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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

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

107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt
r.törzsõrm., Pannónia:
Kutzmog József fõt. z.,
Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

VÍZMÛ (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

VÁROSHÁZA
(26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204
725, Zöld e-mail: 
közerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu

KÖZTERÜLET 
FELÜGYELET 
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 / 403
mellék

ORVOSI ÜGYELET 
Bükkös-part 27. 
(26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától 
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2. 
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11.  (26) 505 779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy.
út 52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp Gyógyszer-
tár, Attila u. 23. (26) 319 354

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 

Egyházi, mûemléki beruházási
alap
A képviselõ-testület az önkormányzat 2010-es
költségvetésében 
3 000 000 Ft-ot biztosít Szentendre területén
lévõ mûemléki, helyi védett, városképi arculat
szempontjából meghatározó, helyi jel-
legzetességeket hordozó egyházi építmények 
és környezetük felújításának, illetve
létesítésének támogatására. 
Beadási határidõ: június 30. 
A kedvezményezettek köre: egyházak, egyházi
fenntartású intézmények. 

Városképi beruházási alap
A képviselõ-testület az önkormányzat 2010-es
költségvetésében 
1 000 000 Ft-ot biztosít: helyi jel-
legzetességeket hordozó, turisztikai 
jelentõséggel bíró építmények homlokzatot
érintõ felújításának, létesítésének támo-
gatására.
Beadási határidõ június 30. 
A kedvezményezettek köre: gazdasági társasá-
gok, szövetkezetek, alapítványok egyesületek
és más jogi személyek, 
nonprofit szervezetek, természetes személyek. 

Részletes pályázati felhívások: 
www.szentendre.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a lakosság és önkormányzat
együttmûködésében megvalósuló út-, járda-,
valamint közmûépítésekhez 
az önkormányzati támogatás elnyerése
érdekében 

A pályázatoknak, támogatási kérelmeknek 
tartalmazniuk kell: a mûszaki tartalomnak, 
a mennyiségnek egyértelmû meghatározását,
elõzetes árajánlatot vagy költségbecslést, a lakók
építõközösségi szerzõdését vagy szándéknyi-
latkozatait, pontosan hányan, név szerint kik, 
és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az
együttmûködésben, és kit bíztak meg a képvise-
letükkel. A szükséges mûszaki tervek költségei 
a teljes bekerülési összegbe beszámíthatóak.
Közmûépítések mûszaki terveit a pályázó(k)nak kell
megelõlegezni. Az önkormányzat elõlegezi meg 
a támogatási összeg terhére az út-, és járdaépítési
tervek költségeit, amennyiben azok tervek és
engedélyek nélkül nem megvalósíthatóak. 
A pályázatokhoz lehetõség szerint kérünk csatolni:
tervet, elõzetes tervet vagy vázrajzot. 

A támogatás mértéke a bruttó bekerülési összeg
maximum 50%-a. A lakossági költséghányad 
minimális mértékét (50%) minden építõközösségnek
összességében vállalni kell konkrét pénzbefizetéssel,
mely történhet tagonként külön-külön, vagy
egyösszegben. 50%-nál kevesebb hányadot vállaló
közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél 
nagyobb mértékû lakossági költségvállalást 
az elbírálásnál figyelembe veszik.

A pályázatok beadási határideje: 
április 23. péntek 12 óra,  
Polgármesteri Hivatal, központi iktató

További információ: Virágh János városüzemeltetési
referens, (26) 503-308, vagy személyesen 
ügyfélfogadási idõben.

FELHÍVÁS
kitüntetési javaslattételre

Szentendre Város Önkormányzata az augusztus 
20-án rendezett városi ünnepségen kitüntetéseket
adományoz. A képviselõ-testület a Polgármesteri
Hivatalhoz beérkezett javaslatok alapján dönt majd
arról, hogy a 2010. évi Szent István-napi ünnepsé-
gen mely személyek vehetik át a Szentendre Város
Díszpolgára Címet és a Pro Urbe Emlékérmeket.

Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozható
– a város önkormányzatának legnagyobb elis-
meréseként – annak a magyar vagy külföldi állam-
polgárnak, aki valamely téren jelentõs, kiemelkedõ
munkájával vagy életmûvével mind a városon belül,
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylat-
ban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult
Szentendre város jó hírének öregbítéséhez.
Szentendre Város Díszpolgára Cím minden évben
csak egy adományozható.

Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak 
a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy 
gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a
város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészség-
ügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, 
a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágaza-
tában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedõ ered-
ményt értek el. Pro Urbe Emlékérem minden évben
maximum 3 db adományozható.

Az adományozásra tett javaslatokat személyekre 
és kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként
kérjük beadni.
Javaslatot tehetnek: • a polgármester, a jegyzõ 
• a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ
bizottságok tagjai • szentendrei szakmai, civil
szervezetek, egyesületek, intézmények • legalább
20 szentendrei állandó lakhellyel rendelkezõ polgár.
A javaslatok beérkezési határideje: április
30. péntek 12.00, a Polgármesteri Hivatal
iktatója  (Városház tér 3., I. emelet)
Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatások szöve-
gét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal
ügyfélszolgálatán átvehetõ vagy a www.szent-
endre.hu honlapról letölthetõ adatlapon. 
A javaslatokat e-mailben is el lehet küldeni 
a nyolczas@ph.szentendre.hu címre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidõre
beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni !

További felvilágosítás: Nyolczas Csabáné,
Polgármesteri Hivatal jegyzõi titkárság, (26) 503-
365
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A polgármester naplója

Április 2. (péntek)

10.00 Corvinus Egyetem rektorá-
val egyeztetés

Április 4-5. (vasárnap-
hétfõ) 

Húsvét

Április 6. (kedd)

09.00 Vezetõi értekezlet
13.00 Polgármesteri fogadóóra
16.00 Tempero Zrt. képviselõjév-

el egyeztetés
17.00 Szavazatszámláló

Bizottság eskütétele

Április 7. (szerda)

08.30 Szavazatszámláló
Bizottság eskütétele

13.00 SZEI beruházásról
egyeztetés

13.30 „Szentendre 1000 év+”
molinókról egyeztetés

14.00 Dunakorzó munkacsoport
megbeszélés

17.00 Testületi anyagok
egyeztetése a frakciókkal

Április 8. (csütörtök)

08.30 Szavazatszámláló
Bizottság eskütétele

15.00 Testületi ülés

KÖZLEMÉNY a szavazás módjáról

Tisztelt Választópolgárok! 

Az országgyûlési képviselõk választására április 11-én és április 25-én kerül
sor. 
A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet iga-
zoló érvényes igazolványok megléte.

A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következõ érvényes iga-
zolványok bemutatásával tudja igazolni:
• lakcímet tartalmazó érvényes „régi típusú” személyazonosító igazolvánnyal

vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal,

vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követõen kiállított kártya

formátumú érvényes vezetõi engedéllyel.

Lejárt érvényességû okmányokkal rendelkezõk nem szavazhatnak, ezért kérjük
a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történõ részvételük
érdekében ellenõrizzék okmányaik érvényességét, és idõben gondoskodjanak
az érvényes dokumentumok beszerzésérõl. 

Folyamatban lévõ személyigazolvány csere esetén az Okmányirodától kapott
adatlap nem fogadható el a személyazonosság igazolására a szavazás napján.
Ezért felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy amennyiben nem
rendelkezik érvényes útlevéllel, vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított
kártya formátumú érvényes vezetõi engedéllyel, akkor csak abban az esetben
szavazhat, ha kér az Okmányirodától ideiglenes személyigazolványt.

Az elsõ és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópol-
gár, a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat.
Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézõtõl szavazásra szol-
gáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel az
Értesítõben megjelölt szavazóhelyiséget.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ OEVI vezetõje

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE, Sztaravodai u. 54.
Tel. 26/311-841, fax. 26/315-844
info@matefotooptika.hu www.matefotooptika.hu

ÁPRILISI SZÜLETÉSNAP
27 ÉVES A MÁTÉ FOTÓ-OPTIKA
27% kedvezmény MINDEN szemüvegkeretünkre

27% kedvezmény KOMPLETT szemüveg vásárlása 
esetén, meghatározott lencsékkel
Fényre sötétedõ lencséink akár 10 000 Ft-tal olcsóbban*
Ingyenes látásvizsgálat!
*További részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben az akcióidõtartama alatt: április 1–30-ig

Választás 2010
Térségünkben az alábbi képviselõ-jelöltekre lehet szavazni 

(a szavazólapon az itt feltüntetett sorrendben szerepelnek majd a nevek)

DR. DRAGON PÁL 
Magyar Demokrata Fórum

DR. FILÓ ANDRÁS 
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt

HADHÁZY SÁNDOR
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt 

KUKORELLY ENDRE
Lehet Más a Politika

SZABÓ IMRE
Magyar Szocialista Párt

Közérdekû felhívás
Szentendre Város Önkormányzata
keresi azt az ismeretlen elkövetõt,
aki március 20-án a hajnali órák-
ban, 2.15-2.40 között a Városhá-
záról eltulajdonított egy magyar
és egy szentendrei zászlót. A biz-
tonsági kamera által rögzített
felvételek alapján ebben az idõ-
szakban járókelõk is elhaladtak,
valamint azon szemtanúk jelent-
kezését is várjuk az ingyenesen
hívható zöld számon (06/80/204-
725), akik ebben az idõszakban a
Fõ téren, a környéken tartózkod-
tak, és láttak valakit két nagy-
méretû zászlóval közlekedni, és
leírást tudnak adni az elkövetõrõl.
Ismeretlen elkövetõ ellen feljelen-
tést tett az önkormányzat a szent-
endrei rendõrkapitányságon. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Holokauszt-emléknap
A hagyományokhoz híven idén
április 16-án is megemlékeznek a
Holokauszt emléknapján a Szent-
endrérõl elhurcolt és meggyilkolt
zsidó mártírokról. A Petõfi utcá-
ban lévõ egykori zsidó iskola és
zsinagóga helyén lévõ épület falán
elhelyezett emléktábla koszorú-
zása mellett egy másik táblát is
felavatnak dr. Kesserû Kálmán, a
szentendrei járás egykori fõszol-
gabírája emlékére, aki „a vészkor-
szak alatt pártfogolta az üldözöt-
teket“. A koszorú-zással egybe-
kötött emléktábla-avatás április
16-án, pénteken 11 órakor lesz.

Alternatív Kossuth-díj 
Szvorák Katalin Liszt-díjas nép-
dalénekesnek ítélték oda idén az
Alternatív Kossuth-díjat, amelyet
csütörtökön este adtak át a mû-
vésznek a budapesti Pintér Galé-
riában. A mûvész 1996 óta a
szentendrei Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanszakvezetõ tanára.
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Afolyosón, az épület zegzu-
gos ablakmélyedéseiben el-
mélyülten rajzoló, vagy

éppen egymás szavába vágó fia-
talok dolgoznak. A „Tanár Úr,
kérem” többször elhangzik, hol
tanácsot kérõn, hol csak úgy
közbevetve, megszólítás gyanánt
az alkotások fölé hajoló pedagó-
gusoknak címezve. Ez az életkép
bármelyik iskolában megszokott
lenne, de mindez a szentendrei
Városházán hétköznap, szerda
reggel történt, egy hétköznapinak
aligha nevezhetõ eseményen.

