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Szentendrei
Kistérségi
Ipartestület
Szentendre,
Bercsényi u 3.
26/312 067, 0620-526 1609

www.szkit.hu, info@szkit.hu
INFORMÁCIÓVAL A SIKERÉRT

MEGBÍZHATÓ
IPAROST KERES?
VÁLASSZON
A SZENTENDREI
KISTÉRSÉGI
IPARTESTÜLET
TAGJAI KÖZÜL!
Legyen a tagunk! Miért?
• Mert összefogva könnyebb;
• mert több mint 100 éves ez az
érdekvédelmi szervezet;
• mert lakossági érdeklõdésre
tagjainkat ajánljuk;
• mert az ipartestületi tagságom
referenciát jelent;
• mert hasznos szolgáltatást
nyújt;
• mert az ipartestület honlapján
is megtalálnak;
• mert tájékoztatást kapok arról, ami a vállalkozásomat érinti;
• mert ipartestületi tagként kedvezményeket kaphatok;
• mert a vállalkozásommal sikeres akarok lenni
Legyen az ügyfelünk,
legyen a tagunk! Segítse
Ön is elõ, hogy településeinken a kistérségben
helyi vállalkozók, iparosok
kaphassanak munkát!

Önkormányzati ingatlanok

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére: Szentendre, 400/11/A hrsz-ú, természetben Vasúti villasor alatt
nyilvántartott 80 m2 területû, egyéb épület megnevezésû ingatlan. Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át, valamint a
www.szentendre.hu oldalon is megtekinthetõ.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába április 8-án 9 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377.

Ingatlanok
Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére
CÍM

HRSZ

M2

BRUTTÓ ÁR

LEÍRÁS

Cseresznyés u. teteje

9188/1

1130

13.500 Ft/ m2

Cseresznyés u. teteje

9188/2

1127

13.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok

7275/9

7084

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

11.730 Ft/ m2

Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
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megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
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10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.
Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u.
és a Barackos út találkozásánál. Örök
panorámás.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek
Az ingatlan a Szélkerék és az Egres utca között
belterületen, lakóövezetben fekszik.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ.
Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb
részén a mûemlékvédelmi belvárosban
helyezkedik el, közel a Duna-parthoz. Az ingatlan bejárata a Jankó János u. felõl van.

Nyerges u. és Táltos u. találkozása

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Ivancsics Ilona mb. igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
szevi.ibolya@gmail.com
Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X
www.szevi.hu
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Szentendre Város Önkormányzata felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan
határozott idejû hasznosítására: Szentendre, 25/3 hrsz-on, természetben „Postás-strandon”
található teniszpályára. Határozott idõ: 2011. április 20-tól 2011. május 31-ig. Az ajánlatokat a Hivatal
Iktatójába április 8-án 9 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377.

6996

1515

11.270 Ft/ m2

Barackos u. és a Tegez u. találkozása

6698

6258

10.350 Ft/ m2

Szélkerék utca

3575/3

448

20.000 Ft/m2

Cserkész utca

7282

300

10.000 Ft/m2

Vándor utca

9157

1277

Fõ tér 14.

2333/
2/B/1

85,24

8.800 Ft/m2
25.500e Ft

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

Pályázati felhívás
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete „Oktatási Intézmények
Játszóeszköz Beszerzési Alapot hozott létre a „támogatott célok” megvalósítása
érdekében.
Támogatott célok: önkormányzati fenntartású oktatási intézmények kültéri játszóeszköz beszerzése, valamint
karbantartása, felújítása, és beltéri fejlesztõjátékok beszerzése
Önerõ minimális mértéke: 50%
Támogatás minimum összege: 50 000 Ft, maximum összege: 1 000 000 Ft
Beadás kezdete: április 1., a benyújtás folyamatosan történik. Határidõ: április 15.
10 óra, Polgármesteri Hivatal iktatója
A pályázatot zárt csomagolásban, egy eredeti példányban kötve vagy fûzve kell benyújtani 2000 Szentendre,
Városház tér 3. címen. A csomagoláson fel kell tüntetni: „Pályázat a Oktatási Intézmények Játszóeszköz
Beszerzési Alap támogatására”. 2011. április 15-ig nem bontható fel”.
További információ: www.szentendre.hu
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104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.,
Pannónia: Kutzmog József fõt.
z., Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós
VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: 26/503-329
Sürgõs esetben: Digruber
József: 20/511-5656
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
Külterületi fegyveres õr:
Fazekas Lajos, 06 20 949 3207
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
április hétköznap: ügyelet: este
8-tól reggel 1 8-ig
ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea
Patika, Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u. 26. Tel. 310-828
Minden kedden Városi
Gyógyszertár, Kanonok u.3. Tel.
310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u.11.
Tel.505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20. Tel. 500-398
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (HÉV-nél), Dózsa
Gy. út 1. Tel. 500-248
szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16ig nyitva, ügyelet:16-órától
reggel 8-óráig
április 2. Pismány
Gyógyszertár
április 3. Vasvári Patika 8-13ig nyitva, utána ügyeletes a
Pismány Gyógyszertár
április 9-10. Városi
Gyógyszertár
április 16-17. Vasvári Patika
április 23-24. Pannónia
Patika
április 25-én, húsvéthétfõn
ügyeletes az Andrea Patika
a többi gyógyszertár zárva
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
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS

ÜLÉSTERMI HÍREK

Bányatavak környékének fejlesztése
A képviselõ-testület elfogadta a bányatavak környékének fejlesztésében való együttmûködést
Budakalásszal, amelynek során olyan közös koncepció kerül kidolgozásra, amely sport-szabadidõrekreációs fejlesztési célokat foglal magába.

Háztól történõ szelektív
hulladékgyûjtés
A képviselõ-testület felkérte a Városi Szolgáltató
Zrt-t., hogy vizsgálja meg annak a lehetõségét, hogy
a máshol már jól mûködõ, háztól történõ szelektív
hulladékgyûjtést milyen módon lehetne kiterjeszteni
a város további területeire.

Megújulnak a zöldfelületek
Szentendre város képviselõ-testülete elfogadta márciusi ülésén a város zöldfelületeinek megújítására,
hasznosítására vonatkozó ötleteket, amelyek hamarosan a lakók elõtt is nyilvánossá válnak. A javaslatok között szerepel többek között a Posta elõtti
park rendbetétele, annak a 11-es úttól való elválasztása háromszintes növénysávval, Deim Pál szobrának áthelyezése, amelynek helyére Turul-szobor
felállítását javasolták. Mindemellett javaslat érkezett a Pap-szigeti kerékpárút melletti zöldterület
parkosítására, szökõkutak, csobogók zöldfelületeken történõ elhelyezésére, illetve a Postás-strand
területének hasznosítására is. Ez utóbbival kapcsolatban az a döntés született, hogy 2011. május 31-ig
meghosszabbítják a teniszpálya jelenlegi bérlõjével a
szerzõdést, illetve folyamatban van a pályázati kiírás a terület teljes hasznosítására (a javaslatok
között szerepel egy állandó színpad felállítása,
kalandpark létrehozása stb.).
A minden javaslatot, ötletet tartalmazó anyag a lakók számára is elérhetõ a www.szentendre.hu honlapon, amelynek véleményezéséhez további ötletekhez az önkormányzat kéri a szentendreiek segítségét.

Módosítás a Talentum-ösztöndíjban
Az önkormányzat 2007 óta adományoz évente
„Talentum” Szentendre Jövõjéért Ösztöndíjat, amelyet eddig három-három, tanulmányaiban kiemelkedõ teljesítményt nyújtó szentendrei középiskolásnak és felsõoktatásban részt vevõ diáknak
ítéltek oda. A testület márciusi ülésén úgy határozott, hogy mivel az eredeti kiírás nem ad egyenlõ
lehetõségeket a felsõoktatásban résztvevõknek – pl.
a BME-n nehéz 4,5-ös tanulmányi átlagot elérni –
módosítja a kiírást. Eszerint a jövõben pályázhat az
a – legalább 5 éve – Szentendrén állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezõ hallgató, akinek elõzõ két
félévi teljesítménye alapján számított kreditátlaga
eléri a 4,5-ös szintet, vagy a tanulmányi eredménye
meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres
értékét. Mindemellett fontos kritérium, hogy a két
félév alatt a hallgató legalább 56 kreditet teljesítsen
(pályázni leghamarabb az elsõ tanév két félévének
eredményével lehet). Abban az esetben, ha a hallgató két félévi teljesítménye alapján számított kre-

ditátlaga nem éri el a 4,5-ös szintet, a minimum 56
kredit teljesítése mellett csatolni kell az intézmény
által kiállított igazolást az elõzõ két félév szakos
évfolyamátlagáról.

Megújulhat a szentendrei
Sportalapítvány
Skrobár Róbert, a szentendrei Sportegyesület vezetõje kezdeményezte a Sportalapítvány újraélesztését. A
testület felkérte a kuratórium elnökét, hogy az áprilisi ülésre készítsen egy beszámolót az alapítvány és
az egyesület eddigi mûködésérõl, pénzügyi helyzetérõl és a jövõre vonatkozó elképzelésekrõl.

Szomszédolás Szentendrén
Az önkormányzat a legutóbbi testületi ülésén hozott
döntésével újabb kezdeményezés meghonosításán
fáradozik Szentendrén a Szomszédünnep nevû rendezvény meghirdetésével. A kezdeményezés már
évtizedes múltra tekint vissza és évrõl-évre egyre
több országban és városban jön létre ez a kötetlen
civil program. A program lényege, hogy az egymást
jobban vagy kevésbé jól ismerõ szomszédok, közellakók, lakóközösségek teremtsenek egy olyan
délutánt/estét maguknak, akár a közeli parkban,
utcarészen, lépcsõházban, bárhol, amelyen megvendégelik egymást, ki-ki étellel, itallal és egy jót beszélgetnek, közben pedig az emberi kapcsolataikat
jobban elmélyítik. Ezáltal erõsödik a közösség
összetartó ereje, a szolidaritás érzése, az egymáshoz
és a városhoz való kötõdés. A program teljesen
szabad és a résztvevõk által formált, ösztönzésül
pedig a „szomszédolók” között nyereménysorsolás
is lesz. Szentendrén az ünnepet elsõ alkalommal
várhatóan május 27-29. között rendezik meg. További információk a város honlapján és a TDM Kft.nél lesznek elérhetõek.

Javaslatok az alkotmánykoncepcióhoz
A Nemzeti Konzultációs Testület felkérésére a
készülõ új alaptörvénnyel kapcsolatban a képviselõtestület javasolta a kötelezõ önkormányzati feladatok 100%-ban történõ közvetlen állami finanszírozását, a jogfolytonosság helyreállítását a Szent
Korona-tannal, a különbözõ feladatok ellátására
létrehozott önkormányzati társulások feladatokhoz
való kötelezõ hozzájárulását, valamint azon elv
Alkotmányba vételét, amely szerint minden gyermeknek joga van az emberi körülmények közötti
élethez, a tanuláshoz és a szellemi fejlõdéshez.

A polgármester
programja
Április 1. (péntek)
10.00 Média kabinet ülése
11.30 Csatornázási Társulat
vezetõjével megbeszélés
13.30 Építész mûteremrõl
megbeszélés

Április 2. (szombat)
15.00 Fõ téri búcsúztató színes
programokkal

Április 5. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
14.30 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
15.30 Babautalványok átadása
17.00 Hivatali egyeztetés pénzügyi
témákban

Április 6. (szerda)
09.00 Evangélikus óvodáról
megbeszélés
10.00 ELMÛ régióvezetõjével
egyeztetés
13.00 Polgármesteri fogadóóra
16.00 Kommunikációs megbeszélés

Április 7. (csütörtök)
09.00 Testületi anyagok egyeztetése

Koszorúzás
A magyarországi deportálások
megkezdésének emléknapja alkalmából április 15-én, pénteken fél
11-kor megkoszorúzzák a Petõfi
utcai egykori jesiva (zsidó iskola)
falán lévõ két emléktáblát. A
megemlékezésen közremûködik
Iványi Gábor lelkész, Fekete
László, a Dohány utcai zsinagóga
fõkántora és Nemesházi Beatrix.
Az eseményre tisztelettel hívnak
minden szentendrei polgárt.

