûvészeti Egyetemen
Maurer Dóra osztályába. Mûvészetében éppúgy tetten érthetõ
a VLS abszurd képfelfogásának

Április 1. vasárnap, 18 óra,
Református templom (Rákóczi
Ferenc u. 14.)
A SZENTENDREI KAMARAZENEKAR VIRÁGVASÁRNAPI
HANGVERSENYE
Közremûködik a Musica Beata kórus
és Pintér Dömötör (ének)
Vezényel: Wolfné Kovács Zsuzsa,
B. Forró Ágnes, Fenyõ Gábor
Belépõjegy: 1000 Ft

Április 1. vasárnap, 20 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
WOLF KATI KONCERTJE
Belépõjegy: elõvételben 2500 Ft,
a helyszínen: 3000 Ft

FESZTIVÁLBÉRLET
ára 4000 Ft,
az alábbi elõadásokat tartalmazza:
1. Szentendre Táncegyüttes és
Tímár Sára és zenekara fesztiválnyitó mûsora (március 15.)
2. Gyógyír északi szélre, színházi
elõadás, fsz. Fullajtár Andrea és
Õze Áron (március 25.)
3. Söndörgõ koncert,
közremûködik az Opanke
együttes és a Cabar zenekar
(március 31.)

hagyománya, mint a vizuális struktúrák idõbeli változásait elemzõ Maurer-féle mûvek hatása. A
mûvészeti gyökerek mellé társul egy felfokozott természetélmény: az otthonát körülvevõ pilisi erdõk végtelenje. E
hatások tovább gondolt ötvözése
által jelöli ki saját útját. A surló
fény hatását beépítõ, metszett,
fekete fatáblái, szén- és ceruzarajzainak szinte képtelen természeti
szituációkat megjelenítõ feketefehér struktúrái, videó-installációi
egyszerre nyitnak teret a filozófiai
és szenzuális megközelítéseknek,
valamint hívják alkotó társnak a
befogadót.
A kiállítás amellett, hogy a mûvész
elmúlt, közel tíz évének alkotásaiból válogat, egy erre az alkalomra készült installációt is bemutat.

„Bütykölde”
Március 3-án, 9-12 óráig
Tavaszváró foglalkozást tartanak a Dunaparti Mûvelõdési
Házban (Dunakorzó 11/A). A
foglalkozás ingyenes. Érdeklõdni a 301-088-as telefonszámon lehet.

A rendíthetetlen
ólomkatona
Február 29-én szerdán 10
órakor a Városi színházteremben (Pátriárka u. 7.) A rendíthetetlen ólomkatona táncmesét
a VSG Kamarabalett adja elõ.
Az eredeti Andersen mese új és
izgalmas feldolgozása tele van
humorral. A klasszikus zenei
aláfestéssel futó táncjelentek
mellett néhány esetben bábjáték segítségével mesélik el a
fõhõs kalandos utazását.
Belépõjegy: 700 Ft. Jegyrendelés a Szentendrei Kulturális
Központban (Dunakorzó 11/A,
T.: 26/312-657)

Házi muzsika
a zeneiskolában
Február 25-én, szombaton
17 órakor a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolában (Dunakorzó
16.) szeretettel várnak mindenkit, akik szeretik a hangulatos házi muzsikát. Közremûködik: Iimura Tomoko zongorán, Horváth János hegedûn,
Rozsos Tamás brácsán. A
belépés díjtalan, támogató
jegyek a helyszínen kaphatók.

Zenés mesék, mesés
zenék
A szentendrei Vujicsics
Tihamér Zeneiskola
ismertetõvel egybekötött
matinésorozatának következõ
elõadása március 3-án,
szombaton 11 órakor
kezdõdik a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
színháztermében. Ezúttal
Kodály Zoltán Háry János
címû operájából adnak elõ
részleteket a zeneiskola
mûvésztanárai és az operaélet
kiválóságai.
Támogató jegy a zeneiskola
irodájában, illetve az elõadás
elõtt a helyszínen
vásárolható.
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KULTÚRA
Kiállítások

KIÁLLÍTÁS

Barcsay Gyûjtemény, Dumtsa u. 10.
BARCSAY-DÍJJAL KITÜNTETETT
MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ március 15-ig, 10-18-ig
Skanzen Galéria, Sztaravodai út
ERDÉLY VIRÁGAI – FOTÓKIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ április 10-ig, hétvégenként
10-16-ig
Szentendrei Képtár, Fõ tér 2-5.
KILENC ÉVTIZED A MÛVÉSZET
VONZÁSÁBAN
Pirk Jánosné Remsey Ágnes
és a Remseyek
Megtekinthetõ február 28-ig
Dalmát Kávézó, Bartók B. u. 8. (Kmetty tér)
CSAK NYOMOM A GOMBOT
Profanter Tamás fotókiállítása
Megtekinthetõ február 3-tól március 2-ig,
naponta 12–22 óra között

ELÕADÁS
Kolping Akadémia Kolping
Ház, Török köz (bejárat a
Péter-Pál u. felõl)
Március 10. szombat 16 óra
NÁNDORFEHÉRVÁR KÉT OSTROMA, AVAGY MAGYARORSZÁG A
KERESZTÉNYSÉG VÉDÕBÁSTYÁJA
Dr. Fodor Pál, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora, turkológus, történész
elõadása

Finisszázs
Csíkszentmihályi Róbert
Létközhelyek címû kiállítása
utolsó napján február 26-án,
vasárnap 18 órakor zenehallgatást szerveznek, ahol a
szobrászmûvész kedvenc
zeneszerzõit (Bach, Bartók)
hallgatják meg az érdeklõdõk
az Aba-Novák Galériában
(Leányfalu-Ház, Móricz Zs. út
124.).

