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

HRSZ

m

Bruttó ár

Cseresznyés u. teteje
Cseresznyés u. teteje
Barackos út-Vörösgyûrû sarok
Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok
Tegez u.- Vesszõ u.
Tegez u.
Tegez-Táltos u.
Táltos u.
Barackos út
Nyerges u. és Táltos u. találkozása
Barackos u. és a Tegez u. találkozása
Szélkerék utca
Cserkész utca
Vándor utca
Borz u.

9188/1
9188/2
7298
7299
6723
6722
6758
6757
6995
6996
6698
3575/3
7282
9157
6369/1

1130
1127
1336
1898
4549
4017
2165
1763
7146
1515
6258
448
300
1277
~580

13.500 Ft/ m2
13.500 Ft/ m2
11.500 Ft/ m2
11.500 Ft/ m2
10.500 Ft/ m2
10.500 Ft/ m2
11.000 Ft/ m2
11.000 Ft/ m2
11.730 Ft/ m2
11.270 Ft/ m2
10.350 Ft/ m2
20.000 Ft/ m2
10.000 Ft/ m2
8.800 Ft/ m2
10.000 Ft/ m2
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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.
A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja: 2011. május 9.

Szentendre, Pismány, Egres út alatti 2. számú
fejlesztési terület (Tegez utca) Egres út – 0363/89
hrsz-ú út – 0323 hrsz-ú vízmosás – 6622 hrsz-ú vízmosás – 0368/8 hrsz-ú út – 0366 hrsz-ú út – 0364
hrsz-ú út – 0363/116 hrsz-ú út által határolt terület
Város településrendezési tervei módosításának
véleményezési eljárása befejezõdött.
Az 1997 évi LXXVIIII. tv. (Étv.) 9 § (6) bekezdése
szerint a fenti területet érintõ Szabályozási Terv és
Helyi Építési Szabályzat (Szentendre város egységes
HÉSZ módosítása) közzétételre került. 2011. április
21-tõl 30 napon át megtekinthetõ a polgármesteri
hivatal elsõ emeleti hirdetõtábláján. Ezzel kapcsolatos észrevételeket a fõépítész fogadja.

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást
tesz közzé a tulajdonában lévõ Pap-szigeti strandfürdõ, valamint a hozzá csatlakozó parkoló
üzemeltetésére: 4480 hrsz-ú mûvelésbõl kivett,
közterület besorolású, 4486/1 hrsz-ú mûvelésbõl
kivett, strandfürdõ besorolású, 4491 hrsz-ú mûvelésbõl kivett, áruház, udvar és egyéb épület besorolású
ingatlanok, természetben a Pap-szigeti strandfürdõ,
valamint a hozzá csatlakozó parkoló.
A pályázatokat a polgármesteri hivatal iktatójába
(Városház tér 3. I. emelet) május 9. hétfõ 8 óráig
kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377.

Érdekképviseleti szervezetek
figyelmébe
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII,
törvény 79. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzatnak – a lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésükre vonatkozó – helyi rendelete
megalkotása elõtt a bérlõk és a bérbeadók
településen mûködõ érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelet-tervezetrõl a helyben szokásos módon hirdetményt
kell közzétenni, amelyben határidõ kitûzésével fel
kell hívni az érdekképviseleteket véleményük
közlésére.
Ezúton hívjuk fel az érdekképviseleti szervezetek
figyelmét, hogy Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete május 12-i ülésén tárgyalja az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérõl,
valamint elidegenítésükrõl 2/2011. (I. 20.) önk. sz.
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetét,
mely módosító rendelet-tervezet és a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezet a
Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján május 2-ától
megtekinthetõ. Kérjük, hogy véleményüket a
kifüggesztésrõl számított legkésõbb 8 napon belül
írásban közölni szíveskedjenek.

DR. KIRCHHOF ATTILA aljegyzõ

LOMTALANÍTÁS

Ingatlan bérlet

ALKALMI HÁZTARTÁSI HULLADÉK

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlan bérletére:
Szentendre, belterületi 25/3 hrsz-ú ingatlan
területén (Postás-strand) található 1369 m2
területû ingatlan-rész (2 db teniszpálya), a
mellette elhelyezkedõ összesen 215,82 m2
alapterületû ingatlan-együttes (kiszolgáló
helyiségek), valamint a pályázó által az
I. fordulóban megjelölt további terület
bérlete.

I. ütem Május 7.: Püspökmajor-lakótelep és
környéke (László telep – Kovács L. u. – Dunakanyar
krt. – Vasúti Villasor által határolt terület)
II. ütem Május 14.: Boldogtanya – Petyina –
Tyúkosdûlõ – Pap-sziget – Szarvashegy városrészek,
valamint az Ady Endre út
III. ütem Május 21.: Belváros (Dunakanyar krt. –
Duna által határolt terület); Pannónia-telep (Vasúti
Villasor – Pannónia u. – Telep u. – Dera patak által
határolt terület)
IV. ütem Május 28.: Pismány (Sztaravodai út –
Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos sétány
által határolt terület)
V. ütem Június 4.: Izbég (Bükköspart – Füzespark
– Vasvári-ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által
határolt terület)
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A pályázati kiírást gabay.anett@ph.szentendre.hu
e-mail címre küldött megkeresésben kell
elõzetesen igényelni.
A pályázati dokumentáció díja: 25.000 Ft +ÁFA
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
május 20. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

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

A Kormányablak • széles körû tájékoztatást nyújt
arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti • felvilágosítást ad arról, hogy az
adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt
szükséges elõterjeszteni • segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.

A gyors ügyintézésért
A kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján
nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat –, ahol az állampolgárok egyszerûen
és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélbarát és szolgáltató
állam, a Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb esõ Kormányablak: Pest
Megyei Kormányhivatal Váci Ügyfélszolgálata,
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16. (a Magyar
Államkincstár épületében). Nyitva tartás:
munkanapokon 8.00-20.00-ig

A Kormányablakban többek között • ügyfélkaput
létesíthet • egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet • családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás,
családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) • egyszerûsített honosítási
kérelmet terjeszthet elõ • tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igénylésérõl, a Magyar igazolványokkal
kapcsolatos ügyintézésrõl • informálódhat az Új
Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati tudnivalókról • megismerheti ingatlanok adatait nem
hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat
elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirõl, mûködésérõl és helyszíneirõl részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu honlapon.

Elballagtak a vén diákok...
Múlt hétvégén tartották városunkban a ballagást: négy középiskolában április 29-én, pénteken, a Ferences Gimnáziumban szombaton.
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban
114 diák vett búcsút az alma matertõl négy évfolyamról, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban két évfolyamról 44 diák,
a Ferences Gimnáziumban három
évfolyam 67 diákja, a Református
Gimnáziumban két évfolyam 62
diákja, a Petzelt József Szakközépiskolában két évfolyamról 105 diák.
A héten el is kezdõdtek az írásbeli
érettségik: hétfõn magyar irodalomból, kedden matematikából vizsgáztak a végzõs diákok.

A polgármester
programja
Május 6. (péntek)
09.00 Média Kabinet megbeszélés
14.30 Japán kulturális attasé köszöntése a Szent András Általános
Iskolában
16.00 Gálamûsor és kiállítás-megnyitó
a Szent András Általános
Iskolában
17.00 Jávor Piroska és Asszonyi
Tamás kiállításának megnyitója
a Skanzenben
17.00 Makovecz Anna és Pauli Anna
kiállításának megnyitója a PéterPál Galériában

Május 9. (hétfõ)
14.00 11-es úti csomópontról
egyeztetés

Május 10. (kedd)
09.00 Bírósági ülnökök eskütétele
09.30 Vezetõi megbeszélés
13.00 Polgármesteri fogadóóra

Május 11. (szerda)
15.00 TÖOSZ tanácsnokokkal
megbeszélés
17.00 Szentendréért Közalapítvány
beszámoló

Május 12. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskütétel
11.45 Elõadás a Budapesti Corvinus
Egyetemen
15.00 Képviselõ-testületi ülés
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Szentendrei fonákságok
a közlekedésben
A várost jellemzõ emelkedett jelzõ igaz: Szentendre valóban ékszerdoboz. A turista-lelkesedés
sem túlzó. Aki egy-két órát
szán a csodálatra, nem
csalatkozik. Azt viszont
már százszor is közzétettük: aki Szentendrén él, az néha kimarad az
ámulatból, mert a hétköznapi bosszúságok
elfedik szeme elöl a tündérkedést. Tekintsünk
most egy helyi polgár homlokráncaira, amelyek a város útjain keletkeztek, amelyek ilyen
vagy olyan okokból megapasztották pénztárcáját. Nevezzük a pórul járt szentendrei földit
Pusztai Dávidnak.
Kezdjük egy postai csekk-befizetéssel, amelyet
büntetésként rótt rá bizonyos Pintz Tibor
közterület-felügyelõ. A kihágás a HÉV-végállomás épülete mögött történt, ahol nap nap
után több tucat autó parkol egy üres telken. E
sorok írását is megelõzve (naponta kijárt
Pusztai, hogy figyelje a forgalmat) ott várakozott hat gépkocsi, ahol Pintz úr lencsevégre
kapta a megbüntetett autót. „Mindkét irányból behajtani tilos” indoklással. Szinte csak
zárójelben jegyzem meg, az átmenõ forgalmat
jelzõ táblát nem meghaladva hajtott emberünk a parkoló területre? Sem egyik, sem
másik (egyáltalán hol a másik?) tábla érvényét nem sértette meg. Ha a „hivatkozott
területen nincs kijelölt parkoló”, akkor több
mint egy esztendeje sorra büntetik az ott
várakozókat, ahelyett, hogy kötelezettségüknek megfelelõen, eleve tiltó táblákat
helyeztek volna a máig tisztázatlan Volántelek és a kavicsos telek (az vajon kié, hol
húzódik a határ?) üres, nyitott területeire? Ez
humánus, állampolgárt tisztelõ cselekedet lett
volna. Sokkal egyszerûbb a törvényesség látszatát keltõ KRESZ-táblák figyelmem kívül
hagyására hivatkozni, az garantáltan bukszanyitó.
Pusztai Dávid – ötven éve ül a volánnál – a
rosszul értelmezett törvényt is tiszteli, a büntetést – a havi átlagnyugdíj öt százalékát –
befizette.
Kissé hátrálva az idõben, 2010. november
nyolcadikát írtunk, amikor emberünk az Aporhíd környékén tilosban parkolt. Büntetése
3480 forintra rúgott. Felháborodott a kisöreg,
ugyanis õ úgy emlékezett, a hídtól a nagy
postáig, és még azon is túl, szentendrei lakosnak ingyenes a parkolás. Bizony, rosszul
tudta. Szegény feje rászolgált a büntetésre,
miért nem tartotta meg emlékezetében az
immár harmadszor változtatott városi rendeletet, amely az említett utcavonulatot
átsorolta egy másik övezetbe. Befizette a
bírságolást, ám megkérdezte a Városi Szol-
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gáltató Zrt.-t, Szentendrén a fõvárosinál miért
magasabb a pótdíj? Kíváncsi kérdésére
feleletet nem kapott.
Szegény Dávidnak volt még egy komoly
zsebbe vágó ügye. Ez a Kovács László utcában
esett meg. Történt, hogy az utca 45-ös, 55-ös
és 73-as házszáma elõtt elhaladva naponta
kétszer bakkant egyet a kocsija, valahányszor
majdnem leharapva a nyelvét. Ám ezekre a
„fekvõrendõrökre” csak akkor figyelt fel,
amikor a motortérbõl kiszakadt egy gyújtással
kapcsolatos alkatrész (az érdeklõdõknek bármikor bemutatható), amely mozgásképtelenné
tette a jármûvet. Az autómentõ 15 000, a
mûszer 43 000, a munkadíj 5000 forint volt. A
szerelõk váltig állítják, hogy a sokszori
bukkanó idézte elõ a mûszaki hibát. Pusztai
Dávid ezek után körülnézett. Megállapította,
hogy az utcában öt sebességkorlátozó tábla
van, amelyek 30 kilométeres sebességmérséklést írnak elõ. Ezek hivatalos KRESZ-táblák,
amelyeknek elõírását be kell tartani. Ha egy
adott utcában törvény szabályozza a lakossági nyugalmat szavatoló sebességet, mi célt
szolgálhatnak a szabálytalanul, a közlekedésre veszélyes módon megépített (a közmûtárgyat rongáló) bukkanók? Milyen törvény vagy rendelet írta elõ e létesítmények
megépítését? S miért éppen a már említett
házszámok elõtt?
Kérdések, amelyek immár érdemi válaszra
érdemesek, ugyanis Pusztai Dávid is érdemes
ember – természetesen a maga módján –,
ugyanis 30 esztendeje szentendrei lakos,
autója és háza után tisztességesen adózik.

