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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: 
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
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 8-16-
ig nyitva, ügyelet:16-órától
reggel 8-óráig
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

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft.
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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

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 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.
A telek enyhén lejtõs.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/9 7084 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok 7299 1898 11.500 Ft/ m2 Üdülõ övezet 10%-a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Tegez-Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/ m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. 
A telek enyhén lejtõs.

Barackos út 6995 7146 11.730 Ft/ m2 Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. 
és a Barackos út találkozásánál. Örök
panorámás.

Nyerges u. és Táltos u. találkozása 6996 1515 11.270 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs
területen található. Legnagyobb beépíthetõség
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek.

Barackos u. és a Tegez u. találkozása 6698 6258 10.350 Ft/ m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs 
területen található. Legnagyobb beépíthetõség 
10%. Közmûvek a Tegez utcáról és a Nyerges
utcáról is beköthetõek

Szélkerék utca 3575/3 448 20.000 Ft/m2 Az ingatlan a Szélkerék és az Egres utca között 
belterületen, lakóövezetben fekszik. 

Cserkész utca 7282 300 10.000 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 
10%-a beépíthetõ.

Vándor utca 9157 1277 8.800 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 
10%-a beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ.

Fõ tér 14. 2333/ 85,24 25.500e Ft Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb 
2/B/1 részén a mûemlékvédelmi belvárosban 

helyezkedik el, közel a Duna-parthoz. Az ingat-
lan bejárata a Jankó János u. felõl van.

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

Ingatlanok

Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Szentendrei Advent elnevezésû rendezvény 
megszervezésére
A pályázat 5 éves vállalkozói szerzõdés megkötésére irányul: 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. évben 
az advent kezdetétõl vízkereszt napjáig terjedõ idõszakban tartandó programsorozat megrendezésére. 
A pályázat kiíró fenntartja magának a jogot, hogy sikeres együttmûködés esetén a szerzõdést 
meghosszabbítsa.
A rendezvény helyszíne: Szentendre belvárosa

Pályázati határidõ: május 26.
A pályázaton való indulás feltétele a pályázati részvételi díj, 20 000 Ft megfizetése készpénzben vagy 
átutalással az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00122568-00100003 számú 
költségvetési elszámolási számlájára.
A részletes pályázati kiírás a pályázati díj megfizetésének igazolását és regisztrálást követõen vehetõ át 
a Polgármesteri Hivatalban május 16-ig.

Pályázati beadási
határidõ-hosszab-
bítás!

Szentendre Város
Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére: 

Szentendre, 400/11/A
hrsz-ú, természetben
Vasúti villasor alatt nyil-
vántartott 80 m2 területû,
egyéb épület meg-
nevezésû ingatlan. 

Minden szükséges infor-
mációt 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 (Városház tér
3. I. emelet) április 11.
15 óráig kell benyúj-
tani.

Tájékoztatás telefonon:
26/503-377
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A polgármester 
programja

Április 8. (péntek)

10.00 TDM régiós megbeszélés Visegrád,
Vác, Esztergom polgármesterével

13.00 Szentendrei Alkotómûvészeti
Platform témában egyeztetés 

17.00 Lukács Tibor kiállításának megnyitó-
ja a Korona Kávézóban

18.30 Benkovits György kiállítás megnyitó-
ja a V8 Galériájában

Április 11. (hétfõ)

08.15 Költészetnapi Olvasásnépszerûsítõ
Konferencia a Móricz Gimnáziumban

14.00 Testületi anyagok egyeztetése

Április 12. (kedd)

09.00 Unicredit Bank képviselõjével
megbeszélés

10.00 Vezetõi megbeszélés
13.00 Testületi anyagok egyeztetése
14.30 Fogászati rendelõ költözésérõl

egyeztetés
15.30 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
18.00 efZámbó István kiállítás megnyitója 

a Polgármesteri Galérián

Április 13. (szerda)

09.00 Projekt megbeszélés
13.00 Reklámrendeletrõl egyeztetés
14.00 EuroArt témában egyeztetés
16.30 Pomáz Tv interjú a szentendrei

beruházásokról

Április 14. (csütörtök)

15.00 Testületi ülés

Elkezdték a belváros-rehabilitációt

Alapos elõkészítést követõen megkezdõdtek a bel-
város megújításának látható munkálatai, melynek
várható ütemezése a következõ: április 4. és 9:
között a Bogdányi utca – Fõ tér csatlakozásánál, a

fagyizó épületétõl a Bogdányi utca felé két ház elõtt,
összesen 56 nm-en zajlanak majd munkák, amelyek
április 10-18-ig a Bogdányi u. 2-4. szám elõtti 113
nm-es részen folytatódnak majd.
Ezzel egyidejûleg április 4–17. között a Fõ tér 5.,
valamint a Fõ tér 8. szám elõtt, összesen 154 nm-en
kell munkálatokkal számolni. Ezenkívül ápr. 4-12.
Között a Dumtsa Jenõ u. 3. és 8. számok közötti 106
nm-es közterületen dolgoznak a burkolat meg-
újításán. Ez utóbbi kivitelezési feladat következõ
fázisa április 13. és 23. között lesz a Dumtsa J. u. 5.,
7., 10. elõtti 128 nm-en.
A Vuk Karadzsics téren az elmúlt héten többféle
térkövet fektettek le, amelyek a többi felújítandó
utca és tér – többek között a Dumtsa Jenõ utca –
mintaburkolataiként funkcionálnak. A lakók április
6-ig jelezhették véleményeiket a bartucz.mariann@
ph.szentendre.hu email címen, illetve a Polgár-
mesteri Hivatal portáján elhelyezett dobozban. A
legtöbb szavazatot a színes, kis alakú kockakõ
kapta. A végleges döntést a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatallal egyetemben hozzák majd meg, amely-
rõl szintén tájékoztatást adunk.
Ugyancsak a hivatal portáján elhelyezett ládában
adhatják le április 22-ig a szentendreiek a jövõ
városának szánt üzeneteiket, amely a felújítás során
a föld alá kerül majd.

Kedvezmény a belvárosi
kereskedõknek, vállalkozóknak
Korábbi lapszámunkban már hírt adtunk arról, hogy
a gátépítéssel járó esetleges forgalomkiesés kom-
penzálására a képviselõ-testület javaslatcsomagot
fogadott el a hátrányt szenvedõ Duna-parti vendég-
látósok közterület-használati díjának mérséklése
végett. A márciusi ülésen ezt a kedvezményt kiter-
jesztették a Dumtsa Jenõ utcán, a Fõ téren és a
Bogdányi utcán (Lázár cár térig) található, közte-
rületen vendéglátói terasszal vagy kerthelyiséggel
rendelkezõ vállalkozók számára is.

Bankgarancia feloldása

A testület a RELID BAU Kft.-vel kötött megbízási
szerzõdés értelmében hozzájárult a vállalkozó 
által nyújtott bankgarancia feloldásához. Ez azt

jelenti, hogy a vállalkozó az általa felajánlott bruttó
1 000 000 Ft értékben igény szerinti munkát végez a
Pannónia-telepen lévõ utak, vagy esetlegesen azok
vízelvezetésének javítására.

Városi Gyermeknap 2011.

Hagyományainkhoz híven ismét megrendezzük 
a városi gyereknapot május 27-28-29-én, idén a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
lesz a szervezõ. 

Diákpolgármester-választás
Az elsõ nap kerül megválasztásra a szokásokhoz
híven a város diákpolgármestere. A diákpol-
gármesterjelölt 4–8. évfolyamos tanuló lehet, aki
saját iskolája jelöltjeként ott már kampányt folyta-
tott, programját – mely kitér a kultúra, egészségügy,
oktatás és más közérdekû területek kérdéseire is –
ismertette tanulótársaival, és ennek alapján többsé-
gi szavazással választották az iskola diákpol-
gármester-jelöltjének. 
A polgármesterjelöltektõl elõre, május 12-én 15
óráig várjuk az írásban (lehetõleg elektronikus for-
mában) a polgármesteri hivatal titkárságára
(titkarsag@ph.szentendre.hu) benyújtott program-
jukat, fényképet és rövid önéletrajzot, melyek megje-
lennek a Szentendre és Vidéke hetilapban is. A jelöl-
tek a választás helyszínén, május 27-én 13 órakor a
Polgármesteri Hivatal dísztermében szóbeli meg-
mérettetésen adhatnak számot tudásukról, ráter-
mettségükrõl, majd az iskolák küldöttei titkos
szavazással választják meg a legjobbat. A meg-
választott diákpolgármester képviseli a várost a
gyermeknapi rendezvényeken.
Rajz- és történetíró verseny
Ebben az évben is meghirdetjük minden városi
iskolás számára a gyereknaphoz kapcsolódó rajz-
versenyt, és idén elõször történetíró versenyt is hird-
etünk (novellát, regét vagy mesét) is várunk. A
téma: „Fulco deák és kora…”.
A város neve – mai ismereteink szerint – 1146-ban,
Fulco deák végrendeletében fordul elõ elõször írott
formában. Mind a rajz-, mind pedig a novellaíró
pályázatban Fulco deákot, az õ életét, lakhelyét,
elképzelt történetét, életének egy eseményét kell
megjeleníteni. Olyan alkotásokat várunk, amelyek
tükrözik az akkori kor világát, a korabeli öltö-
zeteket, épületeket, a kor hangulatát.
A képek bármilyen technikával készülhetnek,
méretük azonban legfeljebb 40x60 cm-es lehet. A
diákok saját iskolájukban adhatják le elkészült
mûveiket, melyeket egyben, elõzsûrizve és felka-
sírozva adják majd le az iskolák május 20-ig a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumba.
Az írásmûvek terjedelme legfeljebb 3, 12-es
betûmérettel írt A/4-es oldal lehet (maximális
leütésszám 5000), és május 12-ig kell eljuttatni
iskolánként egyben a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnáziumba.

A gyermeknap részletes programja májusban lesz
megnézhetõ az iskolák hirdetõtábláin és a város
honlapján. Szeretnénk, ha minél többen részt ven-
nének a most meghirdetett versenyeken és a gyer-
meknap programjain.