A távhõszolgáltatás díjai
A képviselõ-testület a távhõszolgáltatás legmagasabb hatósági díjait az alábbiak szerint állapította meg.
ALAPDÍJAK:
fûtésre:
336 Ft/lm3/év
melegvízre:
100 Ft/lm3/év
összevont:
436 Ft/lm3/év
HÕDÍJ:
változó, max. 3.573 Ft/GJ
(a díjak az általános forgalmi adót és az energiaadót
nem tartalmazzák).

Kitüntetés
Múlt heti lapszámunkban közöltük a március 15-e alkalmából kitüntetéseket kapó szentendreiek névsorát. A felsorolásból egy név kimaradt:
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést
kapott Zambó János Péter, a Pilisi Parkerdõ vezérigazgatója.
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Megalakult a Szentendrei
Alkotómûvészeti Platform
Március 25-én megalakult a Szentendrei Alkotómûvészeti Platform,
melynek célja, hogy összefogja a városunkban élõ és a városunkhoz
kötõdõ a képzõ-, iparmûvészet és a design területén tevékenykedõ
alkotókat, mûvészeti csoportokat, mûvészettörténészeket, kulturális
szakembereket, mûgyûjtõket, mûvészeti profillal rendelkezõ intézményeket és vállalkozókat.
A Szentendrei Alkotómûvészeti Platform politikamentes, civil szervezõdés, amely fõ feladatának tekinti az érdekérvényesítést, a szakmaiság képviseletét a város mûvészeti életét érintõ és befolyásoló
kérdésekben. Cél, hogy segítsük a várost a Dumtsa Jenõ programban
prioritásként megjelölt Szentendre a „mûvészetek városa”, „festõk
városa” arculat több aspektusból is átgondolt koncepciójának kialakításában, megvalósításában.
Az alakuló ülésen a platformhoz való csatlakozási szándékukat aláírásukkal fejezték ki az alábbi csoportok képviselõi: Szentendre Mûvészetéért Alapítvány, Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület,
Omkamra, Péter-Pál Mûvészeti Egyesület, Forgács Egyesület, Ikon,
Szentendrei Keramikusok Egyesülete.
A Platform tagságának száma az alakuló ülést követõen az egyéni és
csoportos csatlakozással 130-150 fõre tehetõ. A jelenlévõk döntöttek a
platform szervezeti szabályzatát létrehozó munkacsoport felállításáról,
amelybe a fenti csoportok képviselõi mellett egyéni tagok is bekapcsolódnak. E munkacsoporttal egyidõben a folyamatos kapcsolattartás
és információáramlás érdekében elkezdõdik a tagságot, valamint minden érdeklõdõt elérõ információs rendszer kiépítése.
További információt kaphat a szamplatform@gmail.com címen,
valamint a Facebook Szentendrei Alkotómûvészeti Platform oldalon.

Az Egészséges Városért Közalapítvány és
a BFKH NSzSz Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi
Népegészségügyi Intézete tisztelettel meghívja

„Suli szimpózium az agykutatásról”
tudományos értekezés diákoknak a szenvedélybetegségrõl
orvosokkal, agykutatókkal
orvostanhallgatókkal a Barcsay Jenõ Általános Iskola színházterébe
(Szentendre Kálvária út 2.)
április 8-án, pénteken 10-12 óráig
PROGRAM:
10.00: Megnyitó – Gerõcs Katalin, Egészséges Városért
Közalapítvány elnöke
10.10 – 10.30 A város és térség jellemzõ megbetegedései,
erre alapozott prevenciók – dr. Homor Zsuzsanna BFKH
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megyei tiszti
fõorvosa
10.30-11.00 Vigyázz az agyadra, hátha jó lesz még
valamire?! A személyiség kibontakozásának biológiai alapjai
– dr. Oberfrank Ferenc, MTA Kisérleti Orvostudományi
Kutatóintézet igazgatója
11.00-11.20. Bárczi P., Kele M., Papp Zs.: Az amfetamin
és agyi hatásai állatkísérletekben –
SE orvostanhallgatók Neuroendocrin Kutatólabor
11.20-11.50 Alkohol és drog szervezetre való maradandó
hatásai – prof. dr. Somogyi Gábor Pál
Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet igazgatója
11.50- 12. 30 Kérdések- Válaszok
9.00-12 A Barcsay Galériában és aulában: preventív
programok: kiállítások, személyes tanácsadás, interaktív
játékok, interaktív beszélgetés orvostanhallgatókkal
Gerõcs Katalin
elnök
Dr. Péczi Andrea
mb. kistérségi tiszti fõorvos

Nem errõl volt szó!
A Lehet Más a Politika fóruma Szentendre
jövõjérõl, a közelmúltban napvilágra került
hírek tükrében.
Meghívott vendégeink: Jávor Benedek, az
Országgyûlés Fenntartható Fejlõdés Bizottságának elnöke; Szabó Rebeka ökológus, az LMP országgyûlési
képviselõje; Kukorelly Endre író, az LMP országgyûlési képviselõje
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt április 5-én, kedden 18 órakor
a Szamos Cukrászdában (Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 14.)
További infó: pilisbudavidek@lehetmas.hu,
06-30/362-7959, http://lmpilisbuda.blog.hu
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1000 ÉV+

Döntsünk közösen
az új belvárosi
térburkolatról!

fotók  SZÉLES NÓRA

Április 2-ra készül el a Vuk
Karadzsics tér új burkolata.
A munkálat sajátos szerepet
tölt be a belváros-rehabilitációs
projektben: többféle térkövet
fektettek le a helyszínen, amelyek a többi felújítandó utca
és tér – többek között a Dumtsa
Jenõ utca – mintaburkolataiként
funkcionálnak.
A szakemberek és a járókelõk
tanulmányozhatják a lehetséges
burkolatok mintáját, színét,
formáját, és véleményüket
április 6-ig küldhetik el
a bartucz.mariann@ph.szentendre.hu email címre, vagy
adhatják le személyesen
a Polgármesteri Hivatal portáján
elhelyezett dobozban.
Az illetékes döntéshozók
a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatallal egyetemben ennek
alapján választják majd ki a
végleges változatot.
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Szentendrén mindenki méltó otthonra talál
BESZÉLGETÉS DR. KIRCHHOF ATTILA ALJEGYZÕVEL
A szentendrei képviselõ-testület tavaly év végén dr.
Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ asszony javaslatára
úgy döntött, hogy a város lakás- és helyiségállományának felügyeletét Önre, a település aljegyzõjére bízza.
Milyen szempontok állnak a
megbízás mögött?
A képviselõ-testület tisztában van
azzal, hogy a város vagyonának
egyik legjelentõsebb részét az az
ingatlanállomány képezi – közte
lakóingatlanok, üzleti és közcélokat szolgáló épületek –, amely
bár jogilag az önkormányzat tulajdonában van, de gyakorlatilag
a szentendreiek közös vagyona.
Ezeket a város lakói csupán ránk
bízták azzal a céllal, hogy szakértelemmel és felelõsséggel kezeljük, óvjuk és gyarapítsuk. A
legtöbben – magam is – úgy gondolkozunk, hogy ami nem csak a
mienk, hanem másoké, egy közösségé, arra még nagyobb gondossággal kell figyelnünk, ugyanis azzal többek – jelen esetben a
szentendreiek – bizalmát kell
megszolgálnunk. Hiszem, hogy a
döntés mögött is ez a felelõs
városvezetõi szemlélet áll.
Mekkora közös városi vagyonról beszélünk?
Hatalmasról. A 2009-es zárszámadási adatok szerint Szentendrén mintegy 2.8 milliárd forint
értékû városi ingatlan van, ebbe
beletartoznak a közintézmények,
a nem lakás célú épületek és a
város polgárai számára a hétköznapokban leginkább jelentõséggel

Éresítjük kedves
betegeinket, hogy a Nap
utcai fogorvosi rendelõ
ismét az önök
rendelkezésére áll.
Megújult környezetben,
bõvült szolgáltatásokkal
várjuk jelentkezéseiket
a 26/312-119,
vagy a 30/398-45-25
telefonszámon.
Tisztelettel:
Dr. Pekola Ildikó
70/364-3-564
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bíró önkormányzati lakások is. Ez
utóbbiakból jelenleg 349-et kezel
a település, amely több mint 1000
városlakónk otthonát jelenti évek
óta. Ugyancsak fontos eleme a
vagyonállománynak az a 123
iroda- vagy üzlethelyiség is, amelyek bérbeadásából a város 2010ben 135 millió forint bevételhez
jutott, és amelybõl a közös városi
céljaink megvalósítására is
tudtunk fordítani.
Ezekbõl a számokból is látszik,
hogy az adatok mögött majd ezer
szentendrei polgár biztonságos
otthona, több ezer ember vállalkozása és napi megélhetése,
egy város színvonalas mûködése
és gazdálkodása áll.
Az említett felelõsség milyen döntéseket jelent a
jövõben, hogyan biztosítják
a város vagyonával való sikeres gazdálkodást?
Jogász-közgazdászként meggyõzõdésem, hogy az elõbb említett
jelentõs vagyonállományt akkor

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA

tudjuk biztonságosan megõrizni
és jó eséllyel gyarapítani, ha
elõször pontosan felmérjük annak
valós értékét, állapotát, az így
összeállított adatbázist pedig
folyamatosan karbantartjuk, hogy
mindig naprakész ismeretekkel
rendelkezzünk a ránk bízott vagyonról. Másodszor pontos képet
kell kapnunk arról, hogy ezen
ingatlanállomány színvonalas
fenntartásának és lehetséges
hasznosításának milyen költségei
és bevételei vannak. Célunk, hogy
ez az ingatlankincs Szentendre
gyarapodását szolgálja, és ne a
város kiadásait növelje.
A bevételek maximalizálása
szempontjából az önkormányzati
lakásállomány hasznosítása korlátozottabb lehetõségekkel bír,
mint a piaci szereplõk esetében,
viszont a helyiségekkel történõ
gazdálkodás során az önkormányzat is valós piaci szereplõvé
válik. Ebbõl következik az, hogy
míg a lakások esetében a fenntartás költségeinek kitermelése,
addig az egyéb helyiségeknél a
fenntartás és a profittermelés az
elsõdleges cél.
Milyen munkákon vannak
már túl?
2010 decemberében és 2011
januárjában a lakásokra és helyiségekre fordított költségek elemzését végeztük el, amely alapján
több észrevételt is tettünk a
képviselõ-testületnek, illetve javaslatot tettünk egy új „lakásrendelet” megalkotására is. Ezek
következetes
végrehajtásával
évente 10-20 millió forintos költ-
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Ez az egységesítés azonban
sokak számára jelentõs emelést jelentett.
Sajnos szükség volt az évek óta
változatlan mértékû helyiségbérleti díjak emelésére, a szociális, a
költségelvû és a piaci elvû lakbérrendszer felülvizsgálatára, módosítására, ugyanis egy szolidáris
közösségben igazságtalan teherviselés az, ha valaki ugyanazért
sokkal kevesebbet fizet, mint
más. Ezért abban az esetben,
amikor valaki egy másik, az
övéhez hasonló adottságokkal
bíró önkormányzati bérleményhez képest indokolatlanul és

