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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 

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

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

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

Tisztelt Ebtulajdonosok!

2010. évben a Magyar Állatorvosi Kamara
javaslatára az olyan településeken, 
ahol állatorvosi rendelok muködnek,
megszûnik az utcai, összevezetéses eboltás,
a kutya tulajdonosa ebét háznál 
vagy a rendelokben köteles beoltatni. 
Ez évtõl új, számozott kamarai oltási könyv 
és hologramos matricával igazolt veszettség-
oltás kötelezõ.

Állatkórházunk április hónapban még 
a kedvezményes, 3500 Ft-os áron végzi 
az oltást.

Szentendre, Római sánc u.2/B.
Dr. Szolnoki János (26) 317-532
Dr. Schumiczky Gábor (26) 314-287

ÚJ HELYEN AZ ÁLLATORVOSI 
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 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. 
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. 
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.
További info: Nyolczas Csabáné, (26) 503-365

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 sport-
pályát épít (labdarúgás, tenisz, baseball, strand-
röplabda, 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 önkor-
mányzatot vételi jog illeti meg jelképes, 1 Ft-os
maradványértéken a pályára és tartozékaira.
Amennyiben a pálya a futamidõ végén rendel-
tetésszerû használatra alkalmatlan, akkor az üzemel-
tetõ az önkormányzat felhívására köteles a pályát és
alépítményeit saját költségen elbontani és az eredeti
állapotot helyreállítani. A futamidõ végén beruházó-
nak 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 megajánlá-
sokkal • a kivitelezés mûszaki tartalma, látványterve
és ütemterve • az üzemeltetés megvalósítási kon-
cepciója • az ajánlattevõ cégkivonata • az ajánlat-
tevõ képviselõjének aláírási címpéldánya •
szerzõdés tervezet
A hiánypótlás egy alkalommal, teljes körben lehet-
séges.

ELADÓ INGATLANOK
Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok
értékesítésére
Cím HRSZ m2 Bruttó ár
Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/ m2

Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/ m2

Õzláb u. 7100/7 985 10.204 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/2
cca.7300 11.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok 7299 1898 11.500 Ft/ m2

Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/ m2

Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/ m2

Tegez-Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/ m2

Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/ m2

Barackos út 6995 7146 11.200 Ft/ m2

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6996 1515 11.200 Ft/ m2

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698 6258 11.200 Ft/ m2

Fõ tér 14. 2333/2/B/1 85,24 25.500eFt
Kossuth Lajos u. 18. 973 589 75.717eFt+ÁFA

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni.
További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti órákban a  26/503-377 telefonszá-
mon kaphatnak. Versenytárgyalás és a pályázat bontás idõpontja 2010. április 22.
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A polgármester naplója

Április 16. (péntek)

09.00 Barcsay Általános Iskolában

Aknay-terem avatója

10.00 Dr. Isaszegi János HM Központi

Kiképzõ Bázis parancsnokának

búcsúztatója

11.00 Dr. Bertalan Ferenc temetése

11.00 Holokauszt koszorúzás

Április 17. (szombat) 

09.00 Bükkös-patak takarítása

Április 19. (hétfõ)

14.00 Kistérségi Pedagógiai Napok meg-

nyitója a Barcsay iskolában

15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés

Április 20. (kedd)

09.00 Alpolgármesteri beszámoló

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 Intézményvezetõkkel megbeszélés

Április 21. (szerda)

10.00 Projektek megbeszélése

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 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

HÍREK

Népfõiskolai 
törvénytanácskozás
Szentendrén

Beszélgetésre és közös gondolko-
dásra hívta a Budapest-környéki
Népfõiskolai Szövetség (BKNSZ)
Pest megye, illetve a Szentendrei
Kistérség közmûvelõdési, kulturá-
lis szakembereit, a helyi és kör-
nyékbeli közösségek munkatár-
sait, valamint a civilszervezetek
képviselõit, hogy véleményezzék
az elõkészítés alatt álló szabad-
mûvelõdési-népfõiskolai törvény
tervezetét, koncepcióját. A március
29-én tartott szakmai fórumnak a
Pest Megyei Könyvtár adott helyet.
Szervezõje Nagy Júlia BKNSZ-
elnök, irányítója pedig Sz. Tóth
János PhD, a Magyar Népfõiskolai
Társaság elnöke, az országos
munkabizottság vezetõje volt.

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 koszorúzással egybe-
kötött emléktábla-avatás április
16-án, pénteken 11 órakor lesz.

Világbajnok hõkamera
Szentendrén

A szentendrei tûzoltók közremû-
ködésével mutatták be április 9-én
a Kálvária téren a világ legkisebb
hõkameráját. A Bullard termékek
kizárólagos hazai importõre, a
Firequip International Kft. a tûz-
oltók részére bemutatóval egy-
bekötött sajtótájékoztatót tartott a
rekorder méretû berendezésrõl. A
hõkamera mindössze 0,68 kilog-
ramm súlyú, 165x86x101 milli-
méter méretû, és 2,4 collos LCD
kijelzõvel rendelkezik, nagyban
megkönnyítve e paraméterekkel a
hõtérképezési munkálatokat,
amelyek a tûzoltók beavatkozá-
sainál kiemelt fontosságúak lehet-
nek. A rendezvényen emellett a
Bullard T3MAX és T4MAX model-
lekkel is megismerkedhettek az
érdeklõdõk.

Rákóczi-nap 
az egészség jegyében

A tavalyi sikerbõl kiindulva ismét
megrendezték április 1-jén a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium falai között az immár
hagyománnyá vált Rákóczi-napot.
A húsvéti szünet elõtti utolsó
tanítási nap valójában nem is a
tanításról, hanem az egészség-
nevelésrõl szólt, a reggel nyolctól
kora délutánig tartó programok
ugyanis egyúttal egészségnapként
is mûködtek. Az iskola megannyi
helyszínen számos szórakozási és
mûvelõdési lehetõséget kínált
diákjainak. A gyerekek egész nap
egészségügyi mérésekkel ismer-

Helyi választási eredmények
Pest megye 11. egyéni választókerületében, Szentendrén az alábbi
eredmények születtek a vasárnap, április 11-én megtartott választá-
son. Összeállításuk a 8-9. oldalon.

kedhettek, egészségneveléssel
kapcsolatos játékokat játszhattak,
és persze nem maradt el a szoká-
sos büfé sem, ahol egészséges éte-
leket lehetett kóstolni. Írásunk a
10. oldalon.

Kétnyelvû óvoda nyílik
Pomázon

Angol-magyar kétnyelvû óvoda
nyílik Pomázon, a HÉV-megállóval
szemben. A teljes nap során angol
anyanyelvû és magyar pedagógu-
sok foglalkoznak a gyermekekkel
kétnyelvû életformát megvalósít-
va. A programot a Szõlõtõ Két-
nyelvû Oktatási Alapítvány való-
sítja meg, az ELTE tanárainak
szakfelügyeletével. Az alapítvány
óvodától a nemzetközi érettségi
vizsgáig valósít meg kétnyelvû
oktatási programot.

Költözik 
a Tourinform iroda

A Tourinform iroda épületében
már megkezdõdött a felújítási
munkát megelõzõ régészeti fel-
tárás. Az épület teljes felújítása
elõreláthatólag jövõ tavasszal
fejezõdik be. Ez idõ alatt a Tourin-
form iroda ideiglenesen a Bercsé-
nyi utca – Dunakorzó sarkán (a
Gomba mellett) található helyiség-
ben fog mûködni. A költözés miatt
a Tourinform iroda április 23-tól
30-ig zárva lesz, május elejétõl
már az új helyen várja a turistákat
és a színházjegyvásárlókat.

Felhívás pályázati részvételre

Megjelent a tavalyi évben nagy sikert aratott, FÛTÉSRENDSZER 
MODERNIZÁLÁSÁT SEGÍTÕ PÁLYÁZAT, az ÖKO-program 2010. évi kiírása
(www.otm.gov.hu). A pályázat beadási határideje: május 31. Kérjük azokat 

a társasházban lakókat, akiknek szándékában áll a jelenlegi pályázati kiíráson részt venni,
ebbéli szándékukat május 10-ig Szentendre Város Önkormányzatának jelezzék. 

Kapcsolattartó: Bonczó Emese EU pályázati referens, tel.: 06-26-503-398, 
e-mail: bonczo.emese@ph.szentendre.hu
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Kedves Szentendrét szeretõ,
Szentendréért aggódó 
és Szentendre jövõjében bízó
polgárok! 
Az elmúlt idõszakban több, egy-
másnak ellentmondó állásfogla-
lást, vélt vagy valós érdek össze-
ütközést tapasztaltunk szürke
hétköznapjaink sûrûjében a Du-
na-parti árvízvédelmi gáttal kap-
csolatban.
Még az „átkos” idejében elkészült
az a gát, amely cirka 60 éven át az
egyébként kötelezõ felújítások
nélkül – az elmúlt 20 évben vajon
miért nem lett felújítva? – ennek
ellenére megvédte a belvárosban
lakók ingó és ingatlan vagyonát,
árvíz idején némi nem elhanyagol-
ható lakossági zsákolási munka
összefogással megtámogatva…
A 2006-os árvíznél több szakem-
ber, de írásban dr. Nagy László, a
Budapesti Mûszaki Egyetem ár-
vízvédelmi szakembere is írásban
nyilatkozta, hogy „A révállomás
környéki árvízvédelmi szakasz
megsérült, tönkrementnek tekint-
hetõ, helyreállítása szükséges,
valamint a gáton a magasság-
hiány közelítõleg 60 cm.” 
2008-ban a gát felújítására lett
volna pénz, de a képviselõ-testü-
let valamilyen általunk nem
ismert ok vagy érdek miatt nem
az életveszélyt hárította el belõle,
hanem más célra fordította…
(Szentendre és Vidéke – Képvi-
selõk félidõben, V. 2008. 11. 21.)
Az elmúlt idõszakban egyre nyo-
matékosabban jelentkezett a kép-
viselõ-testület és a városvezetés
részérõl az a vélemény, akarat,
hogy az árvízveszélyt kizárólag, a
jelenlegi belvárosi gát utcaszintre
való lebontásával és kb. 300 m
hosszú mobilfal megépítésével
érdemes és kell elhárítani. A
megrendezett lakossági fórumo-
kon több témával egyetemben
egyre hangosabban és aktívabban
fogalmazta meg eltérõ vélemé-
nyét az érintett lakosság, ennek
ellenére a kommunikáció sajná-
latos módon rendszeresen a sü-
ketek párbeszédévé vált. A város-
vezetés a rendszeres és egyre
határozottabb tiltakozások elle-
nére, valami különös okból a
lakossági igényre hivatkozva, vál-
tozatlanul a mobil fal megvalósí-
tását preferálja. Teszi ezt költ-

ségeket nem kímélve, annak el-
lenére, hogy az itt lakók, az érin-
tettek és mértékadó szakemberek
véleménye szerint is a tervezett
megoldás jelentõs kockázatot és
indokolatlanul magas költségeket
jelent. Az sem csökkenti az emlí-
tettek súlyát és a döntéshozói fe-
lelõsséget, hogy egyes döntésho-
zók állítása szerint nem közvet-
lenül a várost terheli a mobilgát-
tal kapcsolatos kiadás, hanem az
EU-pályázatból valósulna meg…
Mindenképpen az is az adófizetõk
pénze, és nem „talált pénz”, a fel-
használását
nagyon is
m e g a l a p o -
zottan és fe-
lelõsen kel-
lene intézni! A
mobil fal hívei
a párkányi gátra hivatkoznak,
amelyrõl, és a mobil fal tulajdon-
ságairól a következõket tudtuk
meg a 2009. december 8-án
elhangzott helyszíni esztergomi
tájékoztatón:
• „A gyártást 2000-tõl kezdték el.
Ez idáig az egész világon kb. 10
darabot adtak el. Magyarorszá-
gon még nem alkalmazták. A le-
mez alumíniumból készül, melyre
a gyártók 5 év garanciát adnak –
a jeges ár ellen nem véd, mert az
alumíniumot a jég széttöri.“
• „A 300 méteres mobil fal 300-
350 millió forintba kerül, az
aljzat visszabontása az úttestig
és megerõsítése tudomásunk sze-
rint + 500-600 millió forint. Az
évi rendszeres járulékos költségek
is igen jelentõsek. A falat védett
helyen, temperált hõmérsékleten
kell tárolni a lemezek közötti
gumitömítések és a bármelyik pil-
lanatban való rendelkezésre állás
miatt. A falat évente mindenkép-
pen egyszer fel kell állítani gya-
korlat céljából.” Az említetteken
kívül az is kérdés, hogy ki garan-
tálja, hogy a megépítendõ alapba,
a betonba épített „oszlop-fész-
kek” épen maradnak-e, mikor
netán szükség lesz a használa-
tukra. A fém gátelemek, a külön-
féle fém alkatrészek felelõs õrzése
a mai magyar valóságban komoly
kihívás, és persze további kockázat,
aminek költségei vannak.
• Gátszakadás esetén nemcsak a
300 méteres szakaszt önti el a

víz, hanem Szentendre történelmi
belvárosának nagy részét, az Áb-
rányi-villától (régi szülõotthon) a
Bükkös-patakig.
Napokkal késõbb a BME Vizép
tanszékének tanára elmondta:
• „A világon Szentendre lenne az
elsõ, ahol a már meglévõ gátat
visszabontanák. Mindenütt a meg-
lévõ gátakat elõször felújítják, és e
fölé teszik a mobil falat.” Párkány-
nál is a meglévõ gátat emelték meg
60 cm-rel, mobil fallal, és nem kell
közel 2-3 méter magas víznyomást
megtartani 300 méter hosszan…