P. H.

Lezárult a
Környezetvédelmi Alap 
felhasználására kiírt
pályázat
Kétmillió forintnyi összeg pályá-
zati úton való szétosztását sza-
vazta meg a Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Idegenfor-
galmi Bizottság március 7-i ülé-
sén. A megpályázható összeg fel-
sõ határa 2 000 000 forint, az
anyagok beérkezési határideje:
2011. április 5. kedd 13.00 óra
volt. Összesen 15 anyag érkezett
be, közel 3 millió forint összeg-
ben, a döntést a Bizottság 2011.
április 11-i ülésén hozza meg.
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NEKROLÓG

Dr. Hódsági Mária
emlékére

Több mint egy hónapja elmentél,
itt hagytad családodat, kollégái-
dat, kis betegeidet, barátaidat.
Néhányan tudtuk, hogy közeleg
az elkerülhetetlen, mégis várat-
lanul és fájdalommal néztünk
szembe azzal a valósággal, hogy
többé nem vagy köztünk. Fáj-
dalommal írom ezt a megem-
lékezést most is, szinte beszél-
getek Veled, látom magam elõtt,
ahogy mondod a gondolataidat,
véleményedet. Szeretettel gondo-
lok Rád, és a szívemben érzem,
hogy örökké létezel, mégis
nehezen tudlak elengedni. 
Dr. Hódsági Mária Szarvason
született, polgári családban négy
testvérével együtt szeretetben
nevelkedett. Gyermekkori álmát
váltotta valóra, amikor az orvosi
egyetem elvégzése után gyerekor-
vos lett. Az egyetemen és elsõ
munkahelyünkön, a Szabadság-
hegyi Gyermekgyógyintézetben is
naponta találkoztunk, osztottuk
meg örömünket egymással és

oldottuk meg problémáinkat egy-
mást segítve. Számára a munka
hivatás volt a szó legnemesebb
értelmében. Felelõsséggel és nagy
szakmai hozzáértéssel gyógyítot-
ta betegeit. Már Szentendrén dol-
gozott két éve, amikor megüre-
sedett egy hely, és hívott, menjek.
Ismét mindennapivá vált kapcso-
latunk orvosi és baráti értelemben
is. A hivatás és a család szeretete
átitatta mindennapjait. Mindkét
fiát tiszta szeretettel, odaadással
nevelte, testvéreivel is tartotta a
kapcsolatot, rendszeresek voltak
a nagy családi találkozások.
2009 nyarán a szabadságom alatt
telefonon mondta a rossz hírt,
betegségét, ami felfoghatatlan
volt számomra. A kimerítõ ke-
zelések mellett is dolgozott, és
amikor fájdalma volt, felülemel-
kedett mindenen, és méltósággal,
hittel tette, amit tennie kellett,
ember volt és kiváló orvos. Kollé-
gái, az asszisztensnõk, a védõnõk
nagy szeretettel és féltõ aggo-
dalommal vették körül. Betegei
sokáig nem tudtak betegségérõl,
nem akart másokat terhelni, nem
akarta, hogy aggódjanak érte.
2010 szeptember közepéig bírt
dolgozni, utána már egyre ne-
hezebbé vált számára a rendsze-
res kapcsolattartás. Egyre foko-
zódó fájdalmai mellett is tudott
mosolyogni.
Betegsége alatt mindkét fia oda-
adóan ápolta, édesapjuk orvos-
ként kezelte és mindenben mel-
lette volt. Az utolsó héten sokat
romlott az állapota. Hétvégén
szerettem volna még meglátogat-
ni és elbúcsúzni, de erre már nem
volt lehetõség: február 18-án,
péntek hajnalban örökre elaludt.
Nagy szeretettel búcsúzunk
Tõled.

DR. KUNSÁGI KATALIN

A projektben részt vevõ óvónõk
segítséget kaptak Szentendre és
környékének (Duna-Ipoly Nemzeti
Park, Natura 2000, a Pilis- és a
Visegrádi-hegység) megismeré-
sében. Természeti és épített kör-
nyezetének növény- és állat-
világáról, talaj- és kõzetanya-
gáról, vizeirõl és azok jellemzõ
sajátosságairól ismereteket sze-
rezhettek. Segítséget kaptak
abban, hogy hogyan alakítsák az
óvodai csoportok, a gyermekek és
azok által a szülõk környezetet és
természetet óvó és tisztelõ szoká-
sait, magatartásait. Megismer-
kedtek új szakmai módszerekkel,
mely segítséget nyújtott a Kom-
petencia Alapú Program alkal-
mazásában.
A projekt 2010. szeptember 1-jétõl
2011. május 31-ig tart. A projekt-
ben nemcsak a környezeti mun-
kaközösség tagjai, hanem alkal-
manként a Szentendre Város Óvo-
dai Intézményeiben dolgozó és a
téma iránt érdeklõdõ kollégák is
részt vehettek. Néhány érde-
kesség programjaink közül, a tel-
jesség igénye nélkül:
• A Duna-Ipoly Nemzeti Park
képviselõjétõl, dr. Kézdy Páltól
vetítéssel egybekötött elõadást
hallottunk a Nemzeti Park cél-
jairól, feladatairól. Megismerte-
tett bennünket az itt fellelhetõ
növény- és állatvilág gazdagságá-
val, kiemelte a védett természeti
értékeket. Megmutatta a felújított
Szemlõ-hegyi barlangot, ahol

láthattuk az Európa-szerte
ritkaságnak számító hévizes
ásványbevonatot (borsókõ) és
gipszkristályokat. Megtudtuk,
hogy asztmás, légúti betegségben
szenvedõ betegek találnak itt eny-
hülést (fontos, mivel sok az aszt-
más gyermek Szentendrén is).
• Szentendrey Géza ornitológus
nagyon színvonalas vetítést tar-
tott, melyre szinte minden
óvodából jöttek érdeklõdõ kol-
légák. Az Ismerd meg közvetlen
„hazádat” témakörben a körülöt-
tünk élõ madárvilágot mutatta
be, beszélt a téli madáretetés,
tavaszi madárodú telepítés fon-
tosságáról. A tervezett két óra
idõtartam sem volt elég, kollé-
gáim kérésére jövõre is vissza-
térünk rá.
Bízom benne, hogy a munka-
közösségben részt vevõ óvoda-
pedagógusok olyan ismeretekkel,
tudásanyaggal gazdagodtak,
amely elõsegíti a jövõ nemzedé-
kének szülõföldhöz kötõdését,
szeretetét és nem utolsósorban a
környezet- és természetóvó-tisz-
telõ magatartását.

KOVÁCS MÁRTA
Szentendrei Óvónõk Környezeti

Munkaközösség vezetõ

Szentendre Város Óvodai
Intézménye pályázatot hirdet
Szentendre Város Óvodai
Intézménye intézményvezetõ-
helyettes beosztás ellátására 

A vezetõi megbízás 2016. 08. 31-ig szól. 
Feladatok: pedagógiai, tanügy-igazgatási,
személyügyi és gazdálkodási feladatok 
Pályázati feltételek: fõiskola, óvo-
dapedagógus; óvodavezetõi - legalább 3-5
év szakmai tapasztalat, gyakorlott szintû
MS Windows NT/2000/XP, ECDL, B-
kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása, magyar állam-
polgár, büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
erkölcsi bizonyítvány, oklevelek,
tanúsítványok másolatai, önéletrajz,

pályázat az elképzelésekrõl. A pályáza-
tokat május 2-ig postai úton
(Szentendre Város Óvodai Intézménye,
2000 Szentendre, Pannónia utca 3.) lehet
benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni
az azonosító számot: 149/2011 , valamint
a beosztás megnevezését:
intézményvezetõ-helyettes 

Szentendre Város Óvodai
Intézménye pályázatot hirdet
Szentendre Város Óvodai
Intézménye tagóvoda-vezetõ
beosztás ellátására.

A vezetõi megbízás 2016. 08. 31-ig szól. 
A vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: pedagógiai, tanügyigazgatási
és gazdálkodási feladatok 
Pályázati feltételek: fõiskola, óvo-

dapedagógus; óvodapedagógusi -
legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
felhasználói szintû MS Windows
NT/2000/XP, magyar állampolgár, bün-
tetlen elõélet, cselekvõképesség 
Elvárt kompetenciák: jó szintû
környezetismeret, néphagyomány-ápolás
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
erkölcsi bizonyítvány, oklevelek,
tanúsítványok másolatai, önéletrajz,
pályázat az elképzelésekrõl 
A pályázatokat május 2-ig postai úton
(Szentendre Város Óvodai Intézménye,
2000 Szentendre, Pannónia utca 3.) lehet
benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni:
1. beosztás megnevezését:
intézményvezetõ-helyettes és az
azonosító számot: 149/2011;
2. beosztás megnevezését: óvodapedagó-
gus és az azonosító számot: 148/2011.

Környezeti továbbképzés
A Szentendrei Óvodák Környezeti Munkaközössége nevében
Kovács Márta környezeti nevelõ óvodapedagógus és mun-
kaközösség vezetõ a Szentendre Város Környezetvédelmi
Alapból 2010. évben 200 000 Ft összeget nyert el. A pályázat
célja a szentendrei óvodapedagógusok környezeti tovább-
képzése volt. 

Klubrádió Est

Szeretettel meghívjuk a
Szentendrei Szocialisták
szervezésében megrendezésre
kerülõ Klubrádió Estre, ahol 
az aktuális politikai, társadalmi
és gazdasági helyzetrõl beszél-
getünk meghívott vendégeinkkel
baráti hangulatban.
Meghívott vendég: 
BOLGÁR GYÖRGY
Az est házigazdája: Szabó Imre
országgyûlési képviselõ

Idõpont: 
április 15., péntek 19:00

Helyszín: Szamos Cukrászda –
Klimt terem
Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 14.

MSZP SZENTENDREI SZERVEZETE
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1000 ÉV+

Fõtér-búcsúztató
Múlt hét szombaton lufik égbe eresztésével, Vujicsics-koncerttel

és fogadással búcsúztattuk el a régi Fõ teret, és ezzel kezdetét
vette a megújulás. Az eseményen dr. Dietz Ferenc polgármester

szimbolikusan felszedte a Fõ tér régi burkolatának elsõ kövét, köszön-
tõ beszédében pedig kihangsúlyozta:
„Fejlesztésünk célja, hogy elsõsorban a helyiek, de a turisták számára
is egy élhetõbb belváros kerüljön kialakításra a meglévõ kulturális
értékek és hagyományok ápolásával, Szentendre sajátos és különleges
hangulatának megõrzésével. Bízom benne, hogy a mostani egy számot-
tevõ, emlékezetes fejlõdés lesz városlakóink életében, s a ma itt jelen-
lévõ szemtanúk büszkén mesélik majd el rokonaiknak, barátaiknak,
ismerõseiknek, hogy õk jelen voltak Szentendre újjászületésekor. S a
kirándulókat ezentúl már nemcsak a táj szépsége, a mûemlékek gaz-
dagsága és a helyiek vendégszeretete vonzza majd, hanem a megújult
belvárosi környezet is.”
Az esemény támogatásáért ezúton is szeretnénk kifejezni köszöne-
tünket
• az éttermeknek: Aranysárkány Vendéglõ, Art Café, Elisabeth Étterem,
Jászárokszállási Fogadó, Kedves Kávézó, Kereskedõház Café & Étterem,
Korona Étterem, Mûvész Étterem, Szamos Marcipán;
• a térzenéért a Vujicsics Tihamér Zeneiskolának és a Vujicsics
Együttesnek;
• a díszpolgároknak szánt ajándék elkészítéséért a Vinczemill
Papírmerítõ Mûhely Kft.-nek.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Tavasszal is 
célszerû ellenõrizni 
a vízóraaknát!