ARANY
EZÜST
BESZÁMÍTÁS

SZÁLLÍTÁS:

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3
Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,
Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

ségmegtakarítást is elérhet a
város.
Ezt követõen, február hónapban
megkezdtük az önkormányzat
által bérbe adott helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálatát, és
ahol jelentõs eltérést tapasztaltunk, ott kezdeményeztük ezek
egységesítését. Célunk az, hogy
közös alapra helyezzük a bérleti
díjakat, azaz a jövõben ne lehessen hasonló adottsággal rendelkezõ helyiségeket eltérõ árakon bérelni. A helyiséggazdálkodás területén azt szeretnénk
elérni, hogy az önkormányzat
által elért többletbevételt az önkormányzati ingatlanállomány felújítására, gyarapítására lehessen
fordítani, ugyanis a város tulajdonában lévõ ingatlanok – hasonlóan sok más településhez – rendkívül rossz mûszaki állapotban
vannak. Ez sajnos elmúlt évtizedek öröksége, megóvásuk viszont a ma és a holnap feladata.

arany: 6000 Ft/g
ezüst: 150 Ft/g
ÉKSZERBOLT SZENTENDRE,
Dumtsa Jenõ u. 1.
Tel.: 06-26/301-342

Áprilisi akció!
25% kedvezményt adunk
a Zeiss egyes multifokális lencséire
– így „megkeresheti” szemüvegkerete árát!
Kérjük ezt a kupont a kedvezmény
érvényesítése miatt hozza magával!
A részletekért érdeklõdjön üzletünkben.
Kaiser Optika Szemüvegszalon
Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
26/303-325 info@kaiseroptika.hu
Az akció a Zeiss GT2 3D multifokális lencsékre vonatkozik
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aránytalanul alacsony bérleti
díjat fizetett, kötelességünknek
tartottuk az emelést. Helyenként
tehát az idei emelést meghaladhatta az inflációt, de – hangsúlyozom – csak olyan bérlõknél,
akik hosszú évek óta indokolatlanul fizettek kevesebbet, mint
más, hasonló lakásban élõ városlakóink. Ha úgy tetszik, anélkül
teremtettünk igazságos helyzetet,
hogy a korábbi különbözetet
bárkitõl évekre visszamenõleg
kérnénk.
Milyen más szempontjai vannak a differenciálásnak?
A feladat összetett, mert természetesen arra is figyelemmel
kellett lennünk, hogy a legrászorultabbak részére is lehetõségeket
biztosítsunk. Az új lakásrendelet
kidolgozásával az volt a célunk,
hogy a legrászorultabbak továbbra is szociális lakbérfizetés mellett bérelhessék az önkormányzat
lakásait, a kevésbé rászorultak
magasabb összegû, ún. költségelvû, míg az arra nem rászorulók
ún. piaci mértékû lakbért fizessenek. Emellett jelentõsen kedvezõbbé tettük a lakbértámogatás
eddigi rendszerét is, amely szociális szempontok figyelembe
vételével azt a célt szolgálta, hogy
bérlõink részére további kedvezményeket tudjunk nyújtani.
A lakásrendelet arra is lehetõséget ad, hogy ha valaki a tényleges szükségleténél vagy anyagi
lehetõségeinél nagyobb lakást
bérel (például egyedül lakik egy
nyolcvan négyzetméteres lakásban), és nem tudja a megemelkedett lakbért fizetni, akkor segítséget nyújtunk abban, hogy
lakását fenntarthatóbbra, kisebbre cserélhesse, és így kevesebb
lakbért fizessen. Ezzel annak a
lehetõsége is megnyílik, hogy
többgyermekes, lakbérüket becsületesen fizetõ családok nagyobb
otthont kaphassanak. Megjegyzem, hogy jelenleg is közel
100 szentendrei vár lakásra, és
szándékunk ellenére sem tudunk
mindenkinek azonnal megfelelõ
fedelet biztosítani. A mobilizáció
elõsegítése ezt a gondunkat is
enyhíthetné.
A város sokat költ erre a
rendszerre...
Igen, Szentendre évek óta több,
magasabb színvonalú támogatási
rendszert tart fent, mint amelyet a
jogszabályok alapján kellene.

Ezen kívül az önkormányzat
folyamatosan keresi a bérlakásépítési pályázati lehetõségeket is.
Mindenkinek meg kell értenie és
el kell fogadnia, hogy a közös
vagyonból és bevételekbõl csak a
valóban rászorultakat tudjuk
támogatni, akik viszont több
áldozatvállalásra képesek, azok
díjainak a mindenkori piaci árak
irányába kell elmozdulniuk, mert
számukra az önkormányzati lakásban élés nem kényszer, hanem
önként vállalt döntés. Csak akkor
tud ugyanis Szentendre a rászorultak részére kedvezõ lakbérfizetés mellett otthont biztosítani,
ha a lakásállomány fenntartási,
bõvítési forrásának alapját is
megteremtjük.
Ha egy 50 m2-es szentendrei
önkormányzati lakás és egy
piaci alapon bérelt magánlakás
2011-es évi havi bérleti díját
összehasonlítjuk:
a piaci alapon bérelt magánlakás 60-65 ezer Ft,
a szociális alapon bérelt önkormányzati lakás 13 750 Ft,
a költség alapon bérelt önkormányzati lakás 41 250 Ft,
a piaci alapon bérelt önkormányzati lakás 55 000 Ft.
Miért fontos az ezzel kapcsolatban, februárban kiküldött tájékoztató levél?
A lakásbérlõk részére kiküldött
tájékoztató levélben kértük, hogy
a lakbérek megállapítása érdekében az érintettek nyilatkozzanak jövedelmi viszonyaikról
legkésõbb március 31-ig. Aki a
megadott határidõig nem tett nyilatkozatot, az 2012. február 28.
napjáig (azaz a következõ felülvizsgálat idõpontjáig) piaci mértékû lakbért köteles fizetni.
A beérkezett nyilatkozatok, igazolások beérkezte után összegzést készítünk, ez alapján kell
majd az új lakbéreket 2011. június 1-jétõl megfizetni. Terveink
szerint, amennyiben szükséges, a
rendelet június 1-jei hatályba
lépése elõtt javasolni fogjuk
bizonyos rendelkezések módosítását – gondolok itt elsõsorban
a szociális, a költségelvû vagy
a piaci alapú lakbérrendszer jogosultsági feltételeire, valamint a
mûvészlakásokban élõ, városunk
által megbecsült mûvészek helyzetére és részben méltányolható
kéréseikre egyaránt.
B.

Köszönet a „vasárnapi ebédért”!
Karácsony és újév környékén
mindannyian jó szívvel adakozunk, viszont az év többi részében
nagyjából megfeledkezünk a nélkülözõkrõl. Városunkban kilenc
éve mûködik a „vasárnapi ebéd”
nevû civil akció, amelynek keretében az év 52 vasárnapján egy-egy
önkéntes jelentkezõ készít otthon fõzött, meleg ebédet a szentendrei
hajléktalanszálló lakóinak. Rendkívül sokat jelent ez a gesztus azoknak, a társadalom perifériájára sodródott, reményvesztett embereknek,
akik vasárnaponként sem ülhetnek családi asztal köré.
Ezennel szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eddig több alkalommal is részt vettek ebbe a kezdeményezésben:
Bodó Imréné Erzsike, Pirityiné Papanek Márta, Szigeti Csilla, Kõszegi
Judit, Váradi Judit, Kelecsényi Rita, Bethlen Klára, Sásdy Ili, Légrádi
Tibor, Morlin Eszter, Morlin Erzsébet, Fodor Júlia, Lengyel Karla, Ferge
Lajos, Szarvas Rita, Gratzl Erika, Rácz Cecília, Liptai Béla, Hollókövi
Erika, Horváth Ria, Petricskó Zoltán, Hidegkuti Erzsike, Buzás Judit,
Fehér Ildi, Dálnoki Gabi, Hargitay Katalin, Fodor Pál, Metzner Nóra,
Mészáros János, Szentendre Gyökerei Baráti Társaság, Püspökmajori
tagóvoda Török Marika és Csépányi Éva óvónõk, valamint Kun Csaba,
Tolonics Gyula, Hidegkuti Gergely, dr. Pázmány Annamária, Dicsõ
Zoltán, Dukay Miklós képviselõk. Többen a kezdetektõl fogva, vannak,
akik néhány éve kapcsolódtak be, és olyanok is, vannak, akik egészen
frissek.
Sokan vagyunk, de örömmel fogadunk új jelentkezõket is. Aki
szívesen hozna áldozatot, és megajándékozná egy vasárnapi
ebéddel a hajléktalan szállón élõket hívja Zakar Ágnest
a 20/967-6820-as számon.

Ismét Szentendrei Majális!
EGYHÁZAK, PÁRTOK, CIVILSZERVEZETEK ÉS EGYESÜLETEK
RÉSZÉRE
Április 29-én, 30-án, május 1-jén
a Postás-strandon családi majálist rendez
a szentendrei önkormányzat, a Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft. és a Fesztivál Mesterségek Egyesülete.
A családi majálison szeretnénk helyet adni egyházak, pártok,
civilszervezetek bemutatkozásának, népszerûsítésének is.
Kérésre mindenkinek biztosítunk egy standot!
Kérjük, hogy amennyiben élni kíván a lehetõséggel,
legkésõbb április 15-ig jelezzen vissza a dmh@dunakanyar.net
címen vagy a kft. telefonszámán: 26/312-657.
SZENTENDREI MÚZEUMOK, GALÉRIÁK,
KÉPZÕ- ÉS IPARMÛVÉSZEK FIGYELMÉBE!
A 2011-es Szentendrei Majális keretén belül a szentendrei múzeumok
és galériák, valamint festõmûvészek kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak, különbözõ aktivitásokat szervezhetnek, hogy kiállításaikat,
programjaikat, tevékenységüket megismertethessék
és közelebb hozzák a szentendrei és Dunakanyar közönségéhez.
A kitelepüléshez egységes standot biztosítunk.
A szentendrei múzeumok és galériák bemutatkozása:
április 30.
Bõvebb információ, illetve a részvételi szándék jelzése
a dmh@dunakanyar.net címen vagy a kft. telefonszámán: 26/312-657.
Jelentkezési határidõ április 15.
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Tudományos show

A

szó szoros értelmében sziporkázóan szellemes mûsort látott a Móricz Zsigmond Gimnázium auláját betöltõ
nézõsereg. Az idén 20. alkalommal megrendezett ROT (Reál
Osztályok Találkozója) alkalmat
adott a régi és mai diákok találkozására és néhány tudományos
újdonság ismertetésére.