Tisztelt Pusztai Dávid!
Köszönjük levelét, felmerült kérdéseire az
alábbi levélben szeretnénk választ adni
Önnek. A Volán pályaudvar területére a behajtást közlekedési táblák tiltják. A 11-es fõútról
való megközelítés során – egymást követõen –
kettõ „Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve
Volán” közlekedési jelzõtábla található, ami
azt jelenti, hogy jogszerûen csak a Volán
engedélyével lehet a területre autóval bejutni,
így aki ezzel nem rendelkezik, de ott parkol,
az a KRESZ-tábla megszegésével hajtott oda
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be. Sokan P+R parkolónak tekintik ezt a
területet, ami egy idõ után oda vezetett, hogy
az ott megálló autók már a buszok, illetve az
arról leszálló utasok közlekedését akadályozták, ezért kérte a Volán a közterület-felügyelet segítségét. A felügyelet több hétig
csupán felszólításokat helyezett el a jármûveken, majd ezt követõen kezdtek bírságolni. Ahhoz, hogy a terület vagy annak egy része
valóban kijelölt P+R parkoló legyen, a területtel rendelkezni jogosult személy hozzájárulása szükséges. E tárgyban az önkormányzat tárgyalásokat folytat a Volánnal, és
megállapodás esetén a behajtási tilalmat jelzõ
táblák eltávolítására és a parkolást jelzõ tábla
elhelyezésére kerül majd sor. Addig azonban a
behajtás az engedéllyel nem rendelkezõ
személyek számára tilos, és a közterületfelügyelõ jogszerûen intézkedik.
Második felmerült kérdésére a következõ
választ tudjuk adni. A helyi parkolási rendeletet a képviselõ-testület hozta meg a 2007ben (23/2007. (IV.13.) Önk.). A Kossuth Lajos
utca a kezdeti idõszakban a Szentendrére
gépjármûadót fizetõk számára csakugyan
ingyenes volt a hídig, azonban a 11/2008.
(III.13.) Önk. sz. rendelet módosításkor a
Bolgár utca és a Római Sánc közötti szakasz
maradt ingyenes, a többi területet a III. zónába csatolták. Ahogy a rendeletmódosítás
megtörtént, a KRESZ-táblákat lecseréltük, és
az automatákon új tájékoztató táblákat
helyeztünk ki. Ezen kívül az önkormányzat
adócsoportja a szentendrei lakosoknak járó
parkolómatricával együtt megküldte a rendeletbõl kimásolt 2. számú mellékletet (utcanevek zónánként felsorolva), melyben felhívták az ügyfelek figyelmét a változtatásokra. Ebben az idõszakban a VSZ Zrt. is gyártott ezzel kapcsolatban színes térképet, melyet
szintén osztogattak az ott járó ügyfeleknek,
sõt, a hulladékdíj-számlákkal együtt térképet
is mellékeltek. Mivel a táblák a KRESZ elõírásainak megfelelõen vannak kihelyezve, mindennemû tájékoztatást megadtak a gépkocsivezetõknek a parkolás feltételeirõl, a szentendrei matricára is rányomtattuk, hogy
„III. övezeten kívüli parkolásra jogosít”.
2010. július 1-jével az 1988. évi I. törvény
szabályozza a parkolási díjakat és pótdíjakat.
A parkolás óradíja függ a terület kihasználtságától és a turisztikai forgalomtól. A pótdíj
összege a fõvárosban is kerületenként változik.
A harmadik kérdésére a következõ választ
tudjuk adni. A Kovács László utcában elhelyezett fekvõrendõrök az ott lakók kérésére
lettek kihelyezve, és a közlekedési szabályoknak megfelelõen ki is lettek táblázva. A
fekvõrendõrök a lakók által megjelölt helyekre
kerültek, minden mûszaki elõírásnak és
szabálynak megfelelõen, mivel sok gépjármû
nem tartotta be a sebességkorlátozó táblák
által elõírt sebességet.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

1000 ÉV+

KITÜNTETÉSI JAVASLATTÉTELRE
Szentendre Város Önkormányzata a Szent István-nap tiszteletére
2011. augusztus 20-án rendezett városi ünnepségen kitüntetéseket
adományoz: a Szentendre Város Díszpolgára Címet és a Pro Urbe
Emlékérmeket.
Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozható – a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely
téren jelentõs, kiemelkedõ munkájával vagy életmûvével mind a városon belül, mind
pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének öregbítéséhez.
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a
közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedõ
eredményt értek el.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalhoz
határidõre beérkezett javaslatok alapján dönt majd arról, hogy a 2011. évi Szent
István-napi városi ünnepségen kik vehetik át kitüntetéseket.
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények,
d) legalább 20 szentendrei állandó lakhellyel rendelkezõ polgár.
A javaslatok beérkezési határideje: május 16. hétfõ 17.00
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Iktatója
(Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapunkról letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent
megadott határidõre, a következõ címre: nyolczas@ph.szentendre.hu
További felvilágosítást kérhetnek: Nyolczas Csabánétól a Polgármesteri Hivatal
Jegyzõi titkárságán az (26) 503-365 telefonszámon

Hamarosan megjelenik különszámunk
Lapunk megjelenésével
egy idõben kerül a postaládákba a Szentendre és
Vidéke 20 oldalas, ingyenes különszáma. A
kiadvány a városunkban
jelenleg zajló nagyberuházásokat mutatja be: a
szakorvosi rendelõintézet
átépítését, a templomdombi támfal javítását, a
teljes belváros-rehabilitációt, beleértve az épületfelújításokat és a burkolatcserét, illetve az év
második felében kezdõdõ
árvízvédelmi fal rekonstrukcióját.
A képekkel, táblázatokkal
illusztrált kiadvány 9500 példányban jelenik meg a szokott méretben
és arculattal, és minden háztartásba eljuttatjuk, illetve honlapunkról
is letölthetõ: www.szevi.hu.

A Szentendre Városi Sportegyesület várja az egy százalékos felajánlásokat
azoktól, akik erre a célra kívánják fordítani kedvezményüket!
Adószámunk: 18719947-1-13 Köszönjük, hogy tett értünk!

Pályázati felhívás
A lakosság és önkormányzat együttmûködésében megvalósuló
út-, járda-, valamint közmûépítésekhez az önkormányzati költséghányad (támogatás) elnyerése érdekében az önkormányzat
pályázatot ír ki.
A pályázatoknak, támogatási kérelmeknek tartalmazniuk kell: a mûszaki
tartalomnak, a mennyiségnek egyértelmû meghatározását, elõzetes árajánlatot vagy költségbecslést, a lakók építõközösségi szerzõdését vagy
szándéknyilatkozatait. A szerzõdésbõl vagy a nyilatkozatokból
egyértelmûen kell kiderülni, hogy pontosan hányan, név szerint kik,
és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együttmûködésben,
és kit bíztak meg a képviseletükkel.
A szükséges mûszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe
beszámíthatóak. Közmûépítések mûszaki terveit a pályázó(k)nak kell
megelõlegezni. Az önkormányzat elõlegezi meg a támogatási összeg
terhére az út- és járdaépítési tervek költségeit, amennyiben azok tervek és
engedélyek nélkül nem megvalósíthatóak. A pályázatokhoz lehetõség
szerint kérünk csatolni: tervet, elõzetes tervet vagy vázrajzot.
A támogatás mértéke a teljes (áfás) bekerülési összeg maximum 50%-a.
A lakossági költséghányad minimális mértékét (50%) minden
építõközösségnek összességében vállalni kell konkrét pénzbefizetéssel,
mely történhet tagonként külön-külön vagy egyösszegben. 50%-nál
kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél
nagyobb mértékû lakossági költség-vállalást pedig az elbírálásnál figyelembe veszik.
A pályázatok beadási határideje május 31. (kedd) 16.00 óra,
Polgármesteri Hivatal központi iktató.
További információk: Virágh János városüzemeltetési referens,
(26) 503-308.
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Kéménykérdések

Pincér, fizetek!
Legyen a neve
Pálistók Péter: P. P.
Van egy közös fotónk.
Pólyásbabaként fekszünk egymás mellett, így
vagyunk lefényképezve. Elsõ
barátom, megvagyunk örökítve.
Pálistók Péter abban a pillanatban lett alkoholista, amikor
14 éves korában megitta élete
elsõ sörét. Kamaszkorát, fiatal
felnõtt korát az ivás árnyékolta
be. Szülei magára hagyták,
enni kapott, így éhen nem halt.
A tudás iránti mérhetetlen
szomjúságát alkohollal csitította. Senki nem mondta neki,
ide menj, oda menj. Nem is
ment sehova,. Csak a közeli
kocsmába.
Olyan hosszú évekig tette ezt,
amelyek most már csak egy pillanatnak tûnnek számára.
Skinhead lett. Szabadidejét
kisebbségiek, színesbõrûek
verésével töltötte, fõleg
hétvégeken. Vett fél liter
pálinkát, megitta, aztán az
útjába kerülõket elverte.

„Munka” – mondta. „Meló.”
Néhány év után unalmassá vált
ez is. Nem tudta már szívvellélekkel ütni embertársait.
Elment hát Indiába. Ott hamar
rákapott a hasis élvezetére.
Elõfordult, hogy nem tudta,
Indiában van, vagy
Pakisztánban. Hazajött onnan.
Tizenegy éve nem használ drogokat, nincs szüksége alkoholra. Van, amikor boldog. Van,
amikor nem. Pálistók Péter túllépett önmagán. Minden nap
túllép önmagán. Hasonlóan
keresztény barátaink Jézus
Krisztusához.
• Anonim Alkoholisták (AA)
• Kék Kereszt Református
Iszákosmentõ Misszió
• Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálat (KASZ)
CS. F.
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Olvasói észrevételek nyomán
utánajártunk, hogyan mûködik a megyei önkormányzat
által szabályozott kötelezõ
kéményseprés, és milyen
vonzata van annak, ha a munka szakmailag nem megfelelõ.
„A fõkéményrõl az idei télen tenyérnyi nagyságban kezdet leválni az anyag, számunkra teljesen
nyilvánvaló, hogy meg kell javítani. Amikor eljött hozzánk a
kéményseprõ, hogy elvégezze az
évi kötelezõ átvizsgálást, nem tett
említést problémáról” – kezdi
Oláh András szentendrei lakos,
akinek meggyûlt a baja a házában
lévõ kéményekkel, s egyúttal az
ellenõrzéssel is. – „Kifizettünk
több mint háromezer forintot az
éves kötelezõ kontrollvizsgálatért
– ebbõl majd’ kétezer a fõkéményre jutott, több mint ezer
pedig a tartalékkéményre. A tartalékkéményünk kémlelõnyílása
fizikailag nem hozzáférhetõ,
hiszen bútor van elõtte, a kéményseprõ pedig nem szólt, hogy
tegyük szabaddá a helyet, tehát
gyakorlatilag nem ellenõriztek
semmit. A munkalapon lévõ
„hibát észleltünk/nem észleltünk”
rubrikába ráadásul nem került
jelölés, vagyis olyan, mintha
munkavégzés nélkül jutna hozzá
a cég a pénzhez.”
A felvetésekre az ellenõrzést
végzõ Magyar Kémény Kft.
mûszaki szakértõje, Huszár Tibor
elmondta: cégük a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást
olyan belügyminisztériumi rendelet alapján végzi, amely részletesen leírja a tartalmi és mûszaki követelményeket. Szentendrén a Magyar Kémény Kft.
végzi folyamatosan a kötelezõ
kéményseprõ-ipari közszolgáltatást. (Gyakori probléma, hogy a
lakók nem engedik be a kéményseprõt, pedig a vizsgálat az elõírások betartásán túl a fûtésrendszer
használójának érdeke is, hogy
biztonságban legyen.) „Ez a
tevékenység elsõsorban ellenõrzésbõl és szükség szerinti tisztításból áll. Így például egy
használatban lévõ gáztüzelésû
kémény esetén annak teljes
nyomvonalán ellenõrizni kell a
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kémény állapotát, a tûzbiztonsági
követelmények betartását, a
tüzelõberendezés bekötését, a kémény átjárhatóságát és az égéstermék-visszaáramlás lehetõségét
a készülék üzemelése közben. Az
említett törvény másik nagyon
fontos rendelkezése, hogy felhatalmazza a megyei önkormányzatot arra,
hogy pályázat útján,
rendeletben válassza
ki a közszolgáltatót, határozza meg annak kötelességeit, illetve a közszolgáltatást igénybe vevõk
körét, az ingatlan tulajdonosainak vagy használóinak kötelezettségeit” – így a
szakértõ. A Pest Megyei Közgyûlés határozza meg rendeletben a szolgáltatás díját,
természetesen a kémények
típusától, a tüzelési módtól
és az igénybevétel jellegétõl
függõen. A kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás nem csak helyszíni munkavégzésbõl áll, azt
nyilvántartási, iratmegõrzési kötelezettség, ügyfélszolgálati rend
és rendelkezésre állási kötelezettség is terheli. Természetesen a
díjak az elõzõeket is magukba
foglalják – tették hozzá a megyei
önkormányzatnál. A szolgáltatót
és a szolgáltatási terület határait
a megyei önkormányzat rendeletben jelöli ki, ott más hasonló tevékenységet folytató vállalkozó
munkája nem vehetõ igénybe.
Olvasónk így fogalmaz: ha adóként deklarálnák az évi 3000
forintot, akkor nem várna el szolgáltatást cserébe. A Magyar
Kémény Kft. kirendeltségvezetõje,
Boldizsár Laura ekképp reagált az
„egyperces vizsgálatot” ért kritikára: „A helyszíni munkavégzés
ideje mindig a helyi körülményektõl függ, sok mindent magában
foglal és akár 10-30 percig is
eltarthat, de természetes, hogy a
technológiai utasításokat nem
lehet egy perc alatt elvégezni. A
munkavégzõ ilyenkor gyakorlati
tapasztalataira hagyatkozik, az
élet- és vagyonbiztonságot is
veszélyeztetõ problémákra koncentrál, és azokra vonatkozó
ellenõrzéseket végez. A kéményben a vakolat lehullása kezdõdõ
korróziót jelent, amelynek veszélyessége csak a helyszíni szemle
során dönthetõ el, de a tulajdonos
figyelmét fel kell hívni a hiba
kiterjedésébõl adódó veszélyre, a