A rendkívüliség nemcsak abban
rejlett, hogy középiskolások lep-
ték el a polgármesteri hivatalt,
hanem abban is, hogy a város
idén januárban útjára indított
1000 év+ városfejlesztési prog-
ramjának elsõ nagy mérföld-
kövéhez érkezett. Március 31-én
ünnepélyes keretek között írták
alá a jelentõs uniós támogatással
megvalósuló, nagyszabású város-
rehabilitációs programot. 
A sokak által csak „városrehab-
nak” becézett fejlesztés már elõ-
zetesen is felpezsdítette a szent-
endreiek életét, hiszen annak
ellenére, hogy az elképzelések a
belváros megújulására igen el-
térõek és változatosak, abban
mindenki egyetért, hogy a sokat
megért, macskaköves belvárosi
utcák megérdemlik már az új
„ruhát”. Megújul a Fõ tér és
környéke, átalakul a Dumtsa Jenõ
és a Malom utca, valamint a Bog-

dányi utca egy része és a Bükkös-
patak egy szakasza is megszépül.
Három épület, a Fõ tér 12., a
Tourinform iroda és Szentendre
emblematikus épülete, a Mûvé-
szetMalom hiányzó szárnya is
tovább épül.  A projekt összkölt-
sége 1,092 milliárd forint, mely-
hez 900 millió forint európai
uniós támogatást sikerült elnyer-
nie az önkormányzatnak.  
– A városrehabilitációnak és a
különbözõ városrészek felújításá-
nak társadalmi és gazdasági
szempontból is rendkívül fontos

szerepük van – mondta nyitó
beszédében Szabó Imre környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter.
A szintén a Szentendre 1000 év+
programsorozat keretein belül
megújuló óvodák kivitelezési
munkálatai már megkezdõdtek.
Az érintett négy szentendrei óvo-
da felújítása lépcsõzetesen tör-
ténik, és elõre láthatólag augusz-
tus végéig tart. A szakorvosi ren-
delõintézet átépítése kapcsán
javában folynak a kivitelezés
elõkészítésének munkálatai, az
árvízvédelmi gát megújításában
és a Szentendre 1000 év+ továb-
bi beruházásai esetében is nagy
elõrelépések várhatóak az idén
(pl. oktatás- és szervezetfejlesz-
tés, öko- és concerto program). 
– Szentendre fejlesztési törekvései
jelen gazdasági körülmények
között példaértékûnek számí-
tanak országos szinten is – jelen-
tette ki Hadházy Sándor ország-

gyûlési képviselõ az ünnepi
eseményen.
– Célunk egy dinamikusan fejlõdõ,
kreatív szellemû város megte-
remtése, mely nem csupán ön-
magában mûködõképes, hanem
együtt „lélegzik” az itt lakókkal –
hangsúlyozta dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere. – Tu-
datos városfejlesztésünk elsõdle-
ges célja az életminõség javítása –
melynek megvalósításával megfe-
lelõ hátteret tudunk biztosítani az
itt élõk számára. 
E gondolatok mentén születtek
azok a tervek, rajzok, melyeket a
jelenkori és a vágyott Szentend-
rérõl készítettek a rendezvény
ideje alatt a diákok. (A késõbbiek-

ben bárki megtekintheti az alko-
tásokat azon a kiállításon, melyet
a Városházán rendeznek majd
meg.) A szerda délelõtt talán leg-
emlékezetesebb pillanata az volt,
amikor a meglepetés puzzle játék-
ban a felszólalók és a város öt
középiskoláját képviselõ diákok
együtt küzdöttek meg Szentendre
„darabkáival”. Az összmunka si-
keres volt: a kis képekbõl gyorsan
kirajzolódott a városra oly jellem-
zõ templomtornyok, bûbájos
utcácskák látképe. 
Remélhetõleg a megújuló belvá-
rosról is olyan képeslapok készül-
nek majd, melyeket Dumtsa Jenõ,
Szentendre elsõ polgármestere is
büszkén helyezne páratlan gyûj-
teményébe, s amely az 1900-ban
megrendezett elsõ budapesti nem-
zetközi képes levelezõlap-kiállítá-
son aranyérmet nyert, s így lett
elõször Szentendre neve világ-
szerte ismertté. A név és hírnév

kötelez. Mindannyiunk – idõsek,
fiatalok, „õslakók” és „betele-
pülõk” – számára fontos, hogy a
fejlõdés, fejlesztések során milyen
értékeket látunk és õrzünk meg
Szentendrén Szentendrébõl!  
Egy biztos, ha az összefogás és a
jóindulat úgy mûködik majd, mint
a rendezvény szervezése kapcsán,
amikor a Pro Szentendre Kft. – a
városrehabilitációs program le-
bonyolítója – hívó szavára a kö-
zépiskolák, a zeneiskola és a  ven-
déglátók nagy része mozgósította
erõit, akkor a város nemcsak
közismert múltjára, hanem az
elkövetkezõ évekre is méltán
lehet majd büszke.

A szervezõk ezúton is köszönetet
mondanak a rendezvényt támo-
gató éttermeknek és iskoláknak.
Éttermek:
Chez Nikolas, Café Rodin, Corner-
Szerb Étterem, Café Christine,
Dixie Csirke Szendvics és Saláta-
bár, El Mariachi Swing Pub &
Restaurant, Gomba Kávézó, Gö-
rög Kancsó Restaurant & Café,
Korona Étterem, Mûvész Étterem
és Kávézó, Szamos Cukrászda,
Ulcisia Castra Sörözõ, Városháza
Étterem, Waterfront, valamint a
Pismányi Pékség
Iskolák:
Móricz Zsigmond Gimnázium,
Szentendrei Ferences Gimnázium,
Szentendrei Református Gimná-
zium, Petzelt József Szakközép-
iskola és Szakiskola, II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gim-
názium, Vujicsics Tihamér Zene-
iskola

-FEJ-

MEGÚJUL SZENTENDRE BELVÁROSA

Szentendre tavasza

Dr. Dietz Ferenc polgármester és dr. Lukovich Tamás, a Pro Régió Ügynökség ügyvezetõ
igazgatója aláírják Szentendre városrehabilitációs programját

A Vujicsics Tihamér Zenesikola diákjai adtak mûsort 
Csasznyi Imre zenetanár vezetésével
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 BOKOR TAMÁS

Óriási munka, sok-sok gye-
rek, akiknek átmenetileg gon-
dot jelent majd az elhelyezése,
és óriási mennyiségû bútor,
amelyet költöztetni kell. Bár a
felújítás dandárja nyáron lesz,
mégis hogyan oldják meg
ezeket a kérdéseket a kritikus
idõszakban?
A Vasvári úti Tagóvodában érin-
tett szülõk elõreláthatóan igé-
nyelhetik gyermekeik elhelye-
zését az Izbégi Tagóvodában, a
Hold utcai óvodások az Óvo-
daközpontba, a Szivárvány Óvo-
da gyermekei a Bimbó utcai
Tagóvodába mehetnének, a Püs-
pökmajori Tagóvoda pedig még
tárgyal a bölcsõdével az ideig-
lenes elhelyezési lehetõségekrõl.
Ez egy óriási feladat, amelyhez
kérjük a szülõk közremûködését,
hogy ne legyen kaotikus a hely-
zet. Mint említettem, két helyen

már megindult a munka, a
másik két oviban júniusban kez-
denek dolgozni, augusztus 20-ra
pedig szeretnénk minden szem-
pontból készen lenni. A pályázat
sok pluszmunkát ró az óvó-
nõkre, a szállításban a Gazda-
sági Ellátó Szervezet segít, a
raktározást pedig megpróbáljuk
más intézmények bevonásával
megoldani.

Összesen hány óvodás örül-
het majd a felújított óvodájá-
nak?
A Szivárvány Tagóvodába 169, a
Püspökmajor Lakótelepi Tagóvo-
dába 113, a Vasvári úti Tagóvo-
dába 112, a Hold utcai Tag-
óvodába pedig 158 gyermek jár,
így jóformán valamennyi városi
óvodás érintett a programban. A
szabadságok kiadása technikai
problémát fog majd okozni, a
szülõket pedig arra fogjuk kérni,
hogy lehetõség szerint, ha

tehetik, tartsák otthon nyáron a
gyermekeiket.

Ezzel párhuzamosan ráadá-
sul folyik egy másik TÁMOP
pályázat az ovikban. Mit lehet
tudni errõl? 
A TÁMOP 3.1.4 pályázat a
Pedagógiai Innováció a Kompe-
tencia Fejlesztéséért névre hall-
gat. Ez gyakorlatilag azt segíti
elõ, hogy a külsõ megújítást egy
belsõ megújulás kísérje. A meg-
lévõ ismeretek mellett kiemelten
fontos az újakra irányuló befo-
gadóképesség, ezért a képesség-
fejlesztést helyezzük a nevelés
középpontjába: mindenkit saját
magához mérten fejlesztünk. Ez
az alapja az egész életen át tartó
tanulásnak, hiszen a kompeten-
ciák, a képességek, jártasságok,
készségek teszik lehetõvé, hogy
a gyermek egész életében tudjon
és akarjon tanulni. A toleranciát,
az együttmûködés készségét, a
kritikus gondolkodást és a prob-
lémamegoldó készséget helyez-
zük középpontba, emellett ter-
mészetesen az érzelmi és erkölc-
si nevelés is nagy hangsúlyt kap.
Továbbképzéseket, képzési
anyagokat, segédeszközöket
kapunk a pályázaton, amelyek
révén mi, óvodapedagógusok is
megismerkedhetünk az új mód-
szerekkel. Célunk az óvodából az
iskolába való átmenet gördülé-
kenyebbé tétele, ezért is mû-
ködünk együtt a Barcsay iskola
alsós tanítóival. Óvónõink
alapozó informatikai képzést is
kapnak, hiszen ez létfontosságú
a médián szocializálódó gyer-
mekek viselkedésének ponto-
sabb megértéséhez. A sajátos

nevelési igényû gyermekek in-
tegrációjáról a fõiskolán nem
sok szó esik, ahogyan az óvodai
nevelésben szerepet játszó alap-
vetõ kompetenciákról sem.
Tudni kell a gyerekeket a saját
kíváncsiságukra építve, tevé-
kenységközpontú módon ser-
kenteni a megismerésre. Ezért
megismerkedünk a kooperatív
tanulás sajátosságaival, a drá-
mapedagógia alapjaival és szá-
mos egyéb új ismerettel. 

Meddig tart a program, és
mennyire adják fel a saját,
intézményi terveiket a pályá-
zat miatt?
Az egyéni arculatunkat sem-
miképpen nem hagyjuk elveszni:
a környezeti nevelés, a népha-
gyományok ápolása nem sikkad-
hat el, hanem integrálni kell a
kétféle ismeretanyagot. Ebben
szerencsére kitûnõ óvónõk van-
nak segítségemre. A pályázat
fenntarthatósága öt év, remél-
jük, ezután „önjáróvá” válik.
Belsõ továbbképzést tartunk,
amelynek során egymás mun-
káját is megfigyelhetjük, sokat
tanulva egymástól. A nevelési
programunkat tavasszal meg
kell újítanunk, hogy utána
õsszel kezdhessünk vele. Idõ-
közben a Skanzen és a Ferenczy
Múzeum is bevont minket egy-
egy pályázatba, az egyik óvo-
dánkat, a Bimbó utcait pedig a
Szépmûvészeti Múzeum kérte fel
közremûködõként. Az óvodá-
saink így ezeken a helyeken is
kapnak foglalkozásokat, ismere-
teket, s a felkérések egyúttal
intézményeink magas színvo-
nalát is jelzik.

1000 ÉV+
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Megfiatalodó
óvodák II.
Negyedmilliárd forintból korszerûsödnek az önkormányzati
ovik, több mint ötszáz gyermek örömére. Folytatjuk múlt
heti beszélgetésünket Szántosi Judittal, Szentendre Óvoda
Intézményének vezetõjével.
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Abelvároson áthaladó teljes
autós forgalom már több mint
egy hete a Kucsera Ferenc

utcában zajlik. Az amúgy is rossz
adottságú utcában szinte lehetetlen
és életveszélyes közlekedni, fõleg a
reggeli órákban. A járda nélküli utca
egyik oldalát parkoló autók fog-
lalják, a fennmaradó részen olyan
erõs az átmenõ forgalom, hogy a
gyalogosok számára gyakorlatilag
nem marad hely. A Bükkös- patak
partján zajló csatornázási mun-
kálatok miatt nyílván ez a megoldás
volt a legegyszerûbb a forgalom el-
terelése szempontjából. Olyan pi-
tiáner részlettel viszont, mint a gyalogosok védelme, biztonsága, vagy
ennek érdekében forgalomkorlátozást jelzõ tábla ideiglenes kihe-
lyezése, nem bajlódik a városvezetés. 
Ennek az utcának a kálváriája nem újkeletû, hiszen a Szentendre és
Vidéke 1998. március 20-i számában az itt lakók és itt közlekedõk nyílt
levélben fordultak az akkori városvezetéshez azzal a kéréssel, hogy
szüntessék még az átmenõ forgalmat ebben a rövid és szûk utcában, és
alakítsák sétálóutcává, hiszen gyakorlatilag ez is a belváros szerves
része. Az ügyben lakossági fórumot is tartottak, amelyen az akkori pol-
gármester ígéretet tett, hogy elsõ lépésben átmenetileg parkolási tilal-
mat rendelnek el az utcában, hogy ezzel teret adjanak a gyalogosok-
nak, és majd késõbb, második lépésként, ha elkészül a belváros forga-
lomrendezési terve, annak keretén belül orvosolják a Kucsera utcában
kialakult forgalmi helyzetet. Addig is kérik a lakosok türelmét… Ez a
történet 12 évvel ezelõtt volt, azóta a helyzet csak romlott, hisz a város
lakosságának növekedésével arányosan a gépjármûvek száma is nõtt a
belváros pedig ugyanakkora maradt, és ennek az utcának a forgalma
egyre elviselhetetlenebb. A jelenlegi városvezetés nem volt szívbajos,
több mint egy éve parkolóórákat helyeztetett ki a szóban lévõ utcába,
gondolom, nem forgalomkorlátozás vagy mérséklés céljából. Az amúgy
is zavaró forgalmat rendkívül fokozzák az idõszakos lezárások és
elterelések, amelyekbõl bõven volt részünk a nyári rendezvények ide-
jén. A gyalogosok lehetetlenné tétele mellett a naponta áthaladó több
száz autó a belváros levegõjét is nagymértékben szennyezi. 
A jelen írás nem azért született, mert csekély illúziónk is lenne, hogy a
városvezetés a közeljövõben orvosolná a helyzetet, hanem egyszerûen
figyelemfelkeltés céljából.  A város ügyeiért felelõs honatyáknak szíves
figyelmükben ajánlom a Kucsera Ferenc utcát egész nap, de különösen
reggel 7 és 8, valamint délután 4 és 6 között. Tudjuk, hogy Szentendre
sok sebbõl vérzik, de nekünk, itt lakóknak és itt dolgozóknak, most
éppen ez a legfájóbb. 