Somogyi Péter

– Töltsön mindegyik edénybe 100
milliliter folyadékot, kisasszony!
– szólította fel a 11. osztályos
Kaszás Zsófit Murányi Zoltán, az
egri Eszterházy Károly Fõiskola
tanszékvezetõ tanára. A gondos
mérés után csodák csodája: egyik
rózsaszínre, másik kékre, a harmadik pedig élénksárga színûre
változott. A jelenség magyarázatát pedig a másik vendégtõl, Oldal
Vince fõiskolai tanártól hallhattuk, aki könnyedén sorolta az
oldatokban lejátszódó folyamatokat és az anyagok tulajdonságait. A másik gimnazista közremûködõ, Herczeg Balázs segítségével pedig égettek hidrogént, a
magukkal hozott jóféle egri borból narancslét készítettek a

gyerekeknek, és búcsúzóul lõgyapottal lõttek egy nyuszit. A
közönség kedvenc vegyületévé a
pentaakva-monotiocianáto-ferrát(III) vált, és rácsodálkoztak
teremtett világunk anyagainak
gazdagságára és tulajdonságaira.
Immár hatodik alkalommal hirdette meg Somogyi Péter akadémikus, méltán világhírû Agy-díjas
tudósunk a Ramon y Cajal ösztöndíjat a helyi és a csíkszeredai
középiskolások között. A tudományos világ egyik jeleseként
gondot és nem kevés idõt fordít
arra, hogy hajdani iskolájának,
szûkebb pátriájának tehetséges és
törekvõ tanulói már diákként
bekapcsolódhassanak a kutatómunkába. Értékelésében a professzor elmondta, hogy a Föld
története során hatodik alkalommal kerül a bolygó a pusztulás
közelébe. Jelen eset azért egyedi,
mert eddig sohasem az volt a válság oka, hogy túlnépesedett az
egyik faj a másik rovására. Néhány napon belül az emberiség
létszáma meghaladja a hétmilliárdot, és ilyen ütemû gyarapodás mellett lehetetlenség fenntartani a fejlõdést, törvényszerû,
hogy nem jut mindenkinek megfelelõ mennyiségû élelem és
ivóvíz. A tudományos világ azonban már képes pozitív jövõképet
felmutatni és az elektronikus
kommunikációs kapcsolati hálózat segítségével szuperorganizmussá formálni világunkat.
Agykutatóként jelentette ki, hogy
nincs magasabb rendû agytevékenység, hanem az agy fejlettsége
mindig a környezethez való alkalmazkodás függvénye. Errõl kellett megfogalmazni a gondolataikat a pályázóknak, akik változatos mûfajokban – a sci-fi tör-

ténettõl a tudományos értekezésig – fejtették ki nézeteiket. Az
elsõ helyezést és az oxfordi kutatóintézeti ösztöndíjat Koroknai
Artúr, a Ferences Gimnázium
végzõse nyerte. A hazai agykutatás központjában tölt el egy
hónapot a második helyezett
Stomfai Máté, a Református Gimnázium diákja. A harmadik helyen megosztozott két csíkszeredai pályázó: Kovács Eszter és
Romfeld Ádám, mindketten a
Márton Áron Líceum diákjai, akik
értékes könyvjutalmat kaptak.
Az eredményhirdetés után a házigazdáknak, a 11. a osztályosoknak a kísérleteit láthattuk a
Foucault-ingával, Van de Graaffgenerátorral. A diaképes elõadások ökológiai szoftverekrõl és
a Szentendre-Pomázi-sík élõvilágának védelmérõl, nevezetes
matematikai feladatokról szóltak.
Húsz évvel ezelõtt indította útjára
Maknics Gábor, a gimnázium
kémia-fizika szakos tanára a
ROT-ot, ezt a természettudományos seregszemlét, amelynek
jegyében találkozót adott egymásnak az elsõ rendezõ osztály, akik
1991-ben, és azok, akik az öt

évvel ezelõttit, a 2006 évit
szervezték. Köztük számos vegyész, orvos vagy építész, akik
mind itt kaptak indíttatást hivatásukhoz.
ÕZI

Pályázati kiírás a Kulturális
Alapban biztosított célok
megvalósítására
Szentendre Város Önkormányzata
pályázatokat ír ki Kulturális Alapban
biztosított – 6.500.000 Ft értékû –
támogatásra. A pályázat célja a városi
civil szervezetek közmûvelõdési
tevékenységének támogatása.
Pályázhatnak Szentendre területén
kulturális, közmûvelõdési
tevékenységet folytató, a város
hagyományainak ápolását, történetét,
helytörténetét, értékeinek megmutatását felvállaló intézmények, civil
szervezetek, alkotó közösségek.
Támogatása. A támogatás önrészt
nem igénylõ, vissza nem térítendõ
támogatás.
További felvilágosítás: Háromszéki
Judit közoktatási és civil referens,
(26) 503-393, valamint az Ügyfélszolgálaton: (26) 503-368
*
Szentendre Város Önkormányzata
pályázatokat ír ki az Oktatási Alapban
biztosított – 2.200.000 Ft értékû –
támogatásokra. A pályázat céljai a
tanulók táboroztatásának, a diákok és
civil szervezetek nemzetközi kapcsolatai ápolásának, erõsítése, oktatási
célok megvalósításának támogatása.
A támogatások önrészt nem igénylõ,
vissza nem térítendõ támogatás.
További felvilágosítás: Schinkovits
Lajosné közoktatási referens, (26)
503-332, valamint az Ügyfélszolgálaton (26) 503-368
A pályázatok beadási
határideje: április 7.
csütörtök 16.30 óra.
A kiírás teljes szövege megtekinthetõ
a www.szentendre.hu oldalon
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Tájékoztató
a belváros parkolási
rendjérõl
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2007. (IV.13.) Önk. rendelete szabályozza belvárosunk parkolási rendjét.
Március 15-tõl október 31-ig
munkanapokon 9.00 - 20.00 óráig
hétvégén és munkaszüneti napokon 10.00 - 20.00 óráig
November 1-jétõl március 14-ig
munkanapokon 9.00 - 18.00 óráig
hétvégén és munkaszüneti napokon 10.00 - 18.00 óráig

ZÓNÁK
A parkolási övezet I., II., III. díjzónákból áll. A díjzónákat
különbözõ színekkel jelöltük meg:
I. zóna 200 Ft/óra
zöld
II. zóna 240 Ft/ óra
sárga
III. zóna 320 Ft / óra
piros
A zónák határát „P” zónatáblák + kiegészítõ tájékoztató
táblák jelzik a közút mentén. A zónatájékoztató táblák
felsõ részén az aktuális zóna színét jelöljük. Parkoló
automatáinkon színes tájékoztató táblák jelölik az
aktuális zónát, a díjfizetési kötelezettségre vonatkozó adatokat, illetve a hibaelhárítás elérhetõségét.

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
A parkolási övezetben a parkolóhelyek díjfizetés ellenében
parkoló-automatából váltott szelvénnyel vagy parkolási
jogot tanúsító bérlettel, illetõleg díjfizetési mentességet
igazoló okmánnyal, matricával, bérlettel (továbbiakban
együttesen: bizonylattal) vehetõk igénybe és meghatározott idõtartamig használhatók. (lásd rend. 6. §. (1.)…)

PARKOLÓ MATRICA
Azok a szentendrei lakosok, akik ide fizetik gépjármûvük
után a teljesítményadót, parkoló matricára jogosultak
(lásd rend. 7.§.(4.)…) A matricát Szentendre adóhatósága
adja ki. A matrica az I. és II. zónában történõ ingyenes
parkolásra jogosítja a gépjármûvezetõket. A matricán jól
látható módon fel van tüntetve, hogy „III. övezeten kívüli
parkolásra jogosít…”
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a parkoló matricák
lejárati idõvel rendelkeznek, kérjük, hogy cseréjükrõl idõben gondoskodjanak.

MOBILPARKOLÁS
Szentendrén is lehetõség van a parkolóhelyeket mobiltelefonos parkolással igénybe venni. Jelenleg négy mobilparkolás szolgáltató biztosítja a várakozási díj kényelmes
megfizetését, így nem szükséges ügyfeleinknek aprópénzzel rendelkeznie. A várakozási díj megfizetése perc
alapú. A minimálisan megfizetendõ várakozási idõ 15
perc. A mobilparkolási szolgáltatásokra vonatkozó információkról parkoló automatáinkon, illetve irodánkban
kaphatnak bõvebb tájékoztatást.
Ügyfeleink bármilyen panasszal, észrevétellel kapcsolatosan megkereshetik parkolási irodánkat az alábbi elérhetõségeken: 2000 Szentendre, Duna korzó 18. I./112.
Tel./ fax: 06/26 300-407, e-mail: parkolas@vszzrt.hu
XXV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM  2011. ÁPRILIS 1.  SzeVi
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Szentendrei motívumok

Az Ország mesetakarója

LUKÁCS TIBOR FESTÕMÛVÉSZ VÁROSKÉPEI
A KORONA KÁVÉZÓBAN

A szentendrei Vasvári Pál úti tagóvoda három évvel ezelõtt csatlakozott
a Gondolkodj Egészségesen Alapítvány programjaihoz. Egészséghetet,
mesenapokat szervezünk, és minden évben az alapítvány által összeállított egészségzsákokat szétosztjuk a gyermekeinknek. Az alapítvány
tevékenységeihez már sok mûvész is csatlakozott. Óvodánk Ficánkoló
mozgásprogramja a gyerekek egészséges fejlõdését segíti a mozgáson
keresztül.

Április 8-án, pénteken 17 órakor kiállítás nyílik Lukács Tibor szentendrei festõmûvész képeibõl a Korona kávézóban (Fõ tér 18-19).
Az 51 éves mûvész 1984 óta él és dolgozik városunkban. Az itt kiállításra kerülõ mûvek mind Szentendrérõl szólnak. Lukács Tibort nem
kell bemutatni a mûvész- és mûbarát közönségnek, hiszen az IKON
Csoport Szentendrei Szépmûvészeti Egyesület tagja, ismert képzõmûvész. Valószínûleg az egyetlen festõ jelenleg, aki az utcán látvány
után fest. A mûvész a geometrikus konstruktivista törekvéseken át
most újra eljutott a dekoratív realizmus talajára, erõsen redukálva a
látványt. A formákat leegyszerûsítve, a színeffektusokat pedig felerõsítve a saját belsõ világában megfogalmazott transzcendens képet,
látványt próbálja leképezni a vászonra, amelyeket most városképekben
fog megismerni a mûbarát közönség.
A kiállítást dr. S. Nagy János mûgyûjtõ nyitja meg.

Az õsz folyamán az alapítvány a programban résztvevõ óvodákat egy
hatalmas méretû mesetakaró elkészítésére buzdította. Az óvodák azt a
feladatot kapták, hogy a megadott méretben elkészítsék az ovi logójával ellátott textildarabot.
A Vasvári ovi mesetakaró darabját egy kis óvodásunk édesanyja,
Kovács-Kiscsinál Melinda textiltervezõ készítette. A gyönyörû mesetakaró karácsonyra el is készült. Ez az elsõ az országban!
Az alapítvány honlapján megtekinthetõ az Ország mesetakarója, ahol
egy versenyt is elindítottak az óvodák között. Amelyik óvoda mesetakaró darabjára a legtöbb szavazat érkezik, nyernek a gyerekeknek
három darab, az óvoda logójával díszített babzsákfotelt.

Kedves Szentendreiek!
Kérjük Önöket, segítsenek nekünk! Szavazzanak a Vasvári ovi mesetakaró darabjára, hogy nyerjünk a gyerekeknek a mesesarokba
babzsákfoteleket!
Szavazataikat az alábbi címen adhatják le:
www.gondolkodjegeszsegesen.hu/mesetakaró/
Óvodánk: Szentendre, Vasvári Pál úti Tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
Szavazataikat köszönjük!

HODOLI TÜNDE
tagóvoda-vezetõ
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Múzeumi körkép napjainkban
Szentendre határában az ide érkezõt a „Festõk városa” tábla fogadja. A köztudatban ehhez
még hozzájárul az is, hogy a „múzeumok városa”, hiszen a mérete ellenére sok kiállítóhelye
van. Milyen a múzeumok helyzete, hol tart a Ferenczy Múzeum építése? Errõl beszélgetünk
Kálnoki-Gyöngyössy Mártonnal, a Pest Megyei Múzeumok igazgatójával.

