VÁROS
Lomtalanítás

Tisztelt Ebtulajdonosok!

A Városi Szolgáltató Zrt. alkalmi
háztartási hulladék-lomtalanítást
végez az alábbi ütemezés szerint

Ez évben is március-április hónap a kötelezõ
veszettség elleni oltások kampányidõszaka.

I. ütem: április 24..
Körzet: Püspökmajor lakótelep és környéke
(László telep – Kovács L.u. – Dunakanyar
krt. – Vasúti Villasor által határolt terület)

Ezen idõszakban
Állatkórházunkban a tömegoltások
helyén érvényes 3500 Ft-os áron oltjuk
kedvenceit!
Bizonyára hallottak a kutyák mikrochippel
való megjelölésének kiemelt fontosságáról is,
és az ivartalanítás egyéni és környezeti
hasznait sem kell bemutatni.
Oltassa be, jelöltesse életre szólóan
microchippel (csak egy injekció)
és ivartalaníttassa kedvencét
kedvezményesen Állatkórházunkban.
A három szolgáltatás együttes igénybevétele
esetén 25%-os kedvezmény érhetõ el
(a munkadíjakra vonatkozóan).
Érdeklõdjön az Állatkórház recepcióján
(Római sánc u. 2/B) vagy telefonon:
dr. Szolnoki János, 06-30-937-0863,
(26) 317-532; dr. Schumicky Gábor,
06-30-415-9060, (26) 314-287, vagy
az interneten: www.hegyvidekiklin.fw.hu

II. ütem: május 8.
Körzet: Boldogtanya – Petyina –
Tyúkosdûlõ – Papsziget – Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady Endre út
III. ütem: május 15.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna
által határolt terület), Pannónia telep
(Vasúti Villasor – Pannónia u. – Telep u. –
Dera patak által határolt terület)
IV. ütem: május 29.
Körzet: Pismány (Sztaravodai út –
Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos
sétány által határolt terület)
V. ütem: június 5.
Körzet: Izbég (Bükköspart – Füzespark –
Vasvári ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu
által határolt terület)
A lomtalanítás során a nagydarabos hulladék
mellett kihelyezhetõ zöldhulladék is, zsákokba
téve!Egyéb(nem nagydarabos)hulladékot nem
szabad kihelyezni zsákba,és a Városi Szolgáltató
Zrt.nem is szállítja el azokat! A kerti zöldhulladék
hulladékudvarunkba ingyenesen behozható,
melyrõl bõvebben a szemétszállítási számla mellé
csatolt Hulladék Híradóból tájékozódhat.
Kérjük, hogy a lomot legkésõbb az ütemtervnek
megfelelõen, szombaton 9 óráig helyezzék ki.
A késve kihelyezett lomot nem áll módunkban
összegyûjteni.
További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026

ÚJ HELYEN A RENDELÕ
Dr. Kovács Zoltán állatorvos rendelésének
a helye megváltozott!
Új cím: Dunapart Állatorvosi Rendelõ,
Leányfalu, Móricz Zs. út 22.
(közel a Határcsárdához)
Nyitva: hétköznap 9-12 és 15-19-ig,
szombaton 9-12-ig, tel. (26) 381-790
Mobil és ügyeleti telefon: 06-30-954-3192

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 ünnepségen mely személyek vehetik át a Szentendre Város
Díszpolgára Címet és a Pro Urbe Emlékérmeket.
Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozható
– a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentõs, kiemelkedõ
munkájával vagy életmûvével mind a városon belül,
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult
Szentendre város jó hírének öregbítéséhez.
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak
a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a
város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport,
a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedõ eredményt értek el.
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 szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal
ügyfélszolgálatán átvehetõ vagy a www.szentendre.hu honlapról letölthetõ adatlapon.
A javaslatokat e-mailben is el lehet küldeni
a nyolczas@ph.szentendre.hu címre.
További info: Nyolczas Csabáné, (26) 503-365

Eladó ingatlanok
Kiadó:
Szentendrei Új Közmûvelôdési,
Kulturális és Városmarketing
Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
felelôs kiadó:
Závodszky Zoltán igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

HRSZ

m2

Bruttó ár/m2 JELLEMZÕI

Vesszõ utca

6723

4549

10 500 Ft

Tegez utca
Tegez utca
Tegez utca
Tegez utca
Barackos út

6758
6754
6756
6757
6995

2165
800
4716
1763
7146

11 000 Ft
11 000 Ft
11 000 Ft
11 000 Ft
11 200 Ft

Barackos u. és a
Tegez u.
találkozása

6996

1515

11 200 Ft

Nyerges utcától déli irányban, enyhén
lejtõs területen található.
Legnagyobb beépíthetõség 10%.
Közmûvek a Tegez utcáról és a
Nyerges utcáról is beköthetõek.

Barackos u. és a
Tegez u.
találkozása

6698

6258

11 200 Ft

Nyerges utcától déli irányban, enyhén
lejtõs területen található.
Legnagyobb beépíthetõség 10%.
Közmûvek a Tegez utcáról és a
Nyerges utcáról is beköthetõek

Õzláb utca

7100/7

Index: PFH/88/1987
ISSN 0239-068X
www.szevi.hu

2

985

10 204 Ft

Belterületi üdülõtelkek. Legnagyobb
beépíthetõség 10%. Villany, víz és
gáz a közelben.

Belterületi üdülõtelek. Pismányban
a Tegez u. és a Barackos út
találkozásánál. Örök panorámás.

Pismányban a Cseresznyés útról
nyíló Õzláb utcában aszfaltúton
megközelíthetõ panorámás belterületi. üdülõtelek Az utcáról a
közmûvek beköthetõek. Legnagyobb
beépíthetõség 10%.

Tájékoztatásul közöljük: A 20 millió forint alatti ingatlanokat versenytárgyalás útján értékesítjük, a 20 millió
felettieket pályázat útján. Érdeklõdni lehet: (26) 503-351.
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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

CÍM

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold

SOS

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 Gyógyszertár, 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

VÁROS

Választás
2010
Térségünkben az alábbi képviselõjelöltekre 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

Tisztelt
Választópolgárok!
Az országgyûlési képviselõk választására
2010. április 11-én és április 25-én
kerül sor. A választás kapcsán szeretném
a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.
1. A választáson való részvétel feltétele a
személyazonosságot és a lakcímet igazoló
érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a
lakcímét a következõ érvényes igazolványok 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 személyi
igazolványt.
2. Szavazás házasságkötés miatti névváltozás esetén
Felhívom azon T. Választópolgárok
figyelmét, akik házasságkötés miatt változtatták meg születési nevüket, azonban ezt
az érvényes okmányaikon nem vezettették
át, az országgyûlési képviselõ választáson
szavazni a személyazonosságot és a
lakcímet igazoló érvényes igazolványok
valamint a házassági anyakönyvi kivonat
bemutatásával tudnak.
3. Mozgóurna kérés
Ha a 2010. április 11-ére és április 25-ére
kitûzött országgyûlési képviselõ választás
napjain valamely választópolgár
mozgásában gátolt, kérésére –
Magyarországon – mozgóurna igénybevételével szavazhat.
Mozgóurna iránti igényét csak a
választópolgár és csak írásban kérheti
(neve, lakcíme, személyi száma, ha tudja a
szavazókör számát, ha a lakcímétõl eltér a
tartózkodási helye) a szavazás 1. fordulója
elõtt 2010. április 10-én 16.00 óráig a
Helyi Választási Irodán,a szavazás napján
a lakhely szerinti szavazókörben,
a szavazás 2. fordulója elõtt 2010. április
24-én 16.00 óráig a Helyi Választási
Irodán, a szavazás napján a lakhely szerinti
szavazókörben írásban adatai pontos
feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben.
FONTOS SZABÁLY, hogy aki igazolással
rendelkezik és mozgóurnával szeretne
szavazni, csak a kijelölt szavazókörben,
azaz 3. számú szavazókörben (Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola,
Szentendre, Római Sánc köz 1.) jelentheti
be, mert csak ebbõl a szavazókörbõl tud
hozzá a szavazatszámláló bizottság két
tagja mozgóurnával kimenni.
Kérjük, hogy mozgó-urna igényüket a
szavazás napján olyan idõpontban
jelentsék be, (lehetõleg 16.00 óráig), hogy
a szavazatszámláló bizottság 2 tagja még
ki tudjon menni Önökhöz szavazatuk leadása érdekében, a szavazás lezárását
(19.00 óra) megelõzõen.
Az országgyûlési képviselõ választás
során, a Pest Megye 11. számú
Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda (OEVI) mellett az
Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság (röviden: OEVB)
mûködik.
Az OEVB székhelye, és elérhetõségei:
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala
cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Holokauszt-emléknap
A hagyományokhoz híven idén
április 16-án is megemlékeznek a
Holokauszt emléknapján a Szentendrérõl elhurcolt és meggyilkolt
zsidó mártírokról. A Petõfi utcában lévõ egykori zsidó iskola és
zsinagóga helyén lévõ épület falán
elhelyezett emléktábla koszorúzása mellett egy másik táblát is
felavatnak dr. Kesserû Kálmán, a
szentendrei járás egykori fõszolgabírája emlékére, aki „a vészkorszak alatt pártfogolta az üldözötteket“. A koszorúzással egybekötött emléktábla-avatás április
16-án, pénteken 11 órakor lesz.

Megkezdõdhet
a Castrum fejlesztése
A Pest Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének március 26-án
meghozott határozata értelmében
együttmûködési megállapodásra
lép Szentendre városával, valamint a CEFAM Hungary Kft.-vel,
mint szakmai fejlesztõvel, a
szentendrei római Castrum (Ulcisia Castra) területének hasznosítása céljából.
Az együttmûködés azért vált lehetségessé, mert a hosszas egyeztetéseket és gondos elõkészítést
követõen egy olyan koncepció
került kidolgozásra, amely valamennyi fél érdekeit figyelembe
veszi, különös tekintettel a védett
régészeti örökség és Szentendre
arculatának megõrzésére. E koncepció értelmében a felek egy kifejezetten egyedi összetételû fejlesztés tervezetét támogatják,
mely az idegenforgalmi létesítmények és szolgáltatások, a közintézményi funkciót betöltõ ingatlanok, az infrastrukturális fejlesztések, valamint a közterek
kialakításának módja, összetétele
és profilja révén megalapozott, és
ígéretes tervnek tekinthetõ.