KÉRI ILDIKÓ

A DMRV ZRt. a belváros egyik fõ
csatornahálózatának egy, már
régóta rossz állapotában levõ sza-
kaszának a kiváltási munkáit
végzi a Bükkös-part háziorvosi
rendelõ és Kucsera utca között. A
munkák eredményeként a túlter-
helt csatornarendszer szállítóka-
pacitása nõni fog, és nagyobb
esõzések alkalmával a visszator-
lódás és a közterületek szenny-
vízzel való elöntése megszûnik. 

A munkák elvégzésének ideje
alatt, mely várhatólag május elsõ
felében befejezõdik, a forgalmat
áttereltük a Bükköspart – Kano-
nok utca  – Városház tér – Kucsera
Ferenc utca útvonalra. Természe-
tesen a már megszokott forga-
lomhoz képest a Kucsera Ferenc
utcában megnõtt a gépjármû-for-
galom, a gyalogos közlekedés ez
által még jobban ellehetetlenült.
Az eddig beérkezett észrevételek
és a helyszíni tapasztalatok alap-
ján a csatorna-átépítési munkák
elvégzéséig a Kucsera Ferenc ut-
cában a gépjármûparkolást meg-
tiltjuk a biztonságos gyalogos
közlekedés érdekében. A forgalmi
rend változásának betartását a
közterület-felügyelet ellenõrizni
fogja. 
A munkák elvégzéséig szíves
türelmüket kérjük.

KUN CSABA

alpolgármester
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Szentendre 
az online
médiában
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
KUPA – MEGYEI DÖNTÕ 

A Pest Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Baleset-megelõzési
Bizottsága a szentendrei Petzelt
József szakközépiskolában
szervezte meg március 17-én a
Középiskolás Közlekedés-
biztonsági Kupa Pest megyei
döntõjét. Az elméleti verseny
során kerékpáros, segédmotor-
kerékpáros és személygépkocsi
vezetõ kategóriában mérték
össze tudásukat a Monorról,
Ceglédrõl, Ráckevérõl, Dabasról
és Szentendrérõl érkezett
versenyzõk.                POLICE.HU

FÁT ÜLTETETT KÁROLY 
ÉS CAMILLA

Camilla hercegné a brit testvér-
kapcsolatokkal rendelkezõ
szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnáziumba látogatott. Az
iskola diákjai a British Council
által támogatott közös program-
ban vesznek részt, „A világ
folyói” program keretében egy
londoni képkiállításon a Dunát
mutatták be. Károly herceg
eközben Sólyom László köztár-
sasági elnökkel a szentendrei
Regionális Környezetvédelmi
Központot (REC) kereste fel.
Károly herceg Cseri Miklós
fõigazgató társaságában járta
végig a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumot.          MTI, 

NÉPSZAVA ONLINE, NÉPSZABADSÁG

ONLINE, BLIKK ONLINE;RTL KLUB,
RTL ONLINE, ORIGO, ATV, HÍRTV,

ESZTERGOMBÓL INDUL 
A MAGYAR EL CAMINO

Megbeszélést tartottak az eszter-
gomi városháza nagytermében
az El Camino zarándoklat ma-
gyarországi elindításáról. A
közel négyszáz kilométeres spiri-
tuális töltetû út Esztergomból
startolna, majd Szentendre,
Budapest, Dabas, Ráckeve,
Kalocsa, Szekszárd, Pécs érin-
tésével Máriagyüdnél érne véget.
MTI ÖNKORMÁNYZATI SAJTÓSZOLGÁLAt

Összeállította: DOBOS ÁGNES

Kucsera Ferenc utca… rémálom
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Világelnök
Szentendrén

RAPPAI ZSUZSA

Úgy tûnik, Szentendre újra a hírességek kedvelt látogatóhelyévé
vált. A brit trónörökös és hitvesének múlt heti vizitje után a világ
legkiterjedtebb jótékonysági szervezete, a Rotary Club világel-

nöke is itt járt. Háromnapos zsúfolt magyarországi látogatása során
március 24-én néhány órát nálunk töltött feleségével John Kenny. A
hazai Rotary-élet prominens személyiségeivel – köztük dr. Cseri Miklós
jelenlegi, és Kercsmár András leendõ kormányzóval együtt érkezõ elnö-
ki párt nemcsak a szentendrei klub tagjai fogadták, hanem Kun Csaba
alpolgármester, valamint a Rákóczi gimnázium és a Szent András isko-
la diákjai is.

A világszervezet immáron több mint százéves hagyománya szerint az
aktuális világelnök mottójának szellemében tevékenykedik az elnökség
éve alatt. John Kenny mottója – „A Rotary jövõje a ti kezetekben van”
– szellemében teljesült az a nagyszabású projekt is, amely az elmúlt év
õszén fejezõdött be. Hét és félmillió forint értékben vásárolt a Rotary
Club Szentendre tizenhét helyi gyermekintézmény számára konyhai
eszközöket és berendezéseket, hogy ezzel is segítse a jövõt jelentõ
gyerekek étkeztetésének javítását, korszerûbbé tételét. Természetes
volt tehát, hogy a városba érkezõ világelnök a helyi Rotary klub tag-
jainak kiséretében elõször a központi konyhát látogatta meg. ide közel
kétmillió forint értékben jutott a projekt keretében új evõeszköz, pohár,
tányér és tálca. Az elnöki látogatás alkalmából nyújtották át a konyha
vezetõjének a szentendrei klub tagjai a részükre vásárolt eszközökrõl
kiállított díszes adományozó levelet. Dél lévén a diákok és a tanárok
éppen ebédeltek. A világelnök és felesége a protokolláris program és a
konyha bejárása után elbeszélgetett az ebédjüket éppen befejezõ
gyerekekkel is.
A vendégek és vendéglátóik a szép tavaszi napsütésben elsétáltak a
közeli Rákóczi gimnáziumhoz, ahol megtekintették a Rotary Club
Szentendre által 2009-ben felújtott homlokzatot. Innen a Fõ térre
vezetett útjuk, ahol megtekintették a Pestis-keresztet. A szentendrei
klub által 2007-ben örökbe fogadott és azóta is szépen karban tartott
emlékkereszt megtekintése után a látogatás következõ állomása a
Templomdomb volt, ahonnan a város legfestõibb panorámája tárult a
vendégek szeme elé. Itt találkozott az elnök azzal a két diákkal, akik
az elmúlt évek folyamán a Rotary-csereprogram keretében egy-egy évet
tölthettek külföldön. A rövid szentendrei látogatás végén John Kenny
néhány baráti, köszönõ mondatot írt a szentendrei klub vaskos
vendégkönyvébe.

A képen középen: 
John Kenny 

és Kercsmár András, 
a leendõ magyar 

kormányzó

Búcsú
Búcsúzunk Surányi István aranykoszorús cukrászmestertõl, a
Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének örökös
tiszteletbeli elnökétõl
Március 22-én kísérték végsõ útjára Surányi István cukrászmestert
családja, barátai, ismerõsei. Selmeczi László, a Magyar Cukrász Ipa-
rosok Országos Ipartestülete ügyvezetõje, dr. Cseri Miklós, a szentend-
rei Rotary Klub elnöke, Dragon József, a Szentendrei Kistérségi Ipar-
testület elnöke és dr. Dietz Ferenc polgármester búcsúztatták Surányi
István cukrászmestert. „Nem igazán vigasztaló a szó, csupán Isten
akarata hozhat megnyugvást. A fájdalom ellentételezéseként idézzük
fel az elhunyt emlékét: Surányi István sok családi eseményt és városi
rendezvényt édesített meg süteményeivel, példamutató a város érde-
kében végzett csendes, de aktív jelenléte. Nem a szaváról, hanem a tet-
térõl lehetett ismerni, ahogyan egy igaz embert” – e szavakkal búcsú-
zott tõle városunk polgármestere.

Búcsúzunk dr. Losonci Miklós irodalomtörténésztõl
Március 26-án családja, barátai és ismerõsei körében tartották meg dr.
Losonci Miklós gyászmiséjét. 
Dr. Losonci Miklós 1929. október 8-án született Dunaharasztin. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott 1953-ban, doktorá-
tusát is ott szerezte meg 1963-ban Török Gyula írói és képzõmûvészi
munkásságáról. Országosan ismert mûvészettörténész. Több mint húsz
könyve jelent meg, monográfiát írt Hincz Gyuláról, több száz tanul-
mányt írt festõkrõl, szobrászokról, építészekrõl. Megalapította a
Ráckevei Ady Galériát, az ország elsõ iskolamúzeumát, továbbá a Váci
Hincz Állandó Gyûjteményt. 
Dr. Dietz Ferenc polgármester a következõ szavakkal búcsúzott „egy
igazi, 20. századi szentendrei polihisztortól”: „A mai rohanó világban
már ritkák a polihisztorok, hiányozni fog valamennyiünk számára az
utolérhetetlen mûveltségével, õszinte dörgedelmeivel. Pótolhatatlan az
az ember is, aki mindenben a szépet kereste, aki ugyanúgy otthon volt
a történelmi múltban, mint a jelenben, aki nemcsak elmondta, mesélte,
hanem csontjaiban-vérében érezte, tudta, hogy mi a múlt üzenete, a
jelen felelõssége. Mikor lesz Szentendrének újra ilyen szónoka, mikor
lesz végre olyan Szentendre, ami a közös álmainkban szerepelt?”

Emberek iránti határtalan szeretetükre, végtelen segítõkészségükre,
példamutató munkásságukra örökké emlékezni fogunk.

Ruhanemûk jelképes áron
Április 10-én, szombaton Szentendrén, a Rákóczi u. 27. szám alatt 9-tõl 13 óráig

adományokból származó ruhanemût kínálunk jelképes áron az érdeklõdõknek. 
A bevételt a Kõhegy Közhasznú Alapítvány céljainak megvalósítására használjuk fel.

Baptista Szeretetszolgálat
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PPAATTAAKKTTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS  AA  BBÜÜKKKKÖÖSS--PPAATTAAKK  PPAARRTTJJÁÁNN

Szeretettel várunk mindenkit a Föld napja alkalmából 
április 17-én, szombaton reggel 9 órától 

Bükkös-parti rendezvényünkön! (Esõnap: április 18., vasárnap)

Program

9 órától 
szemétszedés, takarítás, hídfestés. 

TALÁLKOZÁS 9 ÓRAKOR A MÓKUS-HÍDNÁL. 
Kérjük, hogy a patakparton élõk legalább házuk elõtti partszakasz,

terület takarításában vegyenek részt az akcióban! Eszközökrõl,
zsákokról, konténerekrõl gondoskodunk.