kijavítás módjára. Ráadásul ha
az ellenõrzõ nyílás eltakarása
miatt a vizsgálat nem végezhetõ
el, a munkavégzõnek kötelessége
az ügyfél figyelmét felhívni a megközelíthetõség biztosítására. A
felsorolt munkák elmaradása a
munkavégzõ hibája. Szakmai
szabályok be nem tartása miatt
eljárást kezdeményeztünk dolgozónkkal szemben.”
Mint megtudtuk, a szolgáltató
alkalmazottja
vagy megbízottja, aki az
ellenõrzést végzi, személyi felelõsséggel tartozik
elsõsorban a szolgáltató felé az el nem
végzett munkáért, de
szélsõséges esetben
(pl.
halálesetkor)
büntetõjogi felelõsség
is terheli. A szolgáltató ezenkívül anyagi
kártérítési felelõsséggel tartozik a szolgáltatás
során az el nem végzett munkából
származó közvetlen anyagi károkért. A kémény állagromlása, a
vakolat lehullása azonban nem
a szolgáltatás hiányosságának,
hanem a használatnak a következménye, ezért annak felújítási
kötelezettsége a használót terheli.
S ha már a tartalékkémény szóba
került, idézzük fel az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosának jelentését: „Azokban az
épületekben, ahol a korábbi hagyományos fûtési módról korszerûbb, gáz- vagy villanyfûtésre
tértek át, az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 1997-es kormányrendelet szerint tartalékfûtés
lehetõségérõl kell gondoskodni,
így minden lakásban legalább egy
tartalékkéményt kell hagyni. A
tartalékkémény karbantartása és
ellenõrzése éppúgy indokolt, mint
az üzemben tartottaké, mert
annak állapota a használat
hiányában is ki van téve romlásnak. A rendelet elõírja a kémények
használaton kívül helyezésének
módját és annak törlését. A nem
használt kémény addig tartalékkéménynek minõsül, és az évi
egy alkalommal történõ ellenõrzés
és az azzal járó díjfizetés jogos,
amíg a használaton kívül helyezését a szolgáltató nem
engedélyezi és annak tényét nem
regisztrálja.”
BOKOR TAMÁS
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Megint tisztábbak lettünk!
A Föld napja tiszteletére április 23-án újra hulladékgyûjtési akciót hirdetett meg a László-telep, az Izbégi Baráti Kör, a Kõhegyi Elektromos
Közmûtársulás, és újabb csatlakozóként a Társaság az Élhetõ Szentendréért Egyesület.
Az akció nagyon sikeres volt: az igényelt hét darab, öt köbméteres konténer mindenütt csordultig megtelt. Igaz, hogy az idõpont nem a legmegfelelõbb volt, mivel nagyszombatra esett, de sem a húsvétot, sem a
Föld napját nem lehetett eltolni más idõpontra. Ennek ellenére a tisztaságra és rendszeretetre nevelt lakosság egy része, kb. 45-50-en lelkesen (és nemcsak a finom szilágysági pálinka hatására) töltötte idejét 9
órától 12 óráig hulladékgyûjtéssel, a pomázi úttól a Szentlászlói útig
bezárólag.

Föld napja Szentendrén

Némi visszafogottság tapasztalható a gátlástalan szemetelõk részérõl,
mivel az évek óta tartó akciók hatására ugyanazon területen egyre
kevesebb az elszórt hulladék. Igaz, a szemetelõk között vannak olyanok, akik nagyüzemi módszerekkel mûködnek. Több helyen is borzalmas körülmények vártak bennünket, pl. baromficsontokkal teli zsákok
voltak leszórva a vegyes hulladékok közé, melyek elviselhetetlen bûzt
árasztottak. Az elkövetõ(k) szellemi színvonalát jelezheti az, hogy még
a fényképpel, címekkel ellátott leveleiket sem tartották fontosnak
kiszedni a szemét közül. A Szentendrei Rendõrkapitányságot több esetben is bevontuk a tények rögzítése érdekében, az ügymenet további
része már az önkormányzat dolga lesz.
Hulladékgyûjtés közben volt idõm filozofálgatni azon, hogy vajon kik
a hazátlan emberek. Azok, akik ennyire nem becsülik szûkebb
környezetüket-hazájukat? Vagy azok a tisztességes emberek, akiket
egyesek megbélyegeznek, hazátlannak tartják, mert bõrük színe vagy
hitvallása nem egyezik meg az övékével? Mert tudjuk jól, a madár sem
piszkít bele saját fészkébe! Reménykedjünk, hogy elõbb-utóbb kihal ez
a közömbösség minden emberbõl, és igazi homo sapiensként fognak
élni közöttünk!
Köszönet a hulladékgyûjtésben résztvevõ minden személynek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Külön megköszönöm a szervezést segítõk
munkáját: Fekete János, Fülöp Zsolt, Füzy Zoltán, Láng László, Nagy
László, Rohály Gábor, Schneider Géza uraknak. A VSZRT részérõl: Tóth
Ferencnek és Pálinkás Attilának, a Polgármesteri Hivatal részérõl,
Kondacs Krisztiánnak.
Kilátások a jövõt illetõen? Reménykedjünk, csak reménykedjünk!

Április 23-án hagyományos módon a Szentendrei Önkormányzat és a
REC közös szervezésében valósult meg a városi Föld napja rendezvény.
A programkínálat idén is bõséges volt, amely során minden korosztály
megtalálhatta a számára legérdekesebb elõadást, kiállítást vagy éppen
kézmûves foglalkozást az Ady Endre útón lévõ REC Konferenciaközpont és Arborétum területén.
A környezettudatosabb életmódra való felhívás, a városban található
„zöld” lehetõségek ismertetése végett a szentendrei önkormányzat a
Környezetvédelmi Alapból olyan kiállítást valósított meg, amelyet egy
vándorkiállítás keretében hamarosan nemcsak a REC-ben, hanem a
helyi iskolákban, önkormányzati fenntartású intézményekben is bemutatnak. A cél az, hogy a gyermekek mellett a felnõttek figyelmét is felhívják a város által kínált környezetbarát programokra, az azokhoz
való csatlakozás lehetõségeire. Mindemellett szintén a Környezetvédelmi Alapból egy olyan fotópályázatot is meghirdettek, amelyre
jelentkezve gyermekek és felnõttek „Szentendre Természeti és
Környezetvédelmi Értékei!” mottóval értékes nyereményekért indulhatnak (bõvebb információ lapunk 10. oldalán és a www.szentendre.hu
weboldalon).
Ugyancsak a kicsik szórakoztatására fellépett az Alma együttes, a
Welldance tánccsoport és Ricsi bohóc az Erdei nagytakarítás címû
bábelõadással. Míg a gyerekek kipróbálhatták a kõ dekupázsolást, a
gipszfestést, az arcfestést, és alkothattak a mackóbarlang játékházban,
addig néhány foglalkozáson a szülõk is részt vettek csemetéik társaságában, mint például az Alu-go standnál. Itt egy különleges fogó
segítségével üres alumíniumdobozokból gyártottak repülõket és
csigákat a kicsik, míg a felnõttek hallgatták az ötlet születésérõl szóló
történetet és a módszer kifejlesztését – az apukák nagy örömére minél
több sörös doboz megvásárlásával járulhatnak hozzá környezetünk
védelméhez. Aki a sok látnivaló hatására megéhezett, ellátogathatott
az ingyen tejtermékek kóstoló sátrához vagy vásárolhatott a bio
büfében.
Reméljük, jövõre ismét egy hasonlóan színvonalas rendezvényen vehetünk részt, amely során nemcsak a kicsik, de a nagyok is még több
hasznos, a hétköznapi életben egyszerûen alkalmazható ötletet gyûjtC. M.
hetnek a környezet megóvása érdekében.