A polgármester naplója
Április 9. (péntek)
17.00 SZSZB eskütétele

Április 10. (szombat)
11.00 SZSZB eskütétele
18.00 Fõvédnökség a Ferences
és Református Gimnázium
jótékonysági hangversenyén

Április 13. (kedd)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
13.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
16.00 Szentendrei Új Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés
18.00 Szentendre Sajtótörténete
címû könyv bemutatója a PMK-ban

Április 14. (szerda)
14.00 Evangélikus óvodáról
egyeztetés
15.00 Mûemlékvédelmi
Konferenciáról egyeztetés a
Francia Nagykövetség munkatársaival

Április 15. (csütörtök)
11.00 ELMÜ képviselõjével
városi témákban egyeztetés
12.00 Duna-parti fejlesztésrõl
megbeszélés Vadász Györggyel
13.00 „A mi kis városunk” projektindító TV-felvételrõl
megbeszélés

ÁPRILISI SZÜLETÉSNAP
27 ÉVES A MÁTÉ FOTÓ-OPTIKA
27% kedvezmény KOMPLETT szemüveg
vásárlása esetén, meghatározott lencsékkel.

Tel.: 26/503-365
Fax.: 26/310-726
DR. MOLNÁR ILDIKÓ
OEVI vezetõje

Fényre sötétedõ lencséink akár 10 000 Ft-tal
olcsóbban.*

Ingyenes látásvizsgálat!

*További részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben az akcióidõtartama alatt: április 1–30-ig

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 Gyülekezet

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE,

Sztaravodai u. 54.
Tel. 26/311-841, fax. 26/315-844
info@matefotooptika.hu www.matefotooptika.hu
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HÍREK

Tovább keresik
a köztemetõ építõjét
Beérkezett ajánlat hiányában érvénytelennek nyilvánította a városvezetés az új köztemetõ létesítésére kiírt közbeszerzési eljárást.
A munkálatok haladéktalan megkezdése érdekében ugyanakkor
közbeszerzési eljárást indítottak
tereprendezési munkára és kerítés
építésére. A jelenlegi új köztemetõt üzemeltetõ cég észrevételeinek figyelembe vételével a mielõbbi megvalósulást elõsegítõ
felajánlási, támogatási formákon
is gondolkodnak a hivatalban. A
nemzetközi elismerésben részesült tervek alapján létrehozandó
temetõt a majdani üzemeltetõ
legfeljebb 49 évre kaphatná koncesszióba.

Közoktatási
megállapodás
A képviselõ-testület december 17én úgy döntött, hogy a Waldorf
Alapítvány részére óvodaépítés
céljából egy külterületi ingatlanból 2400 négyzetméter területet ajánl fel. Támogatta a terület
átminõsítését, és 20 000 000 Ft
ellenérték fejében történõ értékesítését a Waldorf Alapítvány részére, amelyen az Alapítvány
köteles 66 férõhelyes óvodát létesíteni, és legalább 15 évig mûködtetni azzal, hogy a szentendrei
gyermekek aránya legalább 80%
legyen, és Szentendre Város Önkormányzata javára elõvásárlási
jogot jegyezzenek be az ingatlannyilvántartásba. A március 11-én
elfogadott közoktatási megállapodás keretei között a nevelés és
oktatás a gyermekek, tanulók
számára ingyenessé válik, továbbá a gyermekek, tanulók felvételére alkalmazni kell ugyanazo-

4

kat a szabályokat, amelyek a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézményekre vonatkoznak. A Waldorf Alapítvány vállalta, hogy kiegészítõ támogatásra
nem tart igényt, az óvodai nevelést saját forrásaiból biztosítja.

Volánbusz-beszámoló
Nem fogadták el a városatyák a
Volánbusz Zrt. beszámolóját,
amely a helyi autóbusz-közlekedés ellátásáról szól. A társaság
minden év március 31-ig köteles
elkészíteni az elõzõ évi beszámolót, amelynek tartalmaznia
kell az indított járatok számát, a
kilométer-teljesítményt, a bevételekrõl készített részletes kimutatást, az üzemeltetett autóbuszok adatait, a késett és kimaradt
járatok számát, valamint az utaspanaszokról készített tájékoztatót. A cég tavaly nem tett eleget a
feladatnak, és a képviselõk megítélése szerint az idei anyag
összeállítása is hagyott maga
mögött kívánnivalót, ezért határozat formájában szólították fel a
Volánbuszt, hogy ismételten nyújtsa be az anyagot a testület elé.

Nem áprilisi tréfa
Április 1-jével hetven frissen
végzett rendõr kezdte meg szolgálatát a Pest Megyei Rendõrfõkapitányság berkein belül. A
Rendészeti Szakközépiskolából
most kikerült pályakezdõk a
fõkapitányság tizenhárom kapitányságán, köztük Szentendrén
kezdik meg munkájukat, elsõsorban közrendvédelmi területen. Az
április 1-jén tartott ünnepélyes
kibocsátó rendezvényen Dr. Ármós Sándor rendõr dandártábornok, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje köszöntötte az
új kollégákat, bemutatta a fõkapitányságot.
-BT-
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szentendrei Sportcélú Kft.
pályázatot ír ki a szentendrei
8503 helyrajzi számú ingatlan
(baseball-pálya és gyár közötti
terület) sportcélú
hasznosítására
Konstrukció: A nyertes pályázó
saját költségén az önkormányzat
tulajdonában és a Szentendrei
Sportcélú Kft. üzemeltetésében
lévõ területre sportpályát épít
(labdarúgás, tenisz, baseball,
strandröplabda, stb.), majd azt
üzemelteti. A vállalkozó a kivitelezést követõen havonta bérleti
díjat fizet a Sportcélú Kft.-nek. Az
üzemeltetés idõtartama legfeljebb
10 év. A futamidõ végén az önkormányzatot vételi jog illeti meg
jelképes, 1 Ft-os maradványértéken a pályára és tartozékaira.
Amennyiben a pálya a futamidõ
végén rendeltetésszerû használatra alkalmatlan, akkor az üzemeltetõ az önkormányzat felhívására
köteles a pályát és alépítményeit
saját költségen elbontani és az
eredeti állapotot helyreállítani. A
futamidõ végén beruházónak lehetõség van a pálya visszabérlésére.

Ajánlattételi határidõ: április 26.
10 óra
Ajánlatok bontása: április 26. 10
órakor történik
Elsõ tárgyalás idõpontja: április
28. 10 óra, Városház tér 3. I. emelet, kistárgyaló.
Kivitelezés idõtartama: legfeljebb
90 nap
Bírálati szempontrendszer:
1. Részszempont: a nyertes pályázó által fizetendõ havi bérleti
díj bruttó Ft-ban megadva (súlyszám: 10)
2. Részszempont: A legfeljebb 10
évhez képest rövidebb szerzõdéses idõtartam (súlyszám: 6)
Az ajánlathoz csatolandó: • ajánlati nyilatkozat a bírálati szempontrendszerre vonatkozó megajánlásokkal • a kivitelezés mûszaki tartalma, látványterve és
ütemterve • az üzemeltetés megvalósítási koncepciója • az ajánlattevõ cégkivonata • az ajánlattevõ képviselõjének aláírási címpéldánya • szerzõdés tervezet
A hiánypótlás egy alkalommal,
teljes körben lehetséges.

1000 ÉV+

Szentendrei óvodások és iskolások történelmi
kosztümös felvonulása a Fõ téren

Barcsay iskola tanulói az 1956-os eseményeket mutatták be

Szentendre Város Óvoda Intézményei bemutatják a Pilis növény- és állatvilágát

árcius 27-én a délelõtti órákban gyereksereg és szüleik gyülekeztek városunk Fõ terén.
A város óvodásai és iskolásai a Szentendrei Tavaszi Fesztivál keretében Szentendre 1000
éves történelmét és hagyományait felvonultató mûsort adtak. „Most már tudjátok, milyen
volt az õsidõkben Szentendre? Ez a kis város itt a Duna jobb partján? Boldog volt, hisz sok
adomány jutott neki: gyönyörû táj, gazdagság, jó bor, pompás víz.” – így kezdõdött a mûsor
Kertész József narrátor szavaival.
Elsõként a szentendrei óvodások mutatták be a Pilis állat- és növényvilágát. Ezt követõen az
Izbégi Általános Iskola tanulói a római korba kalauzolták a nézõket. A szentendrei Református
Gimnázium diákjai a honfoglalás korából adtak ízelítõt:
honfoglalás kori ruházat, fegyverzet elevenedett meg a
színpadon. A Szent András Általános Iskola elõadása
Szent István korát idézte, István király udvartartásával,
a megkoronázás ünnepségével, az egyházi adománylevél
átadásával. A Barcsay Jenõ Általános Iskola 4/C osztályos tanulói egy Mátyás korabeli reneszánsz táncot
adtak elõ. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium a török kor jellegzetességeit mutatta be a közönségnek. A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
diákjai a középkori céhek és iparûzõk életébe engedtek
bepillantást. A gyerekek jelmezben, cégérekkel vonultak
A Szent András Általános Iskola diákjai
a színpadra, a „kereskedõk” e közben mézeskalácsot
– István királlyá koronázása c. jelenete
kínáltak. A Templomdombi Általános Iskola szerb néptáncot mutatott be, az iskola minden osztálya részt vett a bemutatón. Az AGY Tanoda tanulói
dalmát népszokásokhoz hûen lelocsolták Dodolát, majd vízre bocsátották Nepomuki Szent János
szobrát. A Barcsay Iskola felsõ tagozatos tanulói 1956-os események bemutatásával zárták a
felvonulást.
Dr. Dietz Ferenc polgármester megköszönte a felkészítõ pedagógusok áldozatos munkáját, a gyermekek aktív közremûködését, a szülõk segítségét a jelmezek elkészítésében, Kertész Józsefnek a
Az Izbégi Általános Iskola 5. b osztályos tanulói
mûsor levezénylésében.