Sugárút
Kocsis Imre festõmûvész
gyûjteményes kiállítása március 1-jén, csütörtökön nyílik
a KOGART Házban (1062
Budapest, Andrássy út 112.).
A kiállítást megnyitja Antall
István, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztõje, köszöntõt
mond dr. Kõnig Frigyes, a
Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem rektora. A kiállítás
megtekinthetõ április 16-ig,
minden nap 10 és 18 óra
között.
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Ha Bálint-nap, akkor Filibili
A Filibili Népdalkör Bálint-napi
nyilvános együttlétét már az
elmúlt években is megszerveztük
a népdalkör tagjaival. 2010-ben
énekes, magyar népdalokból
összeválogatott névnapi köszöntõkkel kezdtük, tavaly az erdélyi
Mezõségben tett barangolásunkat
idéztük fel. Mind a két év együttléte a Városházán „teltházas”
nagy siker volt.
Az idei Bálint-napot is azért
szerveztük, mert a magyar néphagyományra alapozva szeretnénk ellensúlyozni az angolszász
Valentin-nap polgáraink közé
szivárgó ferdüléseit. Van a mi
kultúránknak is olyan gazdag
kincse, hogy nem kell a messze
szomszédba menni érte, csak fel
kell tárni. Nem véka alá kell
rejteni, hanem világítani kell vele.
Erõs szándékunk, hogy hagyományt teremtsünk Szentendrén,
óvónõi népdalkörünk állandó
„védnökségével”. „Ha Bálint-nap,
akkor Filibili.”
Idén Bálint-naphoz (február 14hez) közel esõ vasárnap délután
régi kincseket fényesítettünk,
újonnan tanult népdalainkat mutattuk be együtt énekelve a
Dunazug Együttes muzsikálásával; a velünk dúdoló fogékony
közönséggel.
Balassi Bálintra – a magyar költészet elsõ nagy alakjára – emlékezve, Irodalmi Bizottság adja
át nyolcadik éve a Bálint kardot
egy magyar költõnek és egy, a
magyar költészetet sikeresen
saját anyanyelvére fordító külhoni költõnek. Népzenei napunkon erre is emlékeztünk. Az
idei díjazott Tornai Józseftõl
önéletrajzi részlet hangzott el
(lásd keretes írásunk), és Farkas
Annamária köszöntötte énekével,
aki pacsirtaként szólalt meg
Zsuzsanna napján.
A népdalkör nem csak õriz, éltet
is. Viseletbe öltözött óvodások is
felsorakoztak a Bimbó utcai oviból, Lázár Enikõ, a Filibili mûvészeti vezetõjének irányításával
kisiskolások az Izbégi Általános
Iskolából. Õk is énekelték gyönyörû népdalainkat, pengett a
citerájuk
Dömény
Krisztián
vezetésével. Jassó Gellért a Szent
András Iskolából pedig hangjával
„becsengette” a tavaszt „A tavaszi szép idõnek” kezdetû népdallal. Szentendre és közvetlen
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környékének jeles népzenészeibõl
alakult Dunazug Együttes húzta
az ének- és talpalávalót, Nagy
Koppány vezetésével. Szeretnénk
õket állandó közremûködõnek
megnyerni. A telet „Fassang Jancsit” ravatalra fektették, elsiratták, búcsúztatták a Bimbó utcai
óvoda nevelõ-testülete gyakorlaton lévõ hospitálóival együtt
mindannyiunk nagy vígasságára.
Óvónõi népdalkörünknek nincs
igazán pénzügyi forrása. Eddig
önkormányzati pályázatokból,
rendkívüli keretekbõl tudtunk
tiszteletdíjat, ajándékot, utazási
költséget téríteni, amelyet ezúttal
is köszönünk. Most, amikor
beszûkülnek ezek a csatornák –
vagy hidegtõl függetlenül befagynak –, bizony nem minden
fejtörés nélkül próbáljuk fenntartani hagyományéltetõ szándékunkat. Terembérletre idén sem
futotta. Ezért fogadtuk el köszönettel Juhász Károly, a Kulturális Központ mûvészeti vezetõjének felajánlását, a Dunaparti
Mûvelõdési Ház Barlangját, azt
gondolva, hogy szorosabbra húzzuk a szíjat, de akkor sem hagyjuk magunkat. Köszönjük a ház
asszonyának, Jusztusz Noéminek
befogadó szeretetét. Az óriási
pince zsúfolásig megtelt. Herczeg
Ábris önzetlen segítsége ellenére
is nagyon sokan a folyosón rekedtek. Elnézést kérünk tõlük.
A Filibili elmúlt évben alapozott,
második CD-je végül is elkészült
„Örvend az ég vigassággal” címmel. (Jó lett volna hirdetni, ehelyett csak szerényen kínáltuk.)
Azok, akiknek a szíve gyorsabban
dobbant február 19-én a Barlangban, újra hallgathatják, s
akik nem tudtak eljönni, otthon
gyönyörködhetnek az elhangzott
dalcsokrokban, ha megvásárolják.
Köszönjük mindenkinek, akik
együtt töltötték velünk a tavaszba
nyíló vasárnap késõ délutánját.
Köszönjük Zakar Ágnes megnyitó
szép szavait, éltetõ gondolatait,
Pelle Csillának édes édeni támogatását, Balogh Imrénének, a
CBA-nak és Kovács Endre Bükkösparti mesternek a jóltartáshoz,
virágokhoz nyújtott önzetlen
támogatását, a Filibili tagjainak
a fánkkal, süteménnyel, lángossal
megrakott kosarakat, tálakat.
KERTÉSZ JÓZSEF