Mi történt a Kmetty Múzeummal?
Itt raktározzuk a Ferenczy Múzeum anyagát az új múzeumépület elkészültéig.
Érezhetõ-e, hogy a megújult,
megszépült Kovács Margit
Múzeum
látogatottsága
nõtt?
Igen, elsõsorban a hazai látogatók száma emelkedett. Reméljük, hogy az idegenforgalmi szezon kezdetével a külföldi turisták
is nagyobb számban keresik majd
fel a múzeumot.
A Szentendrei Nyár egyik
programsorozatát a Barcsay-udvar népszerû hangversenyei jelentik. A nézõk
tavaly döbbenten álltak a
bejáratnál, ahol a kapualjat
egy nagy kemence foglalta
el. Az idén is számíthatnak
erre?
Kénytelenek vagyunk bérbe adni
ezt a helyet, mert szükségünk van
erre a bevételre. A megállapodások alapján ugyanis a város ingyen használhatja az udvart a
hangversenyek céljára, s mi adjuk
ehhez az infrastruktúrát.

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton

Az egykori Pajor-villa, közismertebben a volt Földhivatal
egyre szomorúbb képet mutat. Ezt a rossz állapotú épületet kapta meg a múzeumigazgatóság valaha, hogy a
szerb egyháznak visszaadott
egykori iskola helyett itt
alakítsa ki az új Ferenczy
Múzeumot. Hogyan áll az
építkezés?

Rövidesen elindul. Pár héten belül
megjelenik a közbeszerzési kiírás.
Pest megye és Szentendre városa
nem tud jelentõsen hozzájárulni
az építkezéshez. A régi épület
kiváltásán felül megnyertünk egy
170 millió forintos pályázatot a
turisztikai vonzerõ növelésére, s
egy másikat, amelyet az energiahatékonyság növelésére adtunk
be, augusztusban befogadták.
Azonban ebben még nincs döntés.
A nehézségek ellenére, véleménye szerint, meg tudják
valósítani az új múzeumhoz
fûzött összes elképzelésüket?
A tervek változatlanok. Mivel egy
régi, nagyon rossz állapotban
levõ épületrõl van szó, adódhatnak problémák. Azonban, ha jól
haladunk, 2013 májusában megnyihatjuk az új múzeumot. Többek között azért jöttem vissza,
hogy ezt a projektet végigvezényeljem.
RAPPAI ZSUZSA

április 17-én 18 órakor
a református templomban
MÛSOR
A. Corelli: D-dúr concerto
grosso Op.6.N. 4
J. S. Bach: Adagio a Húsvéti
oratóriumból
A. Vivaldi: a-moll
gordonkaverseny
W. Byrd: Ave verum corpus
Liszt Ferenc: Salve Regina
Rahmanyinov: Ave Maria
J. S. Bach: Ária
a Máté passióból
J. S. Bach: Korál
a Máté passióból
G. F. Händel: Ária
a Messiás c. oratóriumból
G. F. Händel: Kórus
a Messiás c. oratóriumból
Közremûködik:
Balázs Adrienn – szoprán,
Nagy Anna Ágnes – gordonka,
A Musica Beáta Kórus,
a Szentendrei
Kamarazenekar.
Vezényel: Wolfné Kovács
Zsuzsa, Fenyõ Gábor,
Bokorné Forró Ágnes
Belépõ: 800 Ft, a koncert
elõtt, a helyszínen kapható

Babavilág
a könyvtárban
Lenyûgözõen kedves tárlat fogadja manapság a
könyvtárba belépõt. Néhai id. Bába Mihályné, Ida
néni, egykori szentendrei varrónõ babáit láthatja az
üvegtárlókban berendezett enteriõrökben. A szép
porcelánfejû babákat Ida néni öltöztette fel valaha.
Élete utolsó éveiben, immáron betegen építette fel
ezt a babavilágot. Nemcsak szép ruhákat varrt
nekik, hanem kezükbe, környezetükbe olyan tárgyakat tett, amelyek az adott tevékenység kellékei:
a mosásé, a hímzésé, a fonásé, a szövésé, a ruhafestésé, a viráglocsolásé, a gyógyteafüvek gyûjtéséé,
a takarékosságé, a tanulásé, a Biblia tanulmányozásáé, a kézügyesség-fejlesztéséé, a takarításé,
a varrásé, a fõzésé, a terítésé, a vasalásé vagy a
gyermekápolásé. Amelyek egy nõ életét valaha
kitöltötték. Tette mindezt tanító célzattal, hiszen
ezekkel a babákkal elsõsorban a gyermekeket akarta oktatni, a családi munkákba bevonni, azokat
megkedveltetni. Az üvegtárlókban megelevenedik
egy régmúlt világ, tárgyaival együtt: edénykék,
stoppolófa, varrókészlet, vasalófa, gombok, harisnyacsatok, s mellettük thonetszék, varrógép, asztalka,
próbabábú, fonott kosárka – egy korszak nõi létének
relikviái.

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Mindezek ellenére februárban zárva voltak a szentendrei kiállítóhelyek a Kovács
Margit Múzeumon és a Fõ
téri Képtáron kívül. Mi indokolta ezt e döntést?
Februárban a legalacsonyabb a
látogatottság, a közüzemi számlák viszont a legmagasabbak. Úgy
gondoltuk, hogy ezzel jelentõs
megtakarítást érhetünk el. Március elsejétõl viszont a Kmetty
Múzeum kivételével újra látogatható az összes múzeum.

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Milyen a megyei múzeumok
gazdasági helyzete?
A múzeumok költségvetése stabil.
Elég jelentõs saját bevételünk
van: a jegybevételek évi 60 millió
forintot tesznek ki, a legnagyobb
bevételt azonban a régészeti
feltárások adják, ez 700-800 millió forintot jelent.

Virágvasárnapi
hangverseny

S Ida néni varrógépe felett az õ megbarnult fiatalkori fotója is. A babákat és a míves, szép tárgyakat
leánya, Komlósi Gáborné õrizte meg, s rendezett
belõlük kiállítást a Pest Megyei Könyvtárban.
Mindannyiunk örömére és okulására.
RAPPAI ZSUZSA
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Pincér, fizetek!
A múltkor a józanodás útjáról beszéltem,
most folytatom. Ez is,
mint minden jelentõs
változás az életben, szilárd
elhatározást és tudatosságot
igényel. Négy éve vettem észre
elõször magamon, hogy elementáris erõvel kívánom a
nemivást, a józanságot. Erõsebb
érzés volt, mint az alkohol
utáni sóvárgás bármikor. Mi
ez? Megdöbbentett, mert addig
az ivás jelentett mindent.
Tulajdonképpen csak azért keltem fel reggelente, hogy ihassak. Az ivászat volt életem
alfája és omegája. Persze akkor
még ügyesen letagadtam
magam elõtt ezt is.
Mindenesetre a hazugságból
és önámításból készült csodapalotám falai már erõsen
repedeztek, de nem omlottak
össze. Elég sokáig azt hittem,
mindez magától el fog tûnni.
Mintha sosem lett volna. Most
már tudom, nekem kell
eltakarítanom fáradságos
munkával. Minden alkotóelemét
szép sorban, egyesével,
türelmesen visszavinni oda,
ahonnan elhoztam. Életem
végéig tartó feladat, de nem
kilátástalan. Fáradozásaimért
messze kárpótol csodapalotám
napról napra kisebbedõ
látványa. Néha jól haladok,
repül az idõ munka közben.
Máskor lassított felvétel. Egyre
lassul, majd megáll. Azok
nehéz napok. Nem félek,
tudom, ez is csak átmenet.
Ritmusa van, mint mindennek.
Azon sem csodálkozom, ha
bontás közben palotám olyan
építõkövével találkozom, amit
már elvittem onnan, de valahogy visszakerült. Akár többször is. Furcsa dolgok történnek
ott, nem baj. Türelem.
„Istenem, adj lelki békét annak
elfogadására, amin változtatni
nem tudok, bátorságot, hogy
változtassak azon, amin tudok,
és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.” Amen
• Anonim Alkoholisták (AA)
• Kék Kereszt Református
Iszákosmentõ Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálat (KASZ)
CS. F.
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Minya Nóra (II. Rákóczi iskola),
Szappanos Vivien (II. Rákóczi
iskola), Siklósi Mira (Bárczi iskola), Dulai Dóra (Református Gimnázium), Dalosmadárkák (Szent
András iskola), Szélkiáltó énekcsoport (Barcsay iskola), Legények énekcsoport (Szent András
iskola), Csipkefa Mûhely: Vadrózsák (Izbégi iskola)
Izbégi Zöld Piszkék és Izbégi Legények díja: kiemelt arany fokozat és a vándorfokos

Városi
Népdalverseny
Március 11-én az Izbégi Általános
Iskolában nyolcadik alkalommal
rendezték meg a Városi Népdalversenyt, s idén mindegyik szentendrei iskolából érkeztek diákok,
összesen 105-en. A megnyitó
mûsort az Izbégi Citeraszakkörösök kezdték Lázár Enikõ és
Dömény Krisztián vezetésével,
majd az alpolgármester kedves
szavai után iskolánk néptánccsoportja moldvai táncokat táncolt
Malinák Tünde tanárnõ felkészítésével, és végül Szigethy Ildikó
köztársasági érdemérmes hagyományéltetõ óvónõ mesével szórakoztatta a hallgatóságot.
A zsûri tagjai: Eredics Gábor
népzenész, a Vujicsics Együttes
vezetõje, a Kalász Mûvészeti Iskola igazgatója, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem népzene
tanszékének tanára, Forrai Judit a
zeneiskola zongoratanárnõje, és
Papp Ágnes népdalének tanár a
Székesfehérvári Konzervatórium
és a Kalász Mûvészeti iskola népdalének tanára. Monoki Rózsa
néni idén már otthonról drukkolt
a gyerekeknek. Ezúton is köszönjük sokéves, áldozatos munkáját!
A mûsort Csorba Gábor 6. b osztályos tanuló vezette.
A gyermekek egymást is végighallgathatták, ezáltal oldódott
izgatottságuk, és egymás énekébõl gazdagodhattak, tanulhattak.
Noha a népdaloknak nem természetes közege a verseny, ennek
ellenére fantasztikus volt látni,
hallani, hogy néhányan olyan természetességgel tudták átadni
magukat az éneklésnek, mintha
otthon házimunka mellett dalolnának kedvükre. A népdal, az
éneklés szeretete sugárzott elõ-

adásukból. Öröm volt számomra
az is, hogy a tanulók az alkalomhoz illõen népviseletbe, ünneplõ
ruhába öltöztek. Eredics Gábor
szavaival: mintha templomba
mennének!
A gyerekek kiválóan felkészültek,
komolyan vették a versenyt, errõl
tanúskodnak a kiosztott díjak is,
melyek Szentendre Város Önkormányzatának köszönhetõek. Pályakezdõ pedagógusként meglepetésemre szolgált, hogy városunk iskoláiban ilyen magas színvonalon õrzik és ápolják népi
kultúránk énekhagyományait, s
hogy a pedagógusoknak ilyen sok
gyermeket sikerült bevonniuk.
Dicséret illeti a tanulókat és a
felkészítõ tanárokat, kívánok
nekik továbbra is lelkesedést,
hitet a népdaléneklés életben
tartásáért!
ELSIK EDINA tanár

Eredmények
Arany Fülemüle Díjasok:
Csíkszentmihályi Márk (Szent
András iskola), Szerecz Klára
(Szent András iskola), Rohonyi
Barnabás (Ferences Gimnázium),
Kiskakukk énekkettõs (Szent
András iskola)
Kiemelt arany fokozatosok:
Eredics Anna (Szent András iskola), Gembela Gergely (Barcsay
iskola), Hejliger Ajsa (Szent András iskola), Szepesi Gergõ (Szent
András iskola), Király Zsófia (II.
Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Gimn.),
Izbégi Zöld Piszkék és Izbégi
Legények (a vándorfokost is elvitték egy évre), Izbégi Iskola),
Csipkefa Mûhely: Csipkebogyók
(Izbégi iskola), Bokorica énekcsoport (Barcsay iskola)
Arany fokozatosok:
Mészáros Kata (Agy Tanoda),