A mobil fal csak
eszköz, nem
elégíti ki az
árvízvédelmi
v é d v o n a l
követelményeit.
A tanár úr azt

javasolta, hogy az eddigi töltés
szintjét meghagyva és felújítva 3-4
darab, maximum 10-12 méteres
lépcsõt, úgynevezett kulisszát kell,
lehetne építeni, amivel az úttestrõl
lehetne látni a Dunát, és majd
ezeket a lépcsõket lehet mobil
falakkal elzárni, ha szükséges.
A fentiek ismeretében a lakossági
fórumon felvetettük a döntéshozó
testület tényleges és személyes
felelõsségvállalásának kérdését,
de azt a képviselõk részérõl már
senki nem kívánta felvállalni. Ez
a tény önmagában is komolyan
elgondolkodtató.
A lakosság többségének az a
véleménye, hogy megnyugtató,
már kipróbált és mindenképpen
költségkímélõ megoldás szü-
lessen, melyet az EU-pályázatok
kiírói is jogosan elvárnának,
különösen gazdasági válság ide-

jén, és melyet a helyi lakosság is
elfogadhatónak tart. Az olcsóbb
megoldás következtében fenn-
maradó összegbõl pedig meg le-
hetne építeni a révház körüli élet-
veszélyes szakasztól egészen a
Pap-szigetig a több évtizede hi-
ányzó gát pótlását.
A mobil fal szimpatizánsai leg-
utóbb azzal érveltek, hogy az
„ingyen” EU-s támogatáshoz való
hozzáférést elveszítjük, és így a
meglévõ gátat sem tudjuk majd
felújítani, mert arra nem adják
oda a pénzt! Ez az érv nem tûnik
életszerûnek, és nem hisszük,
hogy az EU a drágább, kockáza-
tosabb, vagy mondjuk ki: bizony-
talan megoldást kívánná min-
denképpen anyagilag támogatni. 
Az ellentmondó mûszaki és kép-
viselõi vélemények miatt aláírás-
gyûjtésbe kezdtünk, és a nagy tö-
megû támogatottság okán meg-
alapítottuk a Szentendrei Belvá-
rosi Védegylet nevû civil, hang-
súlyozottan józan, egyéni ér-
dekektõl és politikától mentes
egyesületünket, melynek célja
közös értékeink és érdekeink
védelme. Kezdeményezésünkhöz
a polgárokon kívül egyre több
civil tömörülés és érdekcsoport
jelezte csatlakozó támogatását.
Tisztelettel kérjük az olvasók
aktív támogatását, ha már csak
ez a jelenlegi eszköz maradt
érdekeink érvényesítésére!
A kezdeményezést aláírók mára
már egyre jelentõsebb táborának,
az egyesületi tagság nevében:

GYÖRE ZSÓFIA, TROMBITÁS GÁBOR,
VALENTIN SÁNDOR

Postacím: Szentendre, Pf. 309
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Felhívás lakossági állásfoglaláshoz

Gátszakadás esetén 
nemcsak a 300 méteres szakaszt
önti el a víz, hanem Szentendre

történelmi belvárosának 
nagy részét «

»



A 4. oldalon közölt levelet
már korábban megkapta
szerkesztõségünk, így volt
idõnk utánajárni, hogy a
levélben megfogalmazott
kérdésekre, aggodalmakra
milyen megoldások, vála-
szok lehetségesek. A bel-
városi körzet képviselõjét,
Tolonics Gyulát, illetve dr.
Nagy László árvízvédelmi
szakembert kerestük meg a
felvetett kérdésekkel, így
próbálunk meg teljes képet
adni olvasóinknak a gát-
felújításról.

TOLONICS GYULA 
képviselõ a mobil árvízvédelmi
fallal szembeni kifogásokat
három pontban foglalta össze: 1.
sérül a gát mellett élõk élet- és
vagyonbiztonsága; 2. az új
védmû építési költségei maga-
sabbak; 3. nincs garantálva a
mobil alkatrészek, illetve a
beépített részek mûszaki bizton-
sága.

Élet- és vagyonbiztonság
A 2008-ban elkészült engedélyes
tervek alapján a gát mind a víz-
ügyi, mind pedig a környezet-
védelmi oldalról zöld utat ka-
pott, vagyis a védmûvet szakmai
megvalósíthatósági szempontból

megfelelõnek találták. Hivatalos
információ van arról is, hogy a
biztosítók ugyanolyan feltéte-
lekkel biztosítják az e mögött
lévõ objektumokat, mintha ha-
gyományos gát védené õket.

Költségek
A mobil árvízvédelmi fal valóban
kb. 10%-kal többe kerül, mint a
hagyományos, de összesen kb.
egy kilométer hosszú gátszakasz
újul meg, melynek 300 méteres
szakaszát érinti a többletköltség.
Ez azt jelenti, hogy az egész pro-
jekt legfeljebb 5%-kal kerül
többe. Cserébe viszont ezen a
területen a korzó lényegesen
kiszélesedne. A szakemberek
szerint a vízoldali rézsût meg-
tartva az elõírás szerinti föld-
töltés a korzó felét elfoglalná, ha
pedig a töltést a vízoldalon is
átépítenénk, a költségek már a
mobil árvízvédelmi fal költségeit
is meghaladnák. 

Alkatrészek biztonsága
A tûzoltósággal történt megál-
lapodás alapján a mobil alkat-
részeket a tûzoltóság tárolná és
tartaná karban, árvíz esetén õk
raknák össze a mobil árvízvédel-
mi falat. Az õ állandó, 24 órás
közremûködésük megfelelõ ga-
rancia az alkatrészek épségére. A
gátba beépített elemek védel-
méhez segítséget nyújtanak
majd a Duna-korzóra telepített
térfigyelõ kamerák. 

Összefoglalva a kialakult hely-
zetet, a képviselõ határozottan
kijelentette, hogy a mobilfal mel-
letti döntést semmiféle lobbi-
vagy egyéni érdek nem befolyá-
solta. Az egyetlen szándék az
volt, hogy azokban az években,
mikor nincs árvízveszély, ne
kelljen egy magas fal mögött
élni, hogy a korzó a jelenleginél
tágasabb, nyitottabb legyen, ami
által valódi látványosság, kö-
zösségi tér jöhet itt létre. Két

alternatíva van még a Duna-
korzó szakasz biztonságossá
tételére: új földgát építése, ami
kb. még 1,5 métert elvenne a
„szárazföldbõl“, vagy egy állan-
dó betonfal, ami ugyan kes-
kenyebb a földgátnál, de esz-
tétikai szempontból elfogad-
hatatlan, vagyis csúnya.
Szerinte Szentendre nagyot ve-
szít azzal, ha ez a védmû nem
valósul meg. Éppen ezért a
közeljövõben újabb beszélgetést
szervez, amelyen a Szentendrei
Belvárosi Védegylet levelében
említett másik professzor jelen-
létére is számít.

DR. NAGY LÁSZLÓ
kérdésünkre elmondta, hogy
városunkban a 2006. évi árvíz
utáni feltárás  – Geohidro Kft.
talajmechanikai szakvéleménye
– azt bizonyította, hogy az
árvízvédelmi gát állékonysága
„több sebbõl vérzik”: nem
megfelelõ az altalaj, helyenként
magasság-hiányos, a révháznál
csaknem egy méteresre csökken
a koronaszélesség, nem ismert a
gát belsõ szerkezete, a kivágott
fák és gyökereik visszamaradtak
a gátban, a gát bizonyos sza-
kaszai tönkrementnek tekint-
hetõek – vagyis Szentendrén az
árvízvédelmi fejlesztés sürgetõ
követelmény! 
Az elsõ tervek 2007-ben készül-
tek el, melyek az internetre is
felkerültek, azóta van lehetõség
a lakosságnak véleményük kifej-
tésére. Az elõtervek alapján
2007-ben Szentendre döntés-
hozói a mobil árvízvédelmi fal
mellett döntöttek, erre adták ki a
tervezõi megbízást. Több la-
kossági fórum volt e témában, a
terveket zsûrizték, és kiállították
a polgármesteri hivatalban.
2008-ban elkészültek az ún.
engedélyes tervek, mely alapján
2009-ben a belvárosi árvízvédel-
mi gát vízügyi és környezet-
védelmi oldalról zöld utat kapott
a kivitelezéshez, ami azt jelenti,
hogy a terv engedélyeztetésével
annak szakmai megvalósít-
hatósága szakmai egyetértést
nyert. 

Az árvízvédelmi szakember sze-
rint kétségtelen tény, hogy a
földgát építése a védekezés ha-
gyományos módszere. Az agyag-
ból megépített gátnak viszont
nagy a helyigénye, ami különö-

sen olyan településeken hátrá-
nyos, ahol a történelmi belváros
jelentõs értéket képvisel, területe
szûken szabott. Ezeken a he-
lyeken olyan árvízvédelmi meg-
oldást kell alkalmazni, mely
figyelembe veszi a hely adottsá-
gait. Ilyen meggondolásból épült
a XX. század második felében az
Egyesült Államokban több he-
lyen is beton árvízvédelmi fal.
Ezek a falak – hasonlóan a mobil
árvízvédelmi falhoz – biztonsá-
gosak, de nem felelnek meg az
esztétikai követelményeknek. 
A mobil árvízvédelmi falak mint-
egy tíz éve jelentek meg az
árvízvédelemben, és azonnal
szakmai elismerést váltottak ki.
Egyesítik magukban a biztonsá-
got, a kis helyigényt és az esz-
tétikus megjelenést. Az utóbbi
években több városban is épült
mobil árvízvédelmi fal: Kölnben,
Deggendorfban, Prágában, ez
utóbbi, mely három méter ma-
gas, a  2002. évi hatalmas ár-
víznél jól vizsgázott. Ausztriá-
ban, a Duna bal partján mintegy
húsz kilométeren, Linz és Krems
közötti belterületi szakaszokon
alkalmaznak mobil árvízvédelmi
falat. Magyarországon, Szent-
endrén kívül, még legalább négy
helyen gondolkoznak azon, hogy
az árvízvédelmet mobil árvíz-
védelmi fallal oldják meg. 
A szentendrei gát megújításával
kapcsolatban eddig négy mobil
árvízvédelmi fal gyártó jelentke-
zett be Európából, akik szívesen
szállítanák a terméküket. Mind a
négy rendelkezik európai és
magyarországi alkalmazási en-
gedéllyel. 
Mûszaki szempontból nem telje-
sen érthetõ az a levélben szerep-
lõ felvetés, hogy 3-4 ún. kulissza
nyílásban, 10-12 méteres hosz-
szakon megfelelõnek tartják a
mobil árvízvédelmi falat, de 333
méter hosszan már nem.
Felvetõdik akkor a kérdés, hogy
a mobil árvízvédelmi fal jó, csak
a hossza nem? A fenntartási
költségekre kitérve dr. Nagy
László furcsállotta, hogy mobil-
gát ellenzõi sérelmezik, hogy a
mostani gát karbantartására
éveken keresztül nem költöttek,
és most mégis azt nehezmé-
nyezik, hogy az építendõ gátnak
lesznek fenntartási költségei.
Ezeken szerinte nem lehet
spórolni, hiszen a biztonságot
szolgálják, ami mindenki érdeke.
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Mobil árvízvédelmi fal 
mint a legjobb alternatíva

Mobilgátak a gyakorlatban



VÁROS

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. ÁPRILIS 16.6

POSTALÁDA

Tisztelt kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu!
Szerettem volna ennél személyesebb megszólítással fordulni Ön(ök)höz, sajnos nem sikerült senki mást
találnom, akinek címezhettem volna a – reményeim szerint – valóban közérdekû levelemet.
Immár hatodik alkalommal verik le a zsidó temetõ kapujáról a Dávid-csillagot. Ez a tett, azt hiszem, régóta
kinõtte már annyira magát (sajnos), hogy nem lehet csupán Kertész Péter magánügye. Sokkal elõbb kellett
volna sokaknak (köztük nekem is) megszólalnunk, s Kertész Péter mellé felsorakoznunk, vele együtt
tiltakoznunk és feljelentést tennünk. Ezt eddig elmulasztottuk, pedig volt már arra példa, hogy csak az
éjszaka sötétjében bátor szoborrongálók elgyávultak, amikor látták, hogy figyelik õket, s a bemocskolt szob-
rokat lemossák mások.
Én úgy döntöttem, hogy nem maradok tovább csendben, nem akarok félni, nem akarom, hogy a városom
arról legyen híres, hogy itt büntetlenül garázdálkodhatnak olyanok, akik csak rombolni képesek. Ezt nem
zsidóként mondom, hanem olyan szentendrei pedagógusként, aki soha másra nem neveltem a gyerekeket,
mint egymás tiszteletére. Nem akarom elhinni, hogy többen vannak azok, akiktõl félni kell. Nem csupán
nekem, hanem mindenkinek.
A kérésem és a javaslatom a következõ: én a magam részérõl felajánlok 10 ezer forintot, hogy egy tér-
figyelõ kamerát tegyen a város a temetõhöz. Remélem, csatlakoznak mások is, és talán a Polgár-
mesteri Hivatal is tudja támogatni a dolgot. 