Nemcsak télen, a fagyok elõtt, hanem ilyenkor tavasz
kezdetekor is érdemes ellenõrizni a vízmérõket. 
A házi ivóvízhálózat részét képezõ vízmérõakna
tisztán tartásáról és a vízmérõk épségének
megõrzésérõl a fogyasztó köteles gondoskodni. 
A szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok
elmúltával mindenképp célszerû megvizsgálni a
vízmérõakna állapotát, különösen a hétvégi házakban.
Jót tesz, ha alaposan kiszellõztetjük az aknát, így a
mérõk megóvhatók a korróziótól.
A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe
helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák,
hiszen a hideg jelentõsen károsíthatja a
szerkezeteket. 
A DMRV Zrt. (Vízmû) szakemberei gyors 
és egyszerû technikát javasolnak az állapotel-
lenõrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondo-
san valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és
nézzük meg a vízmérõt. Ha a legkisebb csillagkerék
mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton,
ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. 
Ellenkezõ esetben utólag váratlan meglepetés érhet
minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérõ,
akkor is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük
meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás
szerelvényt vagy vezetéket.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérõje állapotára,
hiszen a vízórák rendeltetésszerû mûködtetése közös
érdekünk!

DMRV Zrt.

Pincér, fizetek!
Abban az évben
január elsejétõl (nem
újévi fogadalom volt,
hanem így esett meg)
április közepéig naponta 
kétszer, hetente legalább ötször
jártam szentmisére.
Vasárnaponként gyakran isten-
tiszteletre. Messze laktam a
templomoktól. Egy óra séta
reggel le a hegyrõl, egy óra
Isten házában, egy óra vissza.
Este ugyanígy. Az napi hat órát

tett ki.
Komoly
célom
volt
ezzel:
ne
igyak.
Nem
ittam. 

A Bibliát bújtam. Isten háza jó
hely. Mágikus hely. Szerettem
volna benne lakni, ami
lehetetlen, fõleg butaság, mert
még a templomban sem bújha-
tok el önmagam elõl. Nem is
ezért épültek. Ahogy egy
munkaalkoholista (work alco-
holist) vasárnapi misére járó
ateista kollégám mondta: 
Azért járok templomba, mert
addig sem csinálok semmi
hülyeséget. 
Egy ateistától ez nagy felis-
merés. Mindenesetre ott nincs
alkohol, csak egy kevés, az sem
mindenkinek, nincs bûz 
és cigarettafüst, csak tömjén, 
és nincs zaj, csak igehirdetés,
ének, meg ima.
Okozhat-e függést?
Templomfüggõ? Én hamar az
lettem, ami ugyan sokkal jobb
az alkoholfüggésnél, de függés.
Félelmetes felismerés volt,
mikor rájöttem, hogy szerként
használom ezt is.
Az addigtológiában van egy
szakkifejezés: szerváltás.
Felsorolok néhány „szert”, 
amelyek tapasztalataim szerint
függéshez vezethetnek, és lehet
õket váltogatni. Alkohol, drog,
szex, munka, játék, evés, sport,
természetjárás, bármilyen
hobbi, barátság, szerelem, 
vallások. Megijedni nem kell, 
a többség nincs determinálva
függésre, de egy bátor és alapos
önvizsgálat nem árthat. 
Paranoia, hipochondria
kerülendõ. Együttérzés,
elengedés, az valami!

• Anonim Alkoholisták (AA)
• Kék Kereszt Református
Iszákosmentõ Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálat (KASZ)

CS. K.

Forgalomelzárás!
Tisztelt Lakók!

Április 6-án a Kör utca – Dumtsa Jenõ utca közötti
szakaszon megkezdõdött a Bükkös-parti szenny-
víz-gyûjtõcsatorna átépítése. A munkába vett sza-
kaszt fokozott balesetveszély miatt teljes szé-
lességében elzárták a forgalom elõl, így a forgalmi
rend jelentõsen módosult. A lezárt területet a 11-es
fõközlekedési út irányában a Városház tér –
Rákóczi út útvonalon lehet elhagyni. A munka-
végzés utolsó ütemének befejezési határideje:
május 6.

Az építkezés okozta kellemetlenségekért megérté-
süket és türelmüket elõre is köszönjük! 

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZENTENDRE

Pályázati felhívás
MÉHNYAKRÁK MEGELÕZÉSÉRE VONATKOZÓ
VÉDÕOLTÁS BESZERZÉSÉRÕL

Szentendre Város Önkormányzata a gyermekek HPV
elleni védõoltásáról szóló 36/2009. (IX.21.) Önk. sz.
rendelete, valamint az Önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésérõl szóló 6/2011. (II. 17.) Önk. sz. rendelete
alapján a www.szentendre.hu oldalon található –
közbeszerzésnek nem minõsülõ – pályázati felhívást
tesz közzé. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
Iktatójába (2000 Szentendre, Városház tér 3.) kell
leadni, a beadás határideje: április 13. szerda 15
óra.
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ÁÁpprriilliissii  aakkcciióó!!
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

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

Pataktakarítás
Szombaton voltunk a pataktaka-
rításon. 9-kor volt a gyülekezõ, én
a testvéremmel mentem oda 8:45-
re.Szép lassan egyre többen vol-
tunk, sok osztálytársam is eljött.
Mi az Izbégi suli felé indultunk el.
Kaptunk kesztyûket és zsákokat.
Nem telt el sok idõ, és találtunk
egy elrohadt akkumulátort. Ne-
gyed 11-kor értünk az iskolához,
addigra már találtunk:vas dara-
bokat, zsákokat, papírokat, sõt
egy kerítésdarabot is. Elindultunk
a játszótér felé, mire odaértünk,
még egy nagy zsák szemetet is
összeszedtünk. A játszótéren Za-
kar Ágnes, a történelemtanárom
köszönte meg a segítségünket. A
Szilágyi pékség nagylelkûen aján-
dékozott a résztvevõknek nagy
rekesz pogácsát. A segítségért mi
is kaptunk ajándékokat: Sport-
szeletet, tourinformos ajándéko-
kat, tollakat... stb. Voltak óvó-
nénik, akik „színdarabot” adtak
elõ, három fiatal népzenész is ját-
szott, volt kézmûveskedés és
ismerkedhettünk a patak halaival
Víg Zoltán tanár úr segítségével.
A polgármester is ott volt, és meg-
nézte, milyen események vannak
idén. Én másodjára voltam, és
nagyon tetszett megint, biztos,
hogy jövõre is megyek.

POLYÁK ATTILA
Izbégi Általános Iskola, 6/A

A március 25-i Víz világnapi
pataktakarításon résztvevõ la-
kóknak, környezetvédõknek, csa-
ládoknak, gyerekeknek köszöne-
tet mondunk munkájukért. A 100-
150 lelkes patakvédõ szemét-
mentessé, tisztává varázsolta a
Bükkös-patak partját.
Köszönjük az Izbégi Általános
Iskolának és tanárainak: Bara-

nyai Szilvi, Kaszai Krisztina,
Majnekné Horváth Katalin,
Novákné Tóth Krisztina, Csuhai
Piroska, Herber Ágota, Pluhár
Viktória segítségét, valamint
Bádonyi Kinga és Víg Zoltán
tanárok közremûködését, a Fu-
szulyka mesejátszó csoportnak az
élvezetes elõadást és a Sasvári
testvéreknek – Vujicsics Zeneis-
kolának a csodálatos csángó
dalokat .
Köszönjük a rendezvény támo-
gatóinak: Szilágyi pékségnek,
Homo Attilának, Schindele Wen-
delnek, Tourinform Irodának,
Huzella Ildikónak, Szentendre
Város Önkormányzatának támo-
gatását, a szép ajándékokat. A
rendezvény állandó segítõi évek
óta már: SZEVI, TV Szentendre,
VSZ Zrt., Pálinkás Attila, nélkü-
lük nem lett volna ilyen ered-
ményes a nap. Köszönjük a ren-
dezvényben nyújtott sok segít-
ségüket!
A szemétszedés, takarítás mellett
a Szegedi utcai játszótéren is foly-
tak munkák: kerítésjavítás, ke-
rítés-, játékfestés, homokcsere
önkéntesek és az önkormányzat
segítségével. További javítások a

játszótéren folyamatosan fognak
zajlani.
Tavaly õsszel patakkotrásban, a
Hamvas tér füvesítésében, terep-
rendezésben segített három vál-
lalkozó: Kinál Béla, Kosznovszki
Antal, Herczeg Zalán. Most a D-
Deco Kft. jelentõs útjavítással
segítette a patakpart közleke-
dését. Köszönet érte az itt élõk
nevében!
A tiszta patakpart megterem-
tésében sokan és sokat segítettek
ezen a szombaton is. A tavalyi
árvíz óta sok javítási munka
történt, amit a még elmaradt ré-
szeken is szeretnénk elvégezni, a
megkezdett munka folytatása-
képpen. Az elmúlt évekhez hason-
lóan, az idén is több alkalommal
tervezzük a Bükkös-patakpart és
a játszótér takarítását, rende-
zését, fejlesztését, melyben továb-
bra is számítunk a környezetüket
szeretõ és féltõ „patakpartiak”
támogatására és közremûködé-
sére.

Bükkös-partiak Baráti Köre 
Egyesület nevében:

ABA LEHEL, SZENEI FERENC, 
ZAKAR ÁGNES

szervezõk

Útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. hetedik alkalommal 
tartja meg hagyományos
országos szemétgyûjtõ
akcióját április 21-én. 
A rendezvény az elmúlt négy
évben az ország legtöbb
önkéntest megmozgató
környezetvédelmi moz-
galmává nõtte ki magát.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az
általa üzemeltetett 30 ezer kilo-
méteres közúthálózat és
környezetének megtisztítására
szervez országos szemétszedési
akciókat, idén április 21-én,
csütörtökön, a Föld napján. 

A zrt. egész évben végzett szemét-
szállítási munkáját szélmalomharc
jellemzi: az illegális szemétlerakók nap
mint nap szaporodnak. A társaság
évente egy kisebb megyeszékhely
éves kommunális hulladékának
megfelelõ mennyiségû szemetet gyûjt
össze az utak mellõl. Ebben a
küzdelemben szeretne a cég szem-
léletváltozást elérni. Az akciók sikerét
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
az elmúlt hat alkalommal összesen
225 ezer önkéntes csaknem 36 ezer
köbméternyi szemetet gyûjtött össze
országszerte.
„A szemétgyûjtési akcióink célja, hogy
a fiatalabb generációnak is természe-
tessé váljon a környezet megóvása. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. várja
az egyénileg és csoportosan jelent-
kezõket, számítunk az önkormányza-
tok, civil szervezetek, iskolák és baráti
társaságok csatlakozására is” – 
mondta Kovács Ákos vezérigazgató.

A közútkezelõ minden csatlakozó
számára térítés nélkül biztosít kesz-
tyût és láthatósági mellényt, valamint
gondoskodik az összegyûjtött hulladék
elszállításáról. Az utak menti szemét-
szedéshez a cég szakmai felügyeletet
biztosít, szükség esetén ideiglenes
forgalomkorlátozást vezet be.