Ezüst fokozatosok:
Pál Viktória (Agy Tanoda), Kajtor
Erzsébet (Szent András iskola),
Lissák Júlia (Templomdombi iskola), Csõke Dávid (Szent András
iskola), Makány Milán (Agy Tanoda), Galambos Csenger (Szent
András iskola), Matányi Marcell
(Ferences Gimnázium), Csaláncsattogtató énekkettõs (Barcsay
iskola), Rákóczi énekhármasa,
Arany málinkók (Szent András
iskola).
Bronz fokozatosok:
Czvitkó Zsombor (II. Rákóczi iskola), Liebe Zita Flóra (II. Rákóczi
iskola), Kerekes Johanna (Szent
András iskola), Breznay Rubina
(II. Rákóczi iskola), Aczél Katalin
(Ferences Gimnázium), Dunakavics énekkettõs (II. Rákóczi),
Aranytorkú nárciszok (II. Rákóczi), Csicsergõ énekkettõs (II.
Rákóczi), Rákóczi énekkettõse
Pedagógiai díjat kaptak:
Budai Zsófia és Kézdyné Láng
Erzsébet, a Szent András Általános Iskola tanárai, és Gallai
Aletta, a Barcsay Jenõ Általános
Iskola tanára.
Felkészítõ tanárok:
Bokorné Forró Ágnes, Greffné
Láng Helga, Sütõ Melinda, Sallainé Rigó Erika, Gallai Aletta,
Huszár Györgyné, Kajtorné Koncz
Ágnes, dr. Czuprák Ottóné,
Szvorák Katalin, Szomorú Anita,
Molnárné Kárpáti Klára, Budai
Zsófia, Hámori Angelika, Mamuzsitsné Vitáris Adrienn, Tímár
Sára, Hollóné Szomorú Olga,
Tardy Gergely, Kádár Krisztina,
Körösmezei-Varga Zsuzsanna,
Bertók Péterné, Stark Andrea,
Kézdyné Láng Erzsébet, Flóriánné
Hajdu Márta, Kapásiné Morva
Orsolya, Lázár Enikõ, Melich
Krisztina, Kolozs Margit, Fûné
Páljános Tünde.

Adója 1%-ának felajánlásával támogassa a szentendrei kultúrát és saját jövõjét!
Szentendrei Kulturális Központ • Adószámunk: 22369656-2-13 • Köszönjük!
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HELYESBÍTÉS

A régi egészségházról
még egyszer
Múlt heti számunkban a Zöld lámpára várnak címû írás korábbi,
javítatlan változatát jelentettük
meg tévedésbõl. Az interjúban
fiatal mûvészeket – Kecskés Tibort,
a Forgács Mûvészeti Társaság és
Alkotómûhely Egyesület elnökét,
Kauroch Márton projektvezetõt és
Kubatovics Áront, az Omkamra
Kulturális Egyesület tagját – kérdeztük a tüdõgondozó épületének
hasznosításának terveirõl. A cikkben szereplõ pontatlanságok miatt
az alábbiakban összefoglaljuk
elképzeléseik lényegét.
A fiatalok elmondták, hogy számukra Szentendrén nagyon kevés
lehetõség adódik az alkotásra és a
megjelenésre, és a közvélekedéssel
ellentétben a régi mûvésztelep nem
a szentendrei mûvészeké – fõleg
nem a fiatal szentendrei mûvészeké –, hanem egy országos szervezet, a Magyar Alkotómûvészek
Közössége épületegyüttese.
A Tizenegylet az önkormányzattal
közösen három évvel ezelõtt
beadott egy pályázatot az épület
hasznosítására. Terveik szerint a
régi egészségházban kiállításokat, koncerteket, színházi elõadásokat tartanának, mûtermeket
biztosítanának fiatal mûvészeknek, mûvésztelepeket szerveznének, és fotólabor, videóvágó,
zenekari próbaterem és szállás is
mûködne. Helyi alkotók munkáit
árusító bolt is nyílna, sõt: a
lakosok körében sok vitát kiváltó

Performance Fesztivált is ide
lehetne hozni a Malomból, és a
városi rendezvények számára
lehetne plusz helyszín. A Tizenegylet régi álma volt, hogy legyen
egy városi ifjúsági közösségi tér,
amely nyitott, ingyenesen látogatható és alternatívát nyújt a tizenéves korosztály számára a
szabadidõ eltöltésére, miközben
ifjúsági segítõ szolgálatot is ellát,
illetõleg a szentendrei civil szervezetek számára civil-házként is
mûködne.
Több üzleti modellt is felvázoltak
már – úgy látják, hogy csaknem
nullszaldóra ki lehet hozni a
mûködést. A legfontosabb, hogy
az önkormányzat és a leendõ
mûködtetõ között kölcsönösen
elõnyös megállapodás szülessen.
Az épület állapota miatt két-három
éven belül jelentõs összeget kell
rákölteni, amit pályázati forrásból
tudnak csak elõteremteni. A három
évvel ezelõtti tervben még azzal
számoltak, hogy az épület fele áll
csak üresen, ezért a tetõtér beépítésére, a pincerész és a fõút
felõli földszint néhány helyiségének hasznosítására készített terveket Szuromi Imre építész. Az
önkormányzat az épület mûködési
engedélyét azóta is évrõl évre
meghosszabbítja az alapján.
A fiatalok elmondták, az idõsebb
mûvészek közül sokan támogatják a kezdeményezésüket, a
polgármester pedig 2010-ben újból megerõsítette a szándékát.

Horgonyt
fel!
Április 5-én adják át
Vincze Ottó legújabb
térinstallációját, melyet
a mûvész az Info Park
irodaház belsõ terébe
tervezett. Jellemzõ tendencia, hogy a térinstallációk, melyek eddig
többnyire alternatív kiállítóhelyeken,
egykori
ipari terekben, vagy
múzeumi közegben kerültek megvalósításra,
kilépnek
megszokott
közegükbõl, és megjelennek a fogyasztói kultúra
látszólag mûvészetidegen tereiben: bevásárlóközpontokban, köztereken, illetõleg irodaépületekben. A megváltozott közeg és térfunkciók új kihívások és szempontrendszerek elé
állítják a mûvészeket, ezáltal a mûvek jelentésrétegei is bõvülnek és
komplexebbé válnak.
Vincze Ottó folytatva legutóbb megvalósult térinstallációinak gondolati
ívét (MomPark – Mint víz alatt énekelni, Paksi Képtár – Kognitív mentés) legújabb munkájában is a víz alapelemére utal, anélkül, hogy
valójában használná azt. A 35 darab térbe függesztett narancssárga és
8 betûkkel megjelölt sötétkék hajózási bója a magyar ipartörténet egy
kiemelkedõ eseményét idézi meg úgy, hogy a konkrét történeti utalás
mellett gazdag és többrétegû asszociációkat is ébreszt a szemlélõben.
Széchenyi Ödön az általa építtetett „Hableány” nevû gõzössel 1867
tavaszán Párizsba utazott a Duna-Majna-Rajna-Marne-Szajna útvonalon. Az utazásra, melyre elõtte senki sem vállalkozott, éveket
készült, földrajzi és vízügyi kutatásokat végzett. Az úttal el akarta érni,
hogy az ország vízi úton összeköttetést szerezzen Nyugattal. Párizsban
óriási érdeklõdéssel fordultak felé, a „Hableányt” aranyéremmel
díjazták, õt magát pedig a francia becsületrenddel tüntették ki.
A Pionír lendület címû térinstalláció erre a komoly szellemi és fizikai
teljesítményre hívja fel a figyelmet, az innováció és a kreativitás értékét
állítva a középpontba.
Az installáció ünnepélyes átadása után megtekinthetõ lesz Vincze Ottó
eddigi munkásságát összefoglaló új albuma is.
KOPIN KATALIN

Akvarellek 4.
Április 8-án, pénteken 18.30-kor nyitja meg
dr. Török Katalin mûvészeti író Benkovits
György Akvarellek 4. címû kiállítását a Vizes
Nyolcas Uszoda Galériájában (Szentendre,
Kálvária út 16/C, földszint). A kiállítás május
4-ig tekinthetõ meg az uszoda nyitvatartási
idejében. (A kiállításra érkezõk a megnyitó
ideje alatt az uszoda garázsában térítésmentesen parkolhatnak.)
Amikor megkaptam a felkérést, hogy kiállítást
rendezzek akvarelljeimbõl a Vizes Nyolcas
Uszoda Galériájában, a Gomba melletti díszcseresznyefáról készült akvarellem választottam a meghívóra. Az apropó a fa virágzásának képe volt, arra utalva, hogy nekünk,

szentendreieknek is, amikor áprilisban kivirágzik ez a díszcseresznyefa, elkezdõdik a
kiülõs szezon a Duna-korzón. Ez a mi spontán
Sakura-ünnepünk. Persze akkor arról még sejtelmem sem volt, hogy Japánt napjainkra
ekkora tragédia fogja érni. Ebben az évben a

japánoknak szomorú cseresznyefa-virágzás
ünnepük van. Úgy vélem, fontos, hogy ebben
a helyzetben együttérzésünkrõl biztosítsuk a
városi turizmust éltetõ szigetországiakat, még
ha nem is tudjuk, vannak-e a károsultak
között az elmúlt harminc évben Szentendrét
meglátogató japán turisták. Felajánlom a
Gomba melletti virágzó fáról készített képem
árát a japán károsultaknak. Így talán egy
cseppnyivel én is hozzájárulhatok az õket ért
tragédia enyhítéséhez.
Ezt Ön is megteheti ha segíteni szeretne.
A Magyar Vöröskereszt 10405004-0002654800000009 számú számláján a legkisebb
összeget is szívesen fogadják. A közlemény
rovatban mindenképpen kérik feltüntetni:
„JAPÁN”
Szeretettel várok mindenkit a kiállításon:
BENKOVITS GYÖRGY
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

ÁLLÁST KERES

1992-es Honda Spada 250 motor
eladó. Keveset futott, megkímélt
állapotban. Ára: 290 ezer Ft. Tel.
06-30-951-5606.

Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal, referenciával. Tel. 06-20-3911373.

ÁLLÁS
Idegenforgalmilag frekventált
helyen lévõ szentendrei
kávézóba keresünk faital
(lehet diák is), talpraesett,
megbízható munkatársat,
kizárólag hétvégére. Tel. 0620-665-3687, 06-20-6653685.
Pomázi raktárunkba, raktárosi
segédmunkásokat keresünk,
állandó munkára. Tel. 06-70-3831129.
Szentendrei székhelyû nagykereskedelmi cég keres könyvelõ
munkatársat általános könyvelõi
(egyéb adminisztrációs, levelezési) feladatok ellátására. Angol
nyelvtudás elõnyt jelent. Szakmai
önéletrajzot (jövedelem igény
megfogalmazásával) a konyveles@keeway.hu email címre kérjük.
Dj diszkózást vállal. Tel. 0620-984-8704.
A Szabadtéri Néprajzi
Múzeum gyakorlott jegypénztárost keres, határozott
idõre, részmunkaidõben.
Feltétel: társalgási szintû
angol nyelvtudás, tolerancia,
udvarias kommunikációra való
hajlandóság. Elõny: egyéb
idegen nyelv ismerete.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal március 30-ig. Bõvebb
információ: Horváth Anita
marketing és kommunikációs
igazgató:
horvath.anita@sznm.hu.
A Szabadtéri Néprajzi
Múzeum informátort keres
határozott idõre, részmunkaidõben. Bõvebb információ:
Horváth Anita marketing és
kommunikációs igazgató: horvath.anita@sznm.hu.
Kertészkedésben jártas
munkatársat keresek. Tel. 06-20665-3686.
Galériába hétvégi, illetve
nyári munkára angolul beszélõ
szentendrei egyetemistákat
keresek. Tel. 06-30-938-3067.
A Rab Ráby vendéglõbe szakácsot és felszolgálót (gyakorlottat)
állandó munkára felveszünk.
Bérezés megegyezés szerint. Tel.
06-20-980-9274, 06-30-3405706.