PENZIÁS ÁGNES

nyugdíjas logopédus

IV. Pomázi Pedagógia
Napok

I. Dunakanyar-Pilis
Kistérségi Pedagógiai
Napok

Pomáz Város Önkormányzata,
Nevelési-Oktatási Intézmények
Koordinációs Szervezete,
valamint a Dunakanyar–Pilis
Kistérségi Iroda Pedagógiai Hetet
szervez április 19. és 23. között,
melyre szeretettel várják a
pedagógusokat.
A Kistérségi Iroda április 19-én
és 20-án Kistérségi Pedagógiai
Napokat szervez. Az elõadások 
és rendezvények mindkét napon
14 órakor kezdõdnek. Hétfõn
Szentendrén, a Barcsay Jenõ
Általános Iskola, kedden Leány-
falun, a Móricz Zsigmond
Általános Iskola és Napközi-
otthonos Óvoda fogadja be 
a rendezvényt. További informá-
ciók a kistérségi honlapon talál-
hatók: www.dunakanyar-pilis.hu

A közös szervezésben megvaló-
suló pedagógiai hét további 
programjainak helyszínei
Április 21. szerda 8.30:
Hétszínvirág Óvoda (Pomáz,
Jókai u. 2.); 11 óra: Mátyás
Király Általános Iskola (Pomáz);
14 óra: Teleki-Wattay Mûvészeti
Iskola hangversenyterme (Pomáz) 
Április 22. csütörtök 8 óra:
Mesedombi Óvoda (Pomáz);
10.30: Mesevölgyi Óvoda
(Pomáz); 11 óra: Sashegyi
Sándor Általános Iskola (Pomáz),
14 óra: Teleki-Wattay Mûvészeti
Iskola (Pomáz).
Április 23. pénteken 8 óra:
Német Nemzetiségi Általános
Iskola (Pomáz); 10.30: Plenáris a
Teleki-Wattay Mûvészeti
Iskolában (Pomáz). 

GYÁSZ

Dr. Bertalan Ferenc
1929. február 17. – 2010. április 9.

Dr. Bertalan Ferenc
szülõhelyén, a bihar-
ugrai Községi Elöljáró-
ságnál kezdte közigaz-
gatási pályafutását, és
több kitérõ után 1967-
ben nevezték ki a Szent-
endrei Városi Tanács VB
titkárává. E tisztségben
szolgált 22 éven át.
Nagy tekintélynek és
népszerûségnek örven-
dett a tanácsi appará-
tusban, a tanácstagok

és a város polgárai körében. Irányítása alatt a városi
tanács apparátusa évtizedeken keresztül elismerten
a legjobbak közé tartozott Pest megyében. 1971-ben
egyik szervezõje a városi tanácsok szervezési és
mûködési szabályzatát kidolgozó testületnek,
jegyzetüket az ELTE jogi karán szöveggyûjte-
ményként használták.

Éveken át tanított államigazgatási ismereteket a
megyei tanács dolgozóinak, írásai jelentek meg az
Állam és Igazgatás folyóiratban. Kiemelkedõ szak-
mai munkája elismeréseként 1987-ben kapta meg a
munka érdemrend arany fokozata kitüntetést, 1989-
ben, nyugdíjba vonulása alkalmából, a Pro Urbe
Szentendre emlékérem kitüntetésben részesült.
Nyugdíjasként a jogi bizottság tagjaként vett részt
még évekig a városi közéletben.
Szerénysége, segítõkészsége, közvetlensége miatt
nagy szeretetnek örvendett, sokak szívében kedves
emlékként él tovább.

Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, 
akik ismerték és szerették, hogy 
dr. Bertalan Ferenc április 9-én 

rövid betegség után elhunyt. 

Felejthetetlen halottunk temetése 
április 16-án, pénteken 11 órakor lesz 

a városi köztemetõben.

A gyászoló család
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Gulyás József országgyûlési kép-
viselõ dr. Molnár Csabának, a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszternek írásban nyújtott be
kérdést március 22-én Mit kíván
tenni a kormány a hazai turisz-
tikai célú közösségi közlekedés el-
lehetetlenülése, a Szentendre-Vi-
segrád közötti hajójárat meg-
szûnése és a kisvasút közlekedés
részleges leállása ellen? címmel.
Ebben Gulyás József képviselõ
kifejtette, hogy megdöbbenve ér-
tesült arról, hogy megszûnik a
Budapest – Szentendre – Leány-
falu – Visegrád – Nagymaros ha-
jójárat, azaz a szentendrei Duna-
ág Szentendre feletti szakasza
menetrend szerinti hajóforgalom
nélkül marad, valamint végleg
bezár Zebegény, illetve Dömös és
Leányfalu hajóállomása. Az el-
múlt évek menetrendje már le-
hetetlenné tette az Esztergom-
Zebegény-Dömös-Leányfalu-
Szentendre közötti személyha-
józást, most pedig a MAHART
Passnave Személyhajózási Kft.
által összeállított 2010. évi duna-
kanyari menetrend teljesen figyel-
men kívül hagyja a Szentend-
re–Leányfalu–Visegrád–Nagyma-
ros közötti utazási igényeket is,
amit mindenképpen visszalépés-
nek tart. 
Mindezek alapján az alábbi
kérdéseket tette fel a minisz-
ternek:
1. Miért hagyta a kormány, hogy
a kiemelt jelentõségû turisztikai

célállomások esetében a közössé-
gi közlekedés megszüntetésére,
vagy akárcsak részleges szünetel-
tetésére sor kerülhessen? Látva a
negatív folyamatokat és figye-
lembe véve a szakmai, a civil, és
az üzemeltetõi oldalakról érkezõ
vészjelzéseket, miért nem avat-
koztak be idáig?
2. Tárgyalt-e a kormány, illetve az
illetékes tárca képviselõje a
MAHART Passnave Személyha-
józási Kft. vezetõivel a Dunaka-
nyar vízi közlekedésérõl, a mû-
ködtetés biztonságának, folyama-
tosságának kérdéseirõl, feltéte-
leirõl?
3. Tárgyaltak-e ugyanezekrõl a
kérdésekrõl az érintett önkor-
mányzatokkal? 
4. Számoltak-e azzal, hogy a
hajózás, valamint a kisvasút
közlekedés megszûnése, vagy
részleges szüneteltetése milyen
közvetett károkat okoz majd az
érintett térségek turisztikai kíná-
latában? Egyáltalán készültek-e
hatástanulmányok? 
5. Miként tartja összeegyeztet-
hetõnek a kormány a közösségi
közlekedés elõtérbe helyezésére
vonatkozó törekvéseit, és a han-
goztatott vagy már elindított fej-
lesztéseket a területen zajló ne-
gatív folyamatokkal? 

A fenti kérdésekre Honig Péter
közlekedési miniszter március 31-
én kelt levelében azt válaszolta,
hogy az állam beavatkozási moz-

gástere rendkívül korlátozott a
fenti szolgáltatások esetében,
mert ezek nem minõsíthetõk
közlekedési közszolgáltatásnak,
ezért központi forrásokból történõ
finanszírozásuk csak az EU hoz-
zájárulásával lenne lehetséges.
Az államháztartás jelenlegi hely-
zetében a kormány közlekedés-
politikai célkitûzésében a köz-
szolgáltatások foglalnak el ki-
emelt helyet, és bár érzékelik a
piaci alapú szolgáltatásokat érin-
tõ negatív tendenciákat, a szak-
mai segítség felajánlásán túl nem
látnak további támogatási lehetõ-
séget.

Az írásbeli kérdésre adott minisz-
teri válasszal elégedetlen Gulyás
József, amit lapunknak azzal in-
dokolt, hogy a válasz a köz-
igazgatás és a kormányzati ap-

parátus mûködési zavarain túl
nagyfokú érzéketlenségrõl tanús-
kodik. „A miniszter rossz hagyo-
mányt követve azt írja le, hogy
mit miért nem lehet megcsinálni,
miközben pár 10 millió forintos
támogatás biztosításának szám-
talan módja lett volna, és van is.
Jellemzõ, hogy a negatív folya-
mtokba meg sem kíséreltek
beavatkozni annak érdekében,
hogy folyamatos legyen a ha-
jóközlekedés a szentendrei Duna-
ágon. A turisztikai szempontból
nemzetközi viszonylatban is
jegyzett városaink (Visegrád,
Szentendre) és az egyedülálló
adottságokkal, sajátos vonzerõvel
bíró Dunakanyar hajóközlekedési
kapcsolatának megszüntetése
vagy akárcsak szüneteltetése szé-
gyenteljes fejlemény. Remélem,
hogy az új kormány mindent
megtesz azért – tárgyalva az
üzemeltetõkkel –, hogy megindul-
hasson és folyamatos legyen a
hajóközlekedés, hogy ne vissza-
lépjünk, hanem inkább elõre.”

KÉPVISELÕI KÉRDÉS A PARLAMENTBEN

A dunai hajózás végórái?

RENDÕRSÉGI HÍREK

A közterületeken több rendõr
szolgálatteljesítését, valamint a
jogsértõkkel szembeni határozott
és következetes fellépést elõse-
gítõ, 2009-ben kidolgozott Köz-
biztonsági Háló Program kere-
tében tovább folytatódtak a foko-
zott rendõri ellenõrzések. 2010.
március 29. és április 4. között a
Pest Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság illetékességi területén közel
87 fokozott ellenõrzést, közleke-
dési és körözési ellenõrzést haj-
tottak végre az egyenruhások. A
fokozott ellenõrzéseket és a köz-
lekedési akciókat 2399 órában
409 rendõr végezte, munkájukat
60 polgárõr segítette összesen
268 órában. Az év 13. hetében a

program keretében végrehajtott
akciók során 21 esetben érték tet-
ten bûncselekmény, illetve sza-
bálysértés elkövetõjét, és 14 kö-
rözött személyt fogtak el. Közle-
kedési szabálysértés elkövetése
miatt 184 esetben tettek feljelen-
tést, valamint 30 ittas vezetõt
állítottak elõ.                       B. T.

A Szentendrei Rendõrkapitányság
akciót szervez április 16-án, pén-
teken 18 órától hajnali négy óráig
és minden péntek-szombat este,
így szeretnék csökkenteni az ittas
vezetõk számát. Folyamatosan
használják a trafipaxot, így próbál-
ják a gyorshajtókat megfékezni. 

Városunkban a legnagyobb prob-
lémát a tilosban való parkolás je-

lenti. A Vizes Nyolcas uszoda
elõtti úton, járdán tilos a megál-
lás, a rendõrség az elmúlt hóna-
pokban napi 30-40 autóst jelen-
tett fel itt szabálytalan megál-
lásért. Az autósok indoklásul azt
hozzák fel, hogy: nincs kitéve fi-
gyelmeztetõ tábla, ami nem hoz-
ható fel mentségnek, mert a
KRESZ szerint 1,5 métert kell a
járdán hagyni a gyalogosnak. 
A tilosban parkoló autókat a
rendõrök feljelentik: PDA ké-
szülékkel lefényképezik az autót,
majd mûholdas online kapcsolat
révén beküldi az ORFK-nak. A
bírságot – amely 30 ezer forint –
az autó üzemben tartójának
küldik ki. A határozatot csak egy-
két hónap múlva kapja meg a
tulajdonos.