TORNAI JÓZSEF:
A kiûzetés angyalai
„1942-bõl maradt meg elsõ
valamirevaló versem is. A hívó
hang, annak a dallamnak,
vágyakozásnak tanúja,
melyrõl ma se tudom elmondani, mibõl született, s miért
fontosabb nekem mindennél:
A hó fölött néma csendben,
fönn az égen, lent a kertben,
mindenütt a durva tájon,
ahol fa áll, hogy ne fájjon
emberszivünk a pusztának
kopárságán,
magas, vén fa csonka ágán
virágzik a nagy ige, a hívó
hang...
(…) Egyre inkább annak
éltem, arról írtam, ami izgatott, ami legbelülrõl kényszerített a megismerésre, kifejezésre, megvillant valahol az
idegeimben az a kiolthatatlan,
gyerekkori, haraszti nyár.
Megvillant, aztán újra eltûnt.
(…) Az a megnevezhetetlen
arany-egyensúly, amihez
hónapok óta nem találom meg
a szavakat, dallamokat.
Csõdben vagyok, levegõ után
kapkodva kelek föl reggel. Mit
ér a költészet, a nyelv, az irodalom, a gondolkodás, ha
nem tudom megszólaltatni azt
a nyarat, önmagamat; ha
nem tudok velük értelmet adni
a világnak? Ha nem tudom
elmondani az életemet, mindenki életét?”

KULTÚRA

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

MOZIMÛSOR
 február 24. péntek
17.00 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.12 –
ember, állat, természet
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS vezeti:
Lázár Enikõ
18.30 LÉLEK, EL NE HIBÁZD! – KÉPEK A
TÚLVILÁGRÓL (70’)
MUZSIKUSPORTÉK SOROZAT
19.45 AZ ÉLET FÁJA (139’) kh.:12 év –
fõszereplõ: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain
 február 25. szombat
15.00 A DIÓTÖRÕ (110’) kh.:12 év családi
film –
AZ ELSÕ DIGITÁLIS VETÍTÉS!
17.00 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.:12 év
– ember, állat, természet
18.30 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN (94’) kh.:12
év – Woody Allen új filmje
20.05 AZ ÉLET FÁJA (139’) kh.:12 év –
fõszereplõ: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain

 február 26. vasárnap
16.00 A DIÓTÖRÕ (110’) 12 év – családi
film (2 D)
18.00 CSODA KRAKKÓBAN (95’) (a
MIZBT-vel közös rendezvény)
19.45 AZ ÉLET FÁJA (139’) kh.:12 év –
fõszereplõ: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain
 február 27. hétfõ
18.00 AZTÁN MINDENNEK VÉGE (112’)
kh.:16 év – Lev Tolsztoj házassága
20.00 AZ ÉLET FÁJA (139’) kh.:12 év –
fõszereplõ: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain

 február 28. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN… Török Katalin
sorozata
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.30 A VASLADY (105’) kh.:12 év (2 D) –
Meryl Streep (Margaret Thatcher)
20.15 AZ ÉLET FÁJA (139’) kh.:12 év –
fõszereplõ: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain
 február 29. szerda
17.00 AZ ÉLET NÉGYSZER (88’) kh.:12 év
– ember, állat, természet
18.30 ELENA (109’) kh.:16 év – az atomszívû anya
20.15 A VASLADY (105’) kh.:12 év(2 D) –
Meryl Streep (Margaret Thatcher)
 március 1. csütörtök
18.00 ELENA (109’) kh.16 év –az atomszívû
anya
20.00 A VASLADY (105’) kh.:12 év (2 D) –
Meryl Streep (Margaret Thatcher)
 március 2. péntek
18.00 A VASLADY (105’) kh.:12 év (2 D) –
Meryl Streep (Margaret Thatcher)
20.00 AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE (79’) kh.,12
év – Polanski filmje
 március 3. szombat
15.15 TÁNCOLÓ TALPAK 2. – a nagysikerû
Oscar díjas Táncoló talpak folytatása
17.00 ALMANYA – A TÖRÖK PARADICSOM (97’) kh.12 év MOZIZZ
OKOSAN! sorozat
18.45 SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN
(100’) kh.12 év – jó, és a ”miénk”
20.30 AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE (79’) kh.,12
év – Polanski filmje
 március 4. vasárnap
15.15 TÁNCOLÓ TALPAK 2. (100’) kn.– a
nagysikerû Oscar díjas Táncoló talpak
folytatása
17.00 SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN
(100’) kh.12 év – jó, és a ”miénk”
18.45 ALMANYA - A TÖRÖK PARADICSOM (97’) kh.12 év – humoros film
a török vendég munkásokról
20.30 AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE (79’) kh.,12