További részletek: www.kozut.hu,
Kapcsolat menüpont
További információ: (06-1) 819-9078,
kommunikacio@kozut.hu
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Egyes internetes újságírók
az utóbbi hetekben rendre
ingatlanspekulációt, ellenzé-
ki képviselõk a természet vé-
delmére hivatkozva környe-
zetkárosítást kiáltanak. Iga-
zuk van?
Ahhoz, hogy magyarázatot talál-
junk a vitára, legalább 40 évet
kell visszamennünk a város tör-
ténelmében. A hatvanas-hetvenes
években állampárti döntés szü-
letett arról, hogy a Bécs felé menõ
11-es gyorsforgalmi utat Szent-
endre hagyományos kertvárosi
részén, a történelmi városmagot
meggondolatlanul és végérvénye-
sen kettévágva építik meg – régi
temetõt, házakat, otthonokat
tönkretéve. Ezt a sebet az idõ so-
ha nem fogja begyógyítani, a
városon ejtett súlyos sérülést még
40 év után sem sikerült orvosolni,
sõt.
A nyolcvanas-kilencvenes évek
óta a fõút forgalma egyre dina-
mikusabban kezdett növekedni,
ez a közlekedési folyosó mára
Magyarország egyik legzsúfol-
tabb útvonala lett, s mindez a
lakott terület közepén, belvárosi
utcákat, munkahelyeket, iskolá-
kat, egészségügyi intézményt és
otthonokat elvágva egymástól. Az
önkormányzat az elmúlt fél év-
tizedben hiába létesített forga-
lom-lassító szigeteket, jelzõlám-
pás keresztezõdéseket a legveszé-
lyesebb részekre (pl.: Bükkös-
patak), az óránként több ezer gép-
kocsi, teherjármû és busz még
mindig életveszélyt okoz nap mint
nap. Reggel mindenki tapasztal-
hatja, hogy óriási torlódások van-
nak az egész belvárosi szakaszon.
Nem múlik el hét, hogy ne tör-
ténne karambol – akik közúti
balesetben elhunyt szeretteiket
gyászolják, azok mindig halálút-
ként fogják hívni a 11-est.
Nincs becsületes és jóravaló ember
tehát a városban, aki ne úgy gon-
dolná, hogy valamilyen megoldást
kellene találni arra, hogy ez az
áldatlan állapot megszûnjön végre!
Különösen akkor, amikor havonta
halljuk, hogy mely Szentendréhez

hasonló méretû város körül, leg-
utóbb Makó esetében, készült el a
tehermentesítõ út.
Már 2002-ben, tehát majd' 10 éve
elkészült az az önkormányzati
szabályozás, amelyben megjelent
a várost nyugati irányból kerülõ
tehermentesítõ út ötlete. 2006-
ban a polgári frakció kezdemé-
nyezésére én magam javasoltam,
hogy az alakuló Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiában
fontos elemként megjelenjen a
„biztonságos város” program,
amelyben ismét megerõsítettük a
tehermentesítõ út középtávú
fejlesztését. Hozzáteszem: akkor
sem a szakma, sem a lakosság
nem ellenezte, sõt ismerek olyan
képviselõt, aki annak idején
velem együtt sürgette a tervezés
megindítását, de most furcsamód
az ellenzõk egyik legnagyobb
szószólója. Vajon miért ez a pál-
fordulásszerû megvilágosodás?
Ne feledjük, 2006-ot írtunk, ekkor
készült el a Megyeri-híd, amely
további forgalmat zúdított a 11-
esre. Akkor Dietz Ferenc pol-
gármester azonnal kezdemé-
nyezte az M0 Egyesület mega-
lakítását, és 2007-ben intenzív
tárgyalásba kezdtek az állam
képviselõivel, hogy Szentendre
körül központi pénzbõl épüljön
tehermentesítõ út, létesüljön kis-
híd a Szentendrei-szigetre, vala-
mint épüljenek át a 11-es út leg-
veszélyesebb csomópontjai...

Vannak olyan hangok,
amelyek szerint Szentend-
rének nem lesz pénze a több-
milliárdos beruházásra, ha a
néhány tízmilliós hatástanul-
mányokat sem tudja finan-
szírozni...
Igen, most jutunk el a jelenbe,
amikor az elõbbi fontos dátumok
és fejlemények egyszerre ma-
gyarázatot adnak szinte minden
kérdésre.
Tehát:
1. Muszáj a belvárost felszabadí-
tani az átmenõ forgalom környe-
zetkárosító és balesetveszélyes
forgalma alól.

2. A 11-es út forgalmának jelen-
tõs része a városon belül
keletkezik.
3. A tehermentesítõ megépítése
általában állami feladat, a mos-
tani elõkészítési, tervezési költ-
ségek sem terhelik meg a városi
büdzsét, hanem központi finan-
szírozásúak, ez így lenne az
esetleges megépítéskor is.
4. Az emlegetett hatástanulmány-
nak semmi köze a tehermentesítõ
úthoz, egy ilyen út építése ese-
tében nem testületi döntés, ha-
nem elõírás rendelkezik a hatás-
tanulmányról – nagyon helyesen.
De ami az egész vitát alapjaiban
teszi nehézzé, az a következõ
tény: az ország gazdasági hely-
zetében úgy tûnik, rövid távon, de
akár középtávon is (ez 10-15 évet
is jelent) az állam nem fogja tudni
finanszírozni ezt a beruházást,
magyarán minden hangoskodás,
politikai és ál-civil aláírásgyûjtés
öncélú, mert a tehermentesítõ
jelenleg nem több mint álom, terv,
amely a fejekben és a fiókokban
létezik. Megjegyzem, sajnos.

Még ha terv is csupán,
amely elmondása szerint
egyhamar nem válik való-
sággá, abban mi az igazság,
hogy terv formájában is
fölösleges, mert nem vezeti
el a forgalmat sehová, tehát
zsákutca?
Ez olyan vélemény, amely téve-
désen alapszik. Az elmúlt évek-
ben rendszeresen keveredtek a
fogalmak. Elõször is, az út neve
„tehermentesítõ” és nem „elke-
rülõ” út. A 11-es út terhelése a
város északi részén alig éri el a 10
ezer jármû/nap egységet, míg a
kilépésnél ugyanez közel 40 000.
Azaz amíg az elkerüléssel legfel-
jebb 10 ezer egységgel csökkent-
hetnénk a forgalmat, addig a
tehermentesítéssel ennek a több-
szörösét nyerhetjük. Ezt nem kell
azoknak magyarázni, akik regge-
lente a gyûjtõutakon várakoznak.
Ma Szentendrét egy városként
emlegetjük, pedig Pismány, Izbég,
Püspökmajor és Pannónia külön-

külön egy-egy kisvárosi méretû
részek, jelentõs mennyiségû
ingázóval, akik a budapesti mun-
kahelyük és a házuk között a
város zavarása nélkül tudnának
közlekedni. Pannónia-telepnek
ráadásul van egy jelentõs ipari
forgalma is, amely most szintén a
város belsõ útjait terheli.
Ezen felül rendszeres terhelést
jelent a Skanzen forgalma, amely
alkalmanként akár meg is dupláz-
za(!) a 11-es út forgalmát, és
(örömmel) hallva a Skanzen ter-
veit, ez is csak növekedni fog.

Nézzük a környezetká-
rosítás kérdését! A teher-
mentesítõ védett természeti
élõhelyek mentén létesülne –
már a fióknak készült tervek
szerint...
A korábban már említett Dumtsa-
terv egyik legfontosabb része a
„Zöld Város” program.  Minden
fontos elemet tartalmaz abból a
felelõsségbõl és elszántságból,
amit az önkormányzat gondol a
környezet védelmérõl, az élet-
minõség fejlesztésérõl, a fenn-
tarthatóság biztosításáról. Zakar
Ágnes képviselõtársunk egyesüle-
te nemrég vette át Pest Megye
Környezetvédelmi Díját. Megérde-
melt sikerük minden döntéshozó
számára egyaránt követendõ
példa.
A tehermentesítõ esetében sincs
fontosabb, mint a természet
védelme, hiszen Szentendre az
épített örökségén és kultúráján
túl épp a Duna és a Pilis kör-
nyezeti gazdagsága miatt egyedi,
és bír komoly vonzerõvel az itt
lakók és az ide látogatók szá-
mára. Ma bármilyen fejlesztéshez
tucatnyi hatósági tanulmány és
engedély kell, mi minden esetben
együttmûködünk ezekkel a zöld
szervekkel, adott esetben ez így
lenne a tehermentesítõ építésekor
is, mint ahogy a tervek készíté-
sekor is maximálisan figyelembe
kell venni a szakembereknek a
szigorú elõírásokat. Megjegyzem,
eddig is történtek egyeztetések a
tehermentesítõ úttal kapcsolat-

Lesz-e tehermentesítõ út?
A közelmúltban váratlanul fellángolt a vita a már évekkel ezelõtt felmerült, Szentendrét
tehermentesítõ út tervezett nyomvonalával kapcsolatban. Errõl kérdeztük Hidegkuti Gergely
városüzemeltetési tanácsnokot. A várospolitikus mérnök mindenekelõtt hangsúlyozta, hogy
olyan tervrõl indult mesterséges vita, amelynek megvalósítására a következõ 10-15 évben
sajnos igen kevés esély van.
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ban, többek között az utat jelen-
leg támadó csoportok tagjaival is.

Végül fussunk neki a
telekspekuláció, ingatlanpa-
nama visszatérõ vádjának!
Alapvetõen fontos látni, hogy
maga a kérdésfelvetés nem a
valós helyzet tisztázását szolgál-
ta, hanem politikai lejáratás
szeretett volna lenni, annál is
inkább, mivel bárki veheti a fá-
radtságot, hogy utánajárjon a
valós ingatlantulajdoni állapotok-
nak, ami teljesen alaptalanná
teszi ezt a vádat.
A beszélgetésünk legelején emlí-
tettem, hogy az egész tehermen-
tesítõ-ügy 40 évre tekint vissza,
és hangsúlyozom, sajnos elõre-
láthatólag 10 éven belül nem fog
megépülni. Ki gondolhatja komo-
lyan, hogy közel fél évszázad
alatt egyes telkek nem cserélnek
gazdát, különösen Magyaror-
szágon, ahol – így Szentendrén is
– a rendszerváltozás után sok
százan kaptak jogos kárpótlást
vagyonuk törvénytelen elvétele

miatt? Ki állíthatja õszintén, hogy
bárki 20-25 évvel ezelõtt azért
kapott, örökölt vagy vásárolt
éppen az adott helyen földet, mert
váteszként elõre tudta, hogy
képviselõvé választják, és ezáltal
döntési helyzetbe fog kerülni?
Különösen, hogy az út nyomvo-
nalára csak az elmúlt négy évben
hat változatot láttam, amelyeket
a politikai érveken kívül tucatnyi
környezetvédelmi, mûszaki, jogi
stb. paraméter befolyásolta eddig,
és fogja is befolyásolni a jö-
võben...
Az országunk az utóbbi években
tele volt ingatlanspekulációs
ügyekkel, amelyek mindegyikénél
– ellentétben a szentendrei hely-
zettel – már a telkek vásárlásánál,
cseréjénél ismert volt a késõbbi
hasznosítás. Nyilvánvalóan lát-
szik egy kétségbeesett erõlködés
egyes csoportoktól, hogy másokra
sárt dobáljanak politikai haszon-
szerzés céljából, de az ilyen
lehetõségeket nem Szentendrén
kell keresni.