11 órától 
a Bükkös-parti Szegedi utcai játszótéren eszem-iszom; mesesarok:

Szigethy Ildikó óvónovel; halfogás: ismerkedés a Bükkös élõvilágával
Víg Zoltán tanár vezetésével; zene: Zöld piszkék izbégi népdalkör
Fûné Páljános Tünde vezetésével; kézmûves foglalkozás: az Izbégi

Általános Iskola és patakparti tanárok vezetésével
Az esemény védnöke dr. Dietz Ferenc polgármester

Szeretettel várunk mindenkit!
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület

ZAKAR ÁGNES elnök

Támogatók
Szentendre Város Önkormányzata, VSZ Zrt., Szentendre és Vidéke,

Tourinform Iroda, Kulturális Kft., Szilágyi pékség, D'sign Kft.
Digitális Nyomda, Komjáti László vállalkozó

Prémium minõségû termékek, pré-
mium minõségi üzletben. Meg-
nyílt az elsõ Magyar Ízek Háza
Szentendrén, ami eseményszám-
ba ment a Püspökmajor-lakóte-
lepen. Olyan nagy volt az érdek-
lõdés a megnyitón, hogy kicsinek
bizonyult az amúgy sem túl nagy,
de annál ízlésesebb üzlet.
Hogy mennyire ki vagyunk éhez-
ve a magyar ízekre, jól mutatja,
mennyien jöttek egy kis kós-
tolóra. Igaz, csábító lehetett az is,
hogy a bor, a pálinka, a sajt, a
kolbász és sorolhatnám még a
sok finomságot, egy fillérjükbe se
került, de fizetõs hétköznapokon
sem csökkent az érdeklõdés az
üzlet iránt.
– Szerencsére a vásárlás is nagy,
nemcsak az érdeklõdés – fogadott
Batternay Anita tulajdonos a

megnyitó után pár nappal. –
Szinte egy perc megállásunk
sincs, annyian viszik innen csa-
ládjuknak az igazi magyar hen-
tesárukat és tejtermékeket. Vá-
sárlásaikkal segítik a magyar vál-
lalkozókat, kistermelõket, egyben
az egészségükért is sokat tesznek,
hiszen a prémium minõségi ter-
mékek adalékanyag-mentesek. 
S Anita boldogan sorolja, mi min-
den különlegesség kapható ná-
luk: harcsamáj pástétom, mandu-
latej, tokajiboros kacsamáj, vörös-
boros sajt, bio franciasaláta,
háziköpülésû vaj, bükkfán érlelt
sonka, füstölt májas, falusi csir-
ke, szürkemarha, mangalica.
Több termék Magyar Kézmûves-
remek-díjas. Nem nehéz megjósol-
ni, a hangulatos, árugazdag üzlet
sikerre van ítélve! Jók az árak,

kedvesek az eladók. Mindössze
hárman dolgoznak itt, az egyik a
szintén tulajdonos Suta Gábor,
Batternay Anita férje. Tõle tudom,
hogy még a város túlsó felébõl,
sõt Budapestrõl is jönnek vásár-
lók, akik közül egyre több a visz-
szajáró. Persze elsõsorban a püs-
pökmajoriak ugranak ide egy kis

finomságért. Ötszázötven féle ter-
mék közül válogathatnak, ennek
fele friss áru!
A megnyitón Kádár Imre, a Pre-
mium Hungaricum Egyesület el-
nöke és Birinyi József a Par-
lamenti Hungarikum munkacso-
port vezetõje is mondott beszédet,
kiemelve a magyar termékek
jelentõségét, majd jöhetett a kós-
toló. A Magyar Ízek Háza Szent-
endrén csatát nyert – több száz
ostromlóval szemben…

TEMESI LÁSZLÓ

MAGYAR ÍZEK HÁZA SZENTENDRÉN

Ostrom a magyar termékekért

Brüsszeli bemutatkozás
„Ezeréves Szentendre a festõk városa, Tervuren és Szentendre – két élõ
mûvésztelep” címmel március 24-én Schmitt Pál, az Európai Parlament
alelnöke védnökségével nyílt kiállítás a Brüsszeli Magyar Kulturális
Intézetben. A kiállítást dr. Dietz Ferenc polgármester nyitotta meg, a
kiállítás kurátora Szakács Imre festõmûvész volt. 

A megnyitó után kerekasztal-beszélgetés folyt a mûvésztelepek jelen-
tõségérõl, szerepérõl, úgy a múlt, mint a jelen Európájának képzõ-
mûvészeti életében. Dr. Dietz Ferenc megbeszélést folytatott Bruno
Eulaerts, Tervuren polgármesterével, valamint Jan Verhulst, a Ter-
vureni Mûvészeti Tanács elnökével a két nagy mûvészeti hagyomá-
nyokkal rendelkezõ város együttmûködésében rejlõ lehetõségekrõl. 
A következõ nap városunk polgármestere és dr. Reményi Krisztina, a
Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet igazgatója egyeztetett szentendrei
mûvészek bemutatkozási lehetõségeirõl Brüsszelben. 

Tervuren mûvésztelep A Brüsszel és Leuvren között, a solgnes-i erdõ-
ben fekvõ mûvésztelepen a 17. századtól olyan jól ismert festõk éltek, mint
Rubens vagy Brueghel. A 19. században tájképfestõk telepedtek le, s hama-
rosan szabad festõiskolaként ismerték el, mely a barbizoni iskola stílusát
követte. A mûvésztelep fontos mérföldkövet jelent a belga festészet fejlõdé-
sében, számos festõ- és szobrászmûvész számára jelent inspirációt ma is.

A képen 
dr. Benno 

W.K. Risch, 
Ward Lernout,

dr. Dietz
Ferenc és

Szakács Imre
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Minden ember melegségre
vágyik, de különösen az
elesettek. A hajléktalanok

viszont kapnak hideget-mele-
get… Szentendrén szerencsére ez
utóbbiból többet. Rájuk is fért a
nagy téli hidegben a gondos-
kodás. Az Érted Hajléktalan Szál-
ló mindig nyitva volt és van a szá-
mukra.
Kemény télen vagyunk túl, még a
március eleje is mínuszokkal
riogatott. A szentendrei szál-
láshely sokakon segített, egyes
szervezetek, családok önzetlen
segítségnyújtásáról nem is be-
szélve. Kovács Miklósné Marika
szállásvezetõ mindenkinek meg-
köszönte, hogy ezt a nehéz téli
idõszakot túlvészelték, s amit
hangsúlyoz: senki sem fagyott
meg a hajléktalanok közül Szent-
endrén!

Hány férõhelyük van?
Novembertõl április végéig hu-
szonhat, ami elegendõnek bizo-
nyult. Ez hattal több, mint tavasz-
tól õszig, mert ilyenkor pótágya-
kat is bevetünk. Átlagban hu-
szonnégy lakója volt házunknak a
téli idõszakban. Krízishelyzetben
nincsenek város- vagy községha-
tárok: aki rászorul, azt befogad-
juk, ha van helyünk, így jöttek a
környékrõl, sõt a fõvárosból is.
Este hattól reggel nyolcig tartunk
nyitva. Tíz éve mûködünk, de az
élelemsegélyezést már tizennégy
éve végezzük. Minden péntek
délután tartunk ételosztást. Szív-
melengetõ, amit a Ferences Gim-
názium tízedik évfolyamos diák-
jainak segítsége: kiosztják az éte-
leket, ruhákat válogatnak. Meg-
ható a kedvességük a Szent And-
rás Iskola 4B osztályos tanulói-

nak is, akik például karácsonykor
ajándékokat készítettek a hajlék-
talanoknak és saját rajzaikkal
díszítették. Évente egyszer-két-
szer gulyást fõz a püspökmajor-
lakótelepi óvoda Fülemüle cso-
portja, tehát összefog a város.
Mindenki tud rólunk és mindenki
segíteni akar az elesetteken. Ágy-
nemût, ruhát adnak, az esküvõk-
rõl, rendezvényekrõl megmaradt
ételeket is elküldik hozzánk, és
vannak családok, akik rendszere-
sen fõznek nekünk hetedik éve
minden vasárnap. Itt mindenk-
inek megnyílik a szíve!

A város pénztárcája is meg-
nyílik?
Pályázati úton tavaly nyolcszáz-
ezer forintot kaptunk az önkor-
mányzattól, ugyanennyit a Péter-
Pál Alapítványtól, a Római Ka-
tolikus Egyháztól pedig ennek a
felét, de sok egyéni adományo-
zótól is kapunk segítséget. Ezeket
a pénzeket nemcsak a hajlékta-
lanokra költjük: nagy részét rá-
szorulók étkeztetésére, gyógysze-
reik kiváltására és lakbérhát-
ralékuk kifizetésére fordítjuk.
Eddig önkormányzati mûködte-
tésû, állami finanszírozású me-
nedékhely voltunk, de hamarosan
kistérségiként mûködünk tovább.
Meglepõ, hogy Pomáz és Buda-
kalász ehhez nem társult, pedig
itt van a legtöbb szabadban élõ
hajléktalan.

Hányan dolgoznak a mene-
dékhelyen?
Öten vagyunk, éjszaka szociális
munkás tart ügyeletet, és két
technikai dolgozó félállásban
segít. Jó az együttmûködésünk a
rendõrséggel és a mentõkkel, elõ-
fordult néhányszor, hogy behoz-
tak hozzánk az éjszaka kellõs
közepén hajléktalanokat.

Marika is évek óta azon fárado-
zik, hogy minél jobb körülmények
közé kerüljenek a melegségre
vágyó elesett emberek. Második
otthona a Szabadkai utca 11.
szám alatt van egy „befogadó”
épületben, ahol a kapuk – és a
szívek – mindig nyitva állnak…

TEMESI LÁSZLÓ

Zakar Ágnes önkormányzati
képviselõt, a hajléktalanok
vasárnapi ebéddel való

megvendégelésének fõ szerve-
zõjét a kezdeményezés rész-
leteirõl kérdeztük.
– Az Érted Hajléktalan Szálló
lakóinak 7. éve szervezzük civil
összefogással a vasárnapi ebédet,
melynek lényege, hogy minden
egyes vasárnap a hajléktalanokat
otthon készített ebéddel vendé-
geljük meg. Az otthoni, hétköz-
napitól eltérõ „más íz” nem csak
az ebédben merül ki, hanem a jó
szóban is: a vasárnapi fõzõ leviszi
a Szabadkai utcai szállóba a 20-
26 embernek elkészített ebédet,
így van alkalma a beszélgetésre
is. Az eltelt évek alatt sokat vál-
toztak az ottani körülmények,
például a lakók ma már mikrohul-
lámú sütõben melegíthetik az
ételt, és az önkormányzat, az
adományozók jóvoltából más té-
ren is javultak az életkörül-
ményeik a kezdeti állapotokhoz
képest (szárítós mosógép, szek-
rények, felújított fürdõszoba stb.).

Szeretnénk Kovács Marikával, a
hajléktalanszálló vezetõjével kö-
szönetet mondani a „Vasárnapi
ebéd” programban segítõ egyé-
neknek, családoknak, csoportok-
nak, akik idõt és fáradtságot nem
kímélve vállalják a segítségnek
ezt a módját, többen hosszú évek
óta, sokan nagy család, sok el-
foglaltság vagy felelõs munka
mellett is:
Bodó Imréné Erzsikének, Pirityiné
Papanek Mártának, Váradi Judit-
nak, Szigeti Csillának, Sásdy
Ilinek, Légrádi Tibornak, Morlin
Erzsébetnek, Perneczky Zoltán-
nak, Morlin Eszternek, Lengyel

Karlának, Fodor Julinak, Kelecsé-
nyi Ritának, Négyessy Katának,
Szenei Editnek, Bese Károlynak,
Barra Juditnak, Bányai Évának,
Hargitay Katinak, Bethlen Klá-
rinak, dr. Pázmány Annamá-
riának, Dicsõ Zoltánnak, Tolonics
Gyulának, Fodor Pálnak, Kun Csa-
bának, Hollókövi Erikának, Dál-
noki Gabinak, Hidegkuti Gergely-
nek, Hidegkuti Erzsikének, Metz-
ner Nórának, Rácz Ceciliának,
Liptai Bélának, Mészáros János-
nak, Harmath Lacinak, Szatmári
Katinak, Ferge Lajosnak, Szarvas
Ritának, Glatz Erikának és még
sok névtelen segítõnek.
Vannak, akik késõbb kapcsolód-
tak be, akár csoportok is, pl. a
Gyökerek Baráti Társaság, akik az
utóbbi hónapokban többször is
vállalták a szálló lakóinak a fõ-
zést. A Püspökmajori Óvoda „Fü-
lemile” csoportja a szülõk be-
vonásával Csépányi Éva és Török
Marika óvónõk vezetése alatt
évek óta lepik meg advent idõsza-
kában a szálló lakóit általuk
készített finomságokkal.
Hosszan lehetne sorolni minda-
zokat, akik valamilyen formában
segítik a hajléktalanszállón élõ-
ket. Fõleg ünnepek alkalmával
gondolnak többen nehéz sorsú
társainkra, s mi szeretnénk ezt a
segítséget a hétköznapokban, az
ünnepek után is megtartani.

