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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 
T-HOME hibabejelentés 1412

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

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.
felelôs kiadó: 

Kolti Helga igazgató

Szerkesztôség: 
Szentendre és Vidéke hetilap 
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LOMTALANÍTÁS
ALKALMI HÁZTARTÁSI HULLADÉK

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)

Kérjük, hogy a lomot legkésõbb az ütemtervnek
megfelelõen, szombaton 9.00 óráig helyezzék ki. 
A késve kihelyezett lomot nem áll módunkban össze-
gyûjteni.

További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026

POLGÁRMESTERI HIVATAL
VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA

EGY HÉT MÁTYÁS KIRÁLY 
UDVARÁNAK HANGULATÁBAN

Mûvészeti alkotótábor 6-14 éves korig
Idõpontok: június 27-július 1., július 4-8. 
Barcsay Jenõ Általános Iskola színházterme,
Kálvária út 18. 

Gyere el Te is a Bonbon Matiné nyári táborá-
ba, éld át Mátyás király udvarának hétköznap-
jait, ünnepeit, hallgasd élõben muzsikáját,
építs lovagvárat, készíts ruhát, fûzz gyöngyöt,
ismerd meg a kor színeit, tárgyait, bábozz, írj
mesét és add elõ tapasztalt mûvésztanárok
vezetésével!

Vegyél részt egy visegrádi kiránduláson: királyi
palota, történelmi játszóház, fegyverbemutató
a Szent György Lovagrenddel, evés-ivás,
íjászat a Mogyoróhegyen.

A tábor költsége 28 000 Ft (testvéreknek
kedvezmény) teljes ellátással: háromszori
étkezés, kézmûves foglalkozások anyagkölt-
sége, buszköltség és belépõk Visegrádon

Jelentkezés: Morvai Zsuzsa,
morvai.zsuzsa@gmail.com, 06-30-237-9942
További információ: www.bonbonmatine.hu

Május 26. (csütörtök)
09.00 Testületi anyagok egyeztetése
11.00 Szentendrei Alkotómûvészeti 

Plattform megbeszélése
17.00 Rotary Club elõadás

VÁR A VÍZITÁBOR!
Ha a nyári szünetedet szeretnéd vízparton,
sportolással, jó társaságban tölteni, akkor
szeretettel várunk vízi és kalandsport tábo-
rainkba, ahol igazi tábori hangulatban
(tábortûz, sátrazás, bográcsozás) lehet
részed.

Táborozási lehetõségeink  2011-ben:               
NYÁRI VÍZI KALANDSPORT
TÁBOROK – SZENTENDRÉN

Gyerekeknek  táborozási lehetõség (7 éves
kortól) Szentendrén a Duna-parton, melyet
ajánlunk azoknak a  gyerekeknek,  akik
szeretik a vizet, szeretnének biztonságos
környezetben és feltételek között megis-
merkedni a vízi élet, a kajakozás – kenuzás, a
kerékpározás és a túrázás alapjaival.
Romantikus környezetben, igényes, élmény-
dús foglalkozások.
Naponta változó programok (úszás, evezés,
kerékpározás, méta, túrázás,asztalitenisz),
teljes ellátással.

Idõpontok: 2011. június 20 – június 24.
(hétfõtõl péntekig )
június 27. - július 1.
július  4. - július 8.
július 25. - július 29.                    
Részvételi díj: Sátorozással, teljes ellátással
23.000 Ft/fõ/hét
Napközi jelleggel (ebéddel és uzsonnával)  

reggel 8.30-tól du. 16.30-ig
17.000 Ft/fõ/hét

Újdonság: a tábori program mellé fakultatí-
van választható intenzív úszás oktatás 
4x1 órában 6.000 Ft/fõ/hét áron!

DUNAI VÁNDORTÚRA 
„GYÕR – SZENTENDRE”

Gyerekeknek, családoknak, 
baráti társaságoknak

A túra jellege: vízi vándortúra, napi 25 - 35
km evezéssel. Könnyen teljesíthetõ, sok
fürdéssel, csorgással, napozással, 4 szem.
túrakenukkal. Gyõr-Gõnyû-Komárom-
Esztergom-Visegrád-Dunabogdány-
Szentendre

Idõpontok: 2011. július 31 – 
augusztus 5.,  (vasárnaptól péntekig) 
Ellátás: teljes (napi háromszori étkezés)
Utazás: Gyõrbe vonattal
Részvételi díj: tanulóknak   25.000 Ft,

felnõtteknek 27.000 Ft, mely
magába foglalja a fent leírtakat. 

ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI: 
30/353-3315 vagy 30/448-9015
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT
EGYESÜLET
www.goliategyesulet.atw.hu
goliatdse@freemail.hu

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 pon-
tosan 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 meg-
valósíthatóak. 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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A polgármester 
programja

Május 20. (péntek)
09.00 Média kabinet ülése
10.00 Erdõ Péter bíboros látogatása

Május 21. (szombat)
09:00 „TeSzedd” hulladékgyûjtõ akció
13.30 Ferences Gimnázium 60 éves

érettségi találkozója
17:00 „Tisztelet Kondor Bélának” kiál-

lítás megnyitó a Mûvésztelepi
Galériában

Május 23. (hétfõ)
14.00 Energia korszerûsítési

megbeszélés

Május 24. (kedd)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
15.30 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

egyeztetés
16.00 Kulturális Kft. ügyvezetõjével

megbeszélés

Május 25. (szerda)
13.00 Nemzeti Fenntartható Fejlõdési

Tanács ülése
15.00 Pro Szentendre Tulajdonosi

Bizottsági ülés
17.00 Ifjúsági koncepció megbeszélése

Dunakanyari turizmus

Szentendre úgy döntött, hogy
Váccal, Visegráddal és a késõb-
biekben csatlakozó Esztergommal
összefogásban indul a térségi tu-
risztikai desztinációs menedzs-
ment pályázaton, az Új Széchenyi
Terv Közép-Magyarországi Opera-
tív Program Helyi és térségi tu-
risztikai desztinációs menedzs-
ment szervezetek létrehozása és
fejlesztése címû pályázati konst-
rukciójában. A térségi turisztikai
élet fellendítését célzó szervezet a
már mûködõ Szentendre és
Térsége TDM Nonprofit Kft. „nagy
testvéreként” lenne felelõs az
egész Dunakanyar idegenforgalmi
jövõjének alakulásáért. 

Támogatják 
a Vujicsicsot
Szentendre támogatja a fenntartót
terhelõ, a bevételeken és a közpon-
ti normatíván felül szükséges
kiadások 50%-ával a Vujicsics
Tihamér Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézményt. E kényszer-
lépésre a zeneiskola további,

magas színvonalú mûködésének
biztosítása érdekében van szük-
ség, mert a fenntartó Pest Megyei
Önkormányzat forrásai nem ele-
gendõek ahhoz, hogy a meglévõ
színvonalon, tanszakok megszün-
tetése vagy emelt tandíj bevezetése
nélkül mûködjön tovább az iskola.
Az együttmûködési megállapodás
2012. augusztus 31-ig szól. 

Fejlesztenék a Postást
Fejlesztésbe fogná Szentendre
városa a Bükkös-patak jobb part-
ja – Duna-korzó – Postás strand –
Duna folyó által határolt gondo-
zatlan területet. A csaknem egy-
befüggõ zöldfelületrõl részletes
adatszolgáltatást kértek a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõségtõl, valamint a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazga-
tóságától, hogy milyen szempon-
tok alapján jelölt a védettség a
konkrét területre vonatkozóan,
valamint, hogy miként lehetne a
lakosság számára jobban hasz-
nálhatóvá tenni a zöld értékek
megõrzése mellett.

Korzóátnevezés

A szentendrei képviselõ-testület a
Rév u. tengelyétõl az Ady E. út
csatlakozásáig tartó Duna-korzó-
szakaszt Korniss Dezsõrõl kívánja
elnevezni. A közterület-elnevezés-
sel kapcsolatban a város kikérte a
Mûvészeti Tanács véleményét, a
jegyzõ pedig elvégzi az okmány-
irodán keresztül a szükséges
dokumentumok cseréjét.

Útban a pavilon

Megállapította a városvezetés,
hogy a Jókai utca és a Dumtsa
Jenõ utca sarkán, a patak partján
álló pavilon akadályozza a város-
rehabilitációs projekt megvaló-
sítását, ezért egyeztetések kez-
dõdtek a program áttervezésérõl
és a támogatási szerzõdés mó-
dosításáról. Csaknem négymillió
forint értékben kisajátításra vételi
ajánlatot is tesznek a tulajdonos
számára a pavilon megvétele
érdekében.                          

B. T.

Új Pro Szentendre-ügyvezetõ
Változás történt a Pro Szentendre Kft. élén. A város nagy volumenû európai
uniós pályázatait és azok kivitelezését intézõ önkormányzati cég
ügyvezetõjének Szabó Zsófiát választotta meg május 12-én a képviselõ-
testület. Az új vezetõ egy évre kapott megbízást, június 1-tõl 2012. május 31-
ig. Tisztségében Bornemisza Miklóst váltja, aki a
továbbiakban is cégnél marad, mint a gátpályázat
projektmenedzsere.