Megbízható, középkorú hölgy,
takarítást vállal. Szentendrén és
környékén. 1000Ft/óra. Tel. 0620-478-4049.
Középkorú, intelligens nõ
házak és lakások takarítását
vállalja Szentendre és
környékén. Tel. 06-70-6165756.
EGÉSZSÉG
ÉRSZÛKÜLET gyógyítása,
teljes érrendszer tisztítása
kardiológus vezetésével. III.
kerület, Szépvölgyi úti Hévmegállónál. Tel. 06-1-2204641, 06-20-349-4277.
EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.
KIADÓ LAKÁS
Kiadó Szentendrén a FüzesparkNyár utcában tetõéri lakás, (60
nm-es+terasz) frissen felújítva,
amerikai konyhával, nagy fürdõszobával, egyedi fûtésrendszerrel. Ár: 60 ezer Ft+rezsi. Tel. 0670-381-0341.
Egyedi mérõórákkal felszerelt
garzonlakás kiadó. Tel. 06-70339-7193.
Szentendrén, a Hév- és a
buszvégállomástól 200 m-re 65
nm-es, külön bejáratú tetõtéri
lakás kiadó. Tel. 06-20-347-4002,
06-30-400-2865.
Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen 1+2 félszobás, 72 nm-es
étkezõs, erkélyes, cirkó fûtéses
lakás bútorozatlanul hosszú távra
kiadó. 75 ezer Ft/hó+rezsi. Tel.
06-20-555-9723, (26) 303-560,
este.
Olcsó lakás alacsony rezsivel
kiadó a Patak közben. Tel. 06-70367-2645.
Kiadó hangulatos, különálló
kislakás terasszal, kertes házban,
reális áron. Tel. 06-20-322-4807.
Szentendrén, a Püspökmajorlakótelepen 2 szobás lakás kiadó
vagy eladó. Tel. 06-30-248-4274
Szentendrén albérlet kiadó: 70
ezer Ft rezsivel együtt+1 havi
kaució szükséges. Tel. 06-70342-9686.

Egyedülálló nõ vagy férfi részére
szoba kiadó. Tel. (26) 303-212.
Kétszobás, bútorozott lakás
kiadó Szentendrén. Tel. 06-20537-4193.
Szentendrén, a Bolgár utcában
irodahelyiségek, garázs és tároló
együtt vagy külön-külön kiadó.
Tel. 06-30-233-5531.
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26)
301-080.
LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, a Füzesparkban
bruttó 103 nm-es IV. emeleti,
tetõtéri lakás eladó. Ára: 18,8
millió Ft. Tel. 06-30-370-7815.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
Tel. 06-70-247-9072.

Szentendrén, új építésû családi
ház 82 nm-es 33 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-935-5129.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-9177555,
www.dugulaselharito.hu.

Szentendrén felújítást
igénylõ, masszív, emeletes
ház 1200 nm-es udvarral,
telekáron 22 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.
Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.

Szentendre Petyinán, 2 lakásos, nyaraló besorolású ingatlan 670 nm-es, ápolt kertben
mérsékelt áron eladó. Tel. 0620-912-7713.

Eladó 9,5 millió Ft-ért a
Püspökmajor-lakótelepen magasföldszinti, 50 nm-es, erkélyes,
felújított, fiatalos lakás. Tel. 0670-502-9808.

Szentendrén, forgalmas
helyen bármilyen vállalkozásra
alkalmas, kétszintes ház
(2x75nm-es) eladó vagy
kiadó. Tel. 06-20-912-7713.

Eladó Szentendrén, belvárostól,
uszodától 5 percre 50 nm-es,
felújított, összkomfortos házrész
lekerített kerttel. Tel. 06-30-6209787.
Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek vonzó környezetben 11 millió Ft-ért igényesnek eladó. Tel.
06-30-605-7199.
Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával
2 generációs lakóház 35 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 0630-299-0376.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Szentendrén családi házas
övezetben, jó közlekedéssel,
csendes környezetben 186 nmes, két lakószintes+beépített
tetõtérrel felújított ház 32 millió
Ft-ért eladó! Két generációnak is
alkalmas. Tel. 06-20-399-6416.
Szentendrén belvárosban eladó
iroda, új épület 8 millió Ft-ért.
Tel. 06-20-275-2457.
Szentendrén, a Vasvárilakótelepen magasföldszinti,
72 nm-es, 1+2 félszobás, 6
lakásos társasházban lakás
eladó. Irányár: 18,9 millió Ft.
Tel. 06-20-263-5001.
Szentendrén társasházi, 30
nm-es egyszobás, komfortos
lakás 6 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, fõpostánál, a
Kossuth Lajos utcában önállóan
telekkönyvezve 18 nm-es
GARÁZS sürgõsen eladó. Tel.
06-30-375-8349.

Veszettség elleni
eboltás: 3800 Ft
a rendelõmben és
háznál egyaránt!
Dr. Schumicky Gábor
állatorvos
2000 Szentendre,
Római sánc u. 2/B.
Tel. 06-30-415-9060
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Kertépítés, tavaszi metszés,
telektisztítás Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-341-4585.

Szentendrén, fõút közelében szép
állapotú, 4 szobás ház garázzsal,
lekerített telekkel 34,9 millió Ftért sürgõsen eladó! Tel. 06-30620-9787.

EBOLTÁS!
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Építési telek már 4 millió Fttól kaphatók. Tel. 06-30-2990376.

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

OKTATÁS
Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató, valamint felvételire, érettségire felkészítõ tanfolyamok csoportos és egyéni formában,
angol, német és francia nyelvbõl.
Tel. (26) 301-237, 06-30-3199634.
Stresszoldó tanfolyam indul, minden hétfõ este Szentendrén.
Bejelentkezés: 06-20-934-3470,
tancterapia@gmail.com.
Általános tanfolyamok felnõttek
és diákok részére: angol, német,
olasz, spanyol, francia, orosz,
román, horvát, finn, török, arab,
vietnámi, japán és magyar
nyelvbõl. Tel. (26) 301-237, 0630-319-9634
Rajz- és festésoktatás 6–12 éves
gyerekeknek: hétfõ 16.15–17.45
(2 tanóra) és kedd 15.30–17.00
(2 tanóra), 1200 Ft/alkalom.
Felvételi elõkészítõ rajz és grafika szakra 14.45–16.15 (2
tanóra), 2000 Ft/alkalom. Tel.
(26) 301-237, 06-30-319-9634.

SZOLGÁLTATÁS
Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-847,
30-950-4187, Mezei Sándor.

Ivartalanítások, egyéb mûtétek,
mikrocsip behelyezés
Dr. Makay László állatorvos
Sztaravodai u. 42.
Telefon: 26/316-791
Mobil: 70/249-0910

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

ÜZLET
Szentendrén hangulatos
kisvendéglõ kiadó. Tel. 06-20437-1153.
Keresek ügyfelem részére húsboltnak megfelelõ, 50-80 nm-es
kiadó helyiséget, forgalmas
helyen Szentendrén. Tel. 06-30620-9787.
Üzlethelyiség kiadó Szentendre
Bogdányi út 44. szám alatt. Tel.
(26) 314-067.
Szentendrei irodaházban 15 nmes iroda, zárt parkolóval kiadó 45
ezer Ft-ért rezsivel együtt. Tel.
06-30-454-4431.
Szentendre belvárosában 12 nmes helyiség kiadó. Tel. 06-20203-5988.
Szentendre belvárosában, a 11es út mellett családi házban
üzlet, irodahelyiség kiadó. Tel.
06-20-393-8691.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957.
Szentendrén, forgalmas helyen, a
Kossuth Lajos utcában 20 nm-es
üzlet kiadó. Tel. 06-20-983-5166.

Kandallóépítés-vízfûtéses.
Tel. 06-20-594-4458.

Veszettség elleni
kötelezõ védõoltás
3800 Ft-os akciós áron
a rendelõben, kérésre
a helyszínen is

TÁRSKERESÕ

Szentendrén, iparterületen 2800
nm-es körbekerített szabadterület kiadó. Ár: 290 ezer Ft.
el. 06-30-454-4431.

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

PROGRAM

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

MOZIMÛSOR

MOZIMÛSOR

 április 1. péntek
17:00 KISÁGYÚK (90’) kh.:12
18:30 GAGYI MAMI, MINT KÉT
TOJÁS (107’) kh.:12
20:20 A DILEMMA (112’) kh.:12,
fõszerepben: Vince Vaughn,
Kevin James, Winona Ryder
 április 2. szombat
15:00 NANNY MCPHEE ÉS A
NAGY BUMM (109’)kn. fõszerepben: Emma Thompson
17:00 DOGORA - ÁZSIA ARCAI
(80’) kh:16
18.30 GAGYI MAMI, MINT KÉT
TOJÁS (107’) kh.:12
20.20 HONNAN TUDOD? (121’)
kh.:12, romantikus vígjáték
Reese Witherspoonnal
TITANIC FESZTIVÁL
17.00 A TITANIC JELENSÉG –
kiállítás
megnyitja: Szemadám
György képzõmûvész, író

Elõadás

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Április 1. péntek 18 óra
AZ ÁRPÁD-HÁZI
KIRÁLYOK ÉS
A SZENTFÖLD
Kiss Mao-Tun István elõadása
Április 8. péntek 18 óra
A CIMBALOM ÉS A DUDA
HANGSZEREK A
NÉPZENÉBEN
Nagy Zoltán népzenész
elõadása
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A
Április 7. csütörtök, 18 óra
A PILISI AGGTELEK
– 20 ÉVES KUTATÁSI
ÉVFORDULÓ
Benyák Attila barlang- és Pilis
kutató vetítéssel kísért
elõadása
Belépõjegy 400 Ft

17.30-18.30-ig KALAHÁRI NOMÁD
JAZZ BAND
Utána: kerekasztal beszélgetés és filmvetítés az elsüllyedt Titanicról (kt.)

 április 3. vasárnap
15:00 NANNY MCPHEE ÉS A
NAGY BUMM (109’)kn. fõszerepben: Emma Thompson
17:00 BABÁK - AZ ELSÕ ÉV (79’)
kn, négy kisbaba elsõ évének
bemutatása a világ négy
tájáról
18:30 GAGYI MAMI, MINT KÉT
TOJÁS (107’) kh.:12
20:20 A DILEMMA (112’) kh.12,
fõszerepben: Vince Vaughn,
Kevin James, Winona Ryder
 április 4. hétfõ
16.30 BABUSGATÓ - Lázár
Enikõvel
17:00 MAGYAR NÉPMESÉK
ÖSSZEÁLLÍTÁS (70’)
18:20 A DILEMMA (112’) kh.:12,
fõszerepben: Vince Vaughn,
Kevin James, Winona Ryder
20:20 HONNAN TUDOD? (121’)
kh.:12 romantikus vígjáték
Reese Witherspoonnal
 április 5. kedd
17:00 KISÁGYÚK (90’) kh.:12
18:30 WOODY ALLEN SOROZAT:
ALICE (102’) kh.:12

SIKLÓSI SZALON
Megtekinthetõ április 10-ig,
hétfõ kivételével 11-18 óra
között
Koncert
KONCERT
DMH, Barlang
Duna-korzó 11/A
Szentendrei Jazz Klub
Április 5. kedd 19 óra
BORBÉLY MÛHELY
Vendég: Nikola Parov - gadulka,
kaval, klarinét
Belépõ: 600 Ft
Április 8. péntek 20 óra
ELEVENPONT KONCERT:
ELEKTRÓDA
Elõtte és utána DJ Baly + DJ
Kaska játszik
fesztivál
FESZTIVÁL
ÉVADNYITÓ A VÁROSI
TÖMEGKÖZLEKEDÉSI
MÚZEUMBAN
(Dózsa György út 3., a HÉV
végállomásnál)
Április 2. szombat 10-16 óra

Kiállítás
KIÁLLÍTÁS
Mûvésztelepi Galéria
Bogdányi u. 51.