FELPERZSELT FÖLD
Az a fajta film, amelyik
biztosan kiveri a biztosítékot. Olyan erõs érzelmi-indulati töltetû, ami
teljes egészében magával
ragadja a nézõt a szívénél és a gyomránál fogva. Az a fajta film, amely az elsõ percben
gyomorszájon vág és többé nem ereszt.
Egy család széthullásának, majd egymásra találásának történetét
meséli el, ahol az események középpontjában egy különleges asszony,
Nawal Marwan (a zseniális Lubna Azabal) áll. A film reményt ad arra,
hogy mindig van tovább, még akkor is, amikor úgy tûnik, hogy nincs…
Bravúros cselekményvezetéssel, pazar rendezéssel, fényképezéssel és
színészi játékkal meséli el a film a masszív valóságalapokon álló
történetet, ahogyan az ebbõl az Oscar-díjra méltán jelölt filmbõl
kiviláglik.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bár köszönthetném Önöket úgyis:
Kedves Szereplõk! Mert bizony
mindannyian részesei vagyunk ennek a kiállításnak. Noha személy
szerint nem látszunk a képeken,
mégis a képek mítoszához tartozunk. A lyukkamerával készült
felvételeken már csak technika sui
generis jellege miatt sem lehetünk
ott, az igazolványkép cikluson viszont csak a szerencse döntött így.
Az elsõ képeken camera obscurával
készített felvételeket láthatunk.

va, a fényhatásokat a fény színre
bontása után vizsgálhassa. A képciklusok mintha semleges nézõpontot sugallnának, de ez csak a látszat. A lyukkamerák segítik az
alkotót és a befogadót, hogy a
százszor látott és az mókuskerékké
avanzsált napot újra felfedezze.
Úgy absztrahálja a valóságot, mint
a szentendrei geometrikus absztrakt festõk a vásznaikon. (...)
Az igazolványkép-ciklus már jóval
aktívabb szerepet kívánt meg a
mûvésztõl és a befogadótól egyaránt. Itt a mûvész véletlenszerûen
kiválasztott egyéneket kért fel,
hogy a Batthyány tér egyik kies
zugában a fotóautomata gép alanyai legyenek. Az adott felvételeket
beszkennelve és nagyítva (tehát itt
is átértelmezve és komponálva) érte
el a kívánt hatást. Teoretikus mûvészetfilozófusok tézise itt már
explicit jelenik meg: a mûvészet a
társadalom tükre, e kettõ egymásra
reflektál. És már csak én teszem

Deim Balázs életét meghatározó
városok egyes pontjaira sörös
dobozból, unikumos díszdobozból
létrehozott lyukkamerákat tett ki.
(...) A hosszú expozíciós idõ segítségével solargrafiákat hozott létre,
amelyeken a gyorsan mozgó és változó helyzetek eltûnnek, és csak az
épületek látszanak a nap útját jelzõ
fényszivárvány alatt. (...)
A camera obscura már az 1600-as
évek második felében közkedvelt
volt festõk körében. Például Vermeer van Delft ennek segítségével
festette híres vedutáit, amely lehetõvé tette számára, hogy az adott
közvetlen látványtól elrugaszkod-

hozzá: úgy játszik egymással, mint
két kis medvebocs az erdõ mélyén.
De a kiállítás témája azért komolyabb mondanivalót is sugallhat.
Mindkét sorozat, más irányból
mutatja meg Deim Balázs sajátos
episztemológiáját. Az élet színtereit
saját kamerája õrzi meg az örökkévalóságnak, amely egy sajátos viszonyt is feltételez az õrzõ és megfigyelt között. Ebben a kapcsolatban egyfajta birtoklási vágy nélküli
állapot jön létre. Ez segít, hogy átértelmezzük magunk számára a valóságot és így az ember elemi szükséglete – a világról beszerezhetõ
tökéletes tudás exponálódhasson.

Kamerával õrzött
terület
Deim Balázs fotómûvész kiállítása február 9-én nyílt meg
a Folt kávézóban (Kucsera
utca). Az alábbiakban Herpai
András mûvészettörténész
megnyitó beszédét közöljük
szerkesztett változatban.

P’Art Mozi: március 6-án, 20.15 és 12-én 20.00-kor
K. I.
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APRÓK
ADÁSVÉTEL

EZOTÉRIA

Öregedésgátlásban világvezetõ
otthoni arckezelõ gép a hozzávaló
krémekkel áron alul sürgõsen eladó.
Tel. 06-30-582-6543.

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben 11 millió
Ft-ért igényesnek eladó. Tel. 06-30605-7199.
Lakások, garzon és másfél
szobásak, 6 és 7 millió Ft-ért
eladók. Nem lakótelepen! Tel.
06-30-299-0376.