Kolti Helga a Kulturális Kft. élén
Szintén május 12-én döntöttek a képviselõk arról, hogy május 17-tõl 2016. május
16-ig Kolti Helga vezeti a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-t,
próbaideje ez év augusztus 16-ig tart. Az új vezetõ – aki egyben lapunk felelõs
kiadója is – május 17-én váltotta a korábbi megbízott igazgatót, Ivancsics Ilonát.

Hõsök napi megemlékezés
Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel hív min-
denkit a Hõsök napja tiszteletére május 27-én, pén-
teken 18 órakor a Kálvária dombon lévõ II. világ-
háborús hõsi emlékmûnél tartandó megemlékezésre
Ünnepi beszédet mond dr. Török Balázs alpol-
gármester

Közremûködnek Orbán Borbála, a Pikéthy Tibor
Zenemûvészeti Szakközépiskola tanulója, Ferencsák
Mihály fõtörzsõrmester, a MH Központi Kiképzõ
Bázisának Zenekara, vezényel Dalmadi Zoltán õrnagy

Rendõrségi hír
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy hétfõn halálos baleset történt a Bükkös-patak
mellett, a Tiszteletes és Bajcsy utcák keresztezõdése közelében. Információink
szerint egy teherautó elütött egy idõs, közelben lakó férfit, akit mentõhelikopter-
rel szállítottak kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni.

Folytatódik a burkolás
Hétfõn folytatódnak a több mint két hete leállt belvárosi útburkolási munkálatok.
A belváros-rehabilitáció körébe tartozó felújítás késlekedését az okozta, hogy a
beszállított kockakõ nem bizonyult megfelelõ minõségûnek ahhoz a mércéhez
képest, amelyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állított a beruházó számára.
A Pro Szentendre Kft. ezért – a városvezetéssel egyetértésben – két szállítmánnyal
szemben is kifogást támasztott és visszaküldte azokat. Mostanra sikerült jó
minõséget biztosító beszállítót találni, amelyik a hétvégére rendelkezésre bocsát-
ja a folytatáshoz szükséges kockaköveket.
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Pincér, fizetek!

„Hova mentek? Oda?
Oda ne menjetek,
nincs ott semmi. Onnan
jövök.
Mi van? Semmi? 
Hát a semmi az valami? 
Én azt kérdeztem, mi van. 
A semmi az semmi, az nincs. 
A valami az valami, az van. 
És ez nem semmi.” – Besenyõ
Pista bácsi

Vigasztaló szavak nekem, mert
a semmibõl jöttem vissza ide
közétek, a valamibe. Ittam
közel két hétig, reggel, este.
Elmondom, számomra milyen
az ivás.
Csatt – Dirr – Jaj – Csuhaj – 
Puff – Húú!
Aztán ott vagy tök egyedül.
Holdbéli tájakon jössz-mész.
Mindent belep a por. A fény
szûrt, a nap távoli, nincs
árnyékod. Furcsa lényekkel
lehet találkozni. Hely
hiányában nem tudom õket 
részletesen leírni, így annyit
tehetünk, hogy most hunyd le 
a szemed, és gondolj arra,
amitõl a legjobban félsz. Ezt
szorozd meg ezerrel. Kábé róluk
van szó. De ne félj! Eltûnnek,
mert már a mocsár vidékét
járod. Nincs út, csak mocsár. 
A bûz elviselhetetlen,
megszokod, mész tovább.
Süllyedsz. 
Bokáig, térdig, derékig.
Hangokat hallasz, arra 
buzdítanak, gyere, nincs mitõl
tartani, jó hely ez neked. Azt
hallod, minden úgy jó, ahogy
van. Észreveszed, már nyakig
benne vagy.
Minden úgy jó, ahogy van? –
visszhangzik benned.
Elmerülsz, nincs több kérdés,
nincs több válasz. Vége. Ha
nem, akkor a fájdalom enyhül,
tagjaid felmelegednek, tiszta
levegõt szívsz a tüdõdbe, a nap
rád süt, az esõ a te arcodat
mossa tisztára.

Az elmúlt héten elmaradt az
írásom. Ittam. Nem tudtam a
józanodás útján járók örömteli
tapasztalatairól beszélni.
Barátaim! Négy napja nem
iszom. És ez nem semmi!

CS. F.

Harc az illegális szemetelõk ellen
Mint azt a Szentendre és Vidéke elõzõ számában írtuk, megszületett a
rendõrségi feljelentés, továbbá a Szentendre város címzetes jegyzõje is
bekapcsolódott az illegális szemetelõk elleni eljárásban, a megtalált
iratok és fotók alapján. Nem tippeket szeretnénk adni az illetékeseknek
a büntetés meghozatalakor, de mint azt a lelkes hulladékgyûjtõk mon-
dogatták a helyszínen, az elkövetõkkel kellene a továbbiakban azt a
rengeteg elszórt, odahordott szemetet eltakaríttatni! Talán nevelés
szempontjából sem volna haszontalan intézkedés!? Képeink az említett
hulladékgyûjtés alkalmával készültek.