MAHOLÁNYI PÁL
Izbégi Baráti Kör elnök
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Egy Malomban õrölnek?
Hamarosan új vezetõt választanak a Kulturális Kft. élére. A pályázatok értékelését egy többségben elõadómûvészekbõl álló országos testület is segíti. Ezt a helyi képzõmûvészek
sérelmezik, s az érdekérvényesítésüket erõsítõ Szentendrei Alkotómûvészeti Platform megalakítása mellett újra szóba hozták évtizedes követelésüket: a MûvészetMalom teljes
szervezeti és szakmai önállóságát. Farkas Ádámot, a Szentendre Mûvészetéért Alapítvány
kurátorát és dr. Dietz Ferenc polgármestert egy asztalhoz ültettük, hogy egyeztessék
álláspontjukat a Malom jövõjérõl és a város kulturális életérõl.
 Závodszky Zoltán távozását
követõen a Szentendrei Kulturális Kft. élére – az új vezetõ
megválasztásáig – Ivancsics
Ilona helyben élõ színmûvésznõt nevezték ki megbízott
igazgatónak. Az intézmény
elõadó-mûvészeti regisztrációba került, és egy korábbi jogszabály-módosítás miatt a következõ ügyvezetõ pályázat
útján történõ kiválasztásába
zömmel az elõadómûvészet
képviselõi nyertek beleszólást.
Miért volt szükség az elõadómûvészeti regisztrációra?
DF: Azért, hogy a Szentendrei
Teátrum az évente pályázat útján
megszerezhetõ több tízmilliós támogatást megkapja az államtól, az
elõadó-mûvészetet kellett elsõdleges tevékenységként megjelölni
az országos regisztrációs rendszerben, s ezért kellett az elõadómûvészeti törvény szerint alakítani
az ügyvezetõi kiírást. Miután
kiderült, hogy a képzõmûvészek a
vezetõválasztás során csaknem teljesen kiszorulnak, kezdeményeztem
Réthelyi Miklós miniszter úrnál,
hogy gondolják újra és módosítsák
a jogszabályt annak érdekében,
hogy a képzõmûvészek is kellõ
súlyban képviselhessék érdekeiket,
s felkértem a helyi mûvészek képviselõit, hogy vegyenek részt tanácskozási joggal a kiválasztási
folyamatban.
 Több mint 200 képzõ- és
iparmûvész él Szentendrén. E
csoport egy része szervezte
meg az Alkotómûvészeti Platformot, amely érdekeiket, álláspontjukat képviseli. Alkalmi
tiltakozó akció ez, vagy állandó
szervezet alakult?
FÁ: Konkrét ügy hívott létre egy
állandó egyesülést. Mivel Szentendrén kiemelt szerepet játszik a
mûvészet, elõnytelen, ha a helyi
mûvészek nem értik meg egymást.
Indulása óta a Malom ötletgazdája,
és szellemi hátterét biztosító
Szentendre Mûvészetéért Alapítvány úgy gondolja, a városnak
szüksége van egy olyan múzeumra
és kortárs kiállítóhelyre, ahol az
elmúlt száz év mûvészete teljes
összefüggésrendszerében látható.
Szeretnénk, hogy a Malom múzeum-jelleget kapjon és a Kft.-tõl
függetlenül mûködjön. Amikor a
Szentendrei Kulturális Kft. színházi
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regisztrációba került és színész
vezetõje lett, úgy tûnt nekünk,
egyre távolodik a célunk, és a Malom inkább a szórakoztatás felé
mozdul el. de polgármester úrral a
múlt héten tisztáztuk, hogy ez a
félelem alaptalan. Beszéltünk arról
is, hogy keresni kell a rendszerezett
formáját, hogy a képzõmûvészek
jobban bevonódjanak a döntéselõkészítésbe. Úgy tûnik, a most
megalakult platform jó lehetõség
lesz erre, hiszen bármilyen ügyben
munkabizottságot tudunk létrehozni az illetékes mûvészek részvételével.
DF: A félelmek valóban alaptalanok, különösen, mert a mûvészek
eddig is be tudtak kapcsolódni a
vitákba, többek között a Mûvészeti
Tanácson keresztül. Ezen felül
Vincze Ottó állandó meghívottja a
Tervtanácsnak, Páljános Ervin a
kulturális bizottságnak, a Városfejlesztõ Egyesületben pedig számos képzõmûvész vállal szerepet.
FÁ: Így viszont – például a bizottságokban – egy-egy embernek elvész
a véleménye. A platform koncentrálja az erõket.
DF: Így legyen! Nekünk is fontos,
hogy a mûvészek egymás közt
egységes álláspontot alakítsanak
ki, mielõtt bennünket megkeresnek
javaslataikkal. A mûvészek például
régóta hangsúlyozzák a várost elárasztó kereskedelmi giccs problémáját, de rangon alulinak érezték,
hogy a Mûvészeti Tanács határozza
meg, mi számít annak. A platform –
remélem – felvállalja ezt a feladatot is.
 Fel is akarja?
FÁ: Itt még nem tartunk, egyelõre
csak felkérés érkezett az ügyben.
Inkább olyan problémákról van szó,
mint például a városi mûteremlakások bérleti díjának meghatározása.
Javasoltuk, hogy a felülvizsgálatban jelenjen meg: az ingatlanok a
mûvészek munkahelyéül szolgálnak, ezért csak a lakások bérleti
díját számolják fel, a mûtermekét
ne.
DF: Lakbéremelésre azért kényszerültünk, hogy az amortizálódott
mûteremlakások felújítására tartalékot tudjunk képezni. Jelenleg
elõkészítés alatt van a lakásrendelet felülvizsgálata. Március 31-ig
megtörtént a bérlakás-állomány
felmérése, most ezen adatok feldolgozása folyik, és áttekintjük az
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országunkban lévõ mûvésztelepeken alkalmazott megoldásokat is.
Célunk, hogy a méltán híres mûvésztelepünk mûködõképességét és
az alkotási lehetõséget biztosítani
tudjuk.
 Az Alkotómûvészeti Platform
fõ célja mégiscsak a MûvészetMalom koncepcionális átalakítása, amelyben a múzeum és
a kiállítóhely-jelleg lenne meghatározó. A Malom ugyanis a
képzõmûvészeké – érvelnek
ellentmondást nem tûrõen a
helyi mûvészek. Ön is régóta a
MûvészetMalom önálló mûködése és a múzeummá minõsítés mellett érvel. Elképzelhetõnek tartja, hogy a nagyobb
térrel megnyíló Malom más
kulturális programoknak –
elsõsorban a messze földön
híres, 42 éves Szentendrei
Teátrumnak –, városi eseményeknek is helyet adjon?
FÁ: Soha nem mondtuk azt, hogy a
Malom a képzõmûvészeké! Azt gondoljuk, hogy múzeum, vagy muzeális jellegû mûvészeti intézmény kell
legyen. Színház és múzeum sehol
nem mûködik együtt. Nagy különbség van összmûvészeti intézmény
és szakintézmény között. A mai
múzeumok élnek a társmûvészetek
kiegészítõ szerepével, de ez nem
akadályozhatja az alapfunkciót.
Azt tapasztaltuk, hogy a nyári
idõszakban, amikor a Teátrum a
Malomban mûködik, gyakorlatilag
leállnak a képzõmûvészeti kiállítások, mert a színházi próbák, programok akadályozzák a termekbe
való bejutást. A vegyes mûködtetésre nincsenek színvonalas
példák a nagyvilágban.
DF: A Pompidou-központ például
populáris és „magas mûvészeti”
rendezvényeknek, sõt üzleti programoknak is helyet ad, számos
mûvészeti ágat bevonva…
FÁ: A Pompidou centrum alapterülete legalább hússzorosa a Malomnak, a költségvetése több mint
százszorosa, és szintenként különülnek el a mûfajok, de azt hiszem,
színház ott sincs. A maga óriási
alapterületének csupán egyötöd
részében szolgálja a populáris
kultúrát.
DF: De tucatnyi jó példa van még a
nagyvilágban, és – szerencsére –
már itthon is. Egyértelmûen ez a
jövõ...

FÁ: A magyar kulturális életnek
jelentõs és állami támogatásra
érett intézménye lehet a Malom,
amennyiben felvállalja a XX. századi festészet bemutatását. Érdekes,
hogy nemcsak történeti anyagok
vannak Szentendrén, hanem élõ
folytonosság is. A régi szentendrei
hagyomány, mint a város arculatát
meghatározó elem, meg tud jelenni
különbözõ modern irányzatokon
keresztül.
 Szigorúan szakmai szemmel
nézve létezik ma egyáltalán
„szentendrei festészet”?
FÁ: Történeti szemszögbõl nézve
vitathatatlanul létezik. A mai korra
vonatkoztatva ez nem ilyen egyértelmû, mert a képzõmûvészet határai tágulnak, természetes módon
érintkezik, kiegészül más mûvészeti ágakkal, irodalommal, zenével, filmmel, kisebb elõadásokkal a
performance-ig bezárólag. Múzeumra nem azért van szükség, hogy
csupán a város történeti, vagy napjaink festészetét mutassa be,
hanem hogy a mai magyar mûvészet markáns és releváns vonulatait tárja fel.
DF: A helyi mûvészek azt mondják,
a Festõk Társaságával indult
képzõmûvészet a mai napig létezik,
ugyanakkor – többek között dr.
Hann Ferenc mûvészettörténész
szerint – a szentendrei festészet
inkább csak afféle „húrszerû fonál”,
amire számos iskola, mûvész és
alkotás felfûzhetõ. Ezért a hagyományõrzésért és sokszínûségért
kapott Magyar Örökség-díjat a Régi
Mûvésztelep.
FÁ: Efféle „húrszerû fonállal”, azt
hiszem, kevés magyar város rendelkezik, és idõszerû eldönteni,
hogy a városunk jövõje, hazai és
külföldi megítélése szempontjából
mennyire fontos ez szál.
 Szõcs Géza államtitkár támogatást ígért a Malomnak,
mint a jövõben esetleg önállósodó intézménynek. Mekkora
éves költségvetés kell egy
ilyen múzeum mûködtetésére?
A gyûjtés, a kutatás, a restaurálás, a tárolás, a biztonsági
elõírások komplex rendszerét,
amelyre a mûtárgyak kezelése
során ügyelni kell, például a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága is elõírja minden
mûtárgy kölcsönzésénél. Milyen infrastruktúra kell ahhoz,
hogy a Malom megfeleljen a múzeumi minõsítésnek? Mennyibe
kerülne ennek fenntartása és
folyamatos fejlesztése?
FÁ: Államtitkár úr nem pénzbeli
ígéretet tett. Azt mondta, ha stabilizálódik a magyar államháztartás,
és nagyjából ugyanakkora összeget
tud biztosítani az állam a kultúrára, mint a szomszédos országokban, akkor jogosnak és reálisnak
tartja, hogy a költségvetés hoz-
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zájáruljon a MûvészetMalom fenntartásához, ami a magyar országimázs részét is képezi.
DF: Államtitkár úr szavai egy szép
jövõbeni ígéretet hordoznak, de az
ismert pénzügyi helyzetben a megvalósításnak rövid távon nincs realitása sem városi, sem állami szinten. A mai napig nem láttam se
költségvetést, se részletes szakmai
programot a terv mellett. Remélem,
hogy a MûvészetMalom munkacsoport az Alkotómûvészeti Platform segítségével ezzel is hamarosan elõáll, hogy segítse a Kulturális Kft. vezetõjét.
FÁ: Nem tartunk még ott, hogy költségterveket készítsünk, de el kell
jutnunk odáig. A MûvészetMalom
munkacsoport létrehozása jó polgármesteri kezdeményezés, de
egyikünk sem állítja, hogy két éven
belül múzeum lesz a Malomban.
Olyan ez, mint a regényírás: most
megszületett az alapötlet, s akár
évekbe is telhet, mire kialakul a
végleges szöveg. Hogy odáig miképp jutunk el, és milyen mértékben
lehet összmûvészeti centrumként
mûködtetni, vagy szakintézménnyé
alakítani a Malmot, ahhoz nagyon
komolyan ki kell dolgozni a koncepciókat. Az a pénz, amit eddig a
város a Malomra költött, állami
támogatással kiegészítve már mûködtethetõvé tenné az intézményt
részleges múzeumként.
DF: Jó hír, és a mûvészek rugalmasságát mutatja, hogy a jelek
szerint immár gondolkodnak a
társmûvészetek befogadásán is. A
400 éves szerb-dalmát kulturális
hagyományok, az ebbõl gyökerezõ
zene, vagy a Teátrum korántsem
csak másodlagos szervezõ- és vonzerõ a városban. Tudomásom szerint
Farkas Ádám édesapjának meghívására Németh László az õ kertjükben írta több mûvét, például a
Galileit. Ez is mutatja, hogy képzõmûvészet és más mûvészeti ágak
szorosan élnek együtt és adnak
vonzó imázst Szentendrének.
 Mi adná a gyûjteményi alapját a Szentendre százéves
képzõmûvészetét
átfogóan
reprezentáló múzeumnak? Ha
a megyei kismúzeumoknak
(Barcsay, Kmetty, Czóbel,
Vajda) a gyûjteménye a tervek szerint a helyén maradna,
akkor a Malomban csak a raktárakban levõ mûvek kerülnének bemutatásra? Mekkora
darabszámú kollekcióról beszélhetünk?
FÁ: A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága a felújítandó Pajor-házban kb. 500 négyzetméteren összefoglaló anyagot mutat majd be a
szentendrei festészetrõl. De az ott
látható mûveken kívül még kb.
4000 mû van raktáron, ami fõleg a
’90-es évek elõttrõl származik. Ezt
az anyagot a PMMI szívesen rendelkezésre bocsátja.