Bár hála Istennek sokan
vagyunk, de örömmel vesszük,
ha valaki ezután csatlakozik

hozzánk, kapcsolódik be 
a hajléktalanoknak történõ
„Vasárnapi ebéd” fõzésbe

Jelentkezés: 
06-20-967-6820

-NE-

KOVÁCS MIKLÓSNÉ: MINDENKINEK MEGNYÍLIK A SZIVE

Meleg szállás, meleg étel 
a hajléktalanoknak

Kovács Miklósné Marika Zakar Ágnes

Hölgyek figyelem!
ÚJ DIVATÁRU ÜZLET NYÍLT

SZENTENDRÉN!

KÁLA Fehérnemû és Divatáru
üzletünket megnyitottuk 

a Kanonok utca – Janicsár utca
sarkán 

a Rendelõintézet 
bejáratával szemben.

Minõségi fehérnemûk és divatáruk,
igen kedvezõ áron!

ÁLLANDÓ AKCIÓK!

KÁLA FEHÉRNEMÛ ÉS DIVATÁRU
Várjuk szeretettel!  
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Jót s jól…
Tûzrõl pattant – szokták
mondani arra az emberre, aki
gyors észjárású, kreatív, élet-
re való. Ilyen ember a Szamos
Cukrászda tavaly augusztusa
óta tevékenykedõ kommu-
nikációs szaktanácsadója,
Bán Ágnes, akivel egy nagy
fehér elefánt szomszédsá-
gában beszélgetünk a szent-
endrei cukrászda program-
jairól.

Ági, mi célt szolgál a cukrász-
dában álldogáló, számtalan
aláírással ellátott fehér elefánt?
Az elefántot és párját – aki a
gyerekek örömére egy másik
cukrászdában lakik – egy árve-
résen vásárolta meg a Szamos
család, melyet a Hajlék Nélküliek
Jövõjéért Alapítvány rendezett
Budapesten. Õ és színes sorstár-
sai az Elefánt Parádé elnevezésû
szabadtéri mûvészeti kiállítás
mûtárgyai voltak. Az egyik budai
kerületben már jótékonykodott
Marci Pán és Marci Fáni, s most
megérkezett Szentendrére, ahol
Marci Endre néven lett a gyer-
mekek kedvence. A Szamos céget
alapító Szamos Mátyás lányától,
Kelényi Szamos Gabriellától szár-
mazik az ötlet, hogy a fehér ele-
fántok – marcipán másaik révén -
a remény hírnökeiként jótékony
szerepet vállaljanak.  
Minden 500 Ft-ért megvásárolt
Marci Endre fehér elefántfigura
árából 100-100 forintot a Szamos
Marcipán Kft. a szentendrei
Barcsay Jenõ Általános Iskola
színháztermének technikai felsze-
relésére és a Baltazár Mûvészeti
Központ nyitott mûvészeti kép-
zésének támogatására gyûjti, és

juttatja el a kedvezményezettek-
nek. Az adományok szépen gyûl-
nek, az átadásra ünnepélyes
keretek között június 6-án, peda-
gógus napon kerül sor

Úgy tudom, télen sem tétlen-
kedtetek: számos programot
kínáltatok kicsiknek, nagyok-
nak egyaránt... 
Októberben Marcipán Szenior
Játszóház nyílt a Szamos Cuk-
rászdában. Elsõ vendégünk,
Csongrádi Kata színmûvésznõ
mûsorán rengetegen voltak. Ok-
tóbertõl márciusig kedvezményes
Marcipán Szenior menü (egy
szelet sütemény és üdítõ), va-
lamint sakk, kártya, dominó várta
az idõseket. Szabó István Kos-
suth- és Oscar-díjas filmrendezõ
decemberben volt a cukrászda
vendége. Karácsony elõtt Teres-
csik Eszter és a Kobzos együttes
mutatta be a gyermekeknek az Új
Csillagnak új Királya címû zenés
játékot, és föllépett a Klimt-terem-
ben a Baltazár Színház is telt ház
elõtt, Lányok, fiúk címmel kabarét
mutattak be. 
A szentendrei iskolásokat az isko-
laév második félévének kezdetén
ajándékokkal leptük meg – a kis-

iskolások órarendet és marcipán-
figurákat kaptak, a középiskolá-
sokat, valamint a Szentendrén
dolgozó pedagógusokat vendégül
láttuk egy csésze különleges
gyümölcsteára.
Törpörömök elnevezéssel szüle-
tésnapra, családi ünnepekre biz-
tosítunk kedvezményes rendez-
vény-lehetõséget a szentendrei-
eknek. A Marcipánsíp Zenede és
Klub a kismamáknak és gyer-
mekeiknek kínált tartalmas idõ-
töltést, játszva  tanulást. Február
elején indult a Gyurmarciskola
Csoki Tõzsde játékkal. Az iskolaév
végéig a Gyurmarciskola minden
vasárnap 10-tõl 14 óráig szerény
belépõdíjjal látogatható. Program-
jaink a szentendreiekhez szólnak,
de természetesen nem csak szent-

endreieknek. Tartalmukkal kife-
jezzük egyértelmû csatlakozási
szándékunkat a Családbarát ön-
kormányzat és a nõbarát program
célkitûzéseihez. Szeretnénk nap-
ról napra meghódítani Szentendre
lakóit mindig megújuló, csodá-
latos ízû, adalékanyag-mentes,
osztályon felüli minõségû széles
választékunkkal.

Gondoltatok a Szentendrén
élõ mûvészekre is.
A Fehér Elefánt akcióban gyûjtött
adományokat kiegészítjük a szen-
tendrei mûvészek által készített
mûtárgyak eladásából származó
összeggel. A Nagyházi Galériá-
ban, májusban sorra kerülõ jóté-
konysági árverésre kilenc Szent-
endrén élõ mûvész elfogadta
felkérésünket. A mûvészek egyet-
értõ beleegyezésével a felajánlott
mûvek kikiáltási ár fölötti részét
jótékony célra fordítjuk. 

Húsvét sem múlhat el Sza-
mos-program nélkül. Mire ké-
szültök?
Húsvét vasárnap 15.30 órakor
Nagy Húsvéti Ajándék Vadászatot
rendezünk a gyerekeknek a Sza-
mos Cukrászda Édes Ösvényein –
a részvétel ingyenes. Várjuk a
gyermekeket testvéreikkel, szü-
leikkel és nagyszüleikkel együtt.
Egy gõzölgõ kávé és süti mellett
igazi kikapcsolódás a cukrász-
dában eltöltött idõ, ezt tanúsít-
hatom.
Térjenek hát be kedves szentend-
reiek a Szamos Cukrászdába, ahol
utánozhatatlan ízek, remek prog-
ramok és udvarias, gyors kiszol-
gálás a szíveslátás-vendéglátás
receptje.
Mert jót s jól… ez a Szamos nagy
titka.

(X)

Bán Ágnes



Állj meg egy pillanatra, figyeld
magad… Ugye Te is látod a vál-
tozó, megújuló világot, hallod 
a madarak csicsergését, érzed 
a tavaszt minden porcikádban …
a fényt, ami átmelegít, jobb ked-
vre derít... Ilyenkor jobban men-
nek dolgaink, megbocsátóbbak,
megértõbbek vagyunk, türelem-
mel, szeretettel fordulunk ember-
társaink felé. De jó lenne, ha ez a
pillanat örökké tartana…
Az érzés fenntartása, megtartása
tanulható, ez a pozitív gondol-
kodás, de megtalálható a legújabb
trendben a SELFNESS-ben. Meg-
érkezni saját testembe, megér-
kezni önmagamba, ez a SELF-
NESS, amely a tudatos önépítés
folyamatát támogatja.
Beszélgetõtársaim, akikkel ezt az
új fogalmat értelmezzük, Fehér
Pálma Virág klinikai szakpszi-
chológus és Kiss Péter Hellinger
terapeuta, önismereti tréner.
Mindketten Szentendrén, a Spau-
za Medical Wellnesben vezetnek
selfness workshopokat. 
Felgyorsult világunkban legin-

kább érzelmi támogatásra van
szükségünk, óriási az igény az
önismereti-önsegítõ kurzusokra
minden generációnál. Megerõ-
sítést keresünk, bátorítást vá-
runk, hogy helyes, amit gondo-
lunk, amit érzünk, ahogy élünk –
az ember sokszor utat téveszt a
„zajban”. 
Ahhoz, hogy az élet kihívásait és
bizonytalanságait kezelni tudjuk,
kellõ mértékû személyes ható-
erõvel kell rendelkeznünk. A self-
ness ezért a lelki feltöltõdésre,
tudatos önépítésre helyezi a
hangsúlyt. A selfness funkciója
nemcsak az, hogy önmagunkat
megismerjük, hanem ha már meg-
ismertük, el is „adjuk”, például a
munkaerõ-piacon vagy a párkap-
csolatok kialakításában.
A selfness idõt és erõfeszítést
igénylõ folyamat. Amíg a well-
ness fogalomban a tiszta jóérzés
és a feloldódás célként jelent-
kezik, a valódi selfness folyama-
tok a sötét oldallal és személy-
iségünk árnyoldalával is szem-
benéznek. A selfness tanácsadó

olyan szavakon túli technikákba
avatja be az egyént (zene, tánc,
képzõmûvészet stb.), amelyek az
élmények aktív megélésén ke-
resztül vezetnek új tapasztala-
tokhoz. Megoldást, kulcsot ka-
punk a kezünkbe, amelynek men-
tén más megvilágításban fogjuk
látni saját életünket.
Fehér Pálma Virág (06-30-848-
0513) és Kiss Péter (06-20-946-
2244) folyamatosan tart work-
shopokat, pl. életútkísérés, elvo-
nulásokat, Hellinger családfelál-
lítási programot. 
Aki szeretne többet tudni a self-
nessrõl és a benne rejlõ lehetõ-
ségekrõl, olvassa el Fehér Pálma
Virág nemrég megjelent Selfness,
a tudatos önépítés trendje címû
könyvét.
Kétéves képzést is kidolgozott a
szerzõ, ahol kilenc modulban
oktatják majd a leendõ selfness
tanácsadókat.
Tájékozódni szentendrei program-
jaikról a www.spauzawellnes.hu
weboldalon lehet.                       

(x)
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„Az igazi biztonságot – paradox módon – csakis a fejlõdésben, a megújulásban és a változásban lehet megtalálni.” 

A Földnek a tavasz telefonál… Könyvbemutató

Bokor Tamás és Pethõ Zsoltné
Németh Erika Szentendre
sajtótörténete (1883-2009) címû
könyv bemutatója április 13-
án, kedden 18 órakor lesz a
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka
u. 7.) olvasótermében.
Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc
polgármester, a könyvet bemu-
tatja Buzinkay Géza lektor.

Manifesto

Petricskó Zoltán festõmûvész
Manifesto címû kiállítása
megtekinthetõ április 27-ig a
Városháza Galériában (Városház
tér 3.), a hivatal ügyfélfogadási
idejében.

Feszített víztükör

A Forgács Társaság és
Alkotómûhely Egyesület 
kiállítása megtekinthetõ 
a Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidõközpontban (Kálvária
út 16/C) április 14-ig.

Kapkodd a lábad!
Március 25-én a Cházár András TKI (volt Bárczi Gusztáv Általános
Iskola) diákjai részt vettek a váci rendezésû „Kapkodd a lábad!” elne-
vezésû ügyességi versenyen. 
Iskolánk speciális nevelési igényû tanulói verejtékes küzdelmet vívtak a
megyei döntõben. Kitartásuk és elszántságuk a dobogó harmadik fokára
emelte õket, büszkeséget szerezve ezzel iskolájuknak, városuknak
egyaránt. 