B.

POSTALÁDA

Bosszankodom!
Április 15-én az LMP fórumán voltam. A fórum címe: „Virágos rétek helyett
telekmutyi Szentendrén is?” Felháborított az LMP-s képviselõk tájékozat-
lansága, az általuk indított lejárató kampány. A Csicserkó belterületbe
vonása kapcsán nem voltak tisztában a földek tulajdonjogával, de még a
belterületbe vonandó területek elhelyezkedésével sem. Déja vu érzése volt az
embernek. Az önkormányzatban mûködõ TESZ is ugyanezt hajtogatja.
Lehet, hogy dr. Filó Andrásnak (Jobbik) mégiscsak igaza van? A TESZ
mégis az LMP szócsöve? Az LMP-s képviselõk egyetlenegy feltett kérdésre
sem tudtak válaszolni. Nem voltak tisztában a belterületbe vonás finan-
szírozásával sem. Szilágyi Péter elismerte, hogy a fórum elõtt három órá-
val járt a területen, ugyanakkor a parlamentben napokkal elõbb rágalmaz-
ta ezzel kapcsolatban képviselõinket, a polgármester urat. 
Egyetlen LMP-s szimpatizáns sem szólalt fel. Nem is láttunk közülük egyet
sem. Láttunk viszont az asztalokon szórólapokat, amin az LMP tagto-
borzására való felhívás volt olvasható.
Kérdésem: lehet, hogy az LMP-t nem is a belterületbe vonás érdekli, hanem
a tagok toborzása? Ezt látszik bizonyítani az a tény is, hogy támoga-
tottság hiányában nem tudtak indulni az önkormányzati választáson. Így
nézve a dolgot már másként látom a kampányukat. Ezért nem kellett volna
a szentendreieket meghurcolni a médiában, rágalmakat, mutyit sugallni a
képviselõ-testületrõl. Elég lett volna sima tagtoborzást tartaniuk. Ja, hogy
ez meg nem megy nekik?! Az az érzésem a történtek után, hogy Szent-
endrén ezek miatt nem is fog menni. „Ezek” miatt kár volt felbosszantanom
magam.                                                                        HORVÁTH LÁSZLÓ
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Erdély, ahogy én látom
Gondolatok dr. Sipos József elõadása után

Utcai riportot nézek döbbenten a televízióban. A
kérdés: Hol élnek még magyarok jelenlegi hatá-
rainkon kívül? Tétova némaság után sokadjára jön a
„legjobb” válasz: „Ja, igen, ott a Vajdaságban, Ro-
mániában”. A riportalanyok „jó arcú” fiatalok. A
Trianont feszegetõ kérdésre már téves válasz sem
érkezik. Egyikük így szól párjához: „Te, ez durva”.
Vagyis igen nehéz kérdés.
Bizony az! Immáron 91 éve és hol egyik, hol másik
oldalról nem az ésszerûség szempontjai szerint
megközelített. Merthogy az elszakítottakról és az
elszakítás körülményeirõl tudni kell, de arról is,
hogy e kérdés kezelése egészen más eszköztárat
igényelt kilencven éve, s mást most, az unió keretei
között. Ugyanakkor azt sem szabad felejteni, hogy
saját „kereteinket” Sütõ András szavaival meg-
határozva, valóban mindenhol önmagával határos
ország vagyunk. 
Sipos József fõorvos – 20 éves németországi szakmai
tevékenység után 12 éve Szentendre lakója – nem
tagadta meg erdélyi gyökereit. A Szentendre Szalon
rendezésében januárban indította el Erdélyrõl
mesélõ vetítõestjeit. Ezzel – egyedi stílusú szobrai-
nak a Polgármesteri Galériában rendezett nagysi-
kerû kiállítása után – új oldaláról mutatkozott be.
Mint mûgyûjtõ és néprajzkutató, most elõadóként
próbál hozzájárulni ahhoz, hogy ne korszerûtlen és
senkinek sem használó vagdalkozások, hanem okos
és a hagyományokat jogosan ápoló szemlélet ala-
kuljon ki Erdély vonatkozásában úgy, hogy közben a
fájdalmas gondolatokat, sértõ igazságtalanságokat
se rejtsük véka alá, de mégis inkább a tanulságok
levonása, az értékek felismerése és az ezek meg-
õrzéséhez szükséges szándékok ébresztgetése ural-
kodjon. Ezt a hatást az elõadó a tájak népmûvé-
szetét bemutató saját darabjain keresztül és mon-
dandóját élményszerûen elõadva érte el.
Kell az ilyen erõfeszítés, mert hiába hisszük, hogy
alig létezik magyar, kinek ne lenne erdélyi rokona
vagy ismerõse, újra és újra rájövünk, hogy sok évti-
zed mulasztásai nem tûntek el nyomtalanul. És en-
nek csak vesztesei vagyunk mindannyian, itt és ott,
magyarok és szomszéd népek. Egymás megisme-
rése, egymás igaz történelmének ismerete és a közös
gyökér, a közös kárpát-medencei sors és az elkerül-
hetetlenül fenyegetõ közös veszedelmek miatt szük-
ségesek az ilyen beszélgetések, elõadások.

Miközben az állítólagos titkos iratokat megszel-
lõztetõ világceleb interneten szórt anyagaiban
hazánkkal szemben ma is létezõ képtelen területi
igények tûnnek fel, miközben a közös történelem
megírására tett kísérletek sorra elhalnak, együttes
demográfiai megsemmisülésünk veszélye tudomá-
nyosan igazolt bizonyossággá vált. A megoldás is
csak közös lehet, s mégis erõsebb ennél a homoge-
nizáció gyermeteg, de pártharcok gyújtóanyagául
oly alkalmas vágya.
Új meg új történelmek születnek köröttünk, pedig az
a valódi közös elegendõ lenne mindnyájunk büsz-
keségét kielégíteni, mindnyájunk nemzettudatát
felépíteni. Hiszen a hungarus történelem az elmúlt
idõk egyik csodája volt. És mi jogos részüket szí-
vesen ajánlanánk fel a szomszédoknak. Remény-
kedjünk azonban, hogy még nem késõ, és minden
úton-módon jelezzük, hogy a megoldások keresé-
sének nem mi vagyunk a kerékkötõi. Rajtunk nem
múlik.
Dr. Sipos József is ezt igazolja, mikor erõfeszítésével
szemeket nyitogat és gyönyörködtet, gondolatokat
ébreszt, lelkeket épít a romokon. Az orvosból lett
muzeológus, néprajzkutató és mûgyûjtõ, a gyöke-
reket körültapogató értelmiségi közösségünket szol-
gáló munkáját megköszönve arra biztatjuk, hogy
folytassa és ajándékozzon meg minket még sok
hasonló élménnyel.

SZÁSZ ISTVÁN TAS
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Nemzeti ünnepünk Kubában
A 2011-es EU-elnökség, valamint nemzeti ünnepünk
egyik kulturális programjaként március 16-án nyílt
meg Szakács Imre szentendrei festõmûvész Rege
címû kiállítása a havannai Ludwig Alapítvány
galériájában. A tárlatot az alapítvány elnöke, Helmo
Hemandez köszöntötte, és Deák Miklós nagykövet
nyitotta meg. A nagykövet beszédében bemutatta a
szentendrei mûvész szakmai életútját, valamint a
magyar õstörténet, mondavilág fõbb motívumait
megjelenítõ kiállítást. A teltházas megnyitón a
kubai hivatalos szervek képviselõi, a diplomáciai
testület mellett a kubai magyar közösség tagjai,
továbbá ismert kubai mûvészek, mûvészeti iskolák
hallgatói is szép számmal vettek részt.
Érdemes tehát megmutatni értékeinket, és ennek
jegyében kellene újra összekötni azokat a szálakat,
amelyek évtizedekkel ezelõtt jellemezték a kubai-
magyar kapcsolatokat. 

Szakács
Imre festõ-
mûvész és
Deák Miklós
nagykövet 
a megnyitón

Szentendre Szalon
Szeretettel várnak mindenkit
április 14-én, csütörtökön
18 órakor a Szentendre
Szalon következõ ren-
dezvényére a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
Szántó Piroska-termébe.
Hogyan látjuk az emberiség
jövõjét? Milyen tevékenységek
folynak a Föld és az
emberiség „megmentésére”?
Van-e értelme a fenntartható
fejlõdésnek? Errõl folytatnak
eszmecserét, amelyet  ifj.
Losonci Miklós Jövõkép Ma-
dách után címmel vezet be.

Koszorúzás

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

Ayurvéda 
az öngyógyítás
tudománya
Az elõadássorozat harmadik
részében a test tisztításáról
beszél Krecz Ágnes  április
20-án, szerdán 18 órától a
P'Art Moziban (Duna-korzó
18. I. em.) Jegyár: 500 Ft.

Bábszínház kaláccsal

Április 16-án szombaton
délelõtt 10 órakor Nénje
bolond meséi – A Trambulin
Színház elõadása látható a
P'Art Moziban (Duna-korzó
18. I. em.). Utána kézmûves
foglalkozás lesz: az elõadás-
ban látott szereplõket
formázhatják meg a gyerekek.
Jegyek elõvételben kaphatóak
a mozi nyitvatartási idejében.
(Belépõjegy 850 Ft, 3 fõs
családi belépõjegy 2100 Ft)
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KKÉÉNNYYEEZZTTEETTÕÕ  
ÚÚJJDDOONNSSÁÁGGOOKK

aaaa SSuurráánnyyii    SSuurráánnyyii    
CCuukkrráásszzddáábbaann!!CCuukkrráásszzddáábbaann!!

Csökkentett szénhidráttartalommal, 
Dia Wellness alapanyagokból, saját készítésû sütemények 
és fagylaltok óriási választékban kaphatók.

ÚJDONSÁG:ÚJDONSÁG:
Dia-Wellness alapanyagok lakossági 
kiszerelésben megvásárolhatók a
cukrászdában, megkönnyítve az otthoni
sütés-fõzést – így egyszerûen, finomat
készíthet bárki.

Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat mindkét
üzletünkben: 

a a Rózsa u. 2. Rózsa u. 2. (26) 313-942, (26) 313-942, 

és aés a Kálvária utca 49.Kálvária utca 49. szám alatt (26) 303-109szám alatt (26) 303-109

Nyitva tartás: hétfõ szünnap, kedd-vasárnap 10-18 óra

www.suranyi-cukraszat.huwww.suranyi-cukraszat.hu

suranyi@suranyi-cukraszat.husuranyi@suranyi-cukraszat.hu

Autodidakta
mûvész, aki nem
tagja egyik cso-
portosulásnak
sem, akinek õsi
formákat idézõ,

idõtlen plasztikái kilógnak a
kortárs magyar szobrászat
alkotásai sorából. Hogyan
viszonyulnak a szakértõk
Pistyur Imre szobraihoz?
A mûvészettörténészek szeretik,
ha analógiákat találnak, nekem
viszont nem találtak a képzõ-
mûvészetben még harmadfokú
unokatestvért sem. Akit pedig
nem lehet beskatulyázni, azt nem
„vállalják be”.

Ez a díj azonban egyértel-
mûen a szakma elismerését
jelzi. Minek tulajdonítja ezt?
Az utóbbi években jó néhány
olyan díjat kaptam, amelyik azt
bizonyította, hogy van helyem 
a magyar képzõmûvészetben.

2008-ban a szombathelyi Ars
Pannonica elnevezésû képzõ-
mûvészeti biennálé elsõ díját
nyertem el, majd ugyanebben az
évben a Gödöllõi Iparmûvészeti
Mûhely tízéves fennállása alkal-
mából rendezett kiállítás MAOE-
díját. Pedig ezen a tárlaton a ma-
gyar képzõmûvészet színe-java
felvonult. Ennek a sikersorozat-
nak a csúcsát a tavalyi Aulich Art
Galéria-beli nagy kiállításom
jelentette. Mindezek után érezhe-
tõ volt, hogy elkezdték komolyan
venni azt, amit csinálok.

Az erkölcsi elismerésen túl
milyen hozadéka van egy
ilyen kitüntetésnek? 
A Munkácsy-díj presztízsdíj, elsõ-
sorban szakmai rangja van.
Ezáltal a mûvészeti közvélemény
elismeri és elfogadja az ember
tevékenységét. Ez a díj kulcsot
jelent további díjakhoz, lehetõ-
séget kiállításokhoz, elõadások-

hoz. Ez a díj komoly hajtóerõt biz-
tosít az elkövetkezõ évekre. Nem
fogok a babérjaimon ülni.

Hol lesz a következõ kiál-
lítása?
Júniusban mutathatom be leg-
újabb kisplasztikáimat a Skan-
zenben, a Sonkádi Csûrben.

Végiggondolva pályafutá-
sát, egyenes út vezetett
idáig?
Szakmailag feltétlenül. Azonban
nem volt ez egy sétalovaglás.
Rengetegen akartak eltántorítani
attól az úttól, amit eddig követ-
tem, azzal a felkiáltással, hogy
nem felelek meg a közszellemnek.
Hittem azonban abban, hogy ez a
kifejezési forma idõn felüli.

Hogyan fogadták a Mun-
kácsy-díjat a városban?
Sokan hátbaveregetnek, megölel-
nek. Jól esik, mert nem gondoltam
volna, hogy ennyire örülnek neki.
S ráadásul õszintén. Valaki na-
gyon kedvesen azt mondta ne-
kem: „kaptál egy puszit az örök-
kévalóságtól”.

RAPPAI ZSUZSA

A Munkácsy-díjas szobrász
Pistyur Imre szobrászmûvész rangos kitüntetést, Munkácsy-
díjat kapott március 15-én. 

Szentendre 
az Eurovíziós
Dalfesztiválon

Szentendrei Pro Urbe 
díjasaink, Wolf Péter 
és Wolfné Kovács Zsuzsa
lánya, Wolf Katalin
képviseli Magyarországot 
a 2011-es Eurovíziós
Dalfesztiválon. Sajnos 
a fesztivál ideje alatt
magyarországiak nem
szavazhatnak a küldöt-
tükre, ezért kérjük, hogy
mindazon szentendrei, 
aki felvidéki, erdélyi, 
kárpátaljai, illetve más
európai országban élõ 
rokonokkal, barátokkal 
rendelkezik, 
biztassa õket a szentendrei
származású énekesnõ
támogatására.
Wolf Katalin produkció-
jának YouTube-os
elérhetõsége:
http://www.youtube.com/
watch?v=GASVvm1jeCw.
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Családi kiállítás
Hercegfalva – Mezõfalva 200 éves ünnepségsorozata keretében mu-
tatkozik be a mezõfalvi Iskola Galériában a szentendrei mûvészcsalád:
Kisfalusi Márta keramikus – édesapja szülõfaluja révén –, Kocsis Imre
festõmûvész, professor emeritus – Lakodalom címû festménye témája
alapján – és Kocsis Eszter grafikus – az ott készült fotói miatt – kapott
meghívást. A kiállítás április 8-án nyílik.

200. elõadás
Múlt hét szombaton a Kecskés –
próbateremben (Dumtsa-Ignato-
vity sarok) zenés irodalmi  dél-
után volt. A három éve mûködõ, a
városunkban hézagpótló mûvelõ-
dési helyen, egy lovagteremhez
hasonló belvárosi pince három-
éves fennállásának 200. elõ-
adását ünnepelték.
Ezúttal is illusztris vendégek
kínálták szellemi táplálékukat,
megtisztelve jelenlétükkel a
szentendreieket és a környékbeli
hallgatókat. A mûsort bevezette
és szellemes mondandóival Lacz-
kó András irodalomtörténész kö-
tötte össze. A Hungaro Vox Kiadó
igazgatója, Kaiser László költõ-író
ez alkalommal saját, a mai életrõl
szóló rövid gondolatait osztotta
meg a jelenlevõkkel, majd a
kiadóvállalat múltját és remény-
teli jövõjét ecsetelte. Almássy
Katinka – ki leányfalui kötõdésû
költõnõnk – szürrealista verseivel
kápráztatta el a megjelenteket. A
lelkes hallgatók a zenés irodalmi
délután zárásaként Baranyi Fe-
renc Kossuth-díjas költõ Dante: A
Pokol háromsorosainak gyöngy-

szavú mûfordításának tapsolha-
tott.
Az irodalmi csemegék között a
Kecskés együttes muzsikusai
régizenei mûveket játszottak. A
Szentendrei Nyár ideje alatt tucat-
nyi zenei együttlétet kínálnak a
történelmi zene után érdeklõdõk-
nek. Közel félszáz ódon hangszert
szólaltatnak meg. A hangszerei-
ket nem csupán megfogni en-
gedik, de játszani is lehet rajtuk.
Az idén július 5-10. között a 29.
nyári zeneakadémián tanítják a
régi muzsika iránt érdeklõdõ
ifjakat. 

Következõ program:
Április 16-án, szombaton 15
órakor a Nap Alapítvány zenés
irodalmi mûsorral várja az érdek-
lõdõket, melyhez idõben közvet-
len csatlakozik a Szigetmonos-
toron élõ Gável Gellért és testvére
gitárkettõs spanyol és modern
zenei koncertje, ahol a még fiatal
zenemûvészpár mûveibõl is íze-
lítõt hallhat a szépre, jóra vágyó.
Érdeklõdni lehet a Pro Musica
Antiqua Hungarica Egyesület
telefonján: (26) 310-429

- KÉS -

Virágvasárnapi 
hangverseny
április 17-én 18 órakor 
a református templomban
Mûsoron Corelli, Bach,
Vivaldi, Byrd, Liszt Ferenc,
Rahmanyinov, Händel mûvei
Közremûködik: Balázs
Adrienn – szoprán, Nagy Anna
Ágnes – gordonka, A Musica
Beata Kórus, a Szentendrei
Kamarazenekar. Vezényel:
Wolfné Kovács Zsuzsa, Fenyõ
Gábor, Bokorné Forró Ágnes
Belépõ: 800 Ft

Akvarellek 4.

Benkovits György kiállítása
április 8-án, pénteken
18.30-kor nyílik a Vizes
Nyolcas Uszoda Galériájában
(Kálvária út 16.). Megnyitja
dr. Török Katalin mûvészeti
író. Megtekinthetõ május 4-ig,
az uszoda nyitvatartási ide-
jében.

Szentendrei
motívumok
Április 8-án, pénteken 17
órakor nyílik Lukács Tibor
festõmûvész városképeibõl
rendezett kiállítás a fõtéri
Korona kávézóban. Megnyitja
dr. S. Nagy János mûgyûjtõ. 

Nagymama unokája

Bukta Imre kiállítása április
13-án, szerdán 20 órakor
nyílik a Godot Galériában
(1114 Bp., Bartók B. út 11.).
Megtekinthetõ május 14-ig,
kedd-péntek 14-19, szombat
10-13 óra között.

Költészet napja
Leányfalun
Gyerekek! Olvassunk együtt
verseket április 11-én, hétfõn
17-tõl 19 óráig a Ravasz
László Könyvtárban Leány-
falun. Hozzátok el felolvasás-
ra legkedvesebb verseiteket! A
program házigazdái: Bedõ
Szilvia könyvtárvezetõ és
Jékely Endréné tanárnõ.

*
Szépírók társasága. Április
10-én, vasárnap délelõtt
10.30-kor Tatár Sándor József
Attila-díjas költõvel Patak
Márta beszélget.

Ékszerkiállítás
Juhos Janka fiatal ékszertervezõ legújabb kollek-
ciójából nyílt kiállítás a Salon de Boheme-ben (Péter-
Pál u. 2/B.). Az ékszerek légies szerkezete könnyû,
mint egy fuvallat. A levegõ legkisebb rezzenésére
felelnek. Ez a finom kapcsolat a környezettel, szolid

eleganciával, és kiegyensúlyozott formákkal páro-
sul. Az egy gócban kifeszülõ a szálak, hajszálvékony
huzalból épülnek fel, majd az anyagváltásnál lazán
elernyednek. Végül, a záródásnál, rendezõdik min-
den. Allegória az élettel. A kiállítás megtekinthetõ
május 7-ig.

„Anyag az anyagban”
EfZámbó István festõmûvész kiál-
lítása április 12-én, kedden 18
órakor nyílik a Városháza Pol-
gármesteri Galériájában. Köszön-
tõ: dr. Dietz Ferenc polgármester,
megnyitja: Wehner Tibor mûvé-
szettörténész. A kiállítás megte-
kinthetõ április 29-ig, a hivatal
ügyfélfogadási idejében.
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ADÁSVÉTEL

Április 16-án, szombaton 9-13-ig
kirakodó vásár lesz: ruhanemû, kis
háztartási tárgyak, csecsebecsék
50-100 Ft-os áron. Helyszín:
Szentendre Rákóczi Ferenc u. 27.
(baptista imaház udvara).

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

ÁLLÁS

A Közép-és Kelet-Európai Környe-
zetvédelmi központ (REC) pályáza-
tot ír ki cégek részére szentendrei
székhelyének õrzésére, portaszol-
gálat ellátására. A létesítmény
össz. területe: 1,7 hektár. Épüle-
tek: 2 irodaépület (2338 nm-es), 1
konferencia központ (1287 nm-es),
3 vendégház. A pályázatokat a
palyazat@rec.org címre, a
2011/03-as referenciaszámmal
kérjük elküldeni. További részle-
tekkel kapcsolatban felvilágosítást
a fenti címen lehet kérni.
Benyújtási határidõ: április 24.