Ingyenes családterápia!

Családjukban felmerülõ nehézségek esetén ne késlekedjenek 
segítséget kérni, mielõtt visszafordíthatatlan események történnének
életükben! Párjukkal, gyermekükkel kapcsolatos problémáik kezelésére
alkalmas lehet a családterápia módszere.

Ingyenes Szülõcsoport!

Olyan szülõpárokat, egyedálló szülõket várunk a csoportba, akiknek
nehézségeik vannak gyermekük nevelésében.

Bejelentkezés: Tiszóczi Enikõ pszichológusnál. Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálat: (26) 312-605; 400-172.

Anyakönyvi hírek 
2011. I. n.év

Gyermekszületés
Januárban 12 kisfiú és 12 kislány,
február: 18 kisfiú és 11 kislány, 
márciusban: 8 kisfiú és 14 kislány
született városunkban.

Házasságkötés
Januárban egy, februárban kettõ, 
márciusban négy házasságkötés volt
Szentendrén.

Szentendrén elhunytak 
és eltemetettek

JANUÁR

Maros Jenõ 88 év
Agamál Lászlóné 77 év
Horváth Attila 68 év
Homor István 88 év
Bukovits Ilona 91 év
Bánhídi Tibor 63 év
Elsik László 73 év
Gruber Ferenc 79 év
Forján László 83 év

FEBRUÁR

Helvingné Kalmár Nagy Ágnes 55 év
Vadász Sándorné 71 év
Sinorós Szabó Buda 73 év
Megyeri József 67 év
Gác Lajosné 98 év
Várhegyi Lajosné 94 év
Zona Jánosné 82 év
Thaly Dezsõné 101 év
Éberling Gábor 67 év
Csonka Kálmán 80 év
Molnár László 77 év
Kónya Árpád 41 év
Tóth Gábor 50 év
Zsigmondi Károlyné 88 év
Grundmann László 60 év

MÁRCIUS

Nikecz Zsigmondné 68 év
Torma László 76 év
Korzistka Vilmosné 63 év
Galambos Zsuzsanna 53 év
Ábrahám Ferenc 60 év
Bányai Józsefné 78 év
Burik Béla 60 év
Kubinszky Istvánné 80 év
Bika Béláné 86 év
Vadász Sándor 75 év
Fonyad Sándorné 62 év
Kimár József 52 év
Szilárik Miklósné 79 év
Nagy Istvánné 83 év
Riesz Ferenc 86 év
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A mi rózsánk
Május 21. a biodiverzitás (a biológiai sok-
féleség) világnapja. A biológiai sokféleség
szép példái a vadrózsák, melyeknek több
tucat, nehezen elkülöníthetõ faja és alfaja
él Magyarországon. Egyikük a híres-neves
szentendrei rózsa (Rosa sancti-andreae),
mely épp' mostanában kezdi bontani
élénk, sötét rózsaszín virágait! Ritkasága
miatt védett! Közterületen bárki meg-
tekintheti a Sztaravodai út elején lévõ
keresztnél, a püspökmajor-lakótelepi „kis posta” közelében lévõ kop-
jafa elõtt és a Vöröskeresztnél, a Kálvária út mentén. Utóbbi helyen a
Püspökmajori-tanösvény kerítésre helyezett tábláján néhány kép és
mondat is várja „a mi rózsánk” iránt érdeklõdõket.

Gyermeknapi rajzfilmünnep a P’Art Moziban

Május utolsó vasárnapján gyermeknapi meglepetéssel várja látogatóit a
szentendrei P’Art Mozi. Az I. Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep
keretén belül, a hivatalos premier elõtt mutatják be a nagy sikerû Bogyó
és Babóca színes, magyar animációs film 13 újabb mesébõl álló, második
részét. Akárcsak az elsõ rész, ez is Bartos Erika mûvébõl készült, és az
Oscar díjra jelölt „Maestro” címû animációs film rendezõjének, M. Tóth
Gézának és Antonin Krizsanicsnak a munkáját dicséri.
A „Kedd stúdió” által kezdeményezett és szervezett – országszerte több
mint 30 helyszínen megrendezésre kerülõ – esemény egyik munka-
társának, a szentendrei kötõdésû Péterfi Dórának különösen kedves az
itteni helyszín, hiszen hosszú évekig élt Szentendrén. A helyi mûvé-

szeti iskolában is-
merkedett a képzõ-
mûvészet különbözõ
területeivel, és több
kiállítása is volt vá-
rosunkban. Elmond-
ta, hogy a Rajzfilm-
ünnepet hagyomány-
teremtõ céllal hívták
életre, és fontosnak
tartják, hogy a ki-