M

Szentendre római kori hangulatát idézték fel
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Szentendre
az online
médiában
DUNAKANYAR SE: BÜNTETÉS
A Magyar Labdarúgó Szövetség
„Králik József (Dunakanyar SE)
sportszakembert minden jellegû
nagypályás meccsre vonatkozóan június 30-ig szóló, mindennemû sportszakmai tevékenységre vonatkozó eltiltással büntette, mert a szentendrei csapat
hét mérkõzésen más igazolásával szerepeltetett egy játékost a
korosztályos bajnokságban” –
olvasható a Magyar Labdarúgó
Szövetség honlapján.
Ugyanakkor a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség (PMLSZ)
elnöksége egyhangúlag elfogadta Batári Csaba, az Edzõ- és
Utánpótlás-Nevelési Bizottság
elnökének írásban benyújtott
lemondását. A lemondás ténye
összefügg az említett eltiltással.
Amint a www.pmlsz.hu megjegyzi: „A személyi változás nem
volt elõzmény nélküli: Batári
Csaba még januárban számot
adott a szövetség szûk vezetésének azon ügyrõl, amelyrõl a
közelmúltban több sajtótermék
is beszámolt, és amelyben az
utánpótlásvezetõ által irányított
Dunakanyar SE sportszervezetét
a Magyar Labdarúgó Szövetség
fegyelmi bizottsága a közelmúltban elmarasztalta.” Az eset
kapcsán a PMLSZ fegyelmi
bizottsága összesen 21 büntetõpontot állapított meg a sportegyesületnek az NB II U13-as
bajnokságban szerzett eredménye terhére.
MLSZ.HU
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TÛZOLTÓSÁGI HÍREK

Súlyos sérülés a gáton
Lezuhant egy ember a pócsmegyeri gátról március
30-án. A 45 éves férfi a Hunyadi utcánál sétált a
gáton, amikor megcsúszott és leesett a lépcsõn. A
szentendrei tûzoltók a mentõk kérésére speciális
hordágy segítségével hozták fel a tízméteres mélységbõl a sérültet – tájékoztatott az esetrõl Benke
Donát tûzoltósági szóvivõ. A súlyos koponyasérüléseket szenvedett férfit ezután mentõhelikopter
szállította kórházba.
B. T.

30 hektáron pusztított a tûz
Március 24-én a kora délutáni órákban Pilisszentlászlón kigyulladt a nádas. A tûz a néhány száz
négyzetméteren égõ nádastól a feltámadó szél

gyors beavatkozásnak köszönhetõen a tûz nem terjedt tovább, s így további anyagi kár nem keletkezett. Személyi sérülés nem történt.
WESZELITS ANDRÁS
helyettes szóvivõ
Szentendrei Tûzoltóság

Funkcionalitás és kényelem után
tudásközpont

hatására gyorsan szétterjedt, és rövid idõn belül
közel 30 hektáron pusztított. Több órás megfeszített
munkával sikerült a tûz terjedését megállítani, s így
megakadályozni átterjedését az erdõre és közeli
lakóházakra. Személyi sérülés nem történt. A tûz
oltásában a szentendrei hivatásos és önkéntes
tûzoltók mellett 60 fõvárosi tûzoltó is részt vett.

Három autó égett
Április 5-én éjjel 1 óra körül Szentendrén, a Hamvas
Béla utcában kigyulladt egy Peugeot 207 típusú
személygépkocsi. A tûzoltók kiérkezésekor a gépjármû teljes terjedelmében égett. A nagy hõterhelés
miatt az elõtte álló Suzuki Sedan csomagtartója
kigyulladt, a mögötte álló Peugeot 307 személygépkocsi elején lévõ díszrács és a lámpák kiolvadtak. A
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A 2008 második féléve és 2009-es év a laktanya
kényelmi és funkcionális átalakításával telt. Korszerû irodák, hálókörletek, öltözõk, konyha és tanterem kialakítása után egy kevésbé látványos, de
annál inkább izgalmas és kihívásokkal teli feladat
megoldását tûzte ki célul parancsnokságunk. Január
elejétõl kezdve megfeszített munkával létrehoztunk
egy megyei szintû elméleti és gyakorlati képzésre
alkalmas oktatási központot. Ennek eredményeképpen március 1-jével elindult az elsõ alapfokú – négy
hónapos – OKJ-s végzettséget adó tûzoltó-tanfolyam, március 17-vel pedig egy 40 órás tûzoltóalaptanfolyam. A képzések folyamatosan az igényekhez igazodva indulnak. Az oktatást magasan
képzett, nagy gyakorlattal rendelkezõ aktív tûzoltók
végzik, ami garancia a minõségi. magas színvonalú
képzésre és a záróvizsgán a kiváló eredményre.
A 24 órás készenléti szolgálatot ellátó hivatásos és
önkéntes állomány részére ugyanezt a magas színvonalú napi képzést adjuk, hogy mindennapi mentõtûzvédelmi munkájukat magabiztosan és felelõsségteljesen tudják végezni és segíteni a bajbajutottakon.
JÁMBOR FERENC
tû. százados, parancsnok
Szentendrei Tûzoltóság

HIRDETÉS

QUI PRODEST?
2010. április 11-e sorsdöntõ nap lesz
az életünkben.
Az országgyûlési képviselõ- választások eldönthetik hazánk sorsát.
Nagy a tét, hogy a háromfejûként
(MSZP-SZDSZ-Fidesz) regnáló, de a
jelenre kétfejûre zsugorodott sárkány
(MSZP-Fidesz), vagyis az
egypártrendszer módosulatai, vagy
egy igazán alulról építkezõ nemzeti
párt (JOBBIK) ér-e el sikereket
a választásokon.
Beindult a mocskolódási hullám. Az interneten (gondola.hu) és szórólapokon képtelennél képtelenebb híresztelések jelentek
meg velem, illetve inkább a szüleimmel
kapcsolatban.
Mivel rajtam nem sikerült fogást találniuk,
ezért a szüleim becsületét próbálják meg
bemocskolni ezek a „kiváló” emberek.
Tartozom apámnak és anyámnak legalább
annyival, hogy megvédem õket ezektõl.
A hamis állítások szerint apám ÁVH-s tiszt
volt, anyám szintén ÁVH-s tiszt, és 25 évig
a Kocsigyár rettegett párttitkára,
és mindketten a kommunista diktatúra
haszonélvezõi.
Ezek az állítások minden alapot nélkülöznek,
és olyan ember becsületébe is belegázolnak,
aki már öt éve meghalt, és így
védekezésképtelen. Lehet, hogy ez a cikk
nem megfelelõ módja a védelemnek
(természetesen sajtó-helyreigazítást kértem,
rágalmazás miatt büntetõfeljelentést
tettem és személyiségi jogi pert is
indítottam, de ezek elbírálása
csak a választások után lehetséges),

ezért napokig gondolkodtam azon,
hogy mitévõ legyek. Végül úgy döntöttem,
hogy fizetett hirdetésként leközöltetem az
alábbiakat.
Egyik szülõm sem volt egyetlen napig sem
tagja az ÁVH-nak.
Édesapám 1949–1969-ig volt határõr-tiszt.
A Zrínyi Miklós katonai akadémián végzett.
1969-ben leszerelt és nyugdíjba vonulásáig
géplakatosként dolgozott a Szentendrei
Kocsigyárban. 2005-ben hunyt el.
Anyám özvegyi nyugdíja apám után
27 ezer forint, vagyis átszámolva
90 ezer forint/hó lenne ma a nyugdíja,
ha élne, mint a „kommunista rendszer
haszonélvezõjének”.
Édesanyám gyors-és gépíróként
a BM légoltalmi osztályán dolgozott
1952-ben (19 évesen) mindössze 1, azaz
nem egészen egy évig, majd mi gyerekek
(hárman vagyunk testvérek, nõvérem
1953. januárban született) születése után
1959-tõl nyugdíjáig szintén gyors- és
gépíróként a Szentendrei Kocsigyárban
dolgozott, ahol nemhogy 25 évig, de egy
napig sem volt a Kocsigyár („rettegett”)
párttitkára. A „haszonélvezet” egyébként 71
ezer Ft/hó nyugdíj.
Azt a lakást, amelyben lakik, én vásároltam
meg, mivel a honvédség 100%-os áron
és egy összegben adta csak el, szemben
a katonáknak szokásos 25%-os érték helyett,
amit ráadásul fizethettek részletekben is.
Vagyis négyszer annyiért, mint egy valóban
haszonélvezõnek.
A pártállam nem így szokta jutalmazni a
kiszolgálóit.
A megfogalmazottak túlmennek azon a
határon, amit a politikában is közszereplést
vállaló személynek el kellene viselnie.

Természetesen én is ember vagyok,
tele hibával, és ezért azt kérem a kétfejû
sárkánytól, hogy velem mérkõzzenek meg,
és ne a szüleimmel, mert ez – ismétlem –
ocsmány dolog. Hadházy Sándorral és Szabó
Imrével szemben én nem vagyok messzirõl
jött ember, nyitott könyv az életem
Szentendrén.
Én nem kívánok foglalkozni sem Hadházy,
sem Szabó szüleivel és rokonaival, kérem, se
õk, se a kampánystábjuk ne folytassa ezt a
gyakorlatot!
Szebb jövõt!
DR. FILÓ ANDRÁS
képviselõjelölt, JOBBIK

(X)
FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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V. Pest Megyei
Fuvolaverseny
Április 23-án Szentendrén, a Vujicsics Tihamér Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben kerül megrendezésre az V.
Pest Megyei Fuvolaversenyt.
Pest Megyei Fuvolaverseny
mindig nagy létszámmal
megrendezett, hagyományos megmérettetés. Minden
évben kiváló szakmai zsûrivel és
nagy érdeklõdéssel várták a megyében lévõ zeneiskolai fuvolatanárokat és növendékeiket erre a
versenyre Cegléden.
Sajnos két év óta nem került
megrendezésre ez a verseny, így
zeneiskolánk felvállalta, hogy
megszervezi, és ez által a további
szakmai fejlõdést motiválva, új
darabokat megismerve, tovább
viszi ennek a versenynek a hagyományát. Fontosnak tartjuk,
hogy a régi és az új generáció
legalább évenként találkozva,
egymást megismerve kapcsolatban maradjon, és megújulva
növendék és tanára szakmailag
fejlõdhessen.
Az idei versenyre a zsûri felkérése
már megtörtént, akik örömmel
fogadták célkitûzéseinket.
Büszkék vagyunk arra, hogy a
legnevesebb és legtapasztaltabb
fuvolatanárokat-mûvészeket sikerült ennek a rendezvénynek az
élére állítani.