 Nem félnek attól, hogy a
raktárakban lévõ alkotások
csak a „maradék” szerepét
töltik be?
FÁ: A „maradék” ötven százaléka
nyugodtan kiállítható és vállalható
munka.
DF: Örülök, hogy a PMMI kiállítja a
szentendrei anyagot. Az Ádám által
említett 4000 mû 50%-nak kezelése
azonban hatalmas feladat. A PMMI
igazgatójának javaslata szerint az
átvevõnek, azaz a Malomnak kell
állnia a rendszerezés, a restaurálás,
az állagmegóvás, az õrzés, a biztosítás, a szakszerû bemutatás, a
kutathatóság személyi és tárgyi
költségeit.
FÁ: A mûveknek viszont a Malomnál a helye, hiszen a szentendrei mûvészek végrendeletükben a
városnak, és nem a megyének ajánlották fel a képeiket.
DF: Dr. Hann Ferenc MûvészetMalom-tanulmányának függelékében átnéztem rengeteg végrendeletet és szerzõdést, amelyek
jelentõs többsége szerint a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága az
átadott képek jogosultja.
 Mennyien látogatták átlagosan az elmúlt öt évben a
Malomban az önök javaslata
alapján szervezett egyes tárlatokat?
FÁ: A számadatok nem ragadnak
meg a fejemben, de most készül az
intézmény elsõ tíz évét összefoglaló
kötet, amelyben közreadunk egy
látogatottsági statisztikát is. Egy
kiállítás látogatottsága nemcsak a
kiállítási anyag függvénye, hanem
a marketing- és PR-tevékenységé is.
Amikor 1999-2001 között az induló
MûvészetMalom számára találtunk
egy komoly kommunikációs szakembert, aki segített nekünk, elképesztõ látogatottságot értünk el,
az egész ország odafigyelt.
 S milyen látogatottságnövelõ terveik vannak? Milyen
múzeumpedagógiai megoldásokkal, kiegészítõ programokkal, kommunikációs eszközökkel tudnák elérni, hogy ez a
látogatószám jelentõsen emelkedjen, és valóban európai
szintû helyrõl beszélhessünk?
FÁ: Nem lehet modern technika és
modern eszközök nélkül jó intézményt vezetni. A Malom évtizedes
tapasztalata szerint a siker kulcsa a
szakmai tapasztalatokkal rendelkezõ, jó vezetõ, aki ahhoz kell, hogy
összeállítsa a megfelelõ arányokat
a tárlatok, az állandó kiállítás, a
múzeumpedagógia és az egyéb
programok között.
DF: Látogatókat csalogató eszköz
lehet például az üvegfallal körülkerített restaurátor-mûhely, aukciók, egy ízléses kávézó, mint közösségi hely, mûvészekhez kötõdõ
ajándéktárgyak és kiadványok számára egy színvonalas fogadótér,

izgalmas múzeumpedagógiai programok a jövõ közönségének kimûvelésére.

Malom számára olyan helyettes
vezetõt, aki az intézmény arculatát
önállóan alakítja.

 Gondolkodtak-e már, ki lenne alkalmas a kft. ügyvezetõi
posztjára most, és ki lenne
megfelelõ arra, hogy a késõbb
esetleg önállósodó Malom
élére álljon?
FÁ: Konkrét név nincs. A mûvészek
közül senki nem vállalná a menedzsment feladatait, de felelõs és
jó szakember bizonyosan akadna a
mûködtetéshez. Ha sikerül a mostani pályázaton igazán jó vezetõt
találni, az már fél siker. A másik
50% azon dõl el, hogy a város
mennyit szán az intézménynek. Ez
annak függvénye, hogy a testület
mennyire érzi át: Szentendrének az
az egyetlen kitörési lehetõsége,
hogy a kultúrában magas színvonalat mutat fel a világnak.
DF: Bízom benne, hogy megtaláljuk
a legjobb vezetõt. A kft. ügyvezetõi
pályázatának zsûrijében tanácskozási joggal szerepelt Pauli Anna és
Farkas Ádám, mint a helyi képzõmûvészet képviselõi. A városunk
a kultúra irányában elkötelezett. A
Mûvészeti Tanács felállítása, a mûvészek aktív jelenléte a Városfejlesztõ Egyesületben, a 2007-es
EuroArt rendezvény, a Festõk
Városa tábla, a díszpolgári és Pro
Urbe-címek, a Munkácsy- és Kossuth-díjra szóló felterjesztések, a
Malom jelenlegi több százmilliós
bõvítése, a Nemzet Képzõmûvészedíj kezdeményezése, a költségvetésbõl évente a mûködésre biztosított
tízmilliók jelzik, hogy a városvezetés kiemelten kezeli a mûvészek ügyeit. A Dumtsa-terv elsõ
prioritása a mûvészetek kiemelt
szerepe az 1000 év+ program pedig
infrastrukturális és a lokálpatriotizmust erõsítõ lépéseket ír le. E kettõ
nem választható szét egymástól, s
nagy szükség van benne a mûvészekre. Megtisztelõ, hogy Farkas
Ádám elvállalta továbbá a MûvészetMalom Munkacsoport társelnöki tisztét. Sokat segít nekünk,
tavaly együtt fogalmaztuk meg az
európai visszhangot kapott Örökségvédelmi Nyilatkozatot, valamint
efZámbó István mostani városházi
tárlatának kurátora is lett. Egy
Malomban õrlünk.

 Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzet ellenére rövid távon
is fontos lenne a Malom intézményi önállósága?
DF: Az önállósodás elsõsorban
annak a kérdése, hogyan tudja a
városunk színvonalasabban és költséghatékonyabban mûködtetni a
kulturális intézményeit. Együtt
vagy külön, érvek és ellenérvek
mindkét megoldás mellett szólnak.

 Milyen szakmai tudással
rendelkezõ vezetõt látnának
szívesen a kulturális kft. élén?
DF: Fontos, hogy a döntéssel minden mûvészeti ág jól járjon, a vezetõ
az önkormányzattal és a helyi
kultúra képviselõivel egyaránt szót
értsen, a rá bízott vagyont felelõsen
kezelje és plusz forrásokat is
teremtsen.
FÁ: Színházmûvészeti tapasztalata
mellett elõadó- és képzõmûvészeti
tájékozottsággal rendelkezzen, komoly szakmai háttere legyen, de el
tudjon fogadni a Teátrum vagy a

 Farkas úr 1997 óta vezeti a
Szentendre Mûvészetéért Alapítványt, amely a kiállítások
létrehozásában kezdeményezõ és a Szentendrei Kulturális
Kft. partnere. Az elmúlt 15
évében akadályozta-e bármelyik kiállítási tervüket a város
kulturális cége?
FÁ: Az eddigi tapasztalatok számunkra azt bizonyították, hogy
minden intézményt nem érdemes
egyetlen kézben koncentrálni. Akinek mindent irányítania kell, az
vagy elmenekül, vagy kellemetlen
helyzetekbe keveredik. A különállás
azért szükséges, hogy legyen önálló
büdzsé, amellyel elõre meghatározottan gazdálkodik a Malom. Legyen inkább szûkebb, de biztos és
elõre tervezhetõ, át nem csoportosítható. A menet közbeni elvonás
mindent felborít.
DF: Most is különbontják a Kft.
költségvetésében a Malom költségvetését. A kiállításokról, kurátorokról az Alapítvány dönt, tárlatot még kulturális vezetõ nem
akadályozott meg. A fenntartó
külön büdzsé esetén is elvonja vagy
zárolja a forrást, ha bajban van a
gazdaság, pl. ahogy a debreceni
Modem Galériánál látható. Rendkívül nagy szó tehát, hogy ebben a
pénzügyi helyzetben 300 millió
forintot tud a város a Malom bõvítésére fordítani. Húszéves álom
válhat így valóra. Mi ezt is értjük a
„Szentendre, a Festõk Városa” cím
alatt. A város múltja, történelme és
épített öröksége egyaránt ihletet
adott a szentendrei mûvészet
számára, ezért kötelességünk ezeket az értékeket megõrizni, a hagyományokat ápolni, és minden eszközzel segíteni, hogy minél többen
ismerhessék meg õket.
FÁ: Ez valóban fantasztikus lehetõség, csak nehogy arra ébredjünk,
hogy a képzõmûvészet kiszorul a
bõvített házból. Polgármester úr
eddigi tevékenysége alapján ez nem
tûnik valószínûnek, de a kft. ügyvezetõi pályázatának olvasásakor
kicsit megdöbbentünk. A mai mûvészekben és a következõ generációban megvan az akarat és a kreativitás a továbbfejlesztésre. Örülünk
neki és természetesnek vesszük, ha
a város támogatja a jobbító szánBOKOR TAMÁS
dékainkat.
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Fotópályázat
Szentendre Város Önkormányzata
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága
meghirdeti „SZENTENDRE
TERMÉSZETI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI FOTÓI”
címû fotópályázatát az április 22-i
Föld Napja alkalmából.
A pályázat mottója: Szentendre
Természeti és Környezetvédelmi
Értékei!
A pályázaton ehhez a mottóhoz kapcsolódó fotókkal lehet részt venni.
Fotópályázati kategóriák:
1. általános iskolás kategória
2. középiskolás kategória
3. felnõtt kategória
(Minden kategóriában egyénileg és csoportosan is lehet fotókat benyújtani.)

A pályamûvek témái:
„Szentendre Természeti és
Környezetvédelmi Értékei” jelmondattal kapcsolatos üzenteket jelenítsenek
meg.
A pályamûvek elkészítése:
A fotópályázatra maximum 3 alkotással vagy maximum 5 darabból álló
sorozat fotóval lehet pályázni.
A pályamûveket papír alapon vagy
digitális változatban CD vagy DVD
lemezre másolva jpg formátumban,
legalább 2 Mb-os és legfeljebb 8 Mbos file méretben kérjük beküldeni.
A papír alapú anyagot minimum
13×18 cm-es méretben kell
elkészíteni. Fekete-fehér és színes
papírképek egyaránt beküldhetõk.
Digitális fotók és nyomatok egyaránt
szerepelhetnek a pályamûvek között.
A papír alapú fotókat semmilyen hordozó anyagra nem szükséges felragasztani.
Kérjük, hogy a fényképek hátulján jól
olvashatóan tüntessék fel az alkotás
címét, a pályázó egyén vagy csoport
nevét, pontos postai címét, telefonszámát (illetve a szülõ, gondviselõ,
vagy felkészítõ pedagógus telefonszámát).
Kérjük, írják rá a pályázó(k) pontos
életkorát és e-mail címét.
A nyerteseket telefonon és e-mailben
értesítjük.
Pályázat benyújtása: 2000
Szentendre, Városház tér 3. I em.
központi iktató (személyes leadás)

A pályázati anyagokat az alábbi címre
kérjük postázni: 2000 Szentendre,
Városház tér 3.
A pályázatok beérkezési
határideje: 2011. december 15.
A legsikeresebb mûvek alkotóit különbözõ vásárlási utalványokkal jutalmazzuk. Minden fotópályázati kategóriában 1-3. helyezettet díjazzuk.
I. helyezett: 30 000 értékû utalvány
II. helyezett: 20 000 értékû utalvány
III. helyezett: 10 000 értékû utalvány

Az alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendeznek. A pályázat
postázásával a pályázó törvényes
képviselõje hozzájárul ahhoz, hogy a
pályamû a kiállításon megjelenjen az
alkotó nevének és életkorának feltüntetésével. Pályamûvet visszaküldeni
nem áll módunkban.
Info: www.szentendre.hu
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• Hogyan védhetem meg a szemem?
Manapság mindenki tudja, hogy a túlzott napozás káros hatással
van a bõrre. Ugyanezek a káros sugarak veszélyesek a szemre is,
sokféle szembetegség kialakulásában játszanak szerepet.
Klinikailag bizonyított, hogy az UV-sugaraknak való hosszú távú
kitettség károsíthatja a szemhéjat, a szaruhártyát és fõleg a szemlencsét. Például kialakulhat: szemhéjak körüli bõrrák, retinakárosodás, kúszóhártya, szürkehályog.

• Hogyan védekezzünk?
UV-szûrõs napszemüveggel és UV-szûrõs kontaktlencsével!
A körülöttünk lévõ tárgyakról visszaverõdõ, periférikus UV sugarak
bejuthatnak a napszemüveg kerete mellett és koncentráltan érik el a
szaruhártyát, ezért nagyon fontos, hogy a méretünknek megfelelõ
napszemüveget válasszunk. Kérje szakképzett látszerész tanácsát!