A képen látható tanulók: elsõ sorban Aras Ozan, Molnár Alexandra, Gacsal Vivien, Orsós
Szilvia, Szilágyi László, hátsó sorban Csurán Zsolt, Csurán István, Ádám Gergely.

Felkészítõ tanár: Mihály Norbert



Párizs–Budapest–Szentendre

Párizs, a mûvészetek városa évszázadok óta mágnesként vonzotta
a magyar mûvészeket. A francia fõvárosba mentek – Szent-
endrérõl és Budapestrõl egyaránt – festõk, szobrászok és fotográ-

fusok, hogy bekerülhessenek, benne élhessenek abban a pezsgõ, izgal-
mas szellemi, mûvészeti közegben, amit ez a város nyújt. Hiszen innen
indult ki minden olyan mûvészeti mozgalom, irányzat, amely újat,
mást akart, mint a korábbiak. A huszadik századi modern magyar
képzõmûvészet is elképzelhetetlen Párizs nélkül. A városhoz kötõdés
mindenkinél más és más intenzitású, de mindenképpen meghatá-
rozóvá vált. 

Volt olyan, mint például Czóbel Béla, aki élete jelentõs részét töltötte
Párizsban, volt, aki csak néhány évet, mint Bálint Endre vagy Vajda
Lajos, mégis a röpke néhány év egész életükre kihatott. 
Az Erdész Galéria március 27-én megnyílt – az utóbbi idõk egyik
legérdekesebb, legjelentõsebb – tárlata errõl a kötõdésrõl szól. A felölelt
korszakot és mûfaját tekintve is sokrétû, gazdag és látványos anyag
rég nem látott színvonalú kiállítást eredményezett. A huszadik század
elejétõl egészen napjainkig, a régmúltat idézõen Ferenczy Béni és
Noémi alkotásai mellett Czóbel Béla párizsi korszakát idézõ fest-
ményei, Bálint Endre látomásos képei, Anna Margit, Ámos Imre, Vajda
Lajos, Vajda Júlia, Barcsay Jenõ és Ilosvai Varga István, a kortárs
Konok Tamás festményei alkotják a tárlat anyagát. És a kiállítás ötlet-
adó képe, Rippl-Rónai álomszép pasztellje egy havas párizsi utcáról.
A festményeket kiegészítõ André Kertész-, Lucien Hervé-fotók párizsi
kiállításokat, találkozásokat idéznek fel, de láthatunk itt irodalmi
emlékeket is a képzõmûvészek baráti körétõl: József Attilától, Bölöni
Györgytõl, Déry Tibortól és Ady Endrétõl, sõt Picasso és Braque levelét
Czóbelhez, Vasarely levelét Bálint Endréhez. Egy korszak szellemi
lenyomatait.
Ez a remek kiállítás elõfutára a következõ Szürrealizmus-tárlatnak,
amely szintén Párizshoz kötõdve a magyarországi szürrealizmus létét
és jelentõségét kivánja bemutatni.
A kiállítás április 22-ig látható az Erdész Galériában, hétfõ kivételével
minden nap 10–18 óra között, hétvégén is.

RAPPAI ZSUZSA
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Õrangyalok, festõangyalok
A pécsi Cella Septochora Látogatóközpontban (Szent István tér) április
7-én, szerdán 17 órakor nyílik meg Aknay János Kossuth-díjas festõ-
mûvész Õrangyalok, festõangyalok címû kiállítása. Köszöntõt dr. Nagy
János, megnyitó beszédet Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat fõszer-
kesztõje mond. A kiállítás május 2-ig tekinthetõ meg a Látogató-
központ nyitvatartási idejében.

A zene varázsában

Bogányi Gergely zongoramûvész neve napjainkban már fogalom a
zenei világban. Élete eddig „legekkel" volt teli: négyévesen
kezdett zongorázni, hatéves korában már különdíjas, kilenc-

évesen versenygyõztes, huszonhat éves korában Liszt-díjas, harminc-
évesen pedig Kossuth-díjas. Felsorolhatatlan számú hazai és külföldi
koncert, s számos lemez is jelzi a hihetetlen sikeres pályát. 

A Szentendrei Tavaszi Fesztivál egyik
legjelentõsebb eseménye a Városháza
dísztemében rendezett Bogányi-kon-
cert volt. Hiszen az emlékezetes, két
évvel ezelõtti közös családi fellépés
óta, amikor a világ három különbözõ
kontinensén élõ testvérével együtt lé-
pett fel a MûvészetMalom udvarán,
nem adott koncertet a városban.
Bogányi Gergely, aki ezúttal végig
konferálta a programot, most is elsõ-
sorban a romantikus zeneirodalomból
merített. 
Liszt Ferenc és Frédéric Chopin nép-
szerû és kevéssé ismert mûveit adta
elõ ritkán hallható átéléssel. Liszt 15.
Magyar Rapszódiáját, Chopin-variá-

ciókat, noktürnöket, mazurkákat, majd az est záródarabjaként a
döbbenetes hatású Don Juan-parafrázist, újra csak Liszttõl. A lírai pil-
lanatok pillekönnyû, álomszerû futamai és a dübörgõ, drámai indula-
tok váltogatták egymást a program folyamán. Lélegzetvisszafojtva
hallgattuk ezt a nagyszerû zenészt, aki feszültségekkel terhelt éle-
tünkbe megnyugvást, harmóniát hozott – hacsak egy órára is.
Megtörtént a varázslat. Ami – elmondása szerint – a mûvész  számára
is az igazi ajándék.

RAPPAI

Bogányi Gergely

Szentendre mai épített
gyöngyszemei
Megint felfedezhettük
Szentendre egy másik
arculatát a Szeresd Szent-
endrét Egyesület vasár-
nap délutáni sétájának
köszönhetõen.
Ezúttal a kortárs építészet
alkotásaival ismerkedhet-
tünk meg Kocsis Gáspár
és fivére, Barnabás épí-
tészek társaságában. Azt
tudhattuk meg értõ ve-
zetõink segítségével, ho-
gyan illeszkednek be ezek
a családi házak és köz-
épületek a történelmi bel-
város szövetébe. A séta
során építészeti megoldá-
sokról, épületmagasság-
ról, hatósági szabályo-
zásokról és elõírásokról, illeszkedésrõl, idõtállóságról, vakolatokról,
színekrõl egyaránt szó esett. Olyan épületekre csodálkozhattunk rá,
amelyek mellett nap mint nap elmegyünk – csak éppen nem szakítunk
rá idõt, hogy igazán rácsodálkozzunk. Ezen a tavaszi, szélfútta vasár-
nap délutánon végre megtettük. Érdemes volt.

R. ZS.

Középen Erdész László galériatulajdonos
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Április 30. péntek

14.30: West Production
15.30: Scarcity
17.00: Bõrgyári Capriccio
19.00: Presszó Tangó Libidó
21.00: EfZámbó Happy Dead Band

Május 1. szombat

10.30: Diótörõ Balettiskola mûsora
11.00: Welldance Sporttánc Egyesület

bemutatója
11.40: Tüske papa és barátainak bohócos

hajcihõje: kötélhúzás, lufihajtogatás,
ügyességi játékok

12.15: Szentendrei Kenguru Kötélugró
Klub bemutatója

12.35: Barcsay iskola gyermek néptánco-
sainak bemutatója                            

13.00: Tüske papa és barátainak bohócos
hajcihõje: ügyességi játékok
gyerekeknek és szüleiknek

14.00: Balair Tánciskola salsa bemutatója
14.30: Szentendrei Kreatív Színházi Stúdió

énekeseinek mûsora                         
15.00: Hastánc bemutató
15.20: Manóolimpia – a Trambulin Színház

zenés mesejátéka
16.10: „Énekeljünk együtt!” – a HEMO

Ezüstfény ének- és zenekarának
mûsora

17.30: Cirkuszka – sanzonok francia
vendégmûvészekkel

20.00: Indigó Együttes mûsora
21.00: Neoton Família koncert

Mûsorközlõ: Kertész Kata színmûvész

Kiegészítõ programok május 1-jén:

• Kézmûves foglalkozások 11-tõl 17 óráig
a kisjátszótéren   

• Lovasíjász Hagyományõrzõ SE. 
bemutatója a Casino mögötti területen      

• a Paradicsom Turisztikai, Kulturális és
Sport Klub kerékpáros ügyességi
versenyei, triál bemutatója 
a Casino melletti kerékpárúton

• 6 db õrsi csónakkal egyszerre 
30 fõ evezhet a Dunán a Csingacsguk
hajósklub közremûködésével

• Presto Sport és Szabadidõ Egyesület
Vízisport Szakosztály bemutatói, 
beszélgetés világbajnok kajakosokkal 
(április 30-án és május 2-án is!)

• Véradás a Casino parkolójában álló
buszban (Vöröskereszt szervezésében)

• Az Egészséges Városért Közalapítvány
Egészségsátra 
– szûrések: allergia, légzésfunkció
(Svábhegyi Országos Allergológiai Kft.);
PSA szûrés (prosztataszûrés vérvételbõl,
Férfi Egészségõr Egyesület), 
doppler- (érszûkület) vizsgálat, 
vérnyomás, testzsírszint-mérés 
(V-MED Orvoscentrum 

• Civil szervezetek, egyházak, pártok
bemutatkozásai

• A Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület rendezésében 
„Kinizsi futás” (városi futóverseny) 
9 és 12 óra között.

Május 2. vasárnap

10.30: Diamond Dance TSE (Pomáz)
bemutatója

13.00: Portéka Színpad gyermekmûsora
14.00: Takáts Botond gyermekdalai
15.00: The FluteBox Project. Fellépnek:

Fekete J. Jammal (beatbox),
Pálhegyi Máté (fuvola), Oláh Dezsõ
(zongora)

16.30: TenderFoot Blues Unit Band.
Fellépnek: Megyeri Dániel (ének),
Horváth Ádám (elektromos gitár),
Horváth Bálint (elektromos gitár),
Kõhalmi András (szájharmonika),
Stubnya Bence (basszusgitár),
Stubnya Péter (dob)

18.00: Buenos Claves – Latin Combo.
Fellépnek: Ülkei Dávid (szaxofon),
Pálhegyi Máté (fuvola), Oláh Dezsõ
(zongora), Lamm Dávid (gitár),
Bese Csaba (basszusgitár), Banai
Szilárd (dob)

19.30: Fabula Rasa. Fellépnek: Szirtes
Edina „Mókus” (ének, hegedû, zon-
gora, tilinkó), Kertész Ákos
(ütõhangszerek), Varga Kornél
(gitár), Földes Gábor (basszus-
gitár), Balogh Guszti (ének,
szájbõgõ), Cserta Balázs (fúvós
hangszerek)

A rendezvény három napja alatt büfék,
bor- és pálinkautca, vidámpark, 
kézmûves vásár stb. állnak az idelátogatók 
szolgálatára. A mûsorváltozás jogát 
fenntartjuk!

SZENTENDREI CSALÁDI MAJÁLIS
Postás-strand, április 30. – május 1-2.

Kassák Lajos:
HARANGSZÓ
Feltámadott, mondják 
a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, 
ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is 
s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják õt a vének 
és a gyerekek
Amint hosszú, fehér 
ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt 
halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, 
mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók 
és mesteremberek
Akik hu követoi vagytok 
valamennyien
A nincstelenségben, az útban 
és az igazságban

Igen, igen, az Õ árnya 
is visszhangja vagyunk
mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti
bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s
vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkbõl való s meghalt
értünk
a kereszten.

Húsvét
A húsvét, a kereszténység egyik legnagyobb szent
ünnepe, úgynevezett mozgó ünnep. Húsvét vasár-
napja a tavaszi napéjegyenlõséget követõ elsõ
holdtölte utáni elsõ vasárnap. A tavaszi napéjegyen-
lõség március 21-én van, ehhez igazodik a húsvét
idõpontja. Ha a március 21-i napéjegyenlõség idõ-
pontja olyan szombati napra esik, amikor éppen
holdtölte van, akkor abban az évben a húsvét már-
cius 22-én van. Tehát ez a legkorábbi nap, amikor
elkezdõdhet a húsvét. A csillagászati tavasz kezde-
tétõl a legtávolabbi idõpontra esõ húsvét vasárnap
pedig április 25-e lehet. 
Idén április 4-re esik húsvét vasárnapja. 

Húsvéti néphagyomány-éltetés 
Skanzen, április 4-5. 