A

A szakmai zsûri tagjai
• Elnök Kovács Lóránt egyetemi
tanár, Liszt-díjas, érdemes mûvész. Több alkalommal volt meghívott vendégprofesszor a tokiói
Musahino Zeneakadémián, vezetett mesterkurzusokat Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Belgiumban, Moszkvában, Ausztriában, Japánban,
Hollandiában, Görögországban és
Magyarországon, nagy nemzetközi fuvolaversenyek zsûritagja
volt Barcelonában, Párizsban,
Münchenben, Kobeban, Prágában, Lipcsében, három alkalommal zsûri elnök Budapesten.
Növendékei számos nemzetközi
verseny díjnyertesei.
• Herczegh Mária fuvolamûvésztanár. A Fõvárosi Pedagógiai
Intézet szaktanácsadója, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt tulajdonosa, Artisjus-
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díjas, Jeney-díjas, Óbuda kiváló
pedagógusa.
• Dr. Prof. Csetényi Gyula fuvolamûvész-tanár. A budapesti Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola és a
Miskolci Egyetem Zenemûvészeti
Karának tanára. Mint zsûritag
rendszeresen részt vesz a hazai
versenyek elbírálásában, de meghívást kapott nemzetközi versenyek zsûrijébe is. Évente szervezi
Baján a Pro Musica Nyári Akadémiát. A Magyar Fuvolás Társaság
elnöke, SZOT-díjas, Artisjus-díjas,
Németh László-díjas, Dopplerdíjas.
A verseny programja
9.00: Megnyitó, a sorrend
kisorsolása
9.30: I. korcsoport
11.00: Szünet
11.15:II. korcsoport
12.00: Ebédszünet
13.00: III. korcsoport
14.00: Szünet
14.15: IV. korcsoport
15.15:Szünet
15.30: V. korcsoport
16.45: Szünet
17.00: VI. korcsoport
18.00: A zsûri visszavonul
Kb.18.30,
19.00: Eredményhirdetés, utána
szakmai megbeszélés a zsûri
tagjaival
Támogatók
Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium-Budapest; Budafoki Dohnányi Zenekar
– Hollerung Gábor zeneigazgató;
Budapesti Fesztiválzenekar; Corpus Music; dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere; Editio
Musica Budapest – Sigrai László,
Falvy Márta; Magyar Állami Operaház; Magyar Fuvolás Társaság;
Mûvészetek Palotája, Budapest;
Lánczky Csaba ügyvezetõ Strook
2000 Kft., Szentendre; Lukács
Tibor festõmûvész; Páljános Ervin
szobrász- és grafikus mûvész;
Vakondnyár pólóbolt, Szentendre
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A Vujicsics Tihamér
Zeneiskola büszkeségei
Iskolánk tanulói ebben a tanévben kiemelkedõ eredményeket
értek el.
1. Ferenczy György Zongoraverseny, 2009. december 4-6.
Zongoristáink kiválóan szerepeltek: Pálya Hanna (tanára VárayMajor Zsófia), Knyazoviczki Csenge (tanára Forrai Judit) és Richter
Anna Zsófia (tanára Gaál Natália)
dicséretet kapott. Szívós Rebeka
II. díjban részesült, Karajz Júlia I
díjat kapott (mindkettõjük tanára
Gaál Natália).
I. Budapesti Gyermek és Ifjúsági
Kamarazenei Fesztivál, 2009.
december 11-13.
II. díjat kapott Mitchell Benjámin,
Ecsedy Anna, Lukács Borbála és
Németh-Buhin Octavio kamaracsoportja (tanáraik Richter Annamária, Bártfai Zoltán és Szilágyi
István). I. díjban részesült Gáspár
Blanka és Szívós Rebeka duója
(tanáraik Kerekes Katalin és Gaál
Natália). A jutalmuk, hogy 2010.
április 21-én 17 órakor felléphetnek a Mûvészetek Palotájának
Üvegtermében, és képviselik iskolánkat és városunkat.
XI. Országos Klarinétverseny,
2010. február 5-7.
Sándor Norbert II. díjat ért el (tanárai Erdõ Zoltán és Ujj Andrea).
XI. Alba Regia Kamarazenei
Verseny, 2010. február 18.
Iskolánk rendezte verseny területi
válogatójából döntõbe jutott a
Barnás Dániel, Stark János és
Tóth Szilvia alkotta trió (tanáraik
dr. Szendi Emma, Holló Judit és
Gaál Natália).
VII. Országos Czidra László Furulyaverseny, 2010. március 8.
A szentendrei területi válogatót
követõen jutottak be a budapesti
országos döntõbe Leitereg Miklós
és Pálffy András József (tanáruk
Juhász Lívia).
X. Országos Kürtverseny, 2010.
március 12-14.
A Kisújszálláson megrendezett
jubileumi kürtverseny országos
döntõjében két kürtös növendékünk képviselte iskolánkat.
Németh-Buhin Alba elnyerte a

legfiatalabb versenyzõnek járó
különdíjat, Molnár Dominic pedig
korcsoportja legjobbjaként I.
helyezést ért el. Tanáruk Szilágyi
István, aki megkapta a verseny
tanári különdíját.
XII. Országos Zongoraverseny
Már 33 éve a nyíregyházi Vikár
Sándor zeneiskola rendezi az
országos zeneiskolai zongoraversenyt. A megmérettetést háromévente, négy korcsoportban
hirdetik meg. Ebben az évben 85
fiatal muzsikus lépett fel. A verseny módot ad arra, hogy a versenyzõk bizonyítsák hangszeres
felkészültségüket, bemutassák
mûvészi-, alkotó- és elõadói képességeiket, és mérjék az adott
zongoratanszak pedagógiai eredményességét is. Minden korcsoportnak kötelezõ volt egy Bachmûvet vagy -tételt játszani. A versenyre iskolai és területi válogatók után juthattak be a gyerekek.
A versenynek nagy hagyománya
és elismertsége van, az országos
zongoraversenyek közül ez a legrangosabb. A verseny díjkiosztó
ünnepséggel és gálahangversenynyel zárult. A szentendrei Vujicsics Tihamér zeneiskolának négy
növendéke jutott be az országos
döntõbe.
Z. Lakos Ágnes növendéke, Jassó
Margit az elsõ korcsoportban különdíjat kapott. Gaál Natália tanítványai mindhárman dobogós helyezést értek el. Szívós Rebeka a
második korcsoportban 2. helyezést
érdemelt, Richter Anna Zsófia
ugyanennek a korcsoportnak 1. helyezettje lett. Karajz Júlia a harmadik korcsoportban 2. díjat kapott.
XX. századi szerzõ mûvének
legjobb elõadásáért a Varró Margit Alapítvány különdíját kapták
Richter Anna Zsófia és Karajz
Júlia, tanárukkal, Gaál Natáliával
együtt.
A legeredményesebb felkészítõ
tanár Gaál Natália volt, így nagy
szerepe volt abban, hogy a szentendrei Vujicsics Tihamér zeneiskola kapta a verseny nagydíját,
egy Kawai pianínót a Budapest
Zongoraszalon felajánlásában.

VÁROS

ÓVODÁNK MÚLTJA ÉS JELENE

Az Izbégi Tagóvoda 100. születésnapja alkalmából
kertben már évtizedek óta
ott áll a gyönyörû, öreg diófa; mohos ágai és viaszos
levelei már több száz gyereknek
adtak árnyékot.
Történetünk több mint százéves
múltra tekint vissza. Maga az
épület már az 1880-as évek végén
állt, akkoriban postaként üzemelt. Nem sokkal késõbb, 1901ben alakították át óvodává. A
szükséges korszerûsítések és
átépítések ellenére az épület még
ma is õrzi a régi stílusjegyeket,
sikerült megtartanunk a hely
kedves, nyugodt légkörét és családias hangulatát.
Az intézmény elsõ óvónõje, Vörös
Erzsébet, odaadó munkájával
megalapozta az óvoda jövõjét; és
mivel az odaadó munka még ma
is folyik, a fejlõdés azóta is
töretlen.
Az utóbbi pár év kiemelkedõen
fontos az óvoda történetében. Ebben az évben ugyanis egy olyan
hosszú távú terv végére érkeztünk, amelynek az volt a célja,
hogy a nevelési programunknak
megfelelõ, azzal összhangban
lévõ külsõ, belsõ környezetet hoz-

A

Egészséghét az oviban

zunk létre. Ennek szellemében az
udvar fejlesztésére kb. 2,5-3 millió forintot költöttünk, amit önerõbõl teremtettünk elõ, alapítványi bevételekbõl („Gyöngyszem” Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány), önkéntes munkákból, felajánlásokból, 1%-okból. Így lett új
homokozó, kerti pad, napellenzõ,
a biztonságos játék érdekében
gumialapozás stb. Ezen kívül a
csoportszobákban lévõ bútorok
többségét is sikerült lecserélnünk;
tavaly a termek lambériázását is
elkezdtük borovi fenyõbõl, a

pályázaton nyert összeget pedig a
konyhában lévõ elektromos háztartási eszközök modernizálására
fordítottuk. 2009-ben az önkormányzat is hozzájárult az óvoda
fejlesztéséhez: 800 000 Ft-ot kaptunk udvari játékokra, és az utca
felé esõ oldalon a nyílászárókat
kicseréltük, a lábazatot újravakoltattuk.
Fontosnak tartjuk, hogy a környezettudatos, egészségtudatos szemléletet továbbadjuk; sokat kirándulunk a Pilisben, a Dunakanyarban; gyakran látogatjuk a Skan-

zent; az Izbégi iskola segítségével
hetente lejárunk a tornacsarnokba, az egészséghéten pedig próbáljuk új ízekkel megismertetni a
gyerekeket és szüleiket. Tevékenységünket a környezettudatos
magatartás kialakításában a Madarász Ovi mozgalom egészíti ki.
Egy évben kétszer rendezünk
olyan nagyobb összejövetelt (kézmûves foglalkozások, bográcsozás, színvonalas elõadások),
amelybe az egész család bekapcsolódhat. Igyekszünk egy olyan
napot megszervezni, amely tartalmas együttlétet biztosít számukra; amelyben apa, anya és a gyerekek minõségi idõt tudnak egymásra szánni, ezzel erõsítve a
családi kapcsolatokat.
Sok izgalmas tervünk, hasznos elképzelésünk van még a jövõre nézve, reméljük, ezután is segítõ
kezekre találunk, és közös munkával, együttmûködéssel továbbra
is sikerül megteremtenünk a megvalósításhoz szükséges feltételeket.
Születésnapunk alkalmából még
legalább 100 évet kívánunk óvodánknak!
SZABÓNÉ CSUHAI ERZSÉBET