ÁLLÁS

magánórákat vállal kezdõ szinttõl.
Tel. 06-20-273-5873.
Amerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ tanárnõ nyelvoktatást vállal
gyerekeknek. Tel. 06-20-362-3626.

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ LAKÁS
Mûvészmozi szakképzett mozigépészt keres beugró munkatársként. Szükséges szakképesítés: 35 mm-es diavetítéshez,
2D vetítõberendezés mûködtetéséhez, valamint a dvd-blue
ray technikák ismerete. Elõnyt
jelent a hangosítási képzettség.
Tel. 06-30-477-6143.

Családi házban garzon lakás kiadó.
Tel. 06-30-854-2277.
30 nm-es lakás bérbe kiadó. Tel.
(26) 318-248.
3 hálószobás tetõtéri lakás kiadó a
Szamárhegyen 80 ezer
Ft/hó+rezsiért, 2 havi kaucióval.
Tel. 06-30-971-1827.

Szentendrei népmûvészeti
üzletünkbe heti 2-3 napra angolul
társalgási szinten beszélõ
munkatársat keresünk (más nyelv
ismerete elõny). Tel. 06-20-4462231, www.ambrozia.hu/allas.

A belvároshoz közel, a Harmat
utcában 4 szobás lakás kiadó. Tel.
06-20-386-9498.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Visegrádon, a Gulyás Csárdába
szakácsot és felszolgálót keresünk.
Tel. 06-20-960-7833, 06-30-5048348.

45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel. (26)
300-948.

Eladó garázs a Kondor Béla úti
garázssoron, szigetelt padlással.
Tel. 06-20-931-6153.

ÁLLÁST KERES

Akupunktúra, orvosi csontkovácsolás, gerinc-, ízületi betegségek,
belszervi betegségek, asztma,
impotencia, szenvedélybetegségek
kezelése Szentendrén.
Idõpontkérés: 06-20-958-9494.

Szigetmonostor központjában
eladó egy 80 nm-es felújításra
szoruló, régi építésû óriási
telekkel rendelkezõ családi ház,
nagyon kedvezõ áron. Irányár:
15 millió Ft. Tel. 06-20-2148626.

Körömgomba gyógypedikûr
kezelése 8 nap alatt. Bejelentkezés:
(26) 300-419, üzenet.

Megbízható fodrász házhoz megy.
Tel. 06-20-378-8144.
Esküvõi és rendezvényfotózás, szizsolt1@gmail.com, 06-20-339-1346.

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS!
1-16 éves korig fejlesztõ házaspár
várja a jelentkezõket, 17 éves
gyakorlattal. Komplex mozgás-és
tanulás-fejlesztés. ,,Ha okos a
gyerek, de a teljesítménye
akadozó.” Korrepetálás, szállítás is.
www.fejlesztohaz.freewb.hu.
Molnárné Nagy Anna, 06-20-4286840.
Németoktatás. Friss diplomás,
németszakon végzett lány

Duguláselhárító gyorsszolgálat.
Kisiparos 25 éves gyakorlattal vállal
lefolyótisztítást, korszerû gépekkel.
Kamerás csatornavizsgálat. Tel. 0620-943-8262, (26) 302-821.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel.
(26) 788-367, 30-950-4187,
Mezei Sándor.

DUNAKANYAR- FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.
40-es férfi 30-40-es hölgyet keres,
komoly kapcsolatra. Gyerek nem
akadály. Tel. 06-20-427-2151.

ÜZLET
10 nm-es galériás üzlet kiadó
Szentendre, Bogdányi utca 5. szám
alatt. Tel. (26) 316-153.

Irodarész kiadó jó helyen, fõút
mellett, parkolóval. Telephely,
könyvelés stb. céljára, 30 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30299-0376.
Szentendrén, iskolák mellett, jól
mûködõ papírbolt bérleti joga
átadó, vagy más tevékenységre
kiadó. Tel. (26) 318-176, 06-30359-7379.
Szentendrén a Fõ tér közelében
pinceétterem, felszereléssel
kiadó. Tel. 06-20-437-1153.

Bogdányi utcában nagyméretû,
galériázott, utcafronti
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20464-3193.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó a
Kaisers’ közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319957.
A Fõ térre és az Alkotmány utcára
nyíló üzlethelyiség kiadó. Tel. 0620-468-0566.

EGYÉB
Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat. Tel. 06-20-9527740.
Konténeres sittszállítást
és ömlesztett
anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását
vállalom.
Tel.: 30-296-6797

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Keressük a gazdáikat a kutyáknak

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármû
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga – szombaton
is – megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás
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Szentendrén 28 nm-es bútorozott
iroda élõ internet/telefon kapcsolattal, zárt parkolóval kiadó. Ár: 45
ezer Ft+15 ezer Ft fix rezsi. Tel.
06-30-996-5784.

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

SZÁLLÍTÁS:

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m
Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,
Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

Kiadó 9-20 és 30 nm-es üzlethelyiségek a Dunakanyar körút 7. szám
alatt, 11-es fõútvonalon. Tel. 06-30240-9842.

TÁRSKERESÕ

GAZDIKERESÕ
FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA

Püspökmajor-lakótelepen,
óvodával szemben, uszoda mellett bármilyen tevékenységre új
építésû üzlethelyiség kiadó. Tel.
06-20-550-8585.