A belvárosban forgalmi rend vál-
tozás történt, mivel a Bükkös-par-
tot felújítják. A változás érinti a
Kanonok, Rákóczi utcát és a
Városház teret. A Kucsera Ferenc
utcában megállni, parkolni tilos. 

A jó idõ érkezésével egyre több
kerékpáros tûnik fel az utakon. A
11-es fõút sem kivétel számukra,
azonban a kerékpárosoknak tilos
a fõúton közlekedni. A járdán
szintén tilos a kerékpározás, de
ezért nem jár büntetés. Szent-
endrén kiépített kerékpárút talál-
ható, amely a Duna-parton halad
végig. A rendõrség szeretné, ha a
kerékpározókat több tábla figyel-
meztetné a biciklis útra. 

RATYIS LUCA



VÁROS

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. ÁPRILIS 16.8

Már benne jártam a nagyko-
rúság éveiben, amikor (em-
lékezetem szerint) 1962-ben

országgyûlési választásokra került
sor. Tudvalévõ, akkortájt, a forra-
dalom utáni években a Szovjetunió
hódoltságában senyvedt az ország
a hírhedett Kádár–Apró–Dögei-cso-
port úgynevezett Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormányával a
Magyar Szocialista Munkáspárt
irányító hatalma alatt. Mivel nem
vettek föl az egyetemre ma-
gyar–olasz szakra („egyéb” jelzés
volt a származásom mellett, ame-
lyik azért még jobb volt az „X”-nél,
ez tudniillik az osztályidegenséget
jelölte), egy faluban tanítottam ma-
gyart, történelmet, oroszt és ké-
miát. Volt két hasonló sorsú bará-
tom a kisvárosban, amelyben lak-
tam, õk is a környéken tanárkod-
tak. Egyikük (még gimnazistaként)
1956 miatt kapott bírósági meg-
rovást, ezért vált megbízhatatlan-
ná, másik barátom kisiparos apja
miatt bizonyult rossz – ahogy
mondták – kádernak. Mindhárman
költõsüvölvénynek tartottuk ma-
gunkat, hetente találkoztunk, iro-
dalomról, politikáról folyt a szó.

Egyikünk sem gondolta, hogy több
évtized múlva az Új magyar irodal-
mi lexikon (20002) jegyez majd ben-
nünket.
Nos, jött a választás, s én a barátok
minden intése ellenére sem tágítot-
tam attól az elhatározásomtól,
hogy az életemben elsõ választáson
nem veszek részt, hogy legalább
elõször ne kelljen hazugságnak
részese lennem. 
A fiatalabbak számára mondom,
hogy volt ugyan szavazófülke, ám
oda bemenni kockázatos volt,
gyanút fogott volna az elvtársak
ébersége. A szavazólapot azonmód
tette az urnába mindenki. Így
ezeken az országgyûlési válasz-
tásokon csak száz százalékos tá-
mogatottság született a hiva-
talosság számára a „pártunk”-ba
(sõt: „Párt”-unkba) vetett bizalmat
jelzendõ. Valóban nem mentem el,
pedig többször is kerestek szemé-
lyesen a választás lebonyolítását
segítõ népfrontosok. A szervezés
általában olyan tökéletes volt, hogy
délidõ tájt a körzet teljesítette a
kívánalmakat, és vagy 98%-kal
órákkal elõbb lezárták a voksolási
eljárást. Szerencsémre.

Másnap reggel, amikor az iskolához
értem, már ott állott egy fekete
Volga. Ezzel a kocsifajtával járták
bizonyos rangú elvtársak… Nos:
ide most a megyei pártbizottság (ti.
a MSZMP) elnöke jött, s már javá-
ban érdeklõdött az iskolaigaz-
gatótól, milyen elvtárs „Büky
elvtárs”, akinek csekélyke irodalmi
tevékenységét ismerték a megyében
és persze a pártbizottság illetékes
osztályán is. Mondanom sem kell,
állásom és továbbá pályafutásom
került veszélybe.
Nem részletezem a továbbiakat,
persze nem lehetett bizonyítani,
hogy estig nem mentem volna el
nagy értékû (!?) voksommal tovább
építeni a szocializmust (vagy még
csak alapjait rakták, ki tudja már),
de a lóláb nagyon kilógott…
Iskolaigazgatóm, becsületére le-
gyen mondva, védett. S mint annyi-
szor, a véletlen is segített, édes-
apám hajdani tánciskolai partnere,
aki valamilyen magas miniszteri-
ális állásban volt Budapesten, a
következõ napon a megyei pártbi-
zottságot látogatta, ellenõrizte.
Beszámoltak neki az esetrõl, õ – aki
egy csizmadiamester lánya volt,

tele szüleitõl örökölt józan ésszel –
azután megmagyarázta az elvtár-
saknak, hogy ugyan ideológiailag
sem én, sem apám még nem
vagyunk eléggé fejlettek, de ellen-
ségei sem vagyunk a „dolgozó nép”
társadalmának… (Apám és barátja
asztalosipari cégét, amely ma kö-
zépvállalkozásnak lenne számít-
ható, a Rákosi-rezsim államosította
– ezért voltunk gyanúsak a népi
demokráciában.)
Mondanom sem kell, hogy az ún.
szocializmus összeomlásáig min-
den szavazáson ott voltam, mint
mindenki, és az egyre puhuló dik-
tatúra kívánalma szerint nyil-
vánosan beletettem az egyetlen
párt jelöltjére szóló szavazatot,
amelyre egyébként semmilyen jelet
sem volt szükséges tenni… Azóta
pedig azzal a hittel megyek, hogy
tényleg értékes az én voksom is,
minthogy immár egy, a többiekkel
egyenlõ tagja vagyok a Magyar
Köztársaságnak, a magyar tár-
sadalomnak, amelyet vagy ötven
éve szolgálok, és amelyet nézeteim
szerint a parlamenti választáson is
alakítani kívánok. És ebben a
mostani országgyûlési képviselõ-
választás eredményeit látva nem
vagyok egyedül.

BÜKY LÁSZLÓ

Nem mentem el szavazni

Tisztelt Szentendrei Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az április 11-i országgyûlési képviselõ-
választás a Pest megye 11. sz. országgyûlési egyéni választókerületében
sikeresen lezajlott. A választásra jogosult 61 288 választópolgár közül 44
330 választópolgár jelent meg a szavazókörökben szavazatát leadni, ami a
választópolgárok 72,33%-át jelenti. Igazolás alapján felvett választópol-
gárok száma 604 fõ. Külképviseleten leadott szavazatok száma 106 db,
melybõl a leadott érvényes szavazatok száma 104 db. Választó-
kerületünkben a szavazás érvényes és eredményes volt, így április 25-én a
2. forduló nem kerül megtartásra. A megválasztott országgyûlési képviselõ
Hadházy Sándor.

A leadott érvényes szavazatok száma és megoszlása egyéni jelöltenként:

Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

Dr. Dragon Pál MDF 1516 3,45
Dr. Filó András Jobbik 5565 12,65
Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP 24 086 54,77
Kukorelly Endre LEHET MÁS A POLITIKA 5172 11,76
Szabó Imre MSZP 7637 17,37

Érvényes szavazatok száma és megoszlása listánként:

Lista neve Kapott érvényes szavazat %

LEHET MÁS A POLITIKA 4736 10,76
FIDESZ-KDNP 24 220 55,01
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 7283 16,54
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 1524 3,46
CIVIL MOZGALOM 843 1,91
JOBBIK 5421 12,31

Szentendrén, a 19 760 választásra jogosult választópolgár közül 14 655
választópolgár jelent meg, ebbõl 200 választópolgár a szavazás napján iga-
zolás alapján kérte a felvételét a névjegyzékbe. A választópolgárok 

74,16%-a adta le szavazatát. A szentendrei választási arány meghaladta az
országos 64,38 %-os és a Pest megyei 72,33 %-os részvételi arányt.

A leadott érvényes szavazatok megoszlása:

Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

Dr. Dragon Pál MDF 627 4,28
Dr. Filó András Jobbik 1770 12,09
Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP 7631 52,16
Kukorelly Endre LEHET MÁS A POLITIKA 1920 13,12
Szabó Imre MSZP 2681 18,33

Érvényes szavazatok száma és megoszlása listánként:
Lista neve Kapott érvényes szavazat %

LEHET MÁS A POLITIKA 1686 11,98
FIDESZ-KDNP 7351 52,23
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 2473 17,57
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 591 4,19
CIVIL MOZGALOM 279 1,98
JOBBIK 1693 12,03

Felhívom azon választópolgár figyelmét, hogyha az elsõ fordulóban olyan
egyéni és területi választókerületbe kapott igazolást, ahol az elsõ for-
dulóban a választás 
a) az egyéni választókerületben érvényes és eredményes, és
b) a területi választókerületben érvényes volt, 
a második fordulóban nem szavazhat, neve a második forduló név-
jegyzékén áthúzva szerepel.

Végezetül a Helyi Választási Iroda szeretné megköszönni a szavazatszám-
láló bizottságok eredményes munkáját, melyet a szavazás napján végeztek.
Bízunk abban, hogy a jövõben is számíthatunk munkájukra, és hasonló
hatékonysággal tudunk majd együttmûködni a választások törvényes
lebonyolítása érdekében.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

HVI vezetõje

Helyi választási eredemények
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Dr. Filó András
JOBBIK

Elõször is szeretném megköszönni
a dunakanyar-pilisi szavazók bi-
zalmát, és vállalom – bár az ország-
gyûlésbe nem kerültem be – hogy a
kampányban tett ígéreteink mellett
töretlenül kitartok, és azok végre-
hajtását a leghatározottabban
fogom képviselni a Jobbik megfelelõ
fórumain! Köszönöm a Dunakanyar
Jobbikos szervezetei tagságának és
szimpatizánsainak fantasztikus,
fáradságot és idõt nem kímélõ
munkáját! Kiemelten is köszönöm a
kampánystáb áldozatkészségét és
rendíthetetlenségét!

Rátérve az eredmények értékelé-
sére: meglehetõsen csalódott va-
gyok. Baráti körben totóztunk a
listás (országos) végeredményt il-
letõen, én a következõ tippeket
adtam a választások elõtt egy hó-
nappal: Fidesz 51%, Jobbik 21%,
MSZP 20%, MDF 3% és LMP 3%.
Tulajdonképpen nagyot nem téved-
tem, mégis elégedetlen vagyok,
mert arányaiban ez Szentendrére
nem igaz, mert a mostani 13%, ha
nem is számottevõen, de kevesebb,
mint az uniós választások idején
kapott 16%, bár a szavazatok szá-
mát tekintve viszont némileg több
mint a 2009. június 7-i.
Még nem vagyunk túl a szavazatok
részletes elemzésén, de az a tény,
hogy mind a tizenhárom települé-
sen valamivel több szavazatot ad-
tak a személyemre, mint a Jobbikra,
valamelyest megnyugtatott. Ami
viszont borzasztóan elkeserített, az
az alávaló, gusztustalan és hazug
támadás, ami a szüleimet, és rajtuk
keresztül engem ért. Azt persze
nyilvánvalóan tudtuk, hogy az
„ancien regime”, vagyis a háromfe-
jûbõl (Fidesz, MSZP, SZDSZ) kétfe-
jûre (Fidesz, MSZP) fogyatkozó
sárkány – az elmúlt 20 év rendszere
– retteg az elszámoltatástól, és
ennek megakadályozásáért min-
denre képes. De ezekre az övön aluli
ütésekre nem voltunk eléggé fel-
készülve. Ennek ellenére mi végig
tisztességes kampányt folytattuk, a
sérelmeinket viszont a bíróságon
fogjuk érvényesíteni.
Nem mehetek el szó nélkül az LMP
eredménye mellett. Az uniós vá-
lasztások után úgy éreztük, mi vág-
tuk le a háromfejû sárkány egyik
fejét (SZDSZ), de úgy néz ki, vissza-
nõtt. Ismétlem, még teljes részle-
tességgel nem boncolgattuk az
eredményeket, de az világosan lát-

szik, hogy ott, ahol az SZDSZ
korábban „erõs” volt, ott erõsödött
meg az LMP is. Déja vu érzésem
volt, amikor az amerikai nagykö-
vet asszony megjelent az LMP
központban (sehol máshol). Talán
sokan emlékeznek 1990-re, amikor
Mark Palmer akkori amerikai
nagykövet az SZDSZ-nél ünnepelt
(sehol máshol), és az õ követelé-
seinek lett következménye a rend-
szerváltást elhazudó és mindent
tönkretevõ MDF-SZDSZ paktum.
Félek, a továbbiakban is Washing-
ton és Tel Aviv fog irányítani. Félek
egy Fidesz-LMP paktumtól, nem az
LMP miatt, hanem attól a pénzügyi
csoporttól, ami mögötte van. 
Az országos eredmények tekin-
tetében is csalódott vagyok, de
országosan ugyanaz folyt nagyban,
mint ami nálunk kicsiben. A Jobbik
agyonhallgatása, a jelöltjeinek
lejáratása médiairányítástól füg-
getlenül. Legyen az nyomtatott
(Magyar Hírlap, Magyar Nemzet,
Népszava, Népszabadság), legyen
az sugárzott (ATV, HÍR TV, Echo
TV) médium, mindenhol a Jobbik
pocskondiázása (náci, fasiszta,
antiszemita, populista, kirekesz-
tõ...) volt a vezetõ hír. A momentu-
mot nem jelentõ MDF is sokszo-
rosan több reklámot kapott az ún.
közszolgálati(?) MTV-n, mint a
Jobbik. Vezetõinket mocskolták,
szidták. Ilyen ellenszélben tisztes-
séges eredmény a közel 17%. Fél-
reértés ne essék, nekem nem a
szavazókkal van gondom. Õk jó-
hiszemûen arra szavaztak, akit
megfelelõnek gondoltak, elfogad-
tak. Nekem a vezetõkkel van bajom,
legyen az párt- vagy médiavezetõ. 
Végezetül nagyon remélem, hogy az
az óriási várakozás, amely a Fidesz
kormányra kerülését illeti, nem lesz
hiábavaló. Több csalódást nem visel
el ez az ország.
Szebb jövõt!