sebb-nagyobb mûvészmozik szervesen kapcsolódjanak az adott város
gyermeknapi rendezvényeihez. A legfiatalabb (3 évestõl) korosztály
megnyerése a mozi és az animációs film számára elsõ lépés a jövõ ge-
nerációnak vizuális nevelése szempontjából. A tiszta, egyszerû színek,
a kedves történetek Pogány Judit mesélésével és az Alma együttes
zenéjével, újabb felejthetetlen élményt ígérnek a Bogyó és Babóca
rajongóknak.
Részletes információ a P’Art Mozi májusi programfüzetének hátlapján
és a http://www.rajzfilmunnep.hu/ oldalon. További információ lapunk
15. oldalán.

KÉP ÉS SZÖVEG: PARASZKAY GYÖRGY

Június 3. péntek 17 óra

Pest Megyei Könyvtár,
Szentendre, Pátriárka u. 7., 
színházterem

Belépõ: 2500 Ft
Támogatási jegyek kaphatóak!

Rákóczi Alapítvány számlaszáma:
10105874-54554745-00000007

Sztárvendég
WOLF KATI
SÖNDÖRGÕ

Mûsor:
• Salsa-bemutató – Bailar-táncklub
• Ír sztepp tánc a szentendrei ír
szteppesek elõadásában,
• Fellépnek az iskola diákjai
Az este folyamán büfé várja 
a vendégeket!

Jótékonysági gála a Rákóczi iskoláért

Városi gyermeknap
Május 27-én délután immár negyedik alka-
lommal, a diákpolgármester-választással ve-
szi kezdetét a városi gyermeknap rendez-
vénysorozata, mely dr. Szántó Csilla kezde-
ményezésére indult, és azóta is õ a rendezvény
fõvédnöke. Minden városi általános iskola
diákközössége szavazással választotta ki a
saját jelöltjét, akik ebben a lapszámban a
város lakói elõtt is bemutatkoznak (10-11.
oldal). 
Programjaikat, elképzeléseiket, rátermett-
ségüket vetélkedõ keretében mutatják be, és a

nap végén az iskolák által delegált elektorok
szavazatai alapján közülük kerül ki városunk
új diákpolgármestere.
Ezen a napon 16 óra 30 perckor a Polgár-
mesteri Galérián megnyílik a gyermeknapi
rajzverseny legjobb alkotásaiból összeállított
kiállítás, és ekkor lesz az idén elõször megren-
dezett irodalmi pályázat eredményhirdetése
is. Mindkét verseny témája Fulco deák és
korának bemutatása volt.

Május 28-án, szombaton 10 órától a Czóbel
parkban a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium rendezésében gyermeknapi

programok sorával várjuk a gyermekeket és
szüleiket. A színpadon az iskolák tanulóinak
mûsorai mellett fellép majd Csepregi Éva is, a
napot pedig a Vujicsics és a Söndörgõ
Együttesek közös koncertje zárja. A színpad
körül pedig ki lehet próbálni az ugráló várat,
csúszdát, tengó- és akadály pályát, lesznek
kézmûves foglalkozások, ügyességi verse-
nyek, és sok egyéb érdekes program mellett
tûzoltóautók bemutatója is várja a részt-
vevõket.