• Mi tegyek, ha kontaktlencsét viselek?
Léteznek UV-szûrõs kontaktlencsék. A koncentrált periférikus
sugarak ártalmasabbak, mint a szaruhártyát elölrõl érõ UV-sugarak.
Az UV-szûrõs kontaktlencsék bizonyítottan hatékonyak
a periférikus UV-sugártás elnyelésében.
Ne feledje azonban, hogy az UV-szûrõs kontaktlencsék nem
helyettesítik az UV-szûrõs napszemüveget! Mindig ellenõrzött
minõségû napszemüveggel együtt érdemes hordani!
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Hölgystaféta plusz
A legutóbbi
beszélgetésbõl kimaradt
részletekkel,
amelyek
a
Hölgystaféta
rendezvényén
az idõkorlátok miatt nem hangozhattak el, szeretnénk kedvet
csinálni a következõ alkalomhoz.
Akkor Fábián Jánosné, vagy
ahogy öreg és fiatal egyként
ismeri, Csöpike beszélgetett Fodor
Pál történésszel. A múlt századon
átívelõ, eseményekben gazdag
kilencven évének néhány, a
várost is jellemzõ történetét adjuk
most közre.
A nyolcvanas évekig megrögzött
pestiként éltem. Aztán egy kedves
barátom Erzsébet napi ajándékként fizetett nekem egy retúrt a
szentendrei HÉV-re, mert nyílt ott
egy olyan galéria, amelyet nekem
látnom kell. Mindig vonzott a
képzõmûvészet. A Kanizsai Dorottya Leánygimnáziumban, ahová nyolc évig jártam, különösen

nagy gondot fordítottak a mûvészeti nevelésre. Egy tüneményes tanárnõ, Vigassyné Bartalis
Mária vezetett be minket e csodás
világba, olyan magas szintû
órákat tartott és úgy követelt,
hogy mikor Szentendrére kerültem, azt hitték szakmabeli, mûvészettörténész vagyok. Még
arra is emlékszem, hogy az
impresszionista Sisley és Seurat
mûvészetét magyaráztam az
érettségimen. A fõtéri Mûhely
Galériától el voltam ragadtatva.
Gondoltam egy nagyot, odaálltam
a galéria vezetõje, Erdész László
elé, és megkérdeztem: Kedves
Uram, nincs Önnek szüksége a
galériájában egy németül, angolul
és franciául beszélõ nyugdíjas
hölgyre? Mire így szólt: Asszonyom, ez az álmom. Kezet nyújtottam: Fábián Jánosné vagyok.
Ettõl a pillanattól lettem a galéria
alkalmazottja és a város életének
aktív szemlélõje. A város galériái
jelentõs szerepet töltöttek be a
korban, mutatták a magánkezdeményezések, vállalkozások
erejét.
Harminc évvel ezelõtt nagyon

divatba jött a város, nem volt
olyan delegáció – akár szocialista
táborbeli vagy nyugati – amelyiket ne hoztak volna ki Szentendrére. 1984-ben Lázár György
miniszterelnök és a felesége is
idelátogatott. Jártak a mi képtárunkban, és különlegességként
elvitték a fõtéri Metszet Galériába
is õket. A miniszterelnök felesége
egy kedves gesztussal megkérdezte a tulajdonost, van-e valami
kívánsága, kérése. Mire az – a
korabeli vágyak netovábbjaként –
félénken rávágta: Igen, egy telefon. Kívánságát viszonylag rövid
idõn belül teljesítették. Megjelent
az új telefonkönyv is, benne:
Metszett Valéria és a telefonszám.
Ugyanebben az idõben a legfelkapottabb kávézó a Tóth András
üzemeltette Galéria presszó volt.
Gyakran rendeztek a pincehelyiségben politikai gyûléseket, baráti találkozókat és városi rendezvényeket. A helyiek és a nyugat-németországi Dachau festõmûvészei között élénk kapcsolat
alakult ki, néhány napos itt
tartózkodásukat állófogadással

szándékoztak zárni. Ám a neves
étterem három nappal elõtte
visszamondta az ételek elkészítését. Este nyolc után a lakásomon keresett fel egy óriási csokor
virággal Tóth András. Rögtön
tudtam, hogy valamire rá akar
venni. Az ételspecialitásaim közé
tartozik a csirkepaprikás levében
fõtt töltött káposzta, aki megkóstolta, emlegeti. És rábeszélt, hogy
készítsek hatvan fõre elegendõ
mennyiséget, már hozta is az alapanyagokat, majd õk is segítenek.
Aki háziasszony, tudja, mit jelent
egy ilyen vállalás! Hajnali négyig
sikerült „legyártani” a 240 darab
tölteléket, és adott idõre elkészült, méltán megérdemelt sikert
aratott a fõztöm, és „építette” az
új alapokra helyezett német-magyar kapcsolatokat. Bizony, a
kisemberek „nagy tettei” teszik
színesebbé az életünket.
LEJEGYEZTE: ÕZI
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit május 12-én, csütörtökön
17 órára a P’Art Moziba,
vendégünk Horváth Judit
pszichológus, akinek Csöpike
adta át a (Hölgy)stafétabotot
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Goethe nyelvén
versenyeztek
Sikeresen lezárult a Móricz Zsigmond Gimnázium által szentendrei gimnazisták számára rendezett német irodalmi verseny. A
három fordulóban a Ferences, a
Móricz és a Református Gimnázium, valamint a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 10-13. évfolyamos tanulói közül 45-en vettek részt.
A versenyben egyénileg induló
diákok a XX. századi német rövid
próza három gyöngyszemét ol-

vasták el, és a mûvekhez kapcsolódó internetes kutató, szövegértési és kreatív szövegalkotó
feladatokat készítettek el.
A három kategória nyertesei
a következõk:
I. (10-11. évfolyam)
1. Gyimes István László
(Ferences Gimnázium)
2. Veréb Zita (Református Gimnázium)
3. Nagy Boglárka (II. Rákóczi F.
iskola)
II. (12-13. évfolyam)
1. Gáthy Gergely (Református
Gimnázium)

2. Orosz Laura (Móricz Zs. Gimnázium)
3. Novák Júlia (Móricz Zs. Gimnázium)
III. (anyanyelvi háttérrel rendelkezõk)
1. Müller Michael (Református
Gimnázium)
2. Kocsis Flóra (Móricz Zs. Gimnázium)
3. Rácz Alexandra (Móricz Zs.
Gimnázium)
(További helyezések, mûvek és feladatlapok a www.mzsg.hu honlapon
olvashatók.)

Az ünnepélyes díjátadásra április
5-én a Móricz Zsigmond Gimnáziumban a helyezést elért diákok
és a felkészítõ némettanárok részvételével került sor. Valamennyi
nyertes boldog tulajdonosa lett
egy egynyelvû német szótárnak,
továbbá német szépirodalmi
mûvek és DVD-k is szép számmal
gazdára találtak.
Ezúton is köszönetet mondunk a
verseny lebonyolítását és a díjak
rendelkezésre bocsátását támogató Móricz Zsigmond Gimnáziumnak, a Móricz Zsigmond
Gimnáziumért Alapítványnak,
Szentendre Város Önkormányzatának, a budapesti Goethe Inté-

zetnek és a szentendrei Astrum
Bt.-nek.
Az elsõ ízben megrendezett városi
német irodalmi verseny elérte
célját, élményt szerzõ irodalmi
mûvek olvasásával továbbfejlesztette a diákok németnyelv-tudását, betekintést nyújtott a XX.
századi német rövidpróza irodalmába és a mûvek mondanivalójának kibontása révén pozitív
viselkedési formákat és erkölcsi
példákat közvetített. Természetesen az is nagy öröm, hogy közelebb hozta egymáshoz városunk négy gimnáziumának diákjait.
TÓTH ISTVÁN némettanár
Móricz Zsigmond Gimnázium

Zenés beszélgetés
Május 6-án, pénteken 18
órakor a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban (Kálvária út 16.)
a Szentendrei Móriczos Öregdiákok vendége a gimnáziumban
1976-ban érettségizett Tóth
István, aki 20 éve a gimnázium
tanára. A beszélgetést vezeti:
Szarvas Rita. Közremûködik:
Szabó István lantmûvész, a
Vagantes Együttes tagja.

KÉNYEZTETÕ
ÚJDONSÁGOK
a Surányi
Cukrászdában!
2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

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

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK 2011. júniustól augusztusig
1. Kincskeresõ napközis tábor
2. Iskola-elõkészítõ napközis tábor
3. Tanulásmódszertan nyári délelõttön

6-14 éves
5-7 éves
10-18 éves

ÚJDONSÁG:

5 nap 25 ezer Ft
5 nap 25 ezer Ft
5 nap 20 ezer Ft

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

Hétfõtõl péntekig minden nap reggel 8 óra. A programok 16 óráig tartanak. Napi két
étkezést, ebédet és uzsonnát kapnak a gyerekek. Utazás külön busszal.
1. hét júni. 27– júli. 1. • 2. hét júli. 11– 15. • 3. hét aug. 15– 19.

Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat mindkét
üzletünkben:

Rózsa u. 2. (26) 313-942,
Kálvária utca 49. szám alatt (26) 303-109
a

és a

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

www.suranyi-cukraszat.hu
suranyi@suranyi-cukraszat.hu
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Trabant a Fõ téren
Nem mindennapi élmény adatott
meg annak, aki április 28-án
délután a Fõ térre ment. A Képtár
eddig üres ablakai kirakattá
varázsolódtak, amelyeket nem is
akármilyen áruval töltöttek meg.
A szódásszifon, a lemezjátszó, a
bakelit hanglemez, a Terta
magnó, a narancsszínû NDK habverõ, a csatos Bambis üveg, az
Orion televízió, az elektromos
ruhakefe, a gumilapátos ventillátor, a mikrofon, a gitár, az
alumínium
dobozba
rejtett
kávéfõzõkészlet,
a
Szokol
kisrádió és a szekrényméretû
világvevõ rádió láttán szinte még
fel sem ocsúdott meglepetésébõl,
amikor egy szebb napokat látott
drapp Trabant gördült be a térre.
Utasai, dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton megyei múzeumigazgató
és Jánossy Lajos író voltak. Õk a
Képtár a Szabó család Szentendrén – Szentendre a Kádár-korban címû kiállításának megnyitóiként érkeztek ide.
„Vannak benne kockás részek,
vannak benne csíkos részek” –
énekelte valaha errõl a korról
feLugossy László, népszerû nevén
Laca a Bizottság együttes tagjaként. És valóban, ilyen furcsa
világ volt Magyarországon a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek-

Jánossy Lajos író megnyitja a kiállítást,
mellette dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató

ben, amelyet röviden a Kádár-kornak szoktunk nevezni. Amely
után sokan sóvárognak utólag – a
viszonylagos jólét, az egzisztenciális- és közbiztonság miatt. A
hetente jelentkezõ hallatlanul
népszerû rádiós sorozat, a Szabó
család volt ezeknek az éveknek a
modellértékû adása. A család tagjai is ellátogattak 1966-ban
Szentendrére, a kor kirakatvárosába. Ez adta Kende Tamásnak és Száva Borbálának, a

A Szentendrei Waldorf Óvoda szívesen fogadja
érdeklõdõ családok jelentkezését, már
a 2010/11-es tanévben is!
Tel.: 06-20-448-3495, 06-20-379-6670, 06-20-537 1241
Cím: Szentendre, Jobbágy utca 1.