Szentendrén 20 nm-es helyiség
kiadó. Tel. 06-20-203-5988.

Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”. Tel. 06-70-578-1468.

Olasznyelv-oktatás, korrepetálás
Szentendrén. Tel. 06-20-452-6613.

48 nm-es Budapesti önkormányzati
lakásomat elcserélném szentendrei
önkormányzati vagy saját tulajdonú
kisebb lakásra. Tel. 06-30-4899007.

EGÉSZSÉG

Általános korrepetálást, felzárkóztatást vállal pedagógus. Házhoz
megyek. Tel. 06-70-984-9834.

Rajz-és mûvészettanítás nagy szakmai tapasztalattal a belvárosban.
Tel. 06-30-617-6750.

Pismányban, arborétumszerû
gyönyörû kertben 65 nm-es,
teraszos, szép kis ház olcsón,
24 millió Ft-ért eladó. Megéri!
Tel 06-30-299-0376.

56 éves megbízható hölgy
takarítást vállal. Tel. 06-20-9142713.

Asztalos munkák, bútorok szolid
árakon egyéni elképzelés szerint.
Tel. 06-20-333-6525.

Számítógépes rendszergazdai
feladatokat vállalok 30 éves tapasztalattal Szentendrén és környékén.
Tel. 06-70-277-7254, rendszergazda.szentendre@gmail.com.

Matematikakorrepetálás, érettségire felkészítés a belvárosban nagy
gyakorlattal. Tel. 06-30-642-3379.

Szigetmonostoron sürgõsen
eladó 269 nöl-es építési telek.
Tel. 06-20-214-8626.

Gyermekfelügyeletet, takarítást vállalok heti 3-4 alkalommal. Tel. 0630-328-0211.

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS,
BÉRSZÁMFEJTÉS nagy gyakorlattal, teljes körûen vállaljuk egyéni és
társas vállalkozások, szervezetek
számviteli munkáinak elvégzését
budapesti és szentendrei telephelyen. szamfordkft@gmail.com,
06-30-265-7565.

Profi tanárnõ idegenforgalom-,
szálloda-, marketing tantárgyakból
otthonában felkészítést vállal,
felvételire, vizsgákra, érettségire.
Tel. 06-30-307-0622.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén. Hév-végállomáshoz
közel, színvonalasan berendezett
fodrászüzletembe mûkörmöst
felveszek. Tel. 06-20-995-8353.

Leányfalun 300 nöl-es õsfás
telken, 85 nm-es alapterületû és
60 nm-es tetõtérrel, villajellegû
ház 26 millió Ft-ért eladó.
Kétgenerációs! Tel. 06-30-2990376.

Történelem, magyar,
mûvészettörténet érettségire
felkészítés, korrepetálás gyakorlattal Szentendrén a belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.

2 db albérlet fõútvonalon, kertes
családi háznál kiadó. Tel. 06-30711-7816.

Szentendrén belvárosi kozmetikába részmunkaidõben kozmetikust felveszek. Tetoválási képesítés elõny! Tel. 06-30-740-3332.

ADÓBEVALLÁS készítése magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak tapasztalattal.
szamfordkft@gmail.com, 06-30265-7565.

OKTATÁS

Kiadó külön bejáratú, kertes családi
ház. Tel. (26) 302-171, (8-14
között).

Szentendrei étterembe alkalmakra
és hétvégére pultost és szakácsot
keresünk. Tel. 06-20-582-8847,
(26) 311-175.

Pismányban kitûnõ helyen
panorámás (de nem távol, a
magasban), kétgenerációs
lakóház 32 millió Ft-ért eladó.
Megéri! Tel. 06-30-299-0376.

Üzlethelyiség kiadó a Bogdányi
utca 44. szám alatt. Tel. (26) 314067.

Németjuhász keverék kant január 27-én fogta be
a gyepmester a Telep utcában
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Shar pei keverék kant február 5-én fogta be a
gyepmester a Duna-korzón

EGÉSZSÉG

Kalandozások a Sztelin-völgyben

Segítség a léleknek

Átadtak egy új tanösvényt a
Sztelin-völgyben január 21én. A kitûnõ túraalkalmat
adó útvonal a völgy és környezete természeti értékeit
mutatja be.

Kedves Pszichológusnõ!

Szentendre természeti és kulturális értékeinek bemutatása
sokak szívügye. Az értékek bemutatásának, az ismeretek átadásának egyik nagy múltú megoldása
a tanösvények létesítése. Ezeknek
több típusa van. Szentendrén
eddig három, összesen 22 táblából és irányjelzõkbõl álló tanösvény valósult meg: a Bükköspatak mentén, a Püspökmajor
környékén és a Kõhegyen.
Valamennyinek a létrehozója a
szentendrei Élõ Táj Egyesület
volt, ahogyan a legfrissebbnek is.
A legújabban kiépített ösvény a
tanösvény-rendszer
negyedik
eleme, amely a Sztelin-patak völgyének környezetét mutatja be. E
tájrészlet a Pismány Barátai
Egyesület védnöksége alatt áll.
Több éves munkájuk során számos cél között a Sztelin-völgyi
tanösvény egyik fontos elemeként
a Várkonyi utcai információs
tábla készült el, amely általában
a Sztelin-patakról szól.
2011-ben Szentendre városához
az Élõ Táj Egyesület nyújtott be
pályázatot a meglévõ tanösvények karbantartásának finanszírozásához, egyúttal kérve az
önkormányzat támogatását, hogy