Mindenkit szeretettel várunk!
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Két hónapja járja a várost egy lelkes civil csapat,
akik eredetileg a Tófenék védelmére szerve-
zõdtek Hargitai Katalin nyugdíjas tanárnõ
kezdeményezésére, hogy aláírásokat gyûjtsenek
a jövõ generációinak is élhetõ Szentendréért.
(http://tofenek.hu)
A túlnyomó többség a saját bõrén érzi a város
mûködésével kapcsolatos problémákat és aláírja
a petíciót. Néhányan nem gyõznek hálálkodni,
hogy végre valaki foglalkozik a város zsúfolt-
ságával. Általában azok is megértõen fogadnak
minket, akik valamilyen okból nem vagy nem
teljes mértékben értenek egyet a petíció tartalmá-
val, vagy egyetértenek ugyan, de nem merik
aláírni. És a legtöbben sok sikert kívánnak a
gyûjtéshez, bár nem fûznek sok reményt hozzá,
hogy eredménye is lesz.
Azonban nagyon kevés kivételtõl eltekintve min-
denkinél azt tapasztaltuk, hogy a folyamatban
lévõ településrendezési tervvel kapcsolatban tel-
jes tájékozatlanság uralkodik. Többször elõfor-
dult, hogy valaki a tõle száz méterre fekvõ
telekrõl nem tudta, hogy azt már belterületbe
vonták. Többször elõfordult, hogy maga a kár-
pótlásban részesült telektulajdonos nem tudott
arról, az õ telkét tervezik-e átminõsíteni, és ha
igen, mikor. Sokan pedig még arról sem tudnak,
hogy 2002 óta folyamatban van a településren-
dezési terv készítése, és hogy ebben a város ter-
jeszkedését tervezik. Hiába van fent Szentendre
honlapján rengeteg dokumentáció a rendezési
tervrõl. Egyrészt kevés ember veszi a fáradságot,
hogy a honlapot végigböngéssze, másrészt az itt
található részletes dokumentumok még a szak-
emberek számára is csak hosszas tanulmány-
ozás után válnak érthetõvé. A laikusok számára
is érthetõ rövid összefoglaló nem készült.
Ezt a hiányt kíséreljük meg némileg pótolni a
fejlesztési területeket bemutató áttekintõ tér-
képünkkel. A pirossal jelölt területeken több
mint 600 ezer négyzetméternyi lakóövezet, új
városrészek alakulnának ki, és még ennél is
nagyobb területet érint az új ipari és kereskedel-
mi, valamint sportlétesítmények építése.
A város lakónépessége az 1980 évi 16 ezer fõvel
szemben 2011-re túllépte a 26 ezer fõt. Évrõl
évre nagyobb a közúti forgalom, a zaj, a levegõ-
szennyezés. A közintézményekben egyre na-
gyobb a zsúfoltság, a bölcsõdébe, óvodákba és
iskolákba egyre nehezebb bekerülni. Az infra-
struktúra fejlõdése nem tartott lépést a népesség
növekedésével. A város népessége a jelenlegi
építési szabályozások mellett is elérheti a 30-32
ezer fõt, ha folytatódik a népességvándorlás
jelenlegi folyamata.
A területi terjeszkedés támogatói fõleg azzal
érvelnek, hogy nagyon sok szentendrei család
van, akik a kárpótlásba kapott földjeiken sze-
retnének a gyermekeiknek házat építeni. Ezt a
szempontot megértjük és támogatjuk. Azonban a
város terjeszkedésének számos egyéb, a tár-
sadalmat, a gazdaságot és a környezetet jelentõs
mértékben befolyásoló hatása is van.
Társadalmi szinten teljesen értelmetlen pazarlás
szántóföldek közmûvesítésére költeni a pénzt,
miközben a már közmûvesített területeken ezer-
szám találni eladó ingatlanokat. A közmûveknek
nem csak az építése kerül pénzbe. Az üzemel-
tetésük is gazdaságtalanabb, ha nagyobb

területet hálóznak be, fajlagosan kisebb forga-
lommal.
A fenntartható fejlõdés alapelveivel is ellentétes,
ha újabb területeket rabolunk el a természettõl
és a mezõgazdaságtól. A fejlesztendõ területek
egy része a Pomázi-sík mélyen fekvõ területeit
érinti, ami nem csak felbecsülhetetlen értékû
vizes élõhelyek elvesztésével és a feltöltések
magas költségével jár, de a Tófenék víztározó
kapacitásának csökkenése is komolyabb hidroló-
giai vizsgálatot érdemelne. A Bükkös-patak
árterületén is beépítésre és feltöltésre kerülnének
olyan területek, amelyek egyébként záportározók
kialakítására volnának alkalmasak, hogy az
utóbbi években egyre gyakoribb és hevesebb
nyári záporok idején visszatartsák a patak vizét
és csökkentsék a Belváros veszélyeztetettségét.
A nagy bevásárlóközpontokról már bebizo-
nyosodott, hogy csak látszólag teremtenek több
munkahelyet és adóbevételt, társadalmi szinten
nézve a kisboltok megszûnése és a kevés hazai
termék forgalmazása révén a munkanélküliség
növeléséhez járulnak hozzá. Nem véletlen, hogy
kormányszinten is napirenden van az 500 m2-nél
nagyobb bevásárlóközpontok visszaszorítása.
Az ingatlanpiaci kínálat bõvülése és a zsúfoltság
növekedése az ingatlanok árának csökkenését
vonja maga után. Pontos becslésre senki nem
vállalkozik, de a nagyságrendet jól érzékelteti,
hogy ha a több mint 10.000 belterületi ingatlan
ára átlagosan csupán 1 millió forinttal csökken,
az már 10 milliárd forint értékvesztést jelent
városi szinten.
A képviselõ-testület néhány területet kiemelt a ren-
dezési tervbõl és részben már belterületté nyilvání-
totta õket, részben hamarosan sor kerülhet az
átminõsítésükre. A rendezési terv ilyen felaprózása
azonban megnehezíti a városszerkezet átalakítását,
a központi elhelyezkedésû intézményrendszer de-
centralizálását új városi alközpontokba.