GÉPÍRÁSOKTATÁS
Intenzív gépírásoktatást szervez
a Nyitott Kör Egyesület, Szentendrén
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium,
számítástechnika terem
Idõpont: 2011.

július 4–12-ig

(minden hétköznap 15:00-16:30
valamint 16:30-18:00)

A képzés támogatott költségvetésû, ezért
várhatóan díjmentes lesz!
Jelentkezni 14 éves kortól lehet!
Kérjük részvételi szándékát május 20-ig jelezze, az alábbi elérhetõségeken:
Bálint Bernadett: 70/413-0913 • szervezes@nyitottkor.hu

kiállítás kurátorainak az ötletet,
hogy korabeli tárgyakkal, enteriõrökkel,
dokumentumokkal,
fényképekkel, film-és hangbejátszásokkal próbálják meg –
rengeteg ötlettel – bemutatni,
hogyan nézett ki a város ebben az
idõben. Azt, hogy milyen fontos
társadalmi
és
kulturális
események játszódtak le itt,
milyen volt az akkoriban épült
lakótelep lakásának nappalija,
milyen tárgyak vették körül az itt
lakókat. Hónapokig gyûjtötték az
anyagot mindezek bemutatására,
amelyhez szentendrei családok is
kölcsön adták féltve õrzött tárgyaikat, fotóikat.
Ez a remek retro-kiállítás vélhetõen mindenkinek nagy élmény
lesz. A középkorúaknak emlékek
felidézésére, újraélésére ad alkalmat, a fiataloknak pedig, akik
nem éltek még ekkor, megismerhetik általa, milyen is volt
szüleik, nagyszüleik világa.
A kiállítás megnyitása után a
közönség stílszerûen egy pohár
Traubi szóda vagy meggy Márka
mellett fedezhette fel akár önmagát a régi fotókon, nosztalgiázhatott a múlton és beszélgethetett a jelenrõl.
A kiállítás július 10-ig látogatható.
RAPPAI ZSUZSA

A Vujicsics Tihamér
Zeneiskola programjai
2011. május 7. szombat
(várhatóan 10-19 óra között)
CEMBALISSIMO
A II. Nemzetközi Csembalófesztivál
keretében rendezik meg a Bach és
kortársai – barokk billentyûs zene és
tánc címmel hangversennyel
összekötött ötórás továbbképzést,
melynek programja: elõadások, tánctanítás, vetítés, kottabemutató- és
vásár, konzultációs- és hangszerkipróbálási lehetõség, kora esti hangverseny
Elõadók: Horváth Anikó, a Liszt
Ferenc Zeneakadémia tanára, Széll
Rita, a Liszt Ferenc Zeneakadémia
tanára, Csizmadia Angelika, a szentendrei Vujicsics Tihamér AMI tanára
Várható részvételi költség: 8000 Ft,
amely tartalmazza: a képzés díját, a
belépõt az esti koncertre, és az igazolást a képzésen való részvételrõl.
A hangverseny szólistája:
Spányi Miklós csembalómûvész
A koncert 18 órakor kezdõdik,
mûsoron J. S. Bach, C. Ph. E. Bach,
Nicolas Séjan mûvei
Belépõ: 1000 Ft,
nyugdíjas/diák: 600 Ft.
További információk: 06-26/310-024,
06-70/339-7202

Szentendrei
Dobbanások 2011
május 7. szombat
Dunaparti Mûvelõdési Ház
Duna-korzó 11/A
www.kekvolgy.hu
10:00 Kékvölgy Zenei Mûhely
bemutatója (zongora,
fuvola, cselló, trombita
tanszak)
11:00 Égzengõ együttes
(Sopron)
12:00 Magonc együttes (Óbudai Waldorf Iskola
Népzenei együttes )
táncházzal
13:00 Damned (szentendrei
fiatal zenekar)
13:00 Ebédszünet
14:00 Kékvölgy Zenei Mûhely
bemutatója
15:00 Besh-o-drom (népzenei
ihletésû „világzene”)
16:00 Méhek – Méhes Csaba
és Hargitai Gábor
mûsora
17:00 Puszi együttes
18:00 Yes-Yes Matza zenekar
19:00 Áldás & Átok együttes
20:00 Sajnosbatár zenekar
21:00 efZámbó Happy Dead
Band
22:30 Apollogika zenekar
A szervezõk a teljes bevételt
a Kékvölgy Zenei Mûhely
hangszerkészletének
bõvítésére fordítják

„Az üveg nyelvén...”
A Polgármesteri Galérián
(Városház tér 3.) Smetana
Ágnes üvegmûvész kiállítása
megtekinthetõ május 26-ig,
a hivatal ügyfélfogadási idejében

Szentendre Szalon
Május 12-én, csütörtökön
18 órakor Szini István, városunk utolsó tanácselnöke tart
elõadást Szentendre anno...
címmel a Szentendre Szalon
következõ rendezvényén a
Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.) Szántó
Piroska-termében. Az est
háziasszonya szalonteával
várja a vendégeket.
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HIRDETÉS
ÁLLAT
Pumi kiskutyák eladók gyõztes
szülõktõl. Tel. 06-70-315-8784, (26)
303-091, este. ww.pattogopumi.hu.

ÁLLÁS
Bioboltba részmunkaidõs eladót
keresek. Tel. 06-20-971-3779.
Szentendrén iskolatitkár-pénztárost
keresünk. Elvárások: érettségi, biztos számítógép-kezelõi tudás
(Word, Excel, Internet), jármûvezetõi engedély.
Önéletrajzot, motivációs levelet a
tanmat@freemail.hu címre várom.
Tel. 06-70-558-6059.

ÁLLÁST KERES
Háztartásbeli munkát, gyermekfelügyeletet vállal 56 éves, leinformálható nõ.
Tel. (26) 317-753, 06-20-479-5746.
Gyermekéért iskola után érte
megyek Szentendre területén,
délután felügyelem, különórára kocsival viszem-hozom. Egyeztetés,
részletek: 06-20-320-9247.
Gyermekfelügyeletet vállalok
délelõtt. Tel. 06-20-921-7341.
Lakástakarítás-vasalás gyakorlattal,
referenciával. Tel. 06-20-391-1373.

EGÉSZSÉG
Gyógymasszõr házhoz megy!
Többféle masszázs technikával,
személyre szabottan. Tel. 06-20240-3300.
Csontkinövések (sarkantyú),
Achilles-ín körüli fájdalmak,
teniszkönyök, illetve egyéb
mozgásszervi problémák kezelésére
új orvosi módszer a lökéshullámterápia. Szív- és hasi ultrahangvizsgálat beutaló nélkül, rövid
határidõvel. Információ és bejelentkezés: 06-1-388-9406, 06-1-3886077 vagy www.dolomit-med.hu.

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén 55 négyzetméteres
lakás kiadó. 60 ezer Ft + rezsi + 2
havi kaució. Tel. 06-20-233-3705.
Izbégen 72 nm-es, új építésû lakás
kulturált környezetben kiadó. Az
udvaron gépkocsi-parkoló. Tel. 0630-971-6300.

Füzesparkban kétszobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-4259665.
Bútorozott albérleti szoba férfinak
kiadó. Tel. (26) 310-675, este.
Szentendrén, 2 szobás, bútorozott
lakás kiadó. Tel. 06-20-537-4193.
Olcsó lakás, alacsony rezsivel gyermektelen párnak, esetleg nõnek
kiadó. Tel. 06-70-367-2645.
Szentendrén panorámás, 140 nmes családi ház (két lakószint, garázs, kert) csendes helyen, jó
közlekedéssel hosszú távra kiadó.
Tel. 06-20-297-6582.
Kiadó hangulatos, különálló kislakás
terasszal, kertes házban, reális
áron. Tel. 06-20-322-4807.
Szentendrén, a Püspökmajorlakótelepen 2 szobás lakás hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-248-4274.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Kiadó Szentendrén Hév-közeli, 78
nm-es, amerikai konyhás, gépesített, két hálószobás, újszerû lakás,
udvaron gépkocsi-parkoló. Tel. 0630-242-8486.
Szentendre belvárosában stúdiólakás egy fõ részére kiadó. Tel. 0620-250-1638.
Pomázon, a Hév-állomáshoz közeli
lakóparkban 2 szobás lakás
igényesnek kiadó. Tel. 06-70-3842714.

Eladó lakásokat, építési telkeket és
családi házakat keresek. Tel. 06-30876-7934.
Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával,
2 generációs lakóház 35 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 06-30299-0376.
Eladó 69 nm-es. I. emeleti, egyedi
fûtésû, gyönyörûen felújított lakás a
Dózsa György úton. Irányár: 14,5
millió Ft. Tel. (26) 316-553, 06-20972-1928.
Szentendrén felújítást igénylõ,
masszív, emeletes ház 1200
nm-es udvarral, telekáron, 22
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.
Tahiban 120 nm-es ház (+ 120 nmes tetõtér elõkészítve), 120 nm-es
szuterénnel (vállalkozásra is alkalmas) eladó vagy elcserélhetõ
kisebb házra, lakásra. Ára: 26 millió
Ft. Tel. (26) 385-387.
Új építésû, 82 nm-es ház
Szentendrén, a Skanzennél eladó
33 millió Ft-ért. Tel. 06-20-9355129.
Szentendrén társasházi, 30 nmes, egyszobás, komfortos lakás
6 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.
Szentendrén, csendes helyen, jó
közlekedéssel 186 nm-es, két
lakószintes, beépített tetõteres,
felújított ház eladó. Tel. 06-20-3996416.
Építési telek már 4 millió Ft-tól
kaphatók. Tel. 06-30-299-0376.

Sztaravodai úton 2,5 szobás lakás
kiadó. 70 000 Ft. Tel . 06-70-3895275.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén az angol házak
egyikében 61 nm-es 2,5 szobás,
világos, erkélyes 2. emeleti
panorámás lakás eladó. Irányár
13,5 M Ft. Tel. 06-30-451-6303
Szentendrén, a Vasvárilakótelepen magasföldszinti, 72
nm-es, 1+2 félszobás, 6 lakásos társasházban lakás eladó.
Irányár: 18,9 millió Ft. Tel. 0620-263-5001.
Füzesparkban kétszobás, erkélyes
lakás eladó 13,5 millió Ft-ért. Tel.
06-30-876-7934,
www.ingatlanma.eu.

OKTATÁS
Matematika-, fizikatanítást, pótvizsgára felkészítést, a következõ
tanévre való elõkészítést vállalok
általános, közép-és fõiskolai szinten. Házhoz megyek. Tel. 06-30347-8843.

Olasztanítást vállalok. Tel. 06-20921-7341.
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

Szombatonként 9-12 óráig
Jelentkezés telefonon:
06 30 4999 381

Dunakanyar Magániskola
2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
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Angoloktatás felsõfokig. Tel. 06-70258-5712.
Angol nyelvtanfolyamok,
magánórák, nyelvvizsgafelkészítés (TELC, ECL, EURO
stb.), üzleti angol.
Tel. 06-70-527-3879,
cseri12@hotmail.com.
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, 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, 06-30-319-9634

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 gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-2418999.
KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

TÁRSKERESÕ
TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZDÕKNEK A DUNAKANYARBAN! www.újrakezdés.hu, 0620-823-2025.

SZOLGÁLTATÁS
ÜZLET
Arcfestést és dekorációs falfestést
vállalok. Tel. 06-20-518-4505,
dekorfestes.lapunk.hu.
Külsõ hõszigetelés (dryvitozás)
5200 Ft/nm anyaggal (10 cm-es
lappal) mûanyag vakolattal. Tel. 0620-988-9439.
Ruhajavítás, függönyvarrás, átalakítás, zipzár-csere Szentendrén, a
Vasvári Patika mellett: Sas utca
8/B. Csak telefonos egyeztetésre.
Tel. 06-20-311-5542.
Lakásátalakítás, burkolás, kõmûves
munkák, festés, víz-fûtés, parkettázás. Tel. 06-20-669-5151.
Võfély. Tel. 06-70-527-3879.

Life Skills English. Az angol nyelv
használata a mindennapi helyzetekben. Üzleti angol fejlesztése. Angol
állásinterjúra való felkészítés.
Tolmácsolás, fordítás. Tel. 06-70392-5979.

Leendõ elsõsök játékos
felkészítése az iskolakezdésre
Figyelemfejlesztés, jelismeret
és írásmozgás tréning rengeteg
sikerélménnyel

ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ
SZOMBATON

elõkészítõ rajz és grafika szakra
14.45–16.15 (2 tanóra), 2000
Ft/alkalom. Tel. (26) 301-237, 0630-319-9634.

Villany, víz-gáz, fûtés, festés,
parkettázás, burkolás,
szigetelés, tetõfedés, kõmûves
munka, takarítás. Tervezés,
generálkivitelezés. Cristian
Covrig, 06-70-524-0162, 06-30304-0821,
f.martinez.cristian@gmail.com.
Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.

Raktárnak vagy mûhelynek való
helyiségek kiadók Szentendrén, az
Anna utcában. Ipari áram, akna van.
Tel. 06-20-988-9439.
A szentendrei Metál üzletházban 20
nm-es üzlethelyiségek, irodák
kiadók. 60 ezer Ft+áfa
(rezsivel)/hó. Tel. 06-70-381-0341.
Kiadó üzlethelyiségek Szentendre szívében! A Görög utcában két 30 nm-es üzlethelyiség
+ pincetároló kiadó. Ugyanott
kerthelyiség és hozzá kapcsolódó reprezentatív pincehelyiség
70 nm (volt népi borpince
bemutatótér) üzleti vállalkozásra kivehetõ. Érdeklõdni csak
személyesen a Pátriárka u. 5.
szám alatt munkaidõben, 9-15
óra között. Idõpont-egyeztetés:
(26) 314-457.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319957.
Szentendrén, forgalmas helyen, a
Kossuth Lajos utcában 20 nm-es
üzlet kiadó. Tel. 06-20-983-5166.