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban idén
is lesz hagyományos tojásdíszítés, ünnepi tészta-
sütés, családi tavaszi nagytakarító verseny, rend-
hagyó tárlatvezetés és birkaszépségverseny. Tánc-
tanítás, népdaltanulás, János vitéz elõadás a nagy-
színpadon, az Egészség csûrben pedig szakemberek
segítségével ûzhetjük el a tavaszi fáradtságot.
A Skanzen Örökség Program keretében megépült
Észak-magyarországi falu tájegység 2010. június
26-tól várja a látogatókat.
További információ: www.skanzen.hu 
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ADÁSVÉTEL

Jó állapotban lévõ, keveset
futott Keeway motor olcsón
eladó. Tel. 06-70-336-5530.

ÁLLAT

Dr. Schumiczky Gábor állatorvos
éjjel-nappal hívható ügyeleti
száma: 06-30-415-9060.

Állatkórház Szentendrén, egész
napos nyitva tartás, éjszakai
ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki
János, (26) 317-532, 06-30-937-
0863. 

ÁLLÁS

Szentendrei étterem felvesz önál-
ló munkavégzésre képes szaká-
csot és fõzni tudó kézilányt. Tel.
06-70-529-2242.

Szentendrei ékszerüzletbe szak-
képzett vagy gyakorlattal ren-
delkezõ eladót keresünk. Tel. 06-
20-468-0566.

Fiatal, önálló szakácsot és
kézilányt keresek állandó
munkára (28 éve állandóan nyitva
tartó Rab Ráby vendéglõbe).
Munkaidõ és munkabér közös
megegyezés szerint. Tel. 06-20-
980-9274.

Keresünk szakképzett gépészt,
villanyszerelõt és karbantartót.
Fényképes szakmai önéletrajzot
és fizetési igény megjelölését a
szentendre_allas@mailbox.hu
címre várjuk.

Szentendrei cég irodai munkára
munkatársat keres. Önéletraj-
zokat az info@aluprodukt.hu
címre várjuk. Tel. (26) 302-507.

Mosogatás, takarítás a szentend-
rei Skanzen éttermében. Józan
életû, középkorú nõk jelentke-
zését várjuk. Tel. 06-30-618-
6230.

Elektronikai szerelésben jártas
munkatársat keresünk, félállás-
ban, Pismányba. Jelentkezés
bemutatkozó levéllel, e-mail:
allas@lbnsoft.hu.

Varrónõt felveszek. Tel. 06-20-
218-8854.

ÁLLÁST KERES

Nincs ideje nyaralójára, kertjére
ebben az idényben? Megbízható,
diplomás nõ budapesti lakásából
olcsó bérleti lehetõséget keres.
Tel. 06-30-977-1002

EGÉSZSÉG

Segítõ beszélgetés lelki prob-
lémákról, életrõl, halálról, ember-
lélek viszonyáról, érzelmi válsá-
gokról, különös tapasztalatokról,
Szentendrén. Molnár Mária, 06-
20-956-4031.

KIADÓ LAKÁS

Püspökmajori lakás azonnal
kiadó. Tel. 06-20-918-1825.

Egyedülálló nõ részére szoba
kiadó. Tel. (26) 303-212.

Garzon kiadó az Ady Endre úton.
Tel. 06-20-495-0144.

Pismányhegy lábánál, a 11-es út
mellett garzon és kertes lakás
kiadó. Tel. 06-20-431-7240.

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás lakás hosszú távra kiadó
55 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-982-
0680.

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, 55 nm-es, II. emeleti
lakás hosszú távra kiadó 55 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30-
233-5531.

11-es fõút mellett 50 nm-es ház
önálló kerttel, 2 kocsibejáróval,
pincével, melléképülettel hossz-
abb távra kiadó. Buszmegálló,
bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-
4957.

110 nm-es lakás a Kaiser’s
mögött kiadó. Tel. (26) 311-414,
312-110.

Kiadó a Rózsakertben 55 nm-es,
2 szobás, felújított, parkettás,
parkra nézõ erkélyes lakás.
Egyedi gázfûtés, alacsony közös
költség, sorompóval õrzött
parkolóval, rendezett körülmé-
nyek. Tel. 06-20-475-0458.

LAKÁS, INGATLAN

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 mil-
lió Ft-ért. Tel. 06-20-983-5166.

Szentendrén, vagy környékén
eladó házat vagy lakást keresek.
Tel. 06-30-719-9988.

Pismányi, déli fekvésû, összköz-
mûves építési telek 19,8 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-20-341-4585.

Tahiban 120 nm-es ház 120 nm-
es pincével, beépíthetõ tetõtér-
rel, 200 nöl-es telekkel eladó,
vagy szentendrei kisebb házra,
öröklakásra cserélném. Ár: 29
millió Ft-ért. Tel. (26) 385-387.

Szentendre egyik legszebb
részén, aszfaltozott utcában 90
nöl-es, összközmûves telek 12
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
605-7199.

A Bükkös-patak mellett 400 nm-
es telekrész építési tervekkel
eladó. Ár: 14,5 millió Ft. Tel. 06-
20-527-2755.

OKTATÁS

Türelmes nyelvtanár angol- és
spanyoltanítást vállal, minden
szinten. Tel. 06-70-504-2380.

Vidám francia órák. Kezdõtõl a
nyelvvizsgáig. Tel. 06-30-999-
9171.

Matematikából magyar- és
németnyelvû tankönyvekhez kor-
repetálást vállalok. Tel. 06-30-
855-3543. 

SZOLGÁLTATÁS

Kõmûves-, ács- és egyéb
famunkák végzését vállaljuk.
Kisebb megbízásokat is szívesen
teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

Metszés, permetezés, füvesítés,
növényültetés, öntözõrendszer
reális áron, kertészmérnöktõl.
Tel. 06-20-220-3728.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, villanytûzhely és
mikrosütõ javítása sugárzás-
méréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-
9072.

Eldugult? Segítünk! A kiszál-
lás ingyenes. Tel. 06-20-917-
7555,
www.dugulaselharito.hu.

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-
241-8999.

Építkezések mûszaki ellenõrzése.
Tanácsadás energiatakarékos
épületek, passzívházak és más
építési ügyekben. Tel. 06-20-527-
2755.

TÁRSKERESÕ

VALAMI MÁS! Várja a
Dunakanyarban mûködõ
társvadász iroda, ha Ön csi-
nos Hölgy, okos Asszony,
vagy igényes Úr és vonzó
Férfi. Tel. 06-20-823-2025,
neebredjen.egyedul@
gmail.com.

EGYÉB

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

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta

Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294

E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948 Telep: 06 26/312-277

vagy 06 30/59-44-431 este 18 óra után 06 26/312-290

BYRON 
nagytestû kan, nagyon

kedves, jó kutya. Február 
17-én került a telepre

Szentlászló útról.

DANTE 
nagytestû németjuhász 

keverék kan 3-4 év körüli,
egyik fülébõl hiányzik egy

darab. Jó indulatú,
kezelhetõ. 

DOMINÓ 
középkorú ivartalanított faj-
tatiszta dalmata kan. Március

25-én került a telepre
Pomázról, a Kossuth Lajos

utcából. Nagyon jó indulatú.

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs • darus • építõanyag

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537

SZTRAKA ATTILA 
06-30-9617-789

sztraka@dunakanyar.net

Gazdasági Ellátó Szervezet Szentendre pályázatot hirdet
könyvelõi munkakör betöltésére, 
gazdasági csoportvezetõi megbízással

Pályázati feltételek: pénzügyi, gazdasági szakirányú felsõfokú 
iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett
államháztartási (költségvetési) mérlegképes könyvelõi szak-
képesítés; felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word és
Excel); magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; vagyonnyilatkozat
tétel; cselekvõképesség

Elõnyt jelent: szakirányú fõiskolai – pénzügyi, gazdasági, számviteli
– végzettség; költségvetési területen, (illetve) gazdasági vezetõi
munkakörben szerzett gyakorlat

Pályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló iratok hiteles másolatát; szakmai önéletrajzot; 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; könyvviteli szolgáltatást végzõk
nyilvántartásba vételérõl igazolást, tevékenység ellátására jogosító
engedélyt

Feladatkör: intézmény mûködtetésével, gazdálkodásával kapcso-
latos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása

Juttatások: közalkalmazotti kinevezés, jogállására, illetményére és
juttatásaira a Közalkalmazottak jogállásáról szóló kormányrendelet-
ben foglaltak az irányadók.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázat benyújtása: Gazdasági Ellátó Szervezet – Szentendre,
Kálvária út 18. E-mail: borbala@dunakanyar.net

Pályázat benyújtásának határideje: április 18.
Pályázat elbírálásának határideje:április 30.
Állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: május 3.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a (26) 311-624; 500-
624-es telefonszámon Szabóné Klement Borbála igazgatónál



ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Április 9. péntek 18 óra
A VEZETÉS ÉS A
SZERVEZETI ÉLET SPIRI-
TUÁLIS ÉS MAGYAR
GYÖKEREI
Farkas Gábor elõadása

Április 16. péntek 18 óra
EGY KUN BUDÁN ÉS
PESTEN
Gubcsi Lajos regényének bemu-
tatója

Dunaparti
Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A.

Április 15. csütörtök 
18 óra
A PILIS MÉLYE, PILIS 
TETEJE – A PÁLOS REND
címmel Benyák Attila 
barlang- és Piliskutató vetítéses
elõadása
Belépõdíj: 500 Ft

Dalmát Pince
Bartók Béla út 6.

Április 6. kedd 19 óra
ÁZSIA PÉNTEK – KEDDI
KÜLÖNKIADÁS!
DÉL-INDIA I. 
vetítettképes úti beszámoló
Fehrentheil Henriette elõdása

Április 9. péntek 19 óra
ÁZSIA PÉNTEK – PÉNTEKEN!
DÉL-INDIA II.
vetítettképes úti beszámoló
Fehrentheil Henriette elõadása

KIÁLLÍTÁS
Dalmát Kávézó
Bartók Béla u. 8.

/MANENS /SPEKTÍVÁK
Regõs Bence fotográfiái
Megtekinthetõ: április 5-ig

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.

ILOSVAI VARGA ISTVÁN
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ hétfõ és kedd
kivételével naponta 10-tõl 18
óráig

MûvészetMalom
Bogdányi út 32.
CSÍKSZENTMIHÁLYI
RÓBERT 
ÉLETMÛ KIÁLLÍTÁSA
Nyitva május 30-ig, hétfõ

kivételével naponta 10-18 óráig

Café Rodin Galéria
Ady Endre út 6.
KITEKINTÉS – ERNST
OLDENBURG 
Megtekinthetõ: április 25-ig

Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
PÁRIZS – BUDAPEST –
SZENTENDRE
A kiállítás nyitva: április 25-ig

KONCERT

DMH Barlang
Duna-korzó 11/A

Április 2. péntek 20 óra
ELEVENPONT KONCERT: 
STILL ALIVE, KARST,
ZAJFORRÁS zenekarok
részvételével.
Belépõ: 400 Ft

Április 6. kedd 19 óra
JAZZ KLUB – BORBÉLY
MÛHELY
Vendég: Sipos Mihály – hegedû
(Muzsikás együttes)
Belépõjegy: 600 Ft 

GYEREKEKNEK

Püspökmajor lakótelepi
klubkönyvtár
Hamvas Béla.u. 4.

Április 3. szombat, 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés, húsvéti ajándékok
készítése. Fõtt vagy kifújt tojást
hozzatok! A játszóház ingyenes!