Mindezeknek, a teljesség igénye nélkül felsorolt
szempontoknak az együttes mérlegelésével
lehetne csak felelõsen dönteni arról, hogy
megéri-e ilyen módon és ilyen áron a társadalmi
igazságosság zászlaja alatt többlet-értékhez jut-
tatni pár száz szentendrei családot a kárpótoltak
közül. Miközben ugyancsak pár száz nagyság-
rendûre tehetõ azoknak a szentendrei családok-
nak a száma is, akik a kárpótlási folyamat
visszásságai és információ hiánya miatt olyan
helyen jutottak már csak földhöz, ami alkalmat-
lan lakóterület kialakítására, vagy akiknek
gyenge volt az érdekérvényesítõ képességük ah-
hoz, hogy az õ földjük is a fejlesztendõ területek
közé kerüljön.
Azonban a tisztelt képviselõk a belterületbe
vonásokkal kapcsolatban valamennyi határo-
zatukat úgy hozták meg, hogy soha nem készült
hatástanulmány és költség-haszon elemzés, és
nem is akarnak ilyet készíttetni. Nincsenek
tisztában vele, hogy a belterületbe vonások mi-
lyen hatással lesznek a szentendrei lakosok élet-
minõségére, és milyen anyagi terhet jelentenek a
városra és a lakosokra nézve.
Olyan megoldást szeretnénk, ami valamennyi
szentendrei polgár érdekét figyelembe veszi és
valamennyi kárpótolt szentendrei család szá-
mára egyenlõ esélyt ad. Ezt csakis a nyilvá-
nosság bevonása mellett végzett szakmai
elõkészítés alapján tartjuk lehetségesnek. Nem
kéne sajnálni néhány 10 millió forintot költség-
haszon elemzésre és hatástanulmányra egy
néhány 10 milliárd forint horderejû és a szent-
endrei polgárok életminõségét és életkedvét
alapjaiban befolyásoló döntés elõkészítéséhez.
Ha a más kárán nem sikerült okosodni, legalább
a Vizes Nyolcas példáján okuljunk, mibe kerülhet
a városnak egy nem kellõen elõkészített, mega-
lapozatlan üzleti tervre épülõ beruházás.
Bátorítjuk a szentendrei polgárokat, hogy kérdé-
seikkel és észrevételeikkel keressék fel önkor-
mányzati képviselõjüket, mert úgy látjuk, hogy
az ilyenfajta kapcsolattartás nagyon hiányos és
gyakran maguk a képviselõk sincsenek tisztában
azzal, mit szeretnének a választóik.
És bátorítjuk a szentendrei polgárokat arra is,
hogy alkalmasint menjenek el egy képviselõ-
testületi ülésre, melyek nyilvánosak, és tapasz-
talják meg, milyen a képviselõi munka, milyen
érvek hangzanak el egy-egy téma kapcsán, mert
ezzel meg a polgárok nincsenek tisztában.

Utószó a cikkhez

Ezt a cikket eredetileg a SZEVI április 8-i számá-
ba írtam és annak rendje és módja szerint le is
adtam a hétfõi lapzártáig. Azonban közölték
velem, hogy az önkormányzatot érintõ cikk csak
úgy jelenhet meg a lapban, ha arra az önkor-
mányzat még ugyanabban a lapszámban vála-
szol, és erre akkor nem méltóztattak idõt fordí-
tani.
Az én sajtószabadságomat tehát korlátozták, de
érdekes módon ugyanabban a lapszámban meg-
jelenhetett egy vádaskodásokkal és tévedésekkel
teli riport Hidegkuti Gergely képviselõ úrral
hasonló témában és egy semmitmondó, de
gyûlöletkeltõ hangvételû olvasói levél egy olyan