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
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

PROGRAM

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

MOZIMÛSOR
 május 6. péntek
17:00 BOSZORKÁNYSZOMBAT (84’) kn.
mesefilm
18:30 HAJSZÁL HÍJÁN ÚRIEMBER (105’)
kh.:16 abszurdba hajló jó kis komédia
20:15 A HARCOS (115’) kh.:16 szókimondó,
humorral átszõtt megrázó történet

 május 7. szombat
15:00 RANGO (107’) kh.: 12 egy bátortalan
kaméleonról
17:00 GYERMEKEK A NAGYVILÁGBAN
SOROZAT: GETTOMILLIOMOS (kt.) kh.:12
17:00 SUTKAI BAJNOKOK (79’) kh.:12,
Sutkáról, mely a cigányok nem hivatalos
fõvárosa
19:00 A HARCOS (115’) kh.:16 szókimondó,
humorral átszõtt megrázó történet
20:55 KELLÉKFELESÉG (117’) kh.:12

 május 8. vasárnap
15:00 RANGO (107’) kh.: 12 egy bátortalan
kaméleonról
17:00 BOSZORKÁNYSZOMBAT (84’) kn.
mesefilm
18:30 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET
(82’) kh.:12 – egy lelket melengetõ történet
20:00 A HARCOS (115’) kh.:16 szókimondó,
humorral átszõtt megrázó történet

18.30 MÛVÉSZSORSOK SOROZAT:
MINDHALÁLIG ZENE (118’) kh.:16 fõszerepben: Roy Scheider
18:30 ANGOL KLUB
21:45 HAJSZÁL HÍJÁN ÚRIEMBER (105’)
kh.:16 abszurdba hajló jó kis komédia

 május 11. szerda
17:00 YODOK STORIES – MESÉL A LÁGER
(83’) BA
18:30 KELLÉKFELESÉG (117’) kh.:12 fõszerepben:Adam Sandler és Jennifer Aniston
20:30 WOMB-MÉH (107’) kh.:18 a nyitott,
befogadó nézõk filmje

 május 12. csütörtök
17:00 SZERELMEK HÁZA (102’) kh.:16
válás finn módra
18.30 HÖLGYSTAFÉTA – meghívott
vendégünk: Horváth Judit pszichológus
18:45 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM (120’)
kh.:12 Jíri Menzel romantikus vígjátéka
20:45 127 ÓRA (94’) kh.:16 – egy
hegymászó igaz története- életrajz film

 május 13. péntek
15:15 HOPP (101’) kn. - mese Fredrõl, aki
átveszi a húsvéti nyuszi helyét
17:00 SÁRKÁNYVADÁSZOK (80’) kh.:12 mese a sárkányvadászokról
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK - Halmos Béla
népzene történeti sorozata
18:20 PRECIOUS - A BOLDOGSÁG ÁRA
(109’) kh.:16 (Oscar díj-2010.)
20:09 ÉBREDJ VELÜNK (107’) kh.:12
21:59 WOMB-MÉH (107’) kh.:18 a nyitott,
befogadó nézõk filmje

 május 9. hétfõ

 május 14. szombat

16:30 BABUSGATÓ – Lázár Enikõvel
17:00 SÁRKÁNYVADÁSZOK (80’) kh.:12
mese a sárkányvadászokról
18:20 HAJSZÁL HÍJÁN ÚRIEMBER (105’)
kh.:16 abszurdba hajló jó kis komédia
20:10 KELLÉKFELESÉG (117’) kh.:12

15:00 HOPP (101’) kn. - mese Fredrõl, aki
átveszi a húsvéti nyuszi helyét
17:00 GYERMEKEK A NAGYVILÁGBAN
SOROZAT: GOLYÓ (88’) kh:12
17.00 PRECIOUS - A BOLDOGSÁG ÁRA
(109’) kh.:16 (Oscar díj-2010.)
19:00 ÉBREDJ VELÜNK (107’) kh.:12
20:50 SZERELMEK HÁZA (102’) kh.: 16
válás finn módra

 május 10. kedd
17:00 SUTKAI BAJNOKOK (79’) kh.:12

Elõadás

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

Május 6. péntek 18 óra
A KÁDÁR-RENDSZER BELÜGYI
SZERVEZETE
Dr. Szekér Nóra történész elõadása
Május 13. péntek 18 óra
ÕSI TÖRTÉNELMI
HAGYOMÁNYUNK
Varga Tibor elõadása
Szentendrei Kolping
Család Egyesület
Kolping Ház
Május 21. szombat, 16 óra
ÕSTÖRTÉNETÜNK
Prof. dr. Kiszely István biológus, antropológus, az Einstein Tudományos Akadémia (USA) tagja és kitüntettje elõadása

KIÁLLÍTÁS
Szentendrei Képtár Fõ tér 2-5.
A SZABÓ CSALÁD
SZENTENDRÉN
Szentendre a Kádár-korban
Megtekinthetõ július 10-ig
Szerb Egyházi Múzeum
(volt Ferenczy Múzeum) Fõ tér 6.
A BOGYANI KOLOSTOR FALKÉPMÁSOLATAI A MATICA SRPSKA
GALÉRIA GYÛJTEMÉNYÉBÕL
Megtekinthetõ novemberig
Vajda Lajos Stúdió Péter-Pál u. 6.
IMREH TIBOR (1952-2010)
FESTÕMÛVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 15-ig, pénteken
14-17, szombaton és vasárnap 11-17
óráig

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Bolgár György a Szamosban
Nem várt érdeklõdés kísérte Bolgár György beszélgetõ mûsorát a
Szamos Cukrászdában, melyet a Szentendrei Szocialisták szerveztek
április 15-én a Klubrádió Kör elsõ rendezvényeként.
A Klimt-terem zsúfolásig megtelt hallgatósággal, mikor este hét óra
tájban megérkezett a Klub Rádió népszerû mûsorvezetõje, akit Szabó
Imre, az est házigazdája méltatott pár szóban az összegyûlteknek.
Kérdések és vélemények szûnni nem akaró sokaságát vitatták meg a
résztvevõk
késõ
estébe
nyúlóan. Az újságíró vendég
szó szerint és átvitt értelemben is jól állta a baráti
beszélgetés során felmerülõ
témákat, sajnos volt mit. Az
est végén megjelent könyvét
dedikálta a hallgatóságnak.
A kiválóan sikerült rendezvényt folytatjuk. Terveink
szerint két havonta tartjuk
baráti beszélgetõs összejövetelünket a Szamos Cukrászdában. A Klubrádió Kör
következõ rendezvényére,
június 3-án, pénteken 18
órakor kerül sor, melynek
meghívott vendég Kuncze
Gábor.
Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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SPORT

Duna-parti vízi sportnap

Húsvéti sporthírek

MÁJUS 14-ÉN A HAJÓÁLLOMÁS MELLETTI
CSÓNAKHÁZBAN

SAKK, KÉZILABDA, FUTBALL

Program:
9.15 Megnyitó – köszöntõt mond: dr. Török Balázs alpolgármester
Majd kajakok és kenuk kipróbálása, vízitúra, családi
evezés;

Speed Stacks – Sport Poha-Rak bemutatója, kipróbálása
és idõmérõ verseny;
Ergométeres (evezõspad) bemutató és idõmérõ verseny;
Ebéd (a programon résztvevõknek ingyenes)
Aszfaltrajzverseny és játszóház gyerekeknek
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

A Szentendre VSE délelõtti
„gentleman” edzéseket hirdet
elsõsorban erõnléti jelleggel
azok részére,
akik kerülnék a full-kontaktot,
mégis kemény melóra vágynak
Érdeklõdni a 06-70 215 7420 telefonon lehet
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Április 23. szombat, Budakalászi
Faluház
Befejezõdött a Vadkacsa sakkverseny
sorozat. A tíz fordulóból álló sorozat
eredményhirdetéséig az utolsó partikat
néztem a versenyzõk szüleibõl álló,
mintegy harmincfõs szurkolói gárdával
együtt. Itt a szurkolás némán, csak
arcjátékkal történik – fejcsóválással,
mosollyal, plafonnézéssel (Hogy léphet
ilyet? Mindjárt leszakad a plafon! –
jelenti ez a nézés).
A fiatal korosztály (óvodásoktól ifi korcsoportig ) eredményhirdetése valamivel a déli tizenkettõ után kezdõdött és a
sok díj – kupa, oklevél, emléklap,
ajándék – szinte teljesen elborított egy
nagy asztalt. Így mire az asztal kiürült,
majdnem egy óra volt már. A felnõttek
versenyének utolsó percei tartottak
ekkor.
Valamivel kettõ elõtt búcsúztam el
Tusák József sakktanártól, a fõszervezõtõl, aki elmondta, hogy õ öt iskolában
és egy óvodában készítette fel ezeket a
srácokat a versenyekre, Guba Miklós
edzõ a DMH-ban és Pesten oktat szakkörökben, Nizák András a pomáziakat
edzi, Sormási Péter Budakalászon és
Csobánkán, Túróczy Csaba Tahitótfaluban és Leányfalun iskolákban és
óvodákban irányítják a sakk-életet. A
fiatal, leendõ sakkmesterek az õ védõszárnyaik alatt készültek a sorozatra.
A fiatalok eredményei
Óvodások: 1. Sági Ádám, 2. Saracco
Alessandro, 3. Szeibert Dominik
Iskolások „B” leány: 1. Kovács Judit 2.
Lackó Hanga
„B” fiú: 1. Füredi Erik, 2. Magyari
Gáspár, 3. Lackó Örs
„C” fiú: 1. Pásztor Dániel, 2. Kisdi
Gellért, 3. Juhász Ádám
Az abszolút verseny gyõztese – és aki
elnyerte a kupát: Kovács Judit, 2.
Pásztor Dániel, 3. Kisdi Gellért.
A felnõttek versenyére Angliából,
Mosonmagyaróvárról, Szentendrérõl,
Budakalászról és Leányfaluból jöttek
sakkozók tízen.

A felnõttek versenyének eredménye: 1.
Szabó Levente (Szentendre) 2. Tóth
István (Budakalász) 3. Túróczy Balázs
(Szentendre)
Húsvét lévén nem vándoroltam kézilabda-mérkõzésrõl futballmeccsekre és
vissza, hanem utánajártam, hogy a
bajnokságok hajrájában hol állnak
városunk kézilabda és labdarúgó csapatai és a környékbeli focicsapatok.
Íme, ezeket tudtam elõbányászni a
csapatokról:
A Szentendrei Nõi Kézilabda Egylet az
NB/I/B. Nyugati csoportjában a 7.
helyen áll, következõ hazai meccseit a
PEAC és a Tolna ellen játssza a Móricz
csarnokban. (május 8-án és 22-én).
Férfi kézilabda csapataink helyzete: az
OSB II. rájátszásban a fiúk a 3. helyen
állnak. Az ificsapat 10., míg a felnõtt
csapat a 7. az NB/I.B. Nyugati csoportjában. Két idegenbeli meccs után az
utolsó hazait a Rinyamenti KC ellen
játsszák a Móriczban (május 22.).

Végül környékünk labdarúgó csapatainak helyzetét néztem meg:
Pest megye I. osztály/B-ben játszik
Budakalász – és a 6. helyen áll. Pomáz
ICO a 8., Dunabogdány a 13.,
Tahitótfalu a 14.
Pest megye II. osztályában küzd
Visegrád – õk az 5. helyet foglalják el,
õket követi a szigetmonostori Szigetgyöngye SE a 6. helyen és Leányfalu a
9. helyen.
Pest megye III. osztály Nyugati csoportjában játszik és elõkelõ helyen áll a
pilisszentkereszti PILE 4. helyével. Itt
Pilisszentlászló a 6., a Sze-Fi Szentendre a 9., és a Pomáz ICO II. a 10. hely
birtokosa.
Érdekesebb mérkõzések ezekben a
bajnokságokban:
május 7.: Budakalász – Isaszeg
május 8.: PILE – Pilisszántó; LeányfaluNagykovácsi; Dunabogdány – Mogyoród.
GERLAI PÉTER