Brit központú, nemzetközi cég
budakalászi irodájába angolul jól
beszélõ marketing asszisztenst
keres. Az önéletrajzokat a con-
tact@oxfordmedicals.com e-mail
címre várjuk. 

Szorgalmas, ügyes, takarítani
szépen tudó, nem dohányzó höl-
gyet keresünk heti két alkalomra
takarításra és vasalásra, kedden
és pénteken 6-12 óráig, Szent-
endrén. Lehet nyugdíjas is. Tel.
06-20-563-9379.

Idegenforgalmilag frekventált
helyen lévõ szentendrei
kávézóba keresünk fiatal (lehet
diák is), talpraesett, meg-
bízható munkatársat, kizárólag
hétvégére. Tel. 06-20-665-
3687, 06-20-665-3685.

Pomázi raktárunkba, raktárosi
segédmunkásokat keresünk,
állandó munkára. Tel. 06-70-383-
1129.

DJ diszkózást vállal. Tel. 06-
20-984-8704.

Kertészkedésben jártas munkatár-
sat keresek. Tel. 06-20-665-3686.

A Rab Ráby vendéglõbe szakácsot
és felszolgálót (gyakorlottat)
állandó munkára felveszünk.
Bérezés megegyezés szerint. Tel.
06-20-980-9274, 06-30-340-5706.

ÁLLÁST KERES

Lakástakarítás-vasalás gyakorlat-
tal, referenciával. Tel. 06-20-391-
1373.

EGÉSZSÉG

Csontkinövések (sarkantyú),
Achilles-ín körüli fájdalmak, tenisz-
könyök, illetve egyéb mozgásszervi
problémák kezelésére új orvosi
módszer a lökéshullám-terápia.
Szív- és hasi ultrahangvizsgálat
beutaló nélkül, rövid határidõvel.
Információ és bejelentkezés: 06-1-
388-9406, 06-1-388-6077 vagy
www.dolomit-med.hu. 

ÉRSZÛKÜLET gyógyítása, tel-
jes érrendszer tisztítása kardi-
ológus vezetésével. III. kerület,
Szépvölgyi úti Hév-megállónál.
Tel. 06-1-220-4641, 06-20-
349-4277.

ÉLETMÓD

Családi jóga! Családoknak, baráti
társaságoknak. Házhoz megyek,
vagy helyet biztosítok. Tel. 06-30-
934-2596.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, a 11-es út mel-
lett családi ház tetõtere kiadó.
Tel. 06-20-393-8691.

Kertes házban kiadó csendes,
tetõtéri szobácska lánybérlõnek 30
ezer Ft+rezsiért. Tel. 06-70-299-
9107.

Garzonlakás a Hamvas Béla
utcában: modern, bútorozatlan,
magasföldszinti. Tel. 06-30-942-
1439.

Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen 2 szobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-248-4274.

Szentendrén, a Hév-megállónál 29
nm-es lakás (iroda) kiadó. Tel. 06-
30-444-5820.

Olcsó lakás, alacsony rezsivel
gyermektelen párnak, esetleg
nõnek kiadó. Tel. 06-70-367-2645.

Kiadó Szentendrén, a Füzespark-
Nyár utcában tetõéri lakás (60 nm-
es+terasz) frissen felújítva,
amerikai konyhával, nagy fürdõs-
zobával, egyedi fûtésrendszerrel.
Ár: 60 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-70-
381-0341.

Egyedi mérõórákkal felszerelt gar-
zonlakás kiadó. Tel. 06-70-339-
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, cirkofûtéses
lakás bútorozatlanul hosszú távra
kiadó. 75 ezer Ft/hó+rezsi. Tel.
06-20-555-9723, (26) 303-560,
este.

Kétszobás, bútorozott lakás kiadó
Szentendrén. Tel. 06-20-537-4193.

LAKÁS, INGATLAN

,,Óbuda” Szövetkezet kedvezõ
áron értékesíteni kíván: •3 db
Szentendre üdülõ övezeteiben
lévõ, örökpanorámás, nagyméretû
(1262 nm-es; 1377 nm-es; 1883
nm-es) telket. •1 db Pomáz,
Meselia délkeleti oldalán fekvõ,
panorámás, 689 nm-es építési
telket. Tel. 06-30-251-6087.

Szentendre belvárosában 50 nm-
es cirkofûtéses, nagyteraszos,
elõkertes lakásom (halasházban)
tárolóval, kocsibeállóval eladó 24,5
millió Ft irányáron. Tel. 06-30-515-
6544.

Tahiban 120 nm-es ház (+ 120
nm-es tetõtér elõkészítve), 120
nm-es szuterénnel (vállalkozásra is
alkalmas) eladó vagy elcserélhetõ
kisebb házra, lakásra. Ára: 26 mil-
lió Ft. Tel. (26) 385-387.

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. 06-30-
299-0376.

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

Szentendrén, belvárosban eladó
iroda 8 millió Ft-ért (új épület).
Tel. 06-20-275-2457.

Szentendrén társasházi, 30
nm-es egyszobás, komfortos
lakás 6 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Építési telek már 4 millió Ft-tól
kaphatók. Tel. 06-30-299-
0376.

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

OKTATÁS

Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató,
valamint felvételire, érettségire
felkészítõ tanfolyamok csoportos
és egyéni formában, angol, német
és francia nyelvbõl. Tel. (26) 301-
237, 06-30-319-9634.

Stresszoldó tanfolyam indul, min-
den 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, 06-30-
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

Minden, ami számítógép, lap-
top, adás-vétel, javítás, kar-
bantartás. Tel. (26) 311-719,
06-20-393-8691.

Személyi hitelt szeretne? Forduljon
hozzám bizalommal! Az ügyintézés
díjmentes és gyors! Horváth
Piroska, 06-30-942-2243.

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

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

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

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

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

Hûtõ- és klímajavító gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-
8999.

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

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

Szentendrén, a Bolgár utcában iro-
dahelyiségek, garázs és tároló
együtt vagy külön-külön kiadó. Tel.
06-30-233-5531.

Szentendre belvárosában, a
11-es út mellett családi házban
üzlet, irodahelyiség kiadó. Tel.
06-20-393-8691.

Szentendrén hangulatos
kisvendéglõ kiadó. Tel. 06-20-437-
1153.

Üzlethelyiség kiadó Szentendre,
Bogdányi út 44. szám alatt. Tel.
(26) 314-067.

Szentendrei irodaházban 15 nm-es
iroda, zárt parkolóval kiadó 45
ezer Ft-ért rezsivel együtt. Tel. 06-
30-454-4431.

Szentendre belvárosában, a 11-es
út mellett családi házban üzlet, iro-
dahelyiség kiadó. Tel. 06-20-393-
8691.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villa-
sor 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.

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

OÁZIS
I N G A T L A N I R O D A

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

VESZETTSÉG ELLENI EBOLTÁS 
AKCIÓS ÁRON 

a tavaszi idõszakban:
3800 Ft/oltás!

Szentendrén,  az ÁLLATKÓRHÁZBAN

Ugyanitt AKCIÓS ivartalanítás és
mikrochip behelyezés!

Érdeklõdni:
Dr. Szolnoki János, 

(26) 317-532, 06-30-9370-863

Éjszakai, hétvégi ügyelet:
06-30-66-26-849

Rendelési idõ: 
H-P: 8-20-ig, Szo: 9-12-ig

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

a helyszínen is

Ivartalanítások, egyéb mûtétek,
mikrocsip behelyezés 

Dr. Makay László állatorvos
Sztaravodai u. 42.

Telefon: 26/316-791
Mobil: 70/249-0910

EBOLTÁS!
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



Elõadás

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

Április 8. péntek 18 óra
A CIMBALOM ÉS A DUDA
HANGSZEREK A NÉPZENÉBEN
Nagy Zoltán népzenész elõadása

Április 15. péntek 18 óra
A MAGYAR NYELV ALTÁJI
KAPCSOLATAI
Somfai Kara Dávid nyelvész elõadása

Kolping Katolikus
Akadémiai
Kolping Ház

Török köz

Április 9. szombaton 16 óra
A VALLÁSSZABADSÁG
FOGALMÁNAK FEJLÕDÉSE ÉS
ANNAK JÖVÕBENI LEHETSÉGES
KILÁTÁSAI
Gájer László káplán elõadása

DMH, Barlang
Duna-korzó 11/A
Szentendrei Jazz Klub

Április 8. péntek 20 óra
ELEVENPONT KONCERT:
ELEKTRÓDA 
Elõtte és utána DJ Baly + DJ Kaska
játszik

THOMAS JÁTSZÓSAROK!
A hónap minden napján Thomas 
és barátai várják a gyerekeket.
Plüssfigura, mozdonyok, kirakó,
színezõk gondoskodnak a
szórakozásról!

KREATÍV FOGLALKOZÁS!
Április 16-án és 17-én (szombat
és vasárnap), 12-18 óra
között, készülhetünk Húsvétra 
és gondolhatunk már Anyák
napjára is, saját készítésû ajándékkal!
Segítséget és
kellékeket is biztosítunk!

RÉGI IDÛK JÁTÉKAI
HÚSVÉTKOR!
Április 23-24-25-én, Húsvétkor is várjuk
Önöket régi idõket idézõ játékokkal!

TAVASZI SZEZONNYITÁS 
A SKANZENBEN!
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum áprilistól hétfõ kivételével újra
a hétköznapokon is fogadja a láto-
gatókat. 
A naptári év jeles napjaihoz kapcsolódó
népszerû fesztiválok sem maradnak el,
melyek közül az elsõ április 24-25-én a
Húsvéti nagy rendezvény. Május 7-tõl
indul a Szombati Szöszmötölés és a
Régimódi Vasárnap programsorozat.
Május 27-én különleges idõszaki kiál-
lítás nyílik a vasútról a Felemelõ Század
programsorozat jegyében. 

ELÕADÁS

KONCERT

MÚZEUM

GYEREKEKNEK

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 

MOZIMÛSOR

április 8. péntek
17:00 ÖRVÉNY (72’) kh.:12 év A

12 éves Lulu igaz, megható
története

18:30 CSODA KRAKKÓBAN (95’)
tündéri meseszerûség felnõt-
teknek

20:05 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92’) kh.:12, fõ-
szerepben: Emma Thompson
és Dustin Hoffman

21:45 ÖRVÉNY (72’) kh.:12, A 12
éves Lulu igaz, megható
története

április 9. szombat
15:00 TOY STORY 3. (86’) kh.:12

év -2 Oscar díj (2011.)
17:00 GYERMEKEK A

NAGYGVILÁGBAN
SOROZAT: ÉLJ ÉS

BOLDOGULJ (140’)
kh.12,(kt.)