Nyílt nap a Barcsay Jenõ Általános Iskolában

A leendõ elsõ osztályosok szüleinek nem kis gondot okoz az
ideális iskola megtalálása és a
kicsik számára a megfelelõ tanító
néni kiválasztása. Sok iskolában
nincs lehetõség személyes kapcsolat felvételére és a tanító néni
megismerésére tanítás közben.
A Barcsay iskola pedagógusai az
elsõ kapcsolatfelvételt is nagyon
kellemessé teszik kedvességük-

kel, segítõkészségükkel, nyitottságukkal. Mi, leendõ elsõs
szülõk úgy éreztük, hogy minden
segítséget megkaptunk döntésünk meghozatalához. A meglehetõsen sok érdeklõdõt nagyon
nagy profizmussal kezelték, a
résztvevõk érezhették, hogy az iskola számára fontos a döntésük.
Az intézmény jól felszerelt, tágas
nagy terekkel rendelkezik, ter-

meik világosak, és díszítésükben
– annak ellenére, hogy öt évfolyam indul – a barátságosság és
meghittség a fõ szempont. A méreteiben nem mindennapi iskola
jól szervezett. A 8 osztályos iskolában évfolyamonként 4-5 osztály mûködik, az alsósok elkülönítése mégis jól megoldott: a
kicsik az iskola épületében is és
az udvaron is csak hasonló korúakkal vannak együtt, amit nagyon pozitív tényezõnek tartunk.
Az iskolaelõkészítõ-program megszervezése is példaértékû, mert
annak ellenére, hogy nagyon
nagy volt az érdeklõdés, minden
család érezhette a figyelmet és
törõdést.
Az elõkészítõ elsõ programja egy
családi délután keretei között
zajlott. Míg a szülõknek bemutatták a kisiskolások napi életét, a
kicsiknek játékos programot
szerveztek, melyen õk is megismerkedhettek leendõ iskolájukkal
és a tanító nénikkel.
Az iskolaelõkészítõ második lé-

pésén nyílt órákon ismerkedtünk
a tanító nénikkel bemutató tanórák keretei között. Erre a programra a szülõk jöhettek egyedül,
de lehetõségük volt arra is, hogy
elhozzák, és bemutassák gyermekeiket. Órák után a pedagógusok készséggel válaszoltak a
felmerülõ kérdésekre.
A bemutatkozások alapján az
iskola kellemes benyomást tett
ránk: a leendõ elsõs évfolyamon
az öt tanító néni mind szakmailag, mind emberileg magas szintû
munkát folytat. Óráik mozgalmasak, érdekesek, a gyermekekkel
kialakított kapcsolatuk szeretetteljes. A barátságos légkörben
zajlott oktatáson mindvégig érezhetõ volt a kölcsönös bizalom és
figyelem.
Ezúton köszönjük a pedagógusoknak: Andrea Melinda, Katalin,
Ágnes és Etelka tanító néniknek,
valamint az iskola vezetõségének
ezt a lehetõséget, mellyel megkönnyítették választásunkat.
LEENDÕ ELSÕS SZÜLÕK
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ZÖLDPONT

Fellélegzett az erdõ
PATAKTAKARÍTÁS A BÜKKÖS-PATAK PARTJÁN
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, Shanti Bababolt

Szemétgyûjtés kalákában
Tisztelt Várostársak! Tisztelt Izbégi Baráti
Kör Tagok, Kõhegyi Ingatlantulajdonosok,
tisztelt László-telepiek!
A Föld napja tiszteletére ez évben is megszervezzük hulladékgyûjtési akciónkat. Tekintettel a 2009-es sikeres hulladékgyûjtésre,
melyet közösen végeztünk a kõhegyi utak
mentén, amikor négy nagy konténer és húsz
zsák hulladékot gyûjtöttünk össze, reméljük,
hogy most is sokan csatlakoznak felhívásunkhoz. Annál is inkább bízhatunk a sikerben,
mivel több társunk kezdeményezte ezen
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Március két utolsó hétvégéjén
gyermekzsivajtól volt hangos az
erdõ a szentendrei Boldogtanyán. Már nem elõször, az ott
lakók és dr. Dragon Pál MDF-es
országgyûlési, és egyben e terület önkormányzati képviselõjének kezdeményezésére erdõtisztítási akcióban vettünk
részt. A Pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf Általános Iskola
és Gimnázium és a pesthidegkúti Gyermekek Háza Általános Iskola
tanulóiból és a környéken lakókból verbuválódott maroknyi, ám annál
lelkesebb csapat indult neki az Erdõsor és a Vadász utcák között
húzódó szemetes erdõsáv megtisztításának. Az idõjárás is mellettünk
állt, és a Városgazdálkodási Zrt. által biztosított konténerekbe sorra
érkeztek az üdítõs- és sörös palackokkal megtöltött nejlonzsákok. A
gyermekek szembesülhettek azzal, hogy az építési törmeléken kívül mi
mindent hordtak ismeretlenek a fák közé, az árkokba ez elmúlt tízhúsz év során. Mert bizony volt itt kidobott NDK-s mosógép, komplett
autógumi-garnitúra, bútormaradványok, bútorok, hûtõszekrény,
kábelköteg, mûanyag háztartási hulladék egyaránt.
A kezdeményezés elérte kettõs célját: megtisztult, fellélegzett az erdõ,
és ami még fontosabb: gyermekeink részesei voltak egy összefogásnak,
egy nemes cél érdekében dolgoztak lelkesen, ez által erõsödött környezettudatos szemléletük is. Büszkék voltak a munkájuk nyomán
megtelt konténerekre.
Köszönjük a szervezõk és valamennyi résztvevõ lelkesedését és példamutató munkáját.
OBERRECHT KÁLMÁN Boldogtanya

akciót! Az önként vállalt munkánkkal talán
lassan elérjük azt, hogy a gátlástalanul és
illegálisan szemetelõk ráébrednek arra, hogy
természet és a társadalom többsége ellen
sorozatosan merényletet követnek el!
A hulladékgyûjtést április 17-én, szombaton
végezzük. Kisebb esõ nem akadály! A munkálatok 9 órakor kezdõdnek az alábbiak
szerint:
• a László-telepieket Füzy Zoltán (06-30-9705670) várja a László-telep mögötti nagy
parkolóba,
• a kõhegyieket Janicsek László (06-20-3315128) várja a víztározóknál,
• az Izbégi Baráti Kör tagjait Maholányi Pál
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(06-20-971-9617) várja a Pásztor úti busz fordulónál.
A VSZRT. idén is biztosít részünkre 4 nagy
konténert. Nagyon kérünk mindenkit, hogy a
szemétgyûjtési akcióban minél többen vegyünk részt, hasonló lelkesedéssel, mint tavaly.
Aki tud ezen ügy mellett „kampányolni”, kérjük, tegye meg, hívja el szomszédjait, barátait
is!
A munka végeztével délben mindenkit szeretettel várunk egy kis frissítõre és fotózásra a
László-telepi nagyparkolóba.
FÜZY ZOLTÁN
JANICSEK LÁSZLÓ
MAHOLÁNYI PÁL

KULTÚRA
Az élet és az emberek iránti igényem óriási…

A Kossuth-díjas Aknay
és díjazott festõ elõdei


TÖRÖK KATALIN

Kossuth-díjat, mint a legmagasabb állami kitüntetést az országgyûlés 1948ban alapította, 1848. március 15.
centenáriuma tiszteletére, ezért
adják át azóta is ezen a napon.
Kezdetben a tudomány, a mûvészet területén, valamint a szocialista termelõmunkában kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
személyeket, csoportokat jutalmazták vele. Az állami díj
1963-as bevezetése óta már
csak a mûvészeti, illetve kulturális tevékenység elismeréseként adományozzák a
Kossuth-díjat, 1990-ig a Minisztertanács, majd azt követõen a köztársasági elnök,
általában a miniszterelnök
elõterjesztése alapján. Alapításakor a díjnak kettõ, 1951-tõl
három, 1953-tól (a nagydíj bevezetése után) négy fokozata
volt. 1977-tõl újból kétfokozatú
lett. Az egyik fokozat a „rendes”
Kossuth-díj, a másik a Kossuthnagydíj. Ez utóbbit 2010-ig öt
alkalommal négy személy kapta
meg.
Presztízsének megõrzése érdekében a Kossuth-díjjal járó összeg a
KSH által évenként számított
országos nettó nominál átlagkereset ötszöröse. A jutalomösszeg –
megtartva az 1948 óta töretlen
hagyományt – adó- és illetékmentes.
A Kossuth-díj adományozására
javaslatot tehetnek korábbi
Kossuth-díjasok, civil szervezetek, a tudományos élet képviselõi.
A javaslatokból a végleges lista
összeállítását szakmai bizottságok és albizottságok végzik. A
bizottság munkáját az egyes
szakterületek elismert képviselõibõl álló albizottságok segítik.
1948-ban, az alapítás évében a
képzõmûvészek közül nyolc festõ:
Bernáth Aurél, Czóbel Béla, Csók
István, Dési Huber István (posztumusz), Derkovits Gyula (posztumusz), Egry József, Koszta József; a
szobrászok közül Ferenczy Béni és
Medgyessy Ferenc; az iparmûvészek közül Ferenczy Noémi és Kovács Margit kapott Kossuth-díjat.

A

A Szentendréhez kötõdõ festõk
közül a már említett Czóbel Bélán
kívül az alábbi mûvészek részesültek a legmagasabb állami kitüntetésben: Bálint Endre 1985ben, Barcsay Jenõ két ízben:
1954-ben és 1985-ben, Deim Pál
1993-ban, Hintz Gyula 1958-ban,
Kmetty János 1949-ben, Kondor
Béla tizennyolc évvel halála után,

Aknay János: Festõangyal, 2006

1990-ben, Szántó Piroska 1983ban. Az idén március 15-én kitüntetett Aknay János festõmûvész a
kilencedik a szentendrei Kossuthdíjas festõk között, de Bacsay
Jenõ kétszeres kitüntetése miatt a
tizedik szobrot vehette át.
Meghatóan szép történetet mesél
el önéletrajzi könyvében Barcsay
saját Kossuth-díjával kapcsolatban: „Tavasz volt már, otthon végeztem a munkámat, festettem,
egyszer csak csengetnek. A postás
volt, és átad egy levelet. Értesítettek, hogy megkaptam a Kossuthdíjat. Abban az idõben (1950-es
évek, T.K.), amikor engem formalistának tartottak – nem volt kis
dolog. Persze boldog voltam nagyon, a meglepetés igen megzavart. A díjjal együtt járt húszezer forint is, ez akkor igen nagy
pénznek számított.
Rögtön Mednyánszkyra gondoltam, a nagy magyar romantikus
festõre. A képei abban az idõben
nem voltak védettek, bárki szabadon megvásárolhatta õket…
Megtudtam, hogy valaki elad
Mednyánszky képeket… Reszkettem, hogy vajon eladják-e nekem,
marad-e nekem ebbõl? És sikerült
10 vagy 12 darabot vásárolnom a
Kossuth-díjból. Aztán késõbb még