Hadházy Sándor
Fidesz – KDNP

Rendkívül nagy munka van mögöt-
tünk. Csak itt, Szentendre térsé-
gében, ezen a 13 településen az
elmúlt hetekben, hónapokban több
százan dolgoztak azért, hogy véget
vethessünk egy dicstelen korszak-
nak. Több százan, sõt több ezren
vettek részt abban a munkában,
amelyet immár nyolc éve folytat-
tunk rendületlenül, részt vettünk
népszavazásokon, idõközi és hely-
hatósági választásokon, sikeresen

szerepeltünk két Európa parlamenti
választáson, aláírásokat gyûjtöt-
tünk esõben és tûzõ napsütésben,
erõt adtunk egymásnak számos
nagygyûlésen, és hosszan lehetne
sorolni mindazt, amire méltán
büszkék lehetünk. Bátran elmond-
hatjuk, hogy visszaadtuk a munka
becsületét. Köszönetet mondok hát
mindenkinek, aki nem adta fel a
reményt, aki velünk tartott, aki
kockáztatott, aki elment választani,
élt alkotmányos jogával. Munkán-
kat, kitartásunkat, elszántságunkat
siker koronázta.
Vasárnap mérleget vont az ország
választóközönsége az eddigi MSZP-
SZDSZ-es kormányzati politikáról,
méghozzá egy olyan mérleget, ame-
lynek eredménye minden eddiginél
nagyobb egységet tükröz.
Az eredményekbõl látszik: nemzeti
közmegegyezés van abban, hogy
Magyarország súlyos válságban
van, az országnak mihamarabb
olyan politikai vezetésre van szük-
sége, amely kivezeti ebbõl a vál-
ságból.
Nincs kétség, nincs bizonytalanság,
nincs kétértelmûség: egyértelmû,
határozott, világos népakarattal
van dolga a Fidesznek, Magyar-
ország polgárai gyors, mélyreható,
megrendítõ erejû változást akar-
nak. A feladat megoldható, de a
rendkívüli feladat megoldásához
szükség lesz mindenkire, kivétel
nélkül minden magyar emberre.
Egységre van szükség a gyorsabb
kilábaláshoz. Az elsõ forduló április
11-én az irányról szólt, arról, hogy
merre menjen Magyarország. A
második forduló április 25-én pedig
az összetartásról. Minél nagyobb az
egység, minél erõsebb felhatal-
mazást kap a következõ parlament,
annál közelebb a siker, annál
gyorsabb lesz a kilábalás.
A kétharmad csonka, nem egész.
Egy ország három harmadból áll.
Az a politikus, aki a kétharmadra
figyel, nem tud figyelni az egész
országra. A kétharmadot tehát tech-
nikai kérdésnek kell tekintenünk, a
lényeg, hogy végig tudunk-e vinni
fontos ügyeket. Kisebb parlamentet
szeretnénk, ehhez egység kell. Az
önkormányzati képviselõk számá-
nak csökkentéséhez és az elszá-
moltatáshoz is egység kell.
A nyitva maradt mandátumok
kérdése nem az ott küzdõ fideszes
képviselõjelöltek ügye, hanem az
egész politikai közösségünké. Ezért
az elsõ fordulót megnyerõ kép-
viselõk és segítõik segítenek a
második fordulóban azoknak, akik
eséllyel küzdenek tovább. Most a
második fordulóra kell koncentrál-
nunk, a munkát még nem végeztük
el egészen. Meg kell mutatnunk,
hogy nem egyszeri fellángolás
történt, hanem elszánt, kitartó
akarat vezérelte a választókat.
Magyarországnak olyan kormányra
van szüksége, amelynek erõs és
világos jövõképe van, és olyan kor-

mányzati politikára van szükség,
ami az egész nemzet érdekét tartja
szem elõtt!

Szabó Imre
Magyar Szocialista Párt

Elõször is gratulálni szeretnék
Hadházy Sándor képviselõ úrnak a
gyõzelméhez.
A választásokkal kapcsolatban az a
véleményem, hogy ez egy igazi
proteszt szavazás volt. Az ered-
mények az MSZP eddigi politikájá-
nak érzelmi elutasítását tükrözik. 
A Magyar Szocialista Párt feladata
a második forduló után az lesz,
hogy levonja a szükséges személyi
és szervezeti konzekvenciát, ezt
követõen pedig egy új baloldalt kell
felépítenie.
Õszintén sajnálom, hogy a Magyar
Demokrata Fórum nem került be a
Parlamentbe. Helyi jelöltjük, dr.
Dragon Pál politikai pályafutása is
azt mutatja, hogy egy kiegyensú-
lyozott, korrekt polgári erõvel lett
szegényebb a politikai paletta.
Az SZDSZ egykori szavazó bázisára
építõ LMP jó szereplése a válasz-
tókörzetben ígéretes. Kíváncsian
várom, hogy a párt neve megfelelõ
és elegendõ muníció lesz-e a napi
politikai életben, gyakorlatban.
Saját szereplésem értékelését meg-
hagynám másoknak, de a kam-
pányszakértõk és politológusok
egyöntetû véleménye szerint is egy
helyi kampány és a jelölt személye,
munkája pár százalékot tud hoz-
zátenni vagy elvenni az eredmény-
bõl. Ezúton is szeretném meg-
köszönni a rám szavazóknak, a
támogatóknak és a kampánystáb
tagjainak munkáját, amely elenged-
hetetlen volt ahhoz, hogy plusz
4,6%-kal több szavazatot kapjak,
mint az MSZP.

Megkértük Kukorelly Endrét (Lehet
Más a Politika) is, hogy vélemé-
nyezze a választási eredményeket,
de lapzártánki külföldi utazása
miatt nem tudott válaszolni,  véle-
ményét jövõ heti számunkban
közöljük.
Dr. Dragon Pállal (MDF) betegsége –
kórházi tartózkodása – miatt nem
tudtuk felvenni a kapcsolatot, neki
ezúton is jobbulást kívánunk.

A szerk.
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K özhely, hogy az internet áthi-
dalja a távolságot. Ezt megta-
pasztalhatták a csíkszeredai

Márton Áron Gimnázium tanulói,
amikor számítógépen követhették a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban
zajló eseményeket. Március utolsó
péntekén rendezték a gimnázium
11. reál osztályos diákjai az idén
már 19 évessé vált Reálos Osztá-
lyok Találkozóját. Az élvezeteken
túl nyomós oka is volt az erdélyi
iskola diákjainak a közvetítés fi-
gyelésére. A rendezvény keretében
hirdették ki ugyanis a Somogyi
Péter oxfordi agykutató professzor
által meghirdetett – és immár álta-
luk nemzetközivé vált – 5. Oxfordi
Ramon y Cajal Ösztöndíj nyerteseit.
A pályázat szigorú feltételeit mind-
össze nyolc pályázó tudta teljesí-
teni. A két ösztöndíjra a neves ku-
tatókból álló bíráló bizottság az
erdélyi gimnázium tanulóit találta

méltónak. Az elsõ helyezett Lukács
István Oxfordban, a második, Pál

Ákos Budapesten kapcsolódhat be
az igazi kutatók munkájába a nyá-
ron egy hónapra. A harmadik helye-
zett Nádai Bence, a szentendrei Re-
formátus Gimnázium tanulója lett.
Az eredményhirdetést megelõzõen
dr. Sükösd Csaba egyetemi docens
segítségével képet kaptak a diákok
a genfi nemzetközi részecskefizikai
kutatóintézetben (CERN) folyó
kutatásokról. Szinte felfoghatatlan,
hogy a világunkat alkotó legpará-
nyibb részecskék vizsgálatához
micsoda mérnöki, szellemi és anya-
gi teljesítménykoncentrációra van
szükség!
A délután harmadik részében a 11.
reál osztályosok 8-10 perces elõ-
adásait és látványos kísérleteit
élvezhették a megjelent diákok.
Maknics András bemutatta, hogy a
parányi radioaktív részecskéket
nem csak a CERN-ben, hanem köd-
kamra segítségével a gimnázium

aulájában is láthatóvá lehet tenni.
Lengyel Márton szárazjéggel vég-
zett kísérletei felidézték a horror-
filmek mindent beborító, fortyogó
ködfelhõit. Tamás Zsolt pedig oly-
kor-olykor piromániásokat is meg-
szégyenítõ, néha talán túl jól si-
került bemutatót tartott. (Õk hár-
man egyébként fizikából, illetve
kémiából az országos középiskolai
tanulmányi versenyek döntõinek is
résztvevõi lesznek.) Ezeken kívül
még nyolc érdekes elõadást láthat-
tunk osztálytársaik elõadásában
például a drogokról, az internet biz-
tonságáról, egy furcsa hangtani
jelenségrõl, a SUDOKU számító-
gépes megoldásáról.
A fárasztó délután jócskán az
estébe hajlott, mikor a sok szellemi
táplálék után a menzán igazi fi-
nomságokra is koncentrálhatott a
mintegy nyolcvan-kilencven fõsre
duzzadt nézõközönség. Jövõre foly-
tatjuk a huszadikkal.

WWW.MZSG.HU

AWHO minden évben április 7-
én, az Egészség világnapjával
ünnepli születésnapját,

amely napon lehetõség nyílik
globális egészségi problémák tema-
tikus bemutatására. A 2010-es
világnap központi témája az urba-
nizációhoz kapcsolódó egészséget
érintõ kihívások és a WHO Egész-
séges Városok program szerepe
ezek leküzdésében.
Az Egészség világnapját, az „1000
város 1000 élet” és az 1000 éves
Szentendre mottóval április 1-jén a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium nyílt napján egész
napos programokkal ünnepeltük.
Népszerûsítettük az egészséges
táplálkozást, dietetikus szakember
adott tájékoztatást kérdezz-felelek
formában, a védõnõk a veszé-
lyeztetett fiatalokat vércukormérés-
sel szûrték, az egészséges életmód-
ról, diétáról és elsõsegélynyújtásról
játékos formában tartottak szakem-
berek ismeretterjesztést. A 12 évtõl
18 éves korosztálynak prof. dr.
Szigetvári Iván tartott elõadást a
szexuális életre való felkészítésrõl,
elõzetesen feltett anonim kérdé-
sekre adott választ. Mintegy 50
fiatal tudott részt venni a Sváb-
hegyi Országos Allergológiai Kft.
allergiavizsgálatán, és nagy öröm-
mel vették a tervezett nyári allergia
tábor lehetõségét is. A tájékozódási
futóverseny is nagy sikerrel zajlott
a Postás strandon az Egészséges
Városért Közalapítvány támo-
gatásával.
A városvezetés képviseletében a
rendezvény megnyitóját Kun Csaba
alpolgármester tartotta, jelen voltak
a nap folyamán az Egészségügyi és
Sportbizottság tagjai és az Egész-

séges Városért Közalapítvány ku-
ratóriumának tagjai.
Ezeknek az éves programoknak
fontos részét képezik azok az úgy-
nevezett egészségnapok, egészség-
vásárok, különbözõ célcsoportok
napjai, hetei: Férfiak egészséghete,
Nõk egészséghete) melyek szerve-
sen illeszkednek az éves tevékeny-
séghez. Legközelebb a május 1-jei
háromnapos Majális egészségprog-
ramjait (allergiaszûrés, PSA szûrés
férfiaknak, felvilágosítás és egye-
bek) szintén az „1000 város – 1000
élet” és az 1000 éves Szentendre
mottóval rendezzük meg az Egész-
séges Városért Közalapítvány egész-
ségsátraiban, ahová várunk min-
denkit. 