19:30 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92’) kh.:12 

21:15 CSODA KRAKKÓBAN (95’)
tündéri meseszerûség felnõt-
teknek

április 10. vasárnap
15:30 TOY STORY 3. (86’) kh.:12
év -2 Oscar díj (2011.)
17:00 A NEGYEDIK (110’) BA –

D.J.Caruso szórakoztató sci-
fije

19:00 EREDET (142’) kh.:16, fõ-
szerepben: Leonardo
DiCaprio (3 Oscar díj- 2011.)

április 11. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ - Lázár

Enikõvel
17:00 MAGYAR NÉPMESÉK

ÖSSZEÁLLÍTÁS (75’)
18:20 VOLVER (121’) kh.: 12 év,

fõszerepben: Pénelope Cruz -
Pedro Almodovar filmje

20:25 EREDET (142’) kh.:16 év,
fõszerepben: Leonardo
DiCaprio (3 Oscar díj - 2011.)

április 12. kedd
17:00 CSODA KRAKKÓBAN (95’)

18:35 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT: LISZTOMÁNIA
(103’) A 70-es évek egyik
botrányfilmje Lisztrõl

20:25 MÉDIAORSZÁG- A TV
HATALMA (85’) kh.:16 év, 
A Berlusconi-féle visszássá-
gokról és...

21:55 SUTKAI BAJNOKOK (79’)
kh.:12, Sutkáról, mely a
cigányok nem hivatalos
fõvárosa

április 13. szerda
17:00 ÖRVÉNY (72’) kh.12, A 12

éves Lulu igaz, megható
története

18:30 A NEGYEDIK (110’) BA, D.
J. Caruso szórakoztató 
sci-fije

20:20 VOLVER (121’) kh.: 12

április 14. csütörtök
17:00 NEM BESZÉLEK

ZÖLDSÉGEKET! (82’)
kh.:12, fõszerepben: Gerard
Depardieu

18:30 SZERELMEM NYARA ( 86’)
kh.: 12

20:00 A KIRÁLY BESZÉDE (118’)
kh.:12, fõszerepben: Colin
Firth (4 Oscar - díj 2011.)

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft

MOZIMÛSOR
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Mindenki nagy durranást
várt a Fidesz bejelenté-
sétõl, miszerint látvány

csapatsportágnak minõsítik a
kézilabdát, és az õket támogató
cégek, magánszemélyek cserébe
az adakozó kedvükért majd
adókedvezményben részesülnek.
A durranás sajnos még várat
magára, a januárra várt pénzek
elmaradtak, ami most nagyon
hiányzik a kis- és nagy egyesü-
leteknek egyaránt. Most az Euró-
pai Unió elõtt van a döntés, ami
egyelõre még várat magára. A
szentendrei kézilabda ugyan a
kisebbek közé tartozik, de tizen-
egy éve az NB1/B erõs közép-
mezõnyében mindig benne van. A
jelenrõl, a múltról, az örömökrõl
és a nehézségekrõl a csapat szak-
mai vezetõjével, Tóth Lajossal
beszélgettem. 

Ha jól tudom, nemrég lett
szakmai vezetõ, ezelõtt tizen-
öt évig volt a klub elnöke.
Jól tudja, 1992-ben alakult a sportk-
lub. Az elején majd’ minden tiszt-
séget én töltöttem be, én voltam a
szertáros, az elnök és az edzõ is egy
személyben. Mára egy kicsit bele-
fáradtam. Most csak a szakmát vál-
laltam magamra, amihez úgy
érzem, értek, és persze nagyon
szeretek. Annak idején az alapoktól
indultunk, de néhány év alatt
felküzdöttük magunkat az NB1/B-
be, ahol már tizenegy éve a közép-
mezõnyben tartjuk magunkat. Raj-
tunk kívül még egy „oszlopos tag”
van, a székesfehérvári klub, akik
mindvégig maradtunk NB1/B-ben. A
többiek hol lejjebb csúsztak, hol fel-
jebb kerültek.

Eljátszott már a gondolat-
tal, mi lenne, ha bekerül-
nének, a legjobb csapatok
közé?
Persze, de nem lenne könnyû dol-
gunk. A legfontosabb feltételnek
nem tudnánk eleget tenni. Szigorú
elõírások vannak arra vonatko-
zólag, hogy a meccseknek otthont
adó csarnoknak milyennek kell
lennie. Nekünk semmilyen csarno-
kunk nincs, nemhogy olyan, ami
ennek megfelelne. Ráadásul e mel-
lett, éves szinten 50-60 millió
forint kellene még a költségve-
téshez, a fennmaradáshoz is.

És a kalászi sportcsarnok?
Az Budakalászon van. Mi szent-
endrei klub vagyunk. Egyébként
volt már elképzelés arról, hogy itt
is épüljön hasonló, de nem lett
belõle semmi. Most a pomázi
„csodára” várunk, talán ott tény-
leg felépül egyszer egy kézilabda
sportkomplexum, amirõl beszél-
nek. Akkor akár a cél érdekében
egyesíteni lehetne a Dunakanyar
kisebb településeit, aminek alap-
ját a Szentendre Kézilabda Klub
adná. És máris elvárható, elér-
hetõ lehetne az NB1/A.

A pénzügyekkel mi a hely-
zet?
Katasztrofális. Szentendre mû-
vészváros. Sajnos a helyi sport-
társadalomnak nem sikerült az
elmúlt években kivívni magának
olyan rangot, amely gyökeresen
megváltoztatná a szemléletét a
sporttal kapcsolatban.

Nem is olyan rég ment el
Szentendrérõl az azóta már

magyar válogatott Lékai
Máté. Õ nem hozott valamit
a konyhára az átigazolással?
Na látja, ez a legfõbb baj a ma-
gyar rendszerrel. Egy kis klub,
mint a miénk, kinevel egy zsenit,
felfedezi, energiát fektet bele.
Aztán amikor kinövi a csapatot,
anélkül, hogy valamilyen elõnye
is származna belõle, elviszi egy
nagyobb volumenû társaság. Ne-
künk meg marad a nagy semmi.
Az ilyen elveszi az ember kedvét
is az egésztõl.

De hát nem ezért van a
szerzõdés?
Az nevetséges! Gyerekjáték kiját-
szani a szerzõdéseket és a nevelõ-
egyesületeket.

Mi a helyzet az utánpótlás-
sal?
A legkisebbekkel, az 5-8 évesekkel
két srác foglalkozik a felnõtt csa-
patból. A serdülõ ifjúsági csapa-
taink a nemzeti bajnokságban ját-
szanak. Néhány játékos – Mikola, a
Völker testvérek vagy Cseregi –
egy-két éven belül a felnõtt csapat
oszlopos tagjai lehetnek.

Biztos az is számít, hogy
hányan szurkolnak a lelátón!
Milyen látogatottsága van a
hazai meccseknek?
Régebben jobb volt a helyzet.
Mostanában nem túl sokan néz-
nek meg, pedig vannak izgalmas
meccseink. A helyi tévé mindig
közvetít, talán vannak, akik a
képernyõn keresztül figyelnek
bennünket. Persze ebben mi is
hibásak vagyunk. Nincs megfe-
lelõ reklám… De igen, nagyot

lendíthetne a szurkolók jelenléte,
biztatása a pálya szélérõl. És még
korántsem vagyunk a szezon
végén!

Mit szól a férfi világbajno-
ki hetedikhez?
Nagyon örülök, mint mindenki,
de bujkál bennem a kisördög. A
francia válogatott úgy lett világ-
bajnok, hogy négy meghatározó
játékos sérülés miatt nem ját-
szott. Képzeljük el ezt nálunk,
vajon hányadikak lettünk volna.
Egyébként a franciák húsz-hu-
szonöt évvel ezelõtt tõlünk tanul-
ták a kézilabdát.

És hogyan látja a szent-
endrei kézilabda elmúlt ti-
zenkilenc évét?
Egyik éjjel egy katolikus pap
beszélt a rádióban. A mai fiatal-
ság válságáról beszélt, arról, hogy
szerinte ebbõl a kiutat a család és
a sport jelenti. Ebben én is mély-
ségesen egyetértek.
De a kérdésére válaszolva, ha az
elmúlt években csak egy-két
fiatalt sikerül az „utcáról” bevon-
ni a sport nagy családjába, és ha
csak egy-két szentendreinek si-
kerül hétvégeken a kézilabdával
örömet okozni, már megérte.

F. VADADI ADRIENN

Ellenfél: Alba Regia

A Szentendre KC férfi kézilabda-
csapat várja a szurkolókat április
9-én, szombaton a Móricz tor-
nacsarnokba. Az ifik mérkõzése
16, a felnõtteké 18 órakor kezdõ-
dik. Ellenfél az Alba Regia.

Nehéz helyzetben a szentendrei kézilabda

LABDARÚGÁS

Futballhoz hasonlított
Április 2. szombat. Kisétáltam Izbégre, ahol a SzeFi
Szentendre LSE csapata a Dunakeszi II.-t fogadta.
Pest megye III. osztályú labdarúgó bajnokságának
mérkõzése volt ez. Meg kell, hogy valljam, nem voltam
elragadtatva a mérkõzéstõl. Amikor kiértem, a
Dunakeszi éppen gólt kapott, majd utána még egyet. – Na! – gondoltam
–, a szentendreiek nyernek! A félidõben aztán Balla Imrétõl, a hazaiak
játékos-edzõjétõl megtudtam, hogy a Dunakeszi vezet 4-2-re!
Sétálgattam a pálya körül a második félidõben, fényképezgettem, de a
kiváló idõn túl nem sok örömben volt részem. A mérkõzés a játékvezetõ
„áldásos” tevékenysége folytán ugyanis kabaré formáját öltötte
magára. Elengedett lesek sorjáztak egymás után – mind a SzeFi csa-
patát sújtva –, majd egy kiállítás tette reménytelenné  a hazai csapat
sorsát. Az eredmény 2-4-es félidõ után elég durva lett: 3-9!

A mérkõzés után még a dunakesziek szurkolói mél-
tatlankodtak a pálya állapota és a fogadó csapat
mezei miatt: kénytelenek voltak a hazaiak szedett-
vedett, régi fehér mezekben játszani, mert sztenderd
szerelésük – sötétkék – nem felelt meg a játékvezetõ
elvárásainak. Az ellenfél piros- feketében játszott
(Hogy ebben mi volt a nem elfogadható? Jó kérdés!),
ezen kívül emlegettek valami mentõládát is.
Eléggé lehangoltan távoztam a meccsrõl, gondol-

koztam azon is, hogy meg sem írom, de meggondoltam: megírom, mert
tanulságos volt ez a meccs. Valami nincs rendben az amatõr sport
körül! A Dunakeszi csapata egy felsõbb szintû csapat tartalékosaiból
áll, vezetõik és szurkolóik  gazdag szponzorokkal a hátuk mögött
nagyképûsködnek egy erején felül, saját pénzbõl futballozó csapattal
szemben. Ez nem fair így! Ráadásul a játékvezetés kritikán aluli volt!
Remélem, a SzeFi LSE túlteszi magát ezen a vereségen.

GERLAI P.