kiegészítettem a gyûjteményt –
nem mintha gyûjtõ akarnék lenni,
de tartoztam ennek a nagy mesternek annyival, hogy képeit
rendbe hozassam. Ahogy megvettem, restauráltattam õket a Szépmûvészeti Múzeumban. Most
nagyon örülök neki, nem azért,
mert az enyémek, hanem azért,
mert Mednyánszky elõtt ezzel is
levettem a kalapomat.”
Több évtizedet átfogó, két nagy
életmû-kiállítás és a Kossuth-díj
után az egyik legkézenfekvõbb
kérdés, amit feltehetünk az érintettnek, az a „hogyan tovább”. A
sok elismerés, siker nem okoz-e
egyfajta kiüresedést, a plafon
megütésének érzését? Errõl
faggattam Aknay Jánost, s úgy
tûnik, nála szó sincs errõl,
inkább az ellenkezõjérõl.
„Az élet és az emberek iránti
igényem óriási, hiú is vagyok…” Kulcsszavak, melyek
érthetõvé teszik, hogy kérdéseimre nem azt válaszolta,
most még nem tudja, hogyan
tovább, még pihenni szeretne
egy kicsit. Szó sincs ilyesmirõl.
A két kiállítás és a díj katartikus élményt jelentett számára, feldobta mind érzelmileg, mind alkotókedvet illetõen.
„Folyamatosan építkezõ mûvész
vagyok” – így szól a tömör önmeghatározás, kiegészítve és
aktualizálva azzal, hogy „azt a
világot építem tovább, amit
eddig”. Kérdésemre, hogy lehet-e
még újat mondani az angyalportrékkal, határozott válasz
érkezik: a téma kimeríthetetlen,
mert mindig egy éppen meglévõ
hangulatát, érzését fogalmazza
meg bennük és általuk. Három
mûvésztelepre készül a nyáron,
tele tervekkel, ötletekkel. Folytatja a nagy méretû képeket,
Vincze László mûhelyében már
készülnek a kétszer kétméteres
merített papírok. Kellenek a pasztellekhez, mert most ez foglalkoztatja erõteljesen. Lazább, oldottabb képekre vágyik, ahol a vonalvezetés könnyed, simulékony,
engedelmes.
Magyarázatként
hozzáfûzi, hogy most úgy érzi, a
korábbi képein kicsit megerõszakolta a pasztellt, nagyon
rákényszerítette az akaratát, igaz,
az anyag így is engedelmeskedett.
Belsõ folyamatok, amikrõl lehet
mesélni, a szemben ülõ hallgatja
és próbálja megérteni, de átélni
csak az tudja, akinek a keze a porlékony krétát vezeti a papíron.

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

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 április 10-én,
szombaton 18 órakor a
Ferences Gimnázium sportcsarnokában (Áprily tér 2.). Az
esemény fõvédnöke dr. Dietz
Ferenc polgármester, védnökei:
dr. P. Tóth Béla református
lelkipásztor és P. Lukovits Milán
igazgató.
Fellépõk:
Szentendrei Református
Gimnázium kórusa, Fasori
Református Énekkar, Ferences
Gimnázium kórusa, Gyermán
Júlia hegedûmûvész, Szilvay
Ingrid zongoramûvész, Lindner
Zsófia népdalénekes, Telegdi
Balázs hegedûs és Imeli Soma
ütõgardonos, Söndörgõ
Együttes, Kecskés Együttes.
A koncert után szeretetvendégség lesz az iskola
étkezõjében. A rendezõk
szeretettel várnak minden
egykori diákot, a mostani és
jövõbeni tanulók hozzátartozóit
és minden érdeklõdõt, akinek
szívügye a két egyházi gimnázium sorsa. Belépõdíj nincs, a
jegyekbõl származó teljes
bevételt a két iskola támogatására fordítják.

Manifesto
Petricskó Zoltán festõmûvész
Manifesto címû kiállítása
megtekinthetõ április 27-ig a
Városháza Galériában (Városház
tér 3.), a hivatal ügyfélfogadási
idejében.
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Ahol a vallás lelki fitness, isten nem más, mint egy agyonhasznált metafora, és ahol inkább,
mondjuk ki a szavakat, rendesen, mert különben a torkunkon akadnak, és megszületik a baj…

ALSÓ TEMETÕ
A város szélén, az egykori Budai
úton a római katolikus egyház
1795-ben nyitotta meg a híveinek
végsõ nyugalmat adó új
temetõjét. A temetõ életében
az 1888-as év hozott elõször
változást. Akkor indult meg a
vaspálya, a helyiérdekû vasút.
A HÉV vonalának és állomásának
kiépítéséhez jelentõs területet
vettek el a temetõtõl. 1946-ban
itt helyezték el a szovjet Hõsi
emlékmûvet. Ezután minden
április 4-én itt zajlott a „felszabadulás” emlékére rendezett
koszorúzás. A temetõt 1967-ben
az új Köztemetõ kiépítésekor
megszüntették. Helyén ma az
autóbusz-pályaudvar mûködik.
(P.N.E.)
F: dr. Katona Gyuláné
Szentendrey Katalin:A szentendrei katolikus egyház és plébánia
története 1002-1992.

ANNA-MAJOR
Hauszmann Alajos (1847-1926)
építész – Budapesten a József
Mûegyetem, az Erzsébet kórház,
a New York palota tervezõje,
a Budai vár rekonstrukciójának
levezetõje – 1882-ben családjának nyaraló számára telket
vásárolt az Izbég melletti Anna
völgyben. A parkjában másodlagosan beépítette a budai várból
származó középkori, reneszánsz
épülettöredékeket is. Kertjében
szõlõt és almát termelt. 1945.
után a nyaralót államosították,
és a Magyar Néphadsereg üdülõje
lett.
(P.N.E.)
F: Szentendrei Arcképcsarnok II.,
dr. Morvay Judit: Izbégi neves
épületek,emlékhelyek = Fejezetek
Izbég múltjából
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zombat este hat óra van, és
mi kicsit késve, de semmirõl
sem lemaradva megérkezünk
a Rákóczi tornatermébe. Fölérünk
a lépcsõn, és már a folyosón egy
edzõruhába bújt kórus fogad minket, és egy görög kar szerepébe
bújva elmesélik, akarom mondani, eléneklik nekünk a Phaedra
köré tartozó mondakört: mi is
történt a tragédiát megelõzõen,
hogyan jutottunk el idáig. A történet bemutatása után beinvitálnak minket a fitness terembe,
azaz a tornaterembe, ahol félkörben foglalhatnak helyet a nézõk.
Elkezdõdik a dráma.
Szokatlan egy ilyen térben, ilyen
ruhás emberek között antik szöveget hallani, de meg kell hagyni,
ötletes és egészen vicces. Mivel az
író, Tasnádi István, nem egészen
költi át a darab nyelvezetét a mai
nyelv sajátosságaira, jellegzetességeire, hagyva egy kis ókori zamatot szájunk szélén. Tetszik,
hogy Thészeusz kómában fekszik,
és már mindenki halálát híresztelné, ha testi vágyaival semmit kezdeni nem tudó fia, Hippolütosz
megengedné.
Szépen lassan kiderül ki kinek a
fia borja, ki milyen kapcsolatban
áll egymással, miközben, „kidboksz, kid-boksz, kid-boksz sztár
fitness” dalocska többször is elhangzik, mint egy reklámszöveg,
ezzel is utalva tán a mai világban
fellelhetõ hamis értékrendre. A
gazdasági világválság okozta elferdülésekre. Szóval megy minden
szépen a saját medrében, a torzuló társadalmat pedig mi sem
mutatja be jobban annál, mikor
Szaurosz tettére fény derül, és

S
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vallatásánál kiderül, nincsenek
érzései: „inkább legyen bûntudatom, mint hiányérzetem”.
Fédra tomboló szerelmet érez férje
fia iránt, de õ elutasítja, pedig a
korosodó asszony még edzésre is

adja fejét, amit egy jó gegsorozattal tesznek élvezhetõvé a színészek, majd egy áttombolt, átdrogozott éjszaka után-közben a
király magához tér…
Régi hõstetteit meséli el, mintha
most tért volna vissza csak a csatatérrõl, de fia felvilágosítja, hogy
kómában volt csupán… Erre a
drámához hûen, Fédra büszkeségében, szerelmi bánatában
beárulja Hippolutoszt, hogy vérfertõzõ vágyat érez iránta. Thészeusz haragra gyúl és egy nagymonológgal pontot rak a történések végére, melyben megtudjuk, hogy ma már nincsenek hõsök, ma már nincsenek igaz emberek, nincs miért harcolni, nincsenek nemes szívek, valódi értékek…
LAJKÓ BENCE

Jótékonysági gála
i minden történik egy iskolában a tanuláson kívül? Sportnap,
farsang, Mikulás-ajándékozás, különféle versenyek, fordított
nap, amikor tanár és diák helyet cserél, és folytathatnám még
a sort. Mint mindenhez, ehhez is pénz kell. Gondolt egyet tehát a
Templomdombi Általános Iskola Gyermekönkormányzata, és március
22-re jótékonysági gálaestet szervezett a Pest Megyei Könyvtár színháztermébe. A belépõjegyek és a büfé bevételei – a szendvicseket és a
süteményeket a szülõk készítették – az elõbb felsorolt események és
rendezvények megvalósítására fordítják. Az est házigazdája az egy éve
Szentendrén élõ Nádas György humorista, valamint Bazsó Borka nyolcadik osztályos tanuló voltak. A Dzsungel könyve elõadása, autentikus

M

A Parafónia együttes

dobzene, népszerõ slágerek mellett klasszikus zene is szerepelt a programban az értelmi sérült fiatalokból álló Parafónia együttes
elõadásában. Mozart, Brahms, Vangelis zenéjének hallatán megint
csak megerõsödött bennünk az az érzés, hogy nem sajnálatra méltó
embereket hallunk muzsikálni, hanem tehetséges, fiatal zenészeket.
Akiknek az életébe a zene hoz célt és igazi örömöt.
RAPPAI ZSUZSA

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Sorozatunk a Szentendrével
kapcsolatos természeti,
történelmi, néprajzi, kulturális
fogalmakat kívánja egy-egy
címszó alatt közzé tenni.
A címszavak az év végén
ABC-rendbe sorolhatók,
késõbbiekben könyv alakban is
megjelenhetnek. A címszavak
szerzõit monogrammal jelöljük,
melyeket szintén az év végén
feloldunk.
MÁTÉ GYÖRGY
sorozatszerkesztõ

Fédra Fitness

fotó  LINDENBERGER DÓRI

SZENTENDRE LEXIKON

KULTÚRA

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

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
• Középkori lovagi bemutató a Hungaricus
Cruoris Középkori Hagyományõrzõ Egyesület bemutatásában (május 2-án is!)
• Csónakázás a Dunán: 6 õrsi csónakkal
egyszerre 30 fõ evezhet a Csingacsguk
hajósklub közremûködésével
• Presto Sport és Szabadidõ Egyesület
Vizisport Szakosztály bemutatói, beszélgetés világbajnok kajakosokkal (április
30-án és május 2-án is!)
• Véradás a Vöröskereszt autóbuszában a
Casino parkolójában

• Szûrések az Egészséges Városért
Közalapítvány Egészségsátrában: allergia, légzésfunkció (Svábhegyi Országos
Allergológiai Kft.); PSA szûrés (prosztataszûrés vérvételbõl, Férfi Egészségõr
Egyesület); doppler (érszûkület) vizsgálat (V-MED Orvoscentrum); vérnyomás, testzsír szintmérés (V-MED
Orvoscentrum)
• Civil szervezetek, egyházak, pártok
bemutatkozása
• Kézmûves foglalkozások, fórumok
(Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesülete) május 2-án is!
• Élõtáj Egyesület: játékos családi feladatok, terepgyakorlat (május 2-án is! )
• „Kinizsi futás”: a Szentendrei Kinizsi
Honvéd Sportegyesület rendezésében,
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, zongora, tilinkó), Kertész Ákos
(ütõhangszerek), Varga Kornél
(gitár), Földes Gábor (basszusgitár), 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!