GERÕCS KATALIN
Egészséges Városért Közalapítvány

elnöke

Egészség-nap 
a Rákóczi iskolában
Április 1-jén Rákóczi nap volt az
iskolában. Hú, de jó volt! Nekem a
salátakészítés tetszett a legjobban.
Csoportokban dolgoztunk, és na-
gyon finom saláták készültek. Meg-
hívtunk egy-egy tanárt falatozni, és
õk pontozták az ennivalókat.
Aztán jött a vetélkedõ a patakpar-
ton. Ügyességi és gondolkodtató
feladatok voltak, melyeket külön-
bözõ állomásokon kellett megolda-
nunk. Azonban már az állomások
megtalálása sem volt könnyû. Na-
gyon örültem, hogy mi másodikok
lettünk, igazán jó csapatom volt.
Végül a plakátkészítés következett:
az egészségrõl kellett plakátot ter-
veznünk. Mi a mozgás fontosságára

hívtuk fel a figyelmet a mûvünkkel.
Így telt a Rákóczi nap.

PELLEI BORBÁLA 4/A osztály

Iskolánkban minden évben megren-
dezésre kerül a Rákóczi-nap, amely
az idén is sok izgalmas programmal
várt minket. Részt vehettünk pél-
dául elsõsegélynyújtó tanfolyamon,
hegymászók élmény beszámolóján,
gyógynövények és gyógyteák bemu-
tatóján és kóstolásán, softair lö-
vészeten és még focizni is lehetett.
Délelõtt tíz órától a 4., 5. és 6.
évfolyam sport osztályainak diák
tájfutó versenyt rendeztek a Postás
strandon. A verseny elején minden
résztvevõ megkapta felszerelését,
amely egy chipbõl és az útvonalat
tartalmazó térképekbõl állt. A
térképek alapján kellett megtalálni
a leolvasókat, amelybe a chipet kel-
lett beledugni. Nagyon izgalmas
volt a verseny, ráadásul a mi csapa-
tunk lett az elsõ. 

PELLEI VINCE 6/B osztály

Az idei Rákóczi-napunk sokban
különbözött az eddigiektõl. Abban
ugyanolyan volt, hogy ismét jobb-
nál jobb programok közül tudtunk
válogatni, de idén mindenki elõre be
volt osztva hova fog menni. A nap
elsõ felében a Home címû filmet
néztük meg, amely egy kicsit ré-
misztõ, de egyben tanulságos is
volt. Röviden arról szólt, honnan
indult és hova jutott a Földünk.
Ezután következtek a kötelezõen
választható programok: selfness,
dr. Török Turul hegymászó élmény-
beszámolója, aerobik, thai-box, vér-
cukor- és vérnyomásmérések, aller-
gia vizsgálatok, elsõsegélynyújtás,
beszélgetés Novák Péterrel, ismer-
kedés gyógynövényekkel, Süveges
Anikó dietetikus elõadása, dr Szi-
getvári Iván nõgyógyász elõadása
és a tornatermi bemutatók. Én ere-
detileg a Novák Péteres beszél-
getésre mentem volna, de idõközben
változott a terv, mert be kellett
ugranunk röplabdázni, s így lehetõ-
ségünk volt egy csapatban játszani
profi röplabda játékosokkal. Ke-
mény küzdelem volt, de nagyon
élveztük…

HARTAI HANNA 12/A osztály

Közvetlen kapcsolat Csíkszeredával

Az egészség világnapja

Maknics András a ködkamra mûködését
magyarázza a Móricz gimnázium 

XIX. Reál Osztályosok Találkozóján

Elkészült a saláta. Nemcsak a mozgás, 
az egészséges táplálkozás is fontos.



A Rodin Galériában Ernst Ol-
denburg képzõmûvész (1914-
1992) grafikáit, képeit,
szobrait bemutató emlékkiál-
lítás nyílt, mely megtekint-
hetõ április 27-ig.

Ernst Oldenburg igazi XX. száza-
di német, európai mûvész. Életút-
ja is maga az európaiság jelképe.
1954-ben elhagyja NDK-t, áttele-
pedik az ország nyugati részébe.
Elismert mûvésszé válik, munkáit
bemutatják Hamburgban, Brémá-
ban, Frankfurtban, Essenben. 
Életmûvét a széleskörûség jel-
lemzi. Tájékozott volt a külön-
bözõ építészeti kérdésekben,
foglalkozott a freskó és sgrafitto
készítés problémáival, élénken
tanulmányozta a XX. század
mûvészetét, s mûvészetében õ
maga is sokoldalú alkotóvá vált.
Mûfajokban, technikában és
szemléletekben egyaránt. 
Pályája elsõ szakaszában inkább
festõi munkássága jelentõs, ké-
sõbb határozott hangsúlyt és
jelentõséget kapott szobrászati
tevékenysége, miközben szinte
folyamatosan igen magas szín-
vonalon van jelen a rajz, illetve a
linóleum metszet és a litográfia
készítés. Festészeti tematikájában
közel állt hozzá a tájkép, a portré,
a zsáner, s ezek különbözõ vál-
tozatai. Szobrokat készített kõbõl,
fémbõl s fából is. Mûhelyében
dombormûvek is születtek.

Az ötvenes évek közepétõl alakul
ki sajátos felfogása, amely nagy
német festõi tradíciókhoz kap-
csolódóan expresszionista látás-
módot tükröz, erõsen szubjektív
értelmezésben.
Ami azonban talán a legfon-
tosabb, hogy szinte folyamatosan
milyen intenzíven foglalkoztatja
az ember, az emberábrázolás, az
ember festõi megjelenítése. Arc-
képei igényesek, hangsúlyt ad az
ábrázolt személynek, hogy a hát-
terek mindig  elmosódottak, s
igazán a személyre koncentrál. Ez
az elõtér-háttér kettõssége emeli
képei mûvészi feszültségeit. A
kiállítás egyik kiemelkedõ darab-
ja késõi önarcképe.
„Kitekintés” a kiállítás címe, igen
helyesen. Kell is ismerkednünk a
XX. századi német mûvészet ér-
tékeivel és alkotóival. S külön
öröm, hogy most, amikor itt
Szentendrén mûvészettörténeti
pillanatokat élünk át, hiszen ez
Ernst Oldenburg elsõ magyar-

országi kiállítása,
ugyanakkor munkáiból
kiállítást rendeznek Európa
Kulturális Fõvárosában,
Essenben is, amely ezt a
„fõvárosiságot” a magyar
Péccsel együtt valósítja
meg 2010-ben.
Sajátos harmóniát teremt,
hogy itt érzékelhetjük a
közelben Kerényi Jenõ
szobrait is, akinek mun-

káival Oldenburg szobrászi világa
rokonságban van.
A nagy életmûbõl a mûvész leá-
nya – Karola Oldenburg Ramas,
aki egyébként maga is festõ-
mûvész – igen jó válogatást
hozott el, amely lehetõséget ad
egy hiteles keresztmetszet bemu-
tatására. 
Köszönet a Rodin Galériának,
amely különös missziót vállalt
ezzel a kiállítással, és Karola
Ramas-nak, hogy ezt az értékes
kollekciót eljuttatta Szentendrére.
Gazdagodunk általa.

(A megnyitó szöveg szerkesztett 

változata)

FELEDY BALÁZS
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Apró képek
Krizbai Sándor Apró képek címû
kiállítása április 18-án, 
vasárnap 17 órakor nyílik 
a Vajda Lajos Stúdióban (Péter-
Pál u. 6.). Megnyitja Szombathy
Balázs szépségkutató. 

A kiállítás megtekinthetõ május
9-ig, pénteken 14-tõl 17-ig,
szombaton és vasárnap 10-tõl
17 óráig.

Finisszázs
Bozsó Zsuzsa, Tamás Mária,
Végvári Tamás festõmûvészek
Hárman címû kiállításának
finisszázsa április 16-án, 
pénteken 18 órakor lesz 
az Art Decor Galériában
(Bercsényi u. 3.).

Szentendrei Szalon
Szeretettel és szalon-teával 
várják az érdeklõdõket a szalon
következõ elõadására április 
22-én, csütörtökön 18 órakor
a Pest Megyei Könyvtár Szántó
Piroska-termébe Németh
András: A tudásátadás 
hagyományos és modern formái
címû elõadására.

Elsõ kiállítás
Kiss Rebeka 10 éves tanuló 
kiállítása április 17-én, 
szombaton 17 órakor nyílik 
a Nívó Nyelviskolában 
(Kucsera u. 7.). Megnyitja 
Orbán Katalin. Nyitva május 1-
jéig, naponta 10-18 óráig.

Brácsamûvészek estje
Április 26-án, hétfõn 19
órakor kezdõdik Viola Space
Geneva címmel Rozsos Tamás, a
2009. New Talent Compatition
pozsonyi verseny gyõztesének
és Veit Benedikt Hertenstein, az
I. Tokiói Nemzetközi Brácsa-
verseny 3. helyezettjének és
közönségdíjasának koncertje.
Közremûködik Tomoko Iimura
zongorán. Helyszín: Óbudai
Társaskör, Budapest, III.,
Kiskorona u. 7.

Szeresd Szentendrét
Séták

ÖREG HÁZAK, 
RÉGI TÖRTÉNETEK

Séta Szentendre belvárosában
vezeti: Török Katalin mûvészeti író

Találkozzunk az Apor-hídnál 
(az Evangélikus templom elõtt)

április 18-án, 
vasárnap 15.30-kor

Belépõ: 600 Ft 
(gyermekeknek ingyenes)

Ernst Oldenburg képzõmûvész kiállítása

Molnár Bertalan kiállításai
Molnár Bertalan festõmûvész grafikai kiállítása
május 4-én, kedden 18 órakor nyílik a
Városháza dísztermében (Városház tér 3.).
Bevezetõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester,
megnyitja dr. Benedeczky István egyetemi
tanár, író. A kiállítás megtekinthetõ május 28-
ig, hétfõtõl 
péntekig 8-tól 18 óráig.

Május 6-án, csütörtökön 18 órakor A Piliscsabai Uradalmai Ház
Galériájában (Piliscsaba, Templom tér 3.) nyílik meg Molnár Bertalan
festõmûvész kiállítása. Bevezetõt mond Nagybaconi Nagy Vilmos.
Megtekinthetõ május 30-ig, hétfõtõl péntekig 8-tól 18 óráig.

Laudes Orgen
Tavaszi koncertsorozat a Péter-
Pál templom nemrég elkészült
orgonáján: április 24-én, május
15-én, és június 12-én, szomba-
tonként 16 órakor. Közremûkö-

dik: Virágh András (orgona),
Schuster Andrea (hegedû), Gion
Zsuzsanna (mezzoszoprán), Petz
Pál (trombita). Jegyelõvétel, info:
(26) 316 117, illetve a Tourinform
irodában.



GERINCJÓGA
TANFOLYAM INDUL

Szentendrén
április 23-án, pénteken 18 órakor

a Spauza wellnessházban
(Sas utca 11.)

Jelentkezni lehet:
Telefon: +36 26/303-673,

+36 30/368-2420

Leányfalun
április 24-én, szombaton 9 órakor

a Faluházban (Móricz Zs. u.)
Jelentkezni lehet:

Telefon: +36 30/986-2737,
+36 30/368-2420

Máté Zoltán
jógaoktató

HELYTÖRTÉNET

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. ÁPRILIS 16.12

SZENTENDRE LEXIKON

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

AVAR RÉGÉSZETI KINCSLELET
Az avarok  közép-ázsiai eredetû
nomád lovas nép. A népvándor-
lás harmadik, utolsó elõtti hullá-
maként a langobardok után, 568-
ban szállták meg a Kárpát-
medencét. Törzsek szövetségébõl
álló  államalakulatuk több mint
két évszázadig állt fenn. (Õket
követték a magyarok).  A Magyar
Nemzeti Múzeum  1871-ben
vásárolta meg a Pannónia-
teleprõl származó kora avar kori
„fejedelmi” leletet. A múzeum
leltárkönyve szerint a lelet-
együttes a következõkbõl állt: két
bizánci aranypénz, egy arany
pántgyûrû, három pár arany 
fülbevaló, egy ezüst karperec pár,
három darab ezüst kapocs
lemeztû töredék, egy vas kengyel,
egy lándzsa hegy, egy huszonegy
darabos színes gyöngysor. A
leleteket a  ma már beazonosítat-
lan  Nagy-Kürti téglavetõ üzem
szolgáltatta be. (Abban az idõben
Szentendrén hét téglaégetõ is
mûködött.) László Gyula szerint
az avarok a köznép elõl elrejtve
temették el fejedelmeiket. Mint
késõbb a honfoglaló magyarok.
Az 1950-es és 70-es években a
budakalászi Dunai-kisföldeken
egy kora avar kori népesség
nagy kiterjedésû temetõjét tárták
fel. Lehetséges, hogy ennek a
népességnek a fejedelmi családja
temetkezett a mai Pannónia-
telepen. (M.)
Forrás: Tettamanti Sarolta: 
A szentendrei kora avar kori
sírok = Szentendrei Mûsor, 1979.
október; Pest megye régészeti
topográfiája, Bp. 1986;  László
Gyula: a honfoglaló magyar nép
élete, Bp. 1997; Szádeczky-
Kardoss: Az avar történelem for-
rásai, Bp. 1992.

PPAATTAAKKTTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS  
AA  BBÜÜKKKKÖÖSS--PPAATTAAKK

PPAARRTTJJÁÁNN
Szeretettel várunk mindenkit 

a Föld napja alkalmából 
április 17-én, szombaton 

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

TALÁLKOZÁS 9 ÓRAKOR 
A MÓKUS-HÍDNÁL 

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

PET-palackgyûjtõ verseny a szentendrei
általános iskolai osztályok számára

A SZ.I.A Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítvány a
Dunakanyar Nõszirom Egyesülettel közösen PET-palack
gyûjtõ versenyt hirdet a szentendrei általános iskolai osztá-
lyok számára. Az összegyûjtött és laposra taposott
palackokat május 1-jén 9 órától lehet leadni a
Postás-strandon, a Majális helyszínén. Az esélyegyen-
lõség miatt lepréselt palackokat nem fogadunk el. A PET-
palackokat 120 literes mûanyag zsákban kérjük a helyszínre
juttatni. Az elsõ öt legtöbbet összegyûjtött osztály összesen
400 000 Ft díjazásban részesül, melyet osztálykirándulásra
használhat fel!
Az ünnepélyes eredményhirdetés május 1-jén 12 órakor lesz
a Majális színpadán. A díjakat átadja Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter.
Jelentkezni lehet a (20) 92-94-139 és a (20) 94-61-702-es
telefonszámokon és a helyszínen.

Gyereknapi 
rajzpályázat

Szentendre Város Önkormányza-
ta rajzpályázatot hirdet általános
és középiskolásoknak a Duna –

múltja, jelene, jövõje címmel
(környezetvédelem, történelem,

kultúra)
Beadási határidõ: 

május 17.
Részletek a jövõ heti 
lapszámban, illetve 

a www.szentendre.hu honlapon
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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

12.00: Az MSZP iskoláknak kiírt 
palack-gyûjtõ akciójának eredmény-
hirdetése 
A PET-palack gyûjtõ versenyhez
az összegyûjtött és laposra
taposott palackokat május 1-
jén 9 órától lehet leadni a
Postás-strandon

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 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. bemu-

tatója a Casino mögötti területen      
• a Paradicsom Turisztikai, Kulturális és

Sport Klub kerékpáros ügyességi
versenyei, triál bemutatója a Casino mel-
letti kerékpárúton

• Középkori lovagi bemutató a Hungaricus
Cruoris Középkori Hagyományõrzõ  Egye-
sület bemutatásában (csak május 2-án!)

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

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

• Véradás a Vöröskereszt autóbuszában  a
Casino parkolójában 

• Szûrések az Egészséges Városért
Közalapítvány Egészségsátrában: aller-
gia, légzésfunkció (Svábhegyi Országos
Allergológiai Kft.); PSA szûrés (prosz-
tataszûrés vérvételbõl, Férfi Egészségõr
Egyesület); doppler (érszûkület) vizs-
gálat (V-MED Orvoscentrum); vérny-
omás, testzsír szintmérés (V-MED
Orvoscentrum)

• Civil szervezetek, egyházak, pártok
bemutatkozása

• Kézmûves foglalkozások, fórumok
(Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesülete) május 2-án is!

• Élõtáj Egyesület: játékos családi felada-
tok, terepgyakorlat (május 2-án is! ) 

• „Kinizsi futás”: a Szentendrei Kinizsi
Honvéd Sportegyesület rendezésében,
városi futóverseny 9 és 12 óra között.

• Az Iglice Hagyományõrzõ Nagycsaládos
Egyesület népi játékokkal szerepel mind
a két napon.

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.

BOKOR TAMÁS

Petricskó Zoltán Manifesto
címû tárlata április 1-jén
nyílt meg a Városháza folyo-
sógalériáján. Az alkotó vil-
láminterjú keretében számolt
be eddigi tapasztalatairól, és
arról, milyen közéleti észre-
vételek ihlették mûveit.

Milyen reflexiókat kapott a
megnyitó óta?
Kedvezõ visszajelzések jöttek a
látogatóktól. A kiállítást szándéko-
san legnagyobb keresztény ünne-
pünk, a húsvét tematikájára han-
goltam. Úgy érzem, gondban va-
gyunk – erkölcsi-morális válságról
beszélek. A mai társadalmi helyzet-
ben az emberek egy kicsit el is for-
dultak a közélettõl, ami még ne-
hezebbé teszi a kilábalást a bajból.

Mi a tárlat vezérfonala?
A galéria egyik falfelületén a
2004-ig készült alkotásokból
néhány kép sorakozik fel, a má-
sikon a 2004. december 5. után
készült képekbõl látható válo-
gatás. A sikertelen népszavazás
után egy másik világot is meg

akartam mutatni. Azok a mûvek,
amelyek ezután születtek, már
más gondolkodásmódot fejeznek
ki. Egyrészt a törõdés kerül a kö-
zéppontba, másrészt a mûvek a
lelki megnyugvást hivatottak
elõsegíteni a kettészakadt és biza-
lomvesztett országban.

Ezek szerint a XXI. század
címû kép lenne a fõ motívum?
A XXI. század két világot tár
elénk. A mostani rohanó világot,
hajtást a csillogás csápjai között
és a hittel való érintkezést, meg-
nyugvást, a lelki béke értékeit. A
fõ gondolat viszont inkább a XX.
század: a diptichon két tagja a
kibeszéletlen problémákat mutat-
ja be, a holokausztot, a kommu-
nista diktatúrát és sok más feldol-
gozatlan csapást. Sajnos a mai
fiatalság keveset tud ezekrõl a –
nevezzük nyíltan a nevükön –
gaztettekrõl. Pedig csak egy fel-
növekvõ, tiszta tudatú új generá-
ció tud békét teremteni a lelkek-
ben. Némelyeknek nyilván segít,
másoktól pedig távol áll az a gon-
dolkodás- és ábrázolásmód, aho-
gyan hozzányúlok a témákhoz.
Meggyõzõdésem ugyanakkor,
hogy tudok segíteni a képeimmel:

a XXI. századi festõ szemével
nézek vissza a társadalomra és a
múltra, s így próbálom feldolgoz-
ni a problémákat. A Maradottak
címû képen például a vidéki
Magyarország hányattatott sorsát
mutatja be. A 2004. december 5.
pedig az ezeregyszáz éves magyar
kereszténység mementóját. 
Vívódó alkatnak tartom magam,
aki mintegy morális kontroll alatt
tartja alkotói indulatát. Mivel
lélekbõl festek, vállalkozásom hû-
ség is egyben. Hûség és elkö-
telezettség a múlthoz, és kötõdés
az érzékeny szálakon szõtt, tisz-

taságot igénylõ, valódi poétikus
szellemhez. 
Festményeim témájának kibon-
takozásában a színélmény a
meghatározó, amit a fakturális
játékok, a kivitelezés szellemisége
fokozhat, de nem helyettesíthet.
Mûvészetem a figuralitás talaján
marad, mégis a szimbolikus tar-
talom a lényege. Kiemelt eleme 
a fények és árnyékok keltette
absztrakt tér, mely azonban
mindig magába foglal valamit a
valóságból. A valóságelemek
ebben a közegben különös jelen-
téstöbblettel telítõdnek. 

Gondolatok egy kiállítás kapcsán



HIRDETÉS

SzeVi XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. ÁPRILIS 16.14

ADÁSVÉTEL

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

ÁLLAT

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

ÁLLÁS

Multinacionális cég beszállítója
keres munkatársakat rész-
munkaidõben. Önéletrajzokat a
sikeresmunka2010@gmail.com
címre várjuk.

Zöldséges keres sofõrt C-
kategóriás jogosítvánnyal, férfi
pultost, árufeltöltõt. Gyakorlat
szükséges. Tel. 06-20-951-2400.

Szakképzett eladót felveszünk
szentendrei ékszerüzletbe.
Tel. 06-30-949-9169.

Angol nyelvtudással eladót kere-
sek egy Szentendre központjában
mûködõ shopba. Tel. 06-30-600-
8165.

Szentendrei étterembe pultost és
kézilányt felveszünk. Tel. 06-20-
582-8847, (26) 311-175.

Szentendrei népmûvészeti
boltunkba angolul középszinten
beszélõ eladónõt keresünk.
Bejelentett munka, jó fizetés.
www.ambrozia.hu/allas. Tel. 06-
20-446-2231.

A Duna House szentendrei
irodájába értékesítési tapasz-
talattal rendelkezõ szakem-
bereket keresünk, akiknek
fontos a folyamatos fejlõdési,
és kiemelkedõ kereseti
lehetõség. Érd.
jablonszky.bea@dh.hu, 06-30-
619-5653.

Panzióba reggeliztetésre
kisegítõt állandó munkára
felveszünk. Német vagy angol
nyelvtudás elõny. Tel. 06-20-999-
5660.

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.

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

ÁLLÁST KERES

29 éves, káros szenvedélyek-
tõl mentes, állatbarát lány 7
éves tapasztalattal délutáni
gyermekfelügyeletet vállal.
Kecskés Viktória, 06-20-250-
3005.

Angol és német nyelvû
fordítást vállalok (angol-ma-
gyar, német-magyar, angol-
német). Idegenforgalmi és
informatikai szaknyelveken is.
Andráskó Pál, 06-30-558-
5165.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, a Nyár utcában 75
nm-es, 3 szobás lakás áprilistól
kiadó. Tel. 06-30-949-9890.

Lakóházak, irodák bérelhetõk.
Tel. 06-30-299-0376.

85 nm-es Szentendre, Bolgár
utcai lakás garázzsal, belsõ
udvari parkolási lehetõséggel
kiadó. A konvektor gázfûtéses, az
igényes lakás két 20-25 nm-es
szobából (fürdõszoba, konyha,
mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-
080, 18 óra után.

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

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

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

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

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

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, 55 nm-es, II. emeleti

lakás hosszú távra kiadó 55 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30-
233-5531.

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

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

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

LAKÁS, INGATLAN

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

Lakóház Leányfalun, 60 nm-es +
tetõtér, 180 nöl-es kerttel nagyon
olcsón, 14 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

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

Tahiban, kitûnõ helyen, 75
nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb., olcsón, 18
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendrén, jó helyen,
egyszintes, 90 nm-es lakóház
200 nöl-es kerttel, korrekt
áron, 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Lakótelepen 55 nm-es lakás+
tárolóhelyiség olcsón, 9 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén emeletes, 5
szobás lakóház szinte
telekáron, felújítást igénylõen,
22 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

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

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

OKTATÁS

Gyakorló tanítónõ és
fejlesztõpedagógus ovisoknak és
iskolásoknak fejlesztõ
foglalkozást, korrepetálást, felü-
gyeletet vállal. Tel. 06-30-309-
7864.

Végzõs magyar szakos
egyetemista korrepetálást vállal:
irodalom, nyelvtan helyesírás.
Szuromi Tamás, 06-20-770-4883.

Számítógép-kezelés,
számítógépes grafika, honlap
készítés egyéni oktatása
Leányfalun. Tel. 06-20-423-9423

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

SZOLGÁLTATÁS

Diploma-és szakdolgozatkötés 1
nap alatt. Tel. 06-70-389-7449.

Nyugdíjas építõmérnõk épület
kivitelezéséhez felelõs mûszaki
vezetést vállal. Tel. 06-30-934-
4992.

Növényvédelem, növénytelepítés,
gyepszõnyeg, öntözõrendszer
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.

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-
823-2025.

ÜZLET

Szentendrén, a belvárosban 16,5
nm-es üzlethelyiség kiadó irodá-
nak, varrodának is. Tel. (26) 380-
005.