ELÕADÁSOK
10.30 – 11.10 Bagosi Attila
(VTTE): Városi közúti vasúti jármûvek mûszaki
fejlõdéstörténete

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

20:20 HONNAN TUDOD? (121’)
kh.:12, romantikus vígjáték
Reese Witherspoonnal

„Anyag az anyagban”

EfZámbó István festõmûvész kiállítása április 12-én,
kedden 18 órakor nyílik a Városháza Polgármesteri
 április 6. szerda
Galériájában. A résztvevõket köszönti dr. Dietz Ferenc
17:00 BABÁK - AZ ELSÕ ÉV (79’)
polgármester. A kiállítás megtekinthetõ április 29-ig, a
kn, négy kisbaba elsõ évének
hivatal ügyfélfogadási idejében.
bemutatása a világ négy
tájáról
18:20 HONNAN TUDOD? (121’)
kh.:12, romantikus vígjáték
Reese Witherspoonnal
20:25 ENGEDJ BE! (115’) kh.:16

 április 7. csütörtök
17:.00 SUTKAI BAJNOKOK (79’)
kh.12, Sutkáról, mely a
cigányok nem hivatalos
fõvárosa
18:30 CSODA KRAKKÓBAN (95’)
tündéri meseszerûség felnõtteknek
20:10 EREDET (142’) kh.:16 év,
fõszerepben: Leonardo
DiCaprio (3 Oscar díj- 2011.)
 április 8. péntek
17:00 ÖRVÉNY (72’) kh.:12 év A
12 éves Lulu igaz, megható
története
18:30 CSODA KRAKKÓBAN (95’)
tündéri meseszerûség felnõtteknek
20:05 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92’) kh.:12, fõszerepben: Emma Thompson

11.20 – 12.00 Berta József
(VTTE): Az Ik-620 típusú
autóbusz felújítása
12.10 – 12.50 Szabó Zoltán
(VTTE): A Bengáli kocsik
története
13.00 – 13.40 Fodor Illés
(BKV): Budapesti nosztalgia-villamostípusok
13.50 – 14.30 Szedlmajer
László (BKV): A villamos sínkerék kapcsolat aktuális kérdései, különös tekintettel a nosztalgia közeledésre
14.40 – 15.20 Kalocsai Péter
(Nyugat-Magyarországi
Egyetem): A szombathelyi villamos története
15.30 – 16.00 Zsigmond Gábor
(BKV): A fõvárosi helyi hajózás
története 1820-tól napjainkig
HÉV telephely-látogatás
idõpontjai: 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30
Gyerekprogramok: arcfestés,
teszt, totó, kézmûves foglalkoztató, rajzfilmvetítés, légvár
Egyéb programok: Ik-620 tipusú
felújított autóbusz kiállítása;
korhû ruhában fotózás;
közlekedéstörténeti játék;
makett-kiállítás és értékesítés;
kvízjáték; közlekedéstörténeti
archív filmvetítés; tombola (sorsolás 12.50-kor és 15.20-kor)

A belépõ ára: 320 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 260 Ft

Húsvéti hagyományok Pest megyében
Feketevasárnaptól fehérvasárnapig címmel nyílik kiállítás április 5-én, kedden 15 órakor a Népmûvészek
Házában (Rákóczi u. 1.). Köszöntõt mond dr. KálnokiGyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató, megnyitja: dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár.

Elveszett paradicsom
A Száguldó Orfeum bemutatja: április 2-án szombaton
18 órakor Sarkadi: Elveszett Paradicsom. Az elõadás
rendezõje, Dózsa László és egyik fõszereplõje, Harsányi
Gábor Érdemes Mûvész Díjat kaptak. Jegyek az elõadásra már csak kis számban kaphatóak az elõadás
helyszínén, a szentendrei PMK-ban (Pátriárka u. 7.).

Fémfestmények a Toronyban
CSIZMADI BALÁZS ELSÕ ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA
ERSTE SZÉKHÁZ – DUNA TOWER, BUDAPEST
Csizmadi Balázsnak, a szentendrei fiatalokat tömörítõ
Forgács Mûvészeti Társaság tagjának elsõ önálló kiállítása nyílt meg a budapesti Erste Székházban. Csizmadi
a roncstelepen talált fémlemezeket alakítja át és szórópisztoly segítségével festi meg. A szobrászokhoz
hasonlóan a nyersanyag formájából indul ki, s azt kiegészítve hozza létre a képi élményt. A Kísérlet címû
monokróm hatású festményen a fémlemez horpadásait a
tervezett kompozíció részévé teszi. A részletekben megbúvó különbözõ tematikai és stiláris próbálkozások
külön-külön irányba is mutatnak: a konstruktív geometrikus karcolatok mellett lírai-expresszív részleteket
is láthatunk. A kiállítás április 1-jéig tart nyitva.
H. A.

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
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SPORT

Teremfoci Szentendrén
2000 körül írtam utoljára sporttudósítást a helyi bajnokságokról.
Nemrég beszélgettem régi jó ismerõsömmel, Barton Robival, aki teremfociban is, meg nagypályás bajnokságban is játszik, megígértem neki,
hogy kinézek a meccsekre és írok majd a futballról. Ugyanezt igértem
Jelfy Leventének is (Bodola unoka!), aki már az öregfiúk bajnokságában rúgja a labdát… Eltelt egy kis idõ, aztán a minap Horváth
Gyõzõvel futottam össze, aki a püspökmajori kispályás foci mentora,
menedzsere és edzõje idestova két évtizede. Önkormányzati
képviselõsége idején, az elõzõ két ciklusban – úgy tudom – a tiszteletdíját a teremfoci csapataira fordította.
Elbeszélgettünk a teremfoci bajnokságról, a múltról, a legismertebb
püspökmajori pályákon nevelkedett két focistáról: Gyurcsányi Zsoltiról
– többszörös futsall válogatott, most Gyõrben játszik, aztán Maczó
Mikirõl, aki a Vasasig és a Kecskemét NB I-es csapatáig jutott.
Megígértem Gyõzõnek, hogy a következõ szombaton beugrom a gimnázium tornatermébe, ahol a város teremfoci bajnokságait rendezik.

A Szentendrei Kistérség immár II. alkalommal nagyszabású kispályás amatõr labdarúgó kupát szervez a Dunakanyar és
Pilisi Kistérség és a környékbeli település
csapatainak.

A sportpályán egész nap színes programok, ÖKO-Pannon road show, számos
nyeremény, eszem-iszom és táncos mulatság vár minden kedves érdeklõdõt!

Az esemény fõvédnökei
NEVEZZ TE IS A BARÁTAIDDAL!
Korcsoportonkénti nevezés:
• 9-11 éves, 12-14 éves és
Ifjúsági/Felnõtt korosztály (csapat létszám
maximum 10 fõ)
A település csoport nyertes csapata egy
barátságos mérkõzést játszik a válogatott
meglepetés csapattal.
A résztvevõ játékosoknak és a szurkolóknak egyaránt lehetõség nyílik megmérettetni magukat egy-egy különszámban, ahol
a nyertesek külön díjazásban részesülnek.
• 7 méteres büntetõ rúgás és
Ügyességi kapura rúgás
Koraeste ünnepélyes díjátadási ceremónia,
ahol a nyereményeket és a díjakat prominens személyek adják át.

SEBÕK VILMOS
52-szeres magyar labdarúgó válogatott,
Olimpikon és Magyar bajnok
DOMBAY ZSOLT
Szentendrei Sportcélú Kft. ügyvezetõ
igazgató
GYERE EL RÚGNI A BÕRT!
SZURKOLJUNK EGYÜTT
A CSAPATOKNAK!
BUDAKALÁSZ BMSE SPORTPÁLYA
(2011 OMSZK PARK 3.)
Elõzetes nevezési határidõ a honlapunkon: 2011. április 27-ig
További információ: www.dunakanyarpilis.hu weblapon és a
20/332 0027-es telefonszámon

Február 26-án délelõtt benyitottam a Móricz Gimnázium tornatermének hátsó ajtaján, és meghallottam a korábban jól ismert „focizajt”:
labdapattogást, rövid felkiáltásokat, a nézõk felhördüléseit. Éppen az
Izbég-Anonymus meccs ment. Izgalmakban bõvelkedõ mérkõzésen az
Anonymus csapata 2-1-re legyõzte a rutinosabb játékosokból álló
Izbéget, de csak úgy, hogy a vesztesek az utolsó percben büntetõt hagytak ki. A bajnokság fõszervezõje, Nizák Péter az izbégi csapatban játszott, így csak pár szót tudtunk váltani, de azt megtudtam, hogy
a bajnokság nyomon követhetõ a www.nizak.eoldal.hu weboldalon a
Google-ban.
A mérkõzés után nyomban el kellett jönnöm, így csak annyi idõm volt,
hogy üdvözöltem Horváth Gyõzõt, akinek csapata, a Kéményseprõk
akkor lépett pályára, Még annyi ideje volt, hogy elmondta: a bajnokságot az önkormányzat finanszírozza, valamint a csapatok saját maguk
keresnek szponzorokat, akiknek a nevét felrakva a mezükre, az illetõ
mecénás megveszi nekik a mezt. A srácok egyébként teljesen amatõr
alapon fociznak.
Eltelt egy hét, és a következõ szombaton, március 5-én ismét belátogattam a gimnázium tornatermébe. A teremfoci bajnokság másodosztály
mérkõzéseibõl sikerült négyet megnéznem. Jól szórakoztam.
A Törköly-Püspökmajor III. mérkõzés alatt érkeztem, azonnal nagy gólt
láthattam: Batta T. szenzációs mozdulattal levett egy hosszú indítást
a kapu elõtt, és a lepattanó labdát laposan bevágta a sarokba. Ezzel
lett 2-0 a Törköly javára.
A következõ meccs – Ultra Violák–Izbégi Sasok – fordulatosan alakult:
3-2 lett a vége. Jött a Farkasvár DSE–Brigád, 1-0-ról fordított 1-2-re
a Brigád. A befejezõ Ultra Viola – Püspökmajor (III. találkozót az utóbbiak nyerték: 2-5 lett. Itt is volt egy nagy gól, Az ultraviolás Répás
a „Kígyótérrõl” – félpályáról – lõtt bombagólt a fölsõbe. Így zárult a
másodosztály ötödik fordulója.
*
Folytatódott a városi teremfoci bajnokság az elsõ osztály mérkõzéseivel. Az eredmények alapján a bajnokság eldõlni látszik. A Boka Junior
csapata 7 ponttal vezet két fordulóval a vége elõtt. Nagy a tömörülés a
második-negyedik helyen, ezek közül bármelyik lehet ezüstérmes.
Az állás:
1. Boka Junior 33 pont
2. Püspökmajor II. 26 pont
3. Kéményseprõk 26 pont
4. Izbég 25 pont
Megjegyzendõ: a Kéményseprõk jobbnál jobb helyzeteiket is kihagyva 5
pontot veszítettek ebben a fordulóban. Játéktudásuk alapján az
aranyéremért is küzdhetnének.
A bajnokságok április végéig tartanak, szombat délelõttönként, májusban osztályozók lesznek, nyáron pedig szabadtéri kispályás foci lesz a
lakótelepi iskola pályáin.
GERLAI PÉTER („B. TOLL”)
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