CSÍKSZENTMIHÁLYI RÓBERT – 70

Életmû-kiállítás a Malomban
gy életmû attól életmû, hogy
nem csupán a csaknem fél
évszázad alatt készült alkotások (köztéri szobrok, kisplasztikák, reliefek, érmek) vannak
benne, hanem zajos évtizedeink
is. A társadalom, a nagy és a kisközösség, mi több a család moccanásai. Küzdelme, kitartása,
mosolya, hogy megszülethessen
az, aminek meg kell születnie.
Természetesen mindezek fölfogásához kellett egy érzékeny, az
anyaggal (kõvel, vassal, fával,
bronzzal) báni tudó lélek – Csíkszentmihályi Róbert jó antenna
volt –, aki látomásait mûalkotássá tudta avatni; és szükség volt
egy befogadó közegre, Szentendrére, amely betelepíthetõ kukoricást adott (a mûvész itt építette
föl mûhelyét, hajlékát), és versenypályát biztosított (nem rekortánon, hanem köves utakon) az
Isten szabta utat megfutni akaró
számára.
Ez a napsugaras tehetség a kanyargó Dunát nyugágynak tekintvén – szép-e a vízben látott
arc? – ráfeküdt a víz tükrére, hogy
a fiumei õsök megidézésével
(olasz-magyar vérkeveredés) egy
sosemvolt álmot álmodhasson a
szerb-magyar kisváros – mûvé-
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szete rangján metropolisz – egére.
A nyiladozó szabadság mámorát.
Az alkotás embert s világot formáló hitét.

S nem kevésbé azt, hogy a talján
varázsszer – a reneszánsz életszeretet – más talajt is táplálhat,
csak tudni kell a titkát. Ez a titok
– az önépítésen kívül – a szép továbbadása. Ami nemcsak a gyönyörködtetésben – lányok billegnek életünk pallóján – merül ki,
ám abban is, hogy boldogságra
tanít. Merjünk nagyok lenni!
Higgyük: tudás, közjó, honszeretet, alkotás kevesebbet ér, ha a
postás sanyarú, riadt arca félelmet tükröz. Mintha szégyellni való volna az az önmagunkban kiküzdött-fölépített élet-teljesség,
amely épp azáltal lesz közösséget
gyarapító példa, hogy benne foglaltatik mindaz, ami Csíkszentmihályi Róbertnek is vérévé vált:
munka, szorgosság, egy emberar-

cú világ megteremtése, szolgálata.
Ez a hetvenéves mosolygó szikla
tudván tudta, hogy a kis család –
több gyereke van – és a nagy
család (az országhatárokat nem
ismerõ nemzet) összetartozik.
Mert sejtek sejtjébõl erõsödik az
egész. És bölcs mindentudással
rakosgatta egymásra élete-mûvészete tégláit, hogy végül is kiderülhessen: a katedrális – zúgó,
lelkiismeretet ébresztõ és a szépnek minduntalan adózó harangokkal – áll. Kõsípjai, bronzsípjai
– minthogy egymástól eltérõ karakteres hangok adják a zene
összhatását – a magyar és az
egyetemes szobrászatban is megbecsülendõ értékek.
Plasztikai virtuozitás? Nyilván az
is. De sokkal inkább az invenciózus kísérletekkel létrehozott, a
mítoszt is a valóság rangján kezelõ alkotói módszer kiteljesedése. Ebbõl a szempontból talán
nincs is különbség a hõsiességet
ünneplõ köztéri szobrok, a remek
kisplasztikák, a fantázia sokszínûségét fölvillantó érmek-plakettek és a humorral teli szarkasztikus állat-ember szobrok között.
Mindegyikük az anyagmegmunkálás és teremtõ erõ, a lelemény
aktív szépségként ható diadala.

Aki a korai remekmûvet, az A csiga bemutatását (1970, vörös
márvány) a legújabb, a magyar
szobrászatban is unikumnak tetszõ szoborcsoporttal, a Mind elmegyünkkel (2009, bronz) össze
tudja kötni, az megérzi az életmû
virtuóz szellemiségét és hallatlan
mélységét. A márványplasztika
mutogatója az élet törhetetlen
hitét sugallván szembenéz a nappal, míg az élet- és haláltánc boldog megvalósítói-kivetettjei valaminõ sötét világosság felé tántorognak. Így, együtt szép – emberre méretezett – ez a küzdelem.
Amint a bennünket megajándékozó Csíkszentmihályi Róbert
kivételes életmûve tanúsítja.
SZAKOLCZAY LAJOS
Csíkszentmihályi Róbert kiállítása megtekinthetõ május 30-ig
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

Leányfalun 5 szobás ház a 11-es
fõút mellett, 280 nöl-es telken
hosszú távra kiadó, irodának is.
Tel. (26) 380-005.

Szentendrei étterem felvesz önálló munkavégzésre képes szakácsot és fõzni tudó kézilányt. Tel.
06-70-529-2242.

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

Szentendrei ékszerüzletbe szakképzett vagy gyakorlattal rendelkezõ eladót keresünk. Tel. 0620-468-0566.

Fenyõtálalók, heverõ,
ruhásszekrény, gáztûzhely,
alulétra, kézifûrész eladók.
Tel. 06-30-422-0733.
Bontott tégla – címeres eladó.
Tel. 06-30-961-7789, Sztraka A.

ÁLLAT
Állatkórház Szentendrén, egész
napos nyitva tartás, éjszakai
ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki
János, (26) 317-532, 06-30-9370863.

TÁRSKERESÕ
Szentendrén 100 nm-es családi
ház garázzsal, 1100 nm-es
telekkel eladó 38 millió Ft-ért.
Tel. 06-20-823-0036.

Fiatal, önálló szakácsot és
kézilányt keresek állandó
munkára (28 éve állandóan nyitva
tartó Rab Ráby vendéglõbe).
Munkaidõ és munkabér közös
megegyezés szerint. Tel. 06-20980-9274.

Érdeklõdni lehet: 06-30-992-6829
vagy (26) 313-107. 2 hektár új
ültetésû szõlõ, teljes gépesítéssel, iker borház+pincék, újonnan
épített falusi házzal, portával,
áron alul, családi okok miatt eladó Tokaj Hegyalján, Legyesbényén. Minden megoldás érdekel.

Varrónõt felveszek. Tel. 06-20218-8854.

Szmolnyica sétányon 4
szobás, sorházi szélsõ lakás,
szeparált kerttel 39,8 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-20-9125516.

Bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-360-6644.

Szentendrei étterembe pultost és
kézilányt felveszünk. Tel. 06-20582-8847, (26) 311-175.
Szakképzett eladót felveszünk
szentendrei ékszerüzletbe.
Tel. 06-30-949-9169.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nmes, bútorozott, felszerelt lakás
hosszú távra kiadó, 50 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-20-314-9080.

Lakóház (60 nm-es+tetõtér)
Leányfalun, 180 nöl-es kerttel
olcsón 15 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

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

Szentendrei népmûvészeti
boltunkba angolul középszinten
beszélõ eladónõt keresünk.
Bejelentett munka, jó fizetés.
www.ambrozia.hu/allas. Tel. 0620-446-2231.
A Duna House szentendrei
irodájába értékesítési tapasztalattal rendelkezõ szakembereket keresünk, akiknek
fontos a folyamatos fejlõdési,
és kiemelkedõ kereseti
lehetõség. Érd.
jablonszky.bea@dh.hu, 06-30619-5653.

Tahiban kitûnõ helyen 70 nmes lakóház szép kerttel 20
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

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.

Leányfalun nyaraló, szuper
panorámával, két komplett
lakrésszel, szép kerttel 15 millió
Ft-ért eladó.

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, 55 nm-es, II. emeleti
lakás hosszú távra kiadó 55 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30233-5531.

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 millió Ft-ért. Tel. 06-20-983-5166.
Szentendrén, kétszintes,
felújítást igénylõ, masszív
lakóház 300 nöl-es udvarral
telekáron, 22 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

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

Panzióba reggeliztetésre
kisegítõt állandó munkára
felveszünk. Német vagy angol
nyelvtudás elõny. Tel. 06-20-9995660.
Keresünk szakképzett gépészt,
villanyszerelõt és karbantartót.
Fényképes szakmai önéletrajzot
és fizetési igény megjelölését az
alábbi e-mail címre várunk. szentendre_allas@mailbox.hu.

Kiadó a Rózsakertben 55 nm-es,
2 szobás, felújított, parkettás,
parkra nézõ erkélyes lakás.
Egyedi gázfûtés, alacsony közös
költség, sorompóval õrzött
parkolóval, rendezett
körülmények. Tel. 06-20-4750458.

Pismányi, déli fekvésû,
összközmûves építési telek 19,8
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-20341-4585.
Tahitótfalun eladnám vagy
lakótelepi lakásra cserélném
kertes házamat. Teljes közmû,
csendes helyen. Minden
megoldás érdekel. Tel. 06-20998-3413.

Szentendrén, a Füzesparkban
kétszobás lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-547-4090.

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

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT

BYRON

DELTA

FÜGE

nagytestû kan, nagyon
kedves, jó kutya. Február
17-én került a telepre
Szentlászló útról.

A Dózsa György úti katonai
kiképzõ bázisról hozták fel
ezt a fajtatiszta németjuhász
kant lánc nyakörvvel,
ápoltan, április 2-án.

Szetter keverék kan Pismány,
Fenyõ utcából került a
telepre április 5-én. Egy
szöges kerítésdrótból
szabadították ki.

14

Építkezések mûszaki ellenõrzése.
Tanácsadás energiatakarékos
épületek, passzívházak és más
építési ügyekben. Tel. 06-20-5272755.