PROGRAM
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P'ART
MOZI

Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, 
diák: 650 Ft 

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

április 8-án csütörtökön
délután 6 órakor
Duna P’Art Filmklub
SZERELMES FRANCIÁK 
A FILMMÛVÉSZETBEN
9 részes sorozat
A SZUKA (La chienne)
fekete-fehér, feliratos, francia
filmdráma, 105 perc, 1931
rendezõ: Jean Renoir
szereplõ(k): Michel Simon
(Maurice Legrand) Janie Marese
(Lucienne Pelletier) Magdeleine
Bérubet
(Adele) Max Dalban (Bernard)
Georges Flamant (Andre „Dede”
Govain)
Bevezetõt mond és a film után
elemzõ beszélgetésre invitál:
Tanner Gábor a Filmkultúra
szerkesztõje

április 9-én pénteken
délután 6 órakor
MUZSIKUSPORTRÉK Halmos
Béla népzene kutató népzene
történeti elõadás sorozata
SZÓL A KAKAS MÁR
rendezõ: Szomjas György
(Belépõjegy: 600 Ft)

MOZIMÛSOR

április 2. péntek
17:00 41. MFSZ.
FELNÕTTFILM (10’),
BÁDOGVÁROS (27’), 
KOCSONYAEMBER (16’)
CATHRINE MAGÁNÉLETE
18:30 41. MFSZ.
KÖNTÖRFALAK (80’) kh.:16
20:00 SZINGLIK
ÉJSZAKÁJA (95’) kh.:12

április 3. szombat
14:00 A HERCEGNÕ ÉS A
BÉKA (97’)
15:45 NAPKIRÁLYNÕ (85’)
17:30 SZINGLIK
ÉJSZAKÁJA (95’) kh.:12
19:15 EGYSZERÛEN 
BONYOLULT (121’) kh.:12

április 4. vasárnap
14:00 A HERCEGNÕ ÉS A
BÉKA (97’)
15:45 NAPKIRÁLYNÕ (85’)
17:30 DOCTOR PARNAS-
SUS (122’) kh.:12
19:45 EGYSZERÛEN 
BONYOLULT (121’) kh.:12

április 5. hétfõ
16.00 A HERCEGNÕ 
ÉS A BÉKA (97’)
17:45 EMIL ÉS A
DETEKTÍVEK (107’)
19:30 VARGA KATALIN
BALLADÁJA (82’) kh.:16

április 6. kedd
17:00 HUNKY BLUES – AZ
AMERIKAI ÁLOM (100’)
18:45 KÖNTÖRFALAK (80’)
kh.:16

20:00 SZINGLIK
ÉJSZAKÁJA (95’) kh.:12

április 7. szerda
18:00 VARGA KATALIN
BALLADÁJA (82’) kh.:16
19:30 EGYSZERÛEN 
BONYOLULT (121’) kh.:12

április 8. csütörtök
SZERELMES FRANCIÁK 
A FILMMÛVÉSZETBEN
18:00 A SZUKA (105’)
20:00 MILAREPA (90’) kh.:
B.A. (DVD)

április 9. péntek
17:00 ÁRVA MAGYAROK
FÖLDJÉN: KOLOZSVÁR
18:00 A HETEDIK KÖR (107’)
kh.:16
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK:
SZÓL A KAKAS MÁR (30’ ) 
20:00 VALENTIN NAP (125’)
kh.:12

április 10. szombat
15:00 VILLÁMTOLVAJ –
PERCY JACKSON ÉS AZ
OLIMPOSZIAK (121’) kh.:12
17:15 KILENC (112’) kh.:12
19:30 VALENTIN NAP (125’)
kh.:12

április 11. vasárnap
14:00 VILLÁMTOLVAJ –
PERCY JACKSON ÉS AZ
OLIMPOSZIAK (121’) kh.:12
16:00 EMIL ÉS A
DETEKTÍVEK (107’)
18:00 KÖLTÉSZET NAPJA:
CSEH TAMÁS FILM (85’)
DVD
19:30 VALENTIN NAP (125’)

Jótékony célú hangverseny

A Szentendrei Ferences Gimnázium Öregdiákjainak
Országos Egyesülete és a Szentendrei Református
Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület idén második 
alkalommal rendezi közös, jótékony célú hangversenyét
a két gimnázium javára. Az esemény fõvédnöke dr. Dietz
Ferenc polgármester. A rendezõk szeretettel várnak min-
den egykori diákot, a mostani és jövõbeni tanulók hoz-
zátartozóit és minden érdeklõdõt, akinek szívügye a két
egyházi gimnázium sorsa a Ferences Gimnázium sport-
csarnokába (Áprily tér 2.) április 10-én, szombaton 18
órakor. A koncert után szeretetvendégség lesz az iskola
étkezõjében. Belépõdíj nincs, az önkéntes adományokat
a két iskola között osztják el.

Gyermekhangverseny

Április 7-én, szerdán 9.45-tõl Kikelet címmel gyer-
mekhangverseny lesz babáknak és családjuknak a
zenebölcsi foglalkozás keretén belül. A koncerten olyan
ifjú tehetségek szerepelnek, akik a Zeneházban kezdték
„pályafutásukat”. Ezen a napon 9-tõl nem lesz zene-
bölcsi és 10.30-tól zeneovi, mindenkit 9.45-re, a hang-
versenyre várok! 
Bokorné Forró Ágnes, 06-30-50-3444, www.zenebol-
csi.hupont.hu, sziazenehaz@ freemail.hu.

Húsvét hajnali istentisztelet

A Szentendrei Evangélikus Egyházközség szeretettel
vár mindenkit a Jézus feltámadását ünneplõ Húsvét
hajnali istentiszteletre, amelyet április 4-én (vasár-
nap), hajnal 5 órakor tartunk a szentendrei evangé-
likus templomban (Bükkös part 2). A sötétben kezdõdõ
liturgia 5-6. századi himnuszok éneklésével kezdõdik,
majd a húsvéti fény szétosztásával élhetjük át a feltá-
madott Jézus dicsõségének jelenlétét. Istentiszteletünk
felnõtt keresztelõvel és konfirmációval folytatódik,
majd úrvacsoraosztással fejezõdik be. Közös húsvéti
reggelinkre mindenkit hívogatunk.

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Ne féljetek!

Ne féljetek! címmel rendez kiállítást április 11. és
május 30. között a szentendrei katolikus egyház-
község II. János Pál pápa születésének 90. évfordulója
alkalmából. A kiállítás szeretné megmutatni, hogy a
lengyel pápa minden generáció pápája volt, így a ren-
dezvénysorozat programjai is ezt szolgálják: a legfiata-
labbtól a legidõsebbig mindenkit várnak a szervezõk.
A kiállításnak a Kolping család mozgalom szentendrei
közössége adta a helyszínt a Szentendre belvárosában
található kis utcában. Az összeállításban több típusú
anyag is megtalálható lesz: a számos fotón túl újságok,
könyvek, egyéb kiadványok, videóanyagok, írások a
pápáról és a pápától ugyanúgy kiállításra kerülnek,
mint az egyéb, a pápához kapcsolódó tárgyak, szemé-
lyes emlékek. 
További információ és a programok részletei a program
hivatalos Facebook oldalán, a www.facebook.com/
nefeljetek oldalon olvasható, ahová minden csatlakozni
vágyót szeretettel várnak.
A kiállítás ingyenesen látogatható, minden nap 10–18
óra között.
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Kézilabda
A hétvégén a nagyon jó játékerõt
képviselõ Gyõr csapatát fogadta
a Szentendre NB I/B-s kézilabda-
csapat. Az elõjelek nem voltak
kedvezõek, hiszen a csapat két
meghatározó embere: Hajdu
(sérülés miatt) és Duzsi (családi
okok miatt) nem tudott játszani.
Az ellenfél a tabella elsõ felében
foglal helyet, kiemelt városi
támogatást élvez (évi 50 millió
forintot), vagyis esélyesként
érkezett városunkba. A nagy
számban jelen lévõ szurkolók
óriási mérkõzést, nagy küzdel-
met láthattak, ahol az esélyte-
lenebb hazaiak bravúros
játékkal nyertek. Ezen a napon
is öröm volt szentendreinek
lenni. 
A mérkõzés elsõ felében a szent-
endrei csapat vezetett, majd a
második félidõ elején Gyõr
átvette a vezetést, és 3-4 gólos
elõnyre tett szert. Ekkor követ-
kezett egy bravúros véghajrá:
fiaink egymást felülmúlva
küzdöttek, így megfordították az
állást és háromgólos gyõzelmet
arattak.

Eredmény
Szentendre – Gyõri ETO 36-33
(15-16)

Legjobb góllövõk: Soproni 9,
Földi 5, Boros 4, Nagy 4, 
Perényi 4.

Következõ hétvégén Ajkára
utazik a csapat, ez a a mérkõzés
nyerhetõ, majd következõ hat
fordulóban hazai pályán játszik
a csapat.

PÁRTOLÓ 
TAGSÁGI IGAZOLVÁNY

A kézilabda-csapat nehéz 
anyagi helyzetén a csapat
vezetése pártoló tagsági 

igazolványok kiadásával kíván
segíteni, melyek ingyenes

belépést biztosítanak 
a meccsekre, illetve rendszeres
információkat adnak a csapat

helyzetérõl. 
A bronz fokozatú 5000 Ft-ért, 

az ezüst 10 ezer forintért, 
az arany fokozatú 20 ezer Ft-

ért vásárolható meg.
További információ: 

Tóth Lajos, 06-20-585-4055

– A legfontosabb számunkra,
hogy az uszodát és szabadidõ-
központot a szentendreiek ma-
gukénak érezzék, s mindennap-
jaik részévé váljon. „Mátyás
királyként” néha elvegyülök a
látogatók között és beszélgetek
velük, mert tudnunk kell, hogy a
hozzánk érkezõk mennyire elé-
gettek szolgáltatásainkkal,
programjainkkal, mit szeretné-
nek még, hogy megvalósuljon.
Legutóbb nyugdíjasok mondták,
hogy szeretnek ide jönni, fontos
számukra a napi testedzés,
úszás, és észrevették a pozitív
változást, amit pár hónappal
ezelõtt elindítottunk.

– További kedvezményeket
kínálunk április 1-jétõl. A
nemrég bevezetett kedvezõ árú
belépõárak nem változnak, és
plusz órákat adunk a bent
tartózkodáshoz, és további
kedvezmények lesznek diákok-
nak, nyugdíjasoknak. 
Bérleteink 40 napig lesznek
érvényesek, s bevezetjük a
családi jegyet.

– A közelgõ húsvéti ünnepekre
számos programmal készü-
lünk, elsõsorban a gyermekek
részére a Vizes Nyolcasban
található játszóházban, de a fel-
nõttek és a fiatalok is meg-
találják majd a nekik tetszõ
kikapcsolódási lehetõséget.

HÚSVÉT VASÁRNAP
• nyuszisimogató, kézmûves
programok, aszfaltrajz-verseny
nyereményekért

MÁJUS 1.
• nyílt napot tartunk egyéves
születésnapunk alkalmából; 
• bérletvásárlási akciót hirde-
tünk ajándékokkal

GYERMEKNAP
• gazdag programokkal várjuk a
gyerekeket

NYÁRI SZÜNIDÕ
• úszótáborokat szervezünk a
KÓPÉ, Turbó úszósuli, a Hon-
véd-Kossuth SE együttmûkö-
désével

Az uszoda szolgáltatásiról,
kedvezményeirõl, aktuális
programjairól weblapunkon
tájékozódhatnak az érdeklõdõk:
www.v-8.hu

• A teremgarázsban az elsõ óra
ingyenes, és utána is mindössze
100 Ft/ óra díj ellenében parkol-
hatnak a vendégek.
• Nagyon ügyelünk arra, hogy
mindig legyen szabad úszósáv,
bármikor is érkeznek meg hoz-
zánk vendégeink.
• Több foglalkozást indítottunk,
melyek nagyon közkedveltek –
baba-mama úszás, aquafitness
–, most indítjuk újra a gyermek-
és felnõtt úszásoktatást, vízi-
labdát stb.
• Kapcsolódó wellness szolgál-
tatásainkat – masszázs, sza-
unák (infra, bio, finn), aroma-
kabin, jégkamra, gõzkabin, él-
ményzuhany – vendégeink ked-
vezõ áron vehetik igénybe.

• játszóházunkban vendégeink
kedvezményes áron bízhatják
gyermekeiket szakképzett kol-
légáinkra.

Szabadidõközpontunkban
több szolgáltatásra 

keresünk még partnereket:
kiadó az étterem, a sörözõ-
bowling, az elõtérben lévõ
üzlethelyiség és a kávézó

(Tájékoztatás: Lontai Tamás
marketingvezetõ)

Szeretnénk egy pezsgõ, aktív
szabadidõs központtá válni,
ezért mindent megteszünk, hogy
vendégeink jól érezzék itt ma-
gukat. 

Várjuk Önöket – látogassanak el
hozzánk!

Vizes Nyolcas Uszoda 
és Szabadidõközpont
Szentendre, Kálvária út 16/C
Tel. (26) 300-200 
email: info@v-8.hu

-MI-

Megújuló V8
Lontai Tamást, a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpont
nemrég kinevezett marketing vezetõjét az uszoda új szol-
gáltatásairól faggattuk.