a Sztelin-völgyi tanösvény fejlesztéséhez is járuljon hozzá. A
fejlesztés végül helyhatósági és
magántámogatásból készülhetett
el. A tanösvény nyomvonala a
Duna menti ártéri ligeterdõktõl, a
Pap-szigettõl vezeti fel a látogatót
a középhegységi, szurdokszerû
patakvölgy peremén a Kadacsúcsra, majd a Saskövi-barlang
és a Vándor utcai száraz hegyi
érintésével vezet át Pismányba a
patakvölgyön át, ahol a régi buszforduló a végállomás. A tanösvény mindkét irányból bejárható, mindkét végpontot busszal
és gyalog is megközelítheti az
érdeklõdõ. A tanösvény meglévõ,
egyébként is gyalogos, kerékpáros
vagy autósforgalmat kiszolgáló
utakon halad, az információs
táblák az utak mentén állnak, így
az érintett értékes területekben a
sétaút nem tesz kárt. Maga a
patakvölgy a városi szakaszán
helyi önkormányzati védettséget
élvez, feljebb pedig országos és
nemzetközi jelentõségû élõhelyek
találhatóak. Érdekes fajok élnek
itt, például a körték egyik unikális, fokozottan védett fajtája, a
magyar körte. E gyümölcs termése kicsi, nem ehetõ, ugyanakkor
ritkasága és védettsége miatt igen
értékes lehet egy igazi „honfiú”
vagy „honleány” számára. Mivel
gyakorlati haszna nincs, ahogy
számos idõközben beerdõsült
telken több hasonló fafajnak sem,
ráadásul az egyéni engedélyeztetéshez szükséges 15 cm-es
törzsátmérõt ritkán éri el, sajnos
könnyedén kivághatják. Természetes élõhelyén azonban kitûnõen elél, s a tanösvény többek
között e faj fennmaradását is
segíti.
A szentendreiek január 21-én
terepbejárással, kirándulással
egybekötött tanösvény-avatón
ismerkedhettek meg az új útvonal
szépségeivel, ám egy ilyen fejlesztés
természetesen
nem
egyetlen alkalomra szól: ha közösen óvják, védik a helyiek és a
turisták, az útvonal számos természetbarát számára adhat sokáig tartó élményeket.

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

B. T.

15 éves gyermekem egy ideje egyre furcsábban viselkedik. Attól félek,
hogy kényszerbetegségben szenved, amirõl mostanában többször is
olvastam különbözõ újságokban és az interneten is. Fiam ugyanis
egyre többször beszél arról, de mi családtagok is észrevettük már, hogy
feltûnõen sokszor szalad kezet mosni. Azt mondja, úgy érzi, hogyha
bármilyen tárgyat, például: könyvet, füzetet, tollat, de akár bútort, kilincset megérint, akkor valamilyen fertõzést kaphat, ezért szinte
percenként újra és újra kezet kell mosnia. Ez a rendszeres kézmosás –
az õ elmondása szerint – mindentõl elveszi az idejét. Önnek mi a
véleménye? Hogyan segíthetnék neki?
Köszönöm a válaszát, üdvözlettel:
DÓRI

Kedves Dóri!
Az Ön által leírt tünetek elég gyakoriak, sokan
küszködnek hasonló problémával, mint a gyermeke.
Az elsõ kényszeres tünetek általában 4 és 25 év között
jelennek meg elõször, és ezeket a betegek nagyon
kellemetlenül élik meg, ugyanis tisztában vannak
vele, hogy a kényszeres tevékenység felesleges és
idõrabló tevékenység. Mégis igen gyakran egy belsõ
kényszert élnek meg, hogy például naponta százszor
is kezet mossanak, mivel magas szorongásukat csak
így tudják rövid idõre csökkenteni. A kényszerbetegséget a szorongásos zavarok közé soroljuk, és
sokszor ezek a kellemetlen tünetek – egyes elképzelések szerint – azért
jönnek létre, hogy valamilyen belsõ konfliktusról, lelki problémáról
eltereljék a beteg figyelmét.
A gyógyszeres kezelés mellett sok terápiás módszer is segítheti a
kényszeres tünetek enyhülését, akár a megszûnését is. Bizonyos
elképzelések szerint a mélyben meghúzódó konfliktusok és feszültségek feltárása sokat segíthet, de javulást hozhatnak a különbözõ
viselkedés- és kognitív terápiák is. Mindenképpen javaslom egy szakember felkeresését, melyben a háziorvos segítségét is lehet kérni.
Fontos megtudni, hogy a kényszerbetegség diagnózisa biztosan felállítható-e gyermeke esetében is. Mivel a kényszeresek életminõségét
jelentõsen rontja ez a kellemetlen betegség, súlyosabb esetben megfontolandó a gyógyszeres terápia is.
Kívánom a gyermekének, hogy minél hamarabb csökkenjenek a levelében említett kellemetlen tünetei, hogy így újra elég idõ jusson a
számára fontos tevékenységekre!
Üdvözlettel:

PAPP ZSUZSA
pszichológus

Stresszes a munkája? Konfliktusai vannak másokkal?
Elégedetlen a párkapcsolatával? Relaxálna? Kevés az önbizalma?
Úgy érzi, kicsúszik lába alóla talaj? Fókusztréneri végzettséget szeretne?
Vagy csak egy kis önismeretre vágyik?
Akkor forduljon hozzám bizalommal!
Papp Zsuzsa pszichológus, viselkedéselemzõ, fókusztréner, lelki edzõ,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
06-20-513-0798, szuszuka48@t-online.hu, www.pappzsuzsa.hu

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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SPORT
Korcsolya
Gyarmati Kata Luca, a Templomdombi Általános Iskola 4. osztályos
tanulója indult a február 11-12-én rendezett Mûkorcsolya Országos
Bajnokság Cubs lányok II. kategóriájában, melyre 21 versenyzõ
nevezett.
Kata ebben a hónapban tölti be 10. életévét. Harmadik éve
versenyez, de eddig
betegség miatt még
nem indult az Országos Bajnokságon.
A bajnokságra Simon
István edzõ készítette
fel. Kata sajnos most
sem volt teljesen
egészséges, ráadásul a sorsoláson rossz indulási sorszámot húzott, a
kettest. Ennek ellenére kitûnõ kûrt futott, minden ugrása sikerül. A
korosztályos mezõnyben rajta kívül senkinek nincs a kûrjében olyan
sorozat, vagy kombinációs ugrása, melyben két dupla ugrás szerepel.
Ennek megfelelõen kiemelkedõ, kategóriájában a legmagasabb
pontszámot kapta a technikai elemekre. Sajnos a bírók a szubjektív elemeket alacsonyabb pontszámmal díjazták. Végeredményben a
Mûkorcsolya Országos Bajnokság Cubs II. kategóriájában Gyarmati
Kata Luca a kitûnõ második helyezést érte el.
Teljesítménye összességében kitûnõ volt. Az elkövetkezendõ idõben a
még jobb helyezés elérése érdekében a mûvészi hatás fejlesztésére kell
több figyelmet fordítania. Kata továbbra is a „Jó tanuló jó sportoló”
címének megfelelõen teljesít sportban és tanulásban is. A féléves
bizonyítványa kitûnõ volt.

Futapest
CROSSFUTÁS
SZENTENDRÉN
Szentendrén már 20. alkalommal
rendezték meg január 29-én a
Futapest crossfutást, melynek
„bázisa” évek óta a Barcsay Jenõ
Általános Iskola. A versenyen 115
futó indult, akik az ország különbözõ részeirõl érkeztek versenyzõk. A legidõsebb versenyzõ az
1938-ban született szentendrei
Richter Ferenc volt, a legfiatalabb
pedig a 2005-ben született Imre
Mátyás.
A versenyen a legjobb szentendrei
futókat is díjazták minden kategóriában.
Rövidtávon a 14 év alatti kategóriában Imre Márk (17:32) érte
el a legjobb eredményt, a 14 év
felettiek között Juhász Csilla
(25:16) és Vajda János (28:00).
Hosszú távon Tóth Krisztina
(1,28:02) és Varga József (47:18)
voltak a szentendrei futók legjobbjai!
A verseny eredménye
Rövid távon elsõ lett Horváth

JÓGA
KEDD 10:00
CSÜTÖRTÖK 08:00 és 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel
a Duna-parton
1000 Ft/alkalom

Karolina (Budapest, 18:28), illetve Imre Márk (Szentendre, 17:32)
A felnõtteknél elsõ Juhász Csilla
(Szentendre, 25:16) és Langer
Olivér (Salgótarján 14:38)
Hosszú távon elsõ helyezett
Scherk Timea (Pomáz, 58:02),
illetve Soós Dániel (Honvéd,
46:49)
POLNAI GÁBOR

Az ország legrégebbi amatõr
futóklubja, a Futapest klub
1980-ban alakult. Az elsõ
idõszakban az utcai futóversenyek szervezése volt a fõ profiljuk, majd, miután a városból
kiszorultak, a vezetõség és a
futók a crossfutás mellett döntöttek. A crossfutás abban
különbözik a terepfutástól és a
tájfutástól, hogy a versenyzõk
a rendezõk által kijelölt pályán
futnak. A klub vezetõsége
szebbnél szebb településeket
keresett fel a crossfutás lehetséges helyszíneinek megszervezéséhez, azzal a szándékkal,
hogy a futók és hozzátartozóik
megismerjék az ország szépségeit, természeti adottságait.

Munkavállalásra is alkalmas
3 nyelvû oklevelet ad
MASSZÕRTANFOLYAM
INDUL
Szentendrén március 12-én,
Budapesten (XI. ker.) március
10-én (hétvégenként)
Ára 45 000 Ft – részletfizetés
és egyéb kedvezmények

MOSOLY • ENERGIA • LELKI BÉKE

Tel. 06-20-972-7373
www.jogaszentendre.netlap.net
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Érdeklõdni:
06-30-30-21-487