LAKÁS, INGATLAN

KIADÓ LAKÁS
ÁLLÁS

Tahiban 120 nm-es ház 120 nmes pincével, beépíthetõ tetõtérrel, 200 nöl-es telekkel eladó,
vagy szentendrei kisebb házra,
öröklakásra cserélném. Ár: 29
millió Ft-ért. Tel. (26) 385-387.
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OKTATÁS
Számítógép-kezelés,
számítógépes grafika, honlap
készítés egyéni oktatása
Leányfalun. Tel. 06-20-423-9423.
Türelmes nyelvtanár angol- és
spanyoltanítást vállal, minden
szinten. Tel. 06-70-504-2380.
Vidám francia órák. Kezdõtõl a
nyelvvizsgáig. Tel. 06-30-9999171.

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

ÜZLET
Áron alul, családi okok miatt
2x23 nm-es üzlet eladó, Kálvária
út 33/B alatt. Tel. 06-20-9926829 vagy (26) 313-107.

SZOLGÁLTATÁS

Üzlethelyiség kiadó Szentendrén
a Bogdányi út 44. szám alatt. Tel.
(26) 314-067.

Kertépítés, tervezés, viacolor és
kõburkolatok, szilakertek építése,
tavaszi kerti munkák, metszés
stb. Tel. 06-20-341-4585.

28 nm-es üzlethelyiség kiadó a
Kaiser’s közelében a Vasúti villasor 11/B szám alatt. Tel. (26)
319-957.

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

Szentendrén, a belvárosban 16,5
nm-es üzlethelyiség kiadó irodának, varrodának is. Tel. (26) 380005.

Növényvédelem, növénytelepítés,
gyepszõnyeg, öntözõrendszer
kertészmérnöktõl. Tel. 06-20220-3728.
Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, villanytûzhely és
mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-2479072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-9177555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító
gyorsszolgálat. Tel. 06-20917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70241-8999.

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

Konténeres sitt
szállítást
és ömlesztett anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását vállalom.
Tel.: 30-296-6797

PROGRAM

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

20:00 VALENTIN NAP (125’)
kh.:12
április 10. szombat

15:00 VILLÁMTOLVAJ –

április 14. szerda

18:00 SZINGLIK
ÉJSZAKÁJA (95’) kh.:12
19:45 A HETEDIK KÖR (107’)
kh.:16
április 15. csütörtök

18:00 AGORA (126’) kh.:12
20:15 EGEK URA (109’) kh.:12
április 16. péntek

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

18:00 VÉN CSONTOK (88’)
kh.:12
19:30 EGEK URA (109’) kh.:12

április 9-én pénteken
délután 6 órakor

április 17. szombat

MUZSIKUSPORTRÉK Halmos
Béla népzene kutató népzene
történeti elõadás sorozata
SZÓL A KAKAS MÁR
rendezõ: Szomjas György
(Belépõjegy: 600 Ft)
április 22-én csütörtökön
délután 6 órakor

Duna P’Art Filmklub
SZERELMES FRANCIÁK
A FILMMÛVÉSZETBEN
9 részes sorozat
SZERELMEM, HIROSHIMA
fekete-fehér, feliratos, franciajapán filmdráma, 90 perc, 1959
rendezõ: Alain Resnais
szereplõk: Emmanuelle Riva
(Elle) Eiji Okada (Lui)
Bevezetõt mond és a film után
elemzõ beszélgetésre invitál:
Tanner Gábor a Filmkultúra
szerkesztõje

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’)
kh.:12

14:00 NAPKIRÁLYNÕ (85’)
15:30 VILLÁMTOLVAJ –
PERCY JACKSON
ÉS AZ OLIMPOSZIAK (121’)
kh.:12
17:30 KILENC (112’) kh.:12
19:45 EGEK URA (109’) kh.:12
április 18. vasárnap

14:00 NAPKIRÁLYNÕ (85’)
15:30 VILLÁMTOLVAJ –
PERCY JACKSON
ÉS AZ OLIMPOSZIAK (121’)
kh.:12
17:30 AGORA (126’) kh.:12
20:00 EGEK URA (109’) kh.:12
április 19. hétfõ

17:00 CSEH TAMÁS FILM
(85’ DVD)
18:30 EGEK URA (109’) kh.:12
20:00 VÉN CSONTOK (88’)
kh.:12

április 12. hétfõ

MOZIMÛSOR
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’ )

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Április 9. péntek 18 óra

1848. ÁPRILIS 11.
– A FORRADALOM VALÓS
TÖRTÉNETE
Dr. Tóth Judit jogász elõadása

17:00 ÁRVA MAGYAROK
FÖLDJÉN: DÉL-ERDÉLY
18:00 MILAREPA (90’) kh.:
B.A. (DVD)
19:30 VALENTIN NAP (125’)
kh.:12

április 20. kedd

17:00 CSEH TAMÁS FILM
(85’ DVD)
18:30 SZÖKÕHÉV (100’)
kh.:12
20:15 EGEK URA (109’) kh.:12

április 13. kedd

18:00 VARGA KATALIN
BALLADÁJA (82’) kh.:16
19:30 KILENC (112’) kh.:12

április 21. szerda

Beszélgetés Tölgyesi Lívia és
Bódai-Soós Judit meseírókkal a
meseírás és az irodalmi pályázatok rejtelmeirõl. Könyvbemutató,
utána ingyenes tombola-sorsolás.

MûvészetMalom
Bogdányi út 32.

A belépés díjtalan

Dalmát Pince
Bartók Béla út 6.

18:00 KILENC (112’) kh.:12
20:00 AGORA (126’) kh.:12

CSÍKSZENTMIHÁLYI
RÓBERT
ÉLETMÛ KIÁLLÍTÁSA
Nyitva május 30-ig, hétfõ
kivételével naponta 10-18 óráig

Április 9. péntek 19 óra

Café Rodin Galéria
Ady Endre út 6.

ÁZSIA PÉNTEK – PÉNTEKEN!
DÉL-INDIA II.
vetítettképes úti beszámoló
Fehrentheil Henriette elõadása

KITEKINTÉS – ERNST
OLDENBURG
Megtekinthetõ: április 25-ig

Április 16. péntek 18 óra

EGY KUN BUDÁN
ÉS PESTEN
Gubcsi Lajos regényének
bemutatója
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
Április 20. péntek, 14 óra

Irodalmi délután:
LEHETSZ TE IS MESEÍRÓ!

Szentendrei Homeopata Klub
Napórásház
Halász u. 1.
Április 20. kedd 18 óra

NE HÍVJUK KI RÖGTÖN
A MENTÕT! – ELSÕSEGÉLYLEHETÕSÉGEK
HOMEOPÁTIÁVAL
Dr. Molnár Mariann elõadása
Látogatói belépõ 600 Ft

KIÁLLÍTÁS
Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ILOSVAI VARGA ISTVÁN
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ hétfõ és kedd
kivételével naponta 10-tõl 18
óráig

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

Ne féljetek!
Ne féljetek! címmel rendez kiállítást április 11. és
május 30. között a szentendrei katolikus egyházközség II. János Pál pápa születésének 90. évfordulója
alkalmából. A kiállítás szeretné megmutatni, hogy a
lengyel pápa minden generáció pápája volt, így a rendezvénysorozat programjai is ezt szolgálják: a legfiatalabbtól 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, személyes 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.

GYEREKEKNEK
Pest Megyei Könyvtár
színházterme
Pátriárka utca 7.
Április 20. kedd 10 óra

TÁNCJÁTÉK:
JANCSI ÉS JULISKA
A Danszgrupp elõadása
A Grimm-testvérek klasszikus
meséje a legkisebbek számára is
élvezetessé válik
Belépõegy: 600 Ft
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SPORT
Teke diákolimpia
Fekete Patrik, a Barcsay Jenõ
Általános Iskola negyedik
osztályos tanulója, a 10-14
évesek területi bajnokságán elsõ
helyezést ért el
(www.bpteke.hu). Sikeres
szereplését folytatja az országos
döntõben is. Az FTC-csarnokban
rendezett 60 gurításos (30 teli,
30 tarolás) versenyen a
résztvevõk legfiatalabbjaként
ezüst érmet nyert (www.tekesport.hu).

2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.
telefon/fax: 26/323-974
mobil: 20/806-3232
e-mail: info@udvaroscsarda.hu
web: udvaroscsarda.hu

Kovács Sándor
éttermi üzletvezetõ

Fekete
Patrik

Miskolczi Csaba, a Petzelt József
Szakképzõ Középiskola tanulója
a 15-19. évesek között a
területin második, az országos
döntõben a 15. helyen végzett.
KÕMIVES JÓZSEF

Szentendre, Jókai u. 2.

+36 20 219 1166
www.frekvenciaszalon.hu • www.bodycoach.hu
info@frekvenciaszalon.hu

Kézilabda
Ezen a hétvégén Ajkára látogatott a szentendrei férfi NB I/B-s
férfi kézilabda-csapat. Fontos
mérkõzés volt, hiszen Ajka csapata a tabellán megelõzi a
szentendrei csapatot. A mieink
viszont nagyon jó formában
vannak, s a mérkõzés is ennek
megfelelõen alakult. Az I. félidõben jobban kezdett Ajka, 7 góllal
is vezettek a félidõ közepén,
amit sikerült a félidõ végére
3 gólra csökkenteni. A II. félidõ
álomszerûen alakult számunkra:
három perc alatt kiegyenlítettünk, a félidõ közepén már több
góllal vezettünk. A végjáték is
ragyogóan sikerült, és hat góllal
nyertük meg a mérkõzést.
Eredmény
Ajka – Szentendre (15:12) 26:32
Legjobb góllövõk: Kónya 8,
Perényi 6, Soproni 6, Nagy 4.
A következõ öt mérkõzést hazai
pályán játsszuk. Legközelebb
Ercsi csapatát fogadjuk a Móricz
tornacsarnokban április 10-én,
szombaton, 16 órakor kezdõdik
az ifik mérkõzése, 18 órakor a
felnõtteké. Szeretettel várjuk a
szurkolókat!
TÓTH LAJOS
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Jóga
Kedden 10 órakor, csütörtökön 18 órakor
1000 Ft/alkalom, 9000 Ft/10 alkalom
Szentendre, Waterfront Hotel, közvetlen
Duna-part
energia, mosoly, idilli környezet
könnyû tornagyakorlatok • tartásjavítás •
légzõgyakorlatok • lazítás
Tel. 06-20-972-7373
http://jogaszentendre.netlap.net

A szentendrei Emberélet Alapítvány
képzett önkéntesei megkezdték
mûködésüket a térségben élõ daganatos
betegek ellátásában
SEGÍTÜNK:
 lelkisegély nyújtás  Bach virág terápia
 életmód tanácsadás  egyéni v. csoportterápia,  betegápolási tanácsadás,
 egyénre szabott étrendi tanácsadás 
sorstársi segítõ szolgálat  betegápolási
eszközök beszerzése, kölcsönzése stb.

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink díjmentesek!