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

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

Szentendrén, a belvárosban 16,5
nm-es üzlethelyiség kiadó irodá-
nak, varrodának is. Tel. (26) 380-
005.

VÁLLALKOZÁS

TÁRSKERESÕ IRODA-
HÁLÓZATUNK ÚJ TERÜLETI
FRANCHISE PARTNERT KERES
SZENTENDRÉN. TEL. 06-30-
217-5151.

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.

DELTA
A Dózsa György úti katonai
kiképzõ bázisról hozták fel

ezt a fajtatiszta németjuhász
kant lánc nyakörvvel,
ápoltan, április 2-án.

DANTE 
nagytestû németjuhász 

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

darab. Jó indulatú,
kezelhetõ. 

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT

A szentendrei Emberélet Alapítvány
képzett önkéntesei megkezdték
mûködésüket a térségben élõ daganatos
betegek ellátásában

SEGÍTÜNK: 
lelkisegély nyújtás Bach virág terápia 
életmód tanácsadás egyéni v. csoport-

terápia, 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!

A DMRV Zrt. ezúton értesíti
Fogyasztóit, hogy a kényelmes, és

magasabb színvonalon történõ kiszol-
gálás érdekében április 1-jétõl

bevezette a
CALL-CENTER TELEFONOS

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT.

Fogyasztóink abban az esetben, ha
hibabejelentést, számlázással kapcso-
latos észrevételt, mérõállás bejelen-

tést kívánnak tenni, az alábbi telefon-
számokon érhetnek el bennünket: 

06-40-881-188, 06-27-511-511

Egyben jelezzük, hogy írásbeli 
megkeresésüket az

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
e-mail címen is megtehetik. Ezen 
levelezési címünk az Ügyfélkapun

keresztül is elérhetõ.



ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

ÁÁpprriilliiss  1166..  ppéénntteekk  1188  óórraa
EGY KUN BUDÁN 
ÉS PESTEN
Gubcsi Lajos regényének 
bemutatója

Április 23. péntek 18 óra
A SZENT KORONA-
KUTATÁS LEGÚJABB
EREDMÉNYEI
Kocsis István elõadása

DMH Barlang
Duna-korzó11/A

Április 20. péntek, 14 óra
Irodalmi délután: 
LEHETSZ TE IS MESEÍRÓ!
Beszélgetés Tölgyesi Lívia és
Bódai-Soós Judit meseírókkal a
meseírás és az irodalmi pályáza-
tok rejtelmeirõl. Könyvbemutató,
utána ingyenes tombola-sorsolás. 
A belépés díjtalan

Dalmát Pince
Bartók Béla út 6.
Április 9. péntek 19 óra

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

Április 19. kedd 19 óra
ELÕADÁS A SPIRITUÁLIS
PSZICHOLÓGIA
TÉMÁJÁBAN:AZ ELKERÜL-
HETETLEN FEJLÕDÉS
Elõadó: Farkas Erzsébet

Április 21. szerda 19 óra
VELÜNK ÉLÕ TERMÉSZET
SZENTENDREY GÉZA
SOROZATA A TER-
MÉSZETRÕL S ANNAK
VÉDELMÉRÕL. Ketten egy
fészekben címû film a kékvércsék
életérõl és védelmérõl

Április 23.péntek 18 óra
ÁZSIA PÉNTEK
VIETNAM MÉG EGYSZER
Száva Borbála elõadása

Szentendrei Homeopata Klub
Napórásház
Halász u. 1.

Április 20. kedd 18 óra
NE HÍVJUK KI RÖGTÖN 
A MENTÕT! – ELSÕSEGÉLY-
LEHETÕSÉGEK 
HOMEOPÁTIÁVAL
Dr. Molnár Mariann elõadása
Látogatói belépõ 
600 Ft

KIÁLLÍTÁS
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

GYEREKEKNEK

PMK 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

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 22-én csütörtökön
délután 6 órakor
Duna P’Art Filmklub
SZERELMES FRANCIÁK 
A FILMMÛVÉSZETBEN
9 részes sorozat
SZERELMEM, HIROSHIMA
fekete-fehér, feliratos, francia-
japán 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

április 23-án pénteken
délután 6 órakor
„FUSION GRAVITY”
KOVÁCS FERENC
FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Kelemen Tünde
Fuvolán közremûködik: Virágh
József

április 27-én kedden
délután 5 órakor
VALAMIKOR RÉGEN…
Szentendrei utcák, házak,
emberek
4. DUNA, DUNA-PART,
DUNAKORZÓ
Török Katalin vetítéssel kísért 10
részes várostörténeti sorozata
minden hónap utolsó keddjén
(Belépõjegy: 500 Ft)

április 29-én csütörtökön
délután 6 órakor
SZIGORÚAN
ELLENÖRZÖTT VONATOK
fekete-fehér, magyarul beszélõ,
csehszlovák filmszatíra, 89 perc,
1966, kh. 12 év
rendezõ: Jirí Menzel
este fél 8 órakor
HÖLGYSTAFÉTA (sorozat)
NÕKrõl-NÕKkel-NEM CSAK
NÕKnek-POLITIKAMENTESEN
Meghívott vendégünk,akinek
Kóka Rozália adta tovább a
stafétát: KONDOR KATALIN
újságíró
Beszélgetõtárs: Bokor Tamás
újságíró
A programsorozat fõvédnöke: 
dr. Szántó Csilla, dr. Dietz
Ferenc polgármester úr felesége
A sorozat média támogatója: a
KÉPMÁS CSALÁDMAGAZIN
(Belépõjegy filmmel együtt: 800
Ft, csak az elõadásra: 400 Ft)
Petrás Mária kiállítása április 
20-ig megtekinthetõ
Jegyárak: felnõtt jegy: 750 Ft,
Diák/nyugdíjas: 650 Ft,
Felnõtt mozibérlet: 7000 Ft (12 alka-
lom) Diák/nyugdíjas mozibérlet: 6000
Ft (12 alkalom)

MOZIMÛSOR

április 16. péntek
18:00 VÉN CSONTOK (88’)
kh.:12
19:30 EGEK URA (109’) kh.:12

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

április 21. szerda
18:00 KILENC (112’) kh.:12
20:00 AGORA (126’) kh.:12

április 22. csütörtök
SZERELMES FRANCIÁK 
A FILMMÛVÉSZETBEN
18:00 SZERELMEM,
HIROSHIMA (90’)
20:00 VÉN CSONTOK (88’)
kh.:12

április 23. péntek
18:00 MILAREPA (90’) kh.:
B.A. (DVD)
18:00 FUSION GRAVITY –
Kovács Ferenc fotókiállításának
megnyitója
19:45 BÁTHORY (138’) kh.:16

április 24. szombat
15:30 FEL! (96’)
17:30 ALICE
CSODAORSZÁBAN (101’)
kh.:12
19:30 ÉLI KÖNYVE (118’)
kh.:16



MÉSE-sajtótájékoztató
A MÉSE történetében még nem volt példa arra, hogy sajtótájékoztató
keretében jelentsen be valamit. 2010. látványos elõretörést jelentett a
MÉSE életében pályázati szempontból, hiszen az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Holdsugár – szociális sport a prevenció szol-
gálatában” címû pályázatát 17 765 363 Ft összegû támogatásra ér-
demesnek ítélték. Ezen kívül az NCA néhány pályázatán is sikerrel szere-
peltünk, továbbá a Norvég Civil Fejlesztési Alap és az Önkormányzati Mi-
nisztérium Sport Szakállamtitkársága is komoly támogatást nyújt a
MÉSE programjaihoz. A támogatások két célt irányoznak elõ: a már
meglévõ, közel 30 klubunk támogatása, illetve új klubok beindítása. 
Tizenhat újabb éjszakai szociális sportklubot nyit a Holdsugár-hálózat.
Várjuk azokat a lelkes sportembereket, tanárokat, szociális munká-
sokat, gyermekvédelmi szakembereket, papokat, lelkészeket, akik részt
vennének az új klubok megszervezésében – ezt az üzenetet adtuk át

április 9-én a Barcsay
Általános Iskolában a
szokásos péntek éjszakai
pingpongozás elõtt min-
dazoknak, akik kíváncsi-
ak voltak ránk.
Tagszervezeteink nagyon
sokszínûek – mindenhol
alkalmazkodnak a helyi
igényekhez. A progra-
moknak helyi iskolák,
mûvelõdési házak, gyer-
mekjóléti szolgálatok
vagy tornacsarnokok ad-
nak otthont, és a legtöbb
helyen lelkes önkéntesek
mûködtetik: pedagógu-
sok, testnevelõ tanárok,
református lelkészek, a
helyi családsegítõ mun-
katársai vagy éppen egy
lokálpatrióta. A klubok-
ba járó fiatalok átfogják
a társadalom teljes ré-
tegét: a sport ugyanis
nem csak a kamaszos

küzdelem kiváló terepe, a társadalmi egyenlõség is megvalósul egy-egy
meccs idejére.
Aki kedvet és elhivatottságot érez, csatlakozzon hozzánk, most van itt
a megfelelõ lehetõség.

JAKAB PÉTER MÉSE elnök  06-20-775-0855
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Mit kell tudni a MÉSE-rõl?

A Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesület
dr. Faragó Sándor, a „pingpongdoki” kezde-
ményezésére jött létre, aki 1990-ben saját ping-
pongasztalát vitte le óbudai rendelõjébe. Az elsõ
klub 1993-ban alakult, országossá 1999-ben vált.
Sajnos dr. Faragó Sándor 2008-ban elhunyt de a
programot nem hagyjuk elveszni. A MÉSE
hátrányos helyzetû fiatalok szabadidõs tevé-
kenységét szervezi, éjszakai sportklubokat
mûködtet azzal a céllal, hogy hétvégén éjjel ne az
utcán csellengjenek a 12-25 év közötti fiatalok.
Jellege: közösségformáló, családpótló, szórakoz-
tató, életmódformáló szociális sport- és játékklub
a drogprevenció jegyében. Klubjaink hálózata
mára nagyjából az egész ország területét lefedik,
sõt határon túl nyúló kapcsolataink is vannak.
Valamennyi szervezet mûködésének fõ tengelyét
a pingpong adja, melyet kiegészítenek egyéb
sportok és szabadidõs tevékenységek. A minden-
napok monotóniáját az utazások, az országos,
vagy nemzetközi bajnokságok, a „road-show”
rendezvényei törik meg. A szomszédos országok-
ban kialakított kapcsolataink, ottani klubjaink
segíthetnek abban, hogy az anyaországi és a
határon túli magyar fiatalok között politika-
mentes, színes, segítõ szándékú kapcsolat jöjjön
létre. 

TÁNCOLJUNK! • Ha szabad akarsz lenni, akkor táncolj!
Hat alkalmas tánc – és testképzõ tréning indul május 4-tõl a Templomdombi Iskolában
hetente egy alkalommal, keddenként 17-tõl 18.30-ig. A csoportot minimum 8 fõvel

indítjuk, részvételi díj: 9000 Ft/6 alkalom, elõzetes tánctudás nem szükséges.
A tánc õsidõs öngyógyító mûvészet és „minden ember potenciális táncos” (W. Gürthler)

Egészséges, erõs, nyitott és boldog lehet Te is! Lehet, hogy ez az út a te utad is! Igaz ismereteket
gyûjthetsz testedrõl, magadról. Tudásodat, képességeidet, lehetõségeidet bõvítheted, fejlesztheted.

Testtudati tréning õszinte figyelemmel és kötetlen tánc sok sok zenével. Munka és mûvészet!
Elérhetõség, további információ: 

Ladányi Gabriella táncmûvész: 06-20-362-7253, Gaál Edit gyógytornász: 06-30-638-1650

Kutató-mentõ konferencia 
a Vizes Nyolcasban
Április 17-én, szombaton rendezik meg a Pest Megyei Kutató-
Mentõ Szolgálat által meghirdetett civil mentõszervezeteknek
létrehozott képzési programot a V-8 uszodában. A szakmai
bemutatók mellett mentõkutyás akciót és búvárbemutatót is
láthatnak az érdeklõdõk. 

A Vízi mentõk Magyarországi Szakszolgálata és az Amphora Búvár
Klub reggel 10 órától 16 óráig várja az érdeklõdõket, akik egy általános
belépõjegy megvásárlásával lehetõséget kapnak arra, hogy ingyen
kipróbálják a vízi mentés és a búvárkodás elsõ lépéseit, szakfelszerelé-
seit. Szakemberek segítségével megtanulhatják, milyen módon segít-
hetnek egy fuldoklón, milyen eszközök segítségével lehet megmenteni
emberi életeket. Kipróbálhatják a mentõszörföt, a jégrõl mentéshez
használatos, másodpercek alatt felfújódó mentõstéget.