Meddig nyújtózkodhat a város?
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fórumról, ami kedden este, jóval a hétfõi lapzár-
ta után zajlott.
Elképesztõ, hogy a város szolgálatára feles-
küdött képviselõ pejoratív jelzõkkel (hang-
oskodás, politikai, ál-civil, öncélú) illeti az élet-
minõségük romlása ellen küzdõ városlakókat.
Annál is inkább elképesztõ, mert tõlem, aki a 30
fõs csapatunkból egyedül majd’ 500 emberrel
beszéltem eddig a petíciónk kapcsán, senki nem
vált el ellenségként. Attól a 100 embertõl is,
köztük 5 belterületbe vonásban érintett telektu-
lajdonostól is békében váltam el, akik nem írták
alá a petíciót.
Az elkerülõ útról leírt gondolatok kapcsán úgy
látom, hogy a mérnök úr nem érti, hogy a
tehermentesítõ utat nem lehet kiragadni a város
mûködésének komplex kapcsolatrendszerébõl. A
forgalmi problémákat nem csak útépítéssel lehet
megoldani. A forgalom azért keletkezik, mert az
emberek napi életvitelük során el karnak jutni
bizonyos helyekre. A forgalmat úgy is lehet csök-
kenteni, hogy ezeket a helyeket: óvodát, iskolát,
közintézményeket, üzleteket közelebb viszem a
lakóhelyhez és nem küldök be mindenkit a
belvárosba. Úgy is lehet forgalmat csökkenteni,
ha támogatom az otthon végezhetõ távmunkát.
Az autóforgalmat úgy is lehet csökkenteni, ha
ösztönzöm a kerékpárhasználatot és a tömeg-
közlekedést. Az új útnak nem csak elõnyei,
hanem hátrányai is vannak. A ’tehermentesítõ’
út növeli a város forgalmi terhelését, mert hosz-
szabb útvonalon vezet el ugyanoda. A városból
hozzá vezetõ utak forgalma növekedni fog. Az új
út melletti beépítések további forgalmat fognak
generálni. Akik Budapestre járnak dolgozni, a
11-es útra visszakerülve még nagyobb dugóba
fognak kerülni, mint eddig. Az uralkodó szél-
irány miatt a szennyezett levegõ a város felé fog
áramolni, ha van szél. Mert ha nincs, a Pomázi-
síkon téli szélcsendes idõben köztudottan megül
a szmog, amitõl egészen Budapesten érezhetjük
magunkat. A sík beépítése különösen jó hatással
lesz a szmog növekedésére. A tehermentesítõ
funkció el fog veszni, ha beépítem az út menti
területeket. Teljesen közömbös, hogy mikor
épülne meg az út, mert nem az úton van a hang-
súly, hanem a város terjeszkedésén és a
településszerkezeti terv módosításán. Nem lehet
különválasztani az elkerülõ útra készülõ hatás-
tanulmányt a településfejlesztéstõl, mert a
beépítések forgalmat generálnak az útra és 
viszont, nem lehet teljes értékû hatástanulmányt
készíteni a városrendezési tervre a forgalmi vi-
szonyok elemzése nélkül.
Én az ingatlanokkal nem kívánok foglalkozni,
mert mindenkinek szíve-joga, hogy úgy fektesse
be a pénzét, ahogy akarja. De hitelesebbnek tar-
tottam volna, ha ebben a kérdésben a törvények
betartásáért felelõs jegyzõ nyilatkozik.
És végül szeretném leszögezni, mielõtt a válasz-
cikkben bárki megvádolna azzal, hogy engem az
LMP, a Jobbik, a Balik, a TESZ vagy a marslakók
béreltek fel arra, hogy letámadjam a Fideszt,
hogy nem errõl van szó. Én a rendszerváltozás
óta egészen tavalyig mindig a konzervatívnak
titulált pártok valamelyikére szavaztam és a
Fidesznek az alapeszméit ma is elfogadom.
Néhány képviselõjükben viszont elveszett a
bizalmam (és nem csak az enyém). Talán
érdemes volna elgondolkoznia a tisztelt párt-
tagoknak arról, hogy egy hosszú távú stratégia
keretében mi ilyenkor a teendõ.

KOREN TAMÁS

Komplex és pártatlan gondolkodás
Szentendre közlekedésérõl
Válasz Koren Tamás levelére

Az interneten is megosztott és részben nekem
címzett levelében Koren Tamás azt állította,
hogy a témában írt cikkem tévedéseket és
vádaskodásokat tartalmaz. Ezt az állítását nem
igazolta, sõt pontatlanságokat írt a teher-
mentesítõ úttal kapcsolatban, amelyeket fon-
tosnak tartok a szentendrei lakosság megfelelõ
tájékoztatása érdekében helyreigazítani. Az
állításokat Koren úr cikkébõl szó szerint idézem:
1. tévedés: „A ’tehermentesítõ’ út növeli a város
forgalmi terhelését, mert hosszabb útvonalon
vezet el ugyanoda, mint a mostani úthálózat.” –
Ez elég meredek megállapítás, sajnos az ilyen
téveszmék miatt csúszott sok-sok évet a
Budapestet tehermentesítõ M0-ás és még sok
más hazai települést lélegzetvételhez juttató út
megépítése. Igazából itt mértékegységek ke-
verednek egymással: a hossz és a terhelés külön-
féle dimenziók. Ez az újság nem alkalmas a rész-
letes magyarázatra, de nem is szükséges. Aki
nem hiszi, az próbálja ki, hogy milyen most eljut-
ni Szentendrérõl a hosszabb úton a Liszt Ferenc
repülõtérre, illetve kérdezze meg a szegedieket,
vajon romlott-e a közérzetük, hogy nem a váro-
son dübörögnek át a kamionok.
Aki figyelmesen követte az elmúlt évek, de akár
a legutóbbi hetek településekkel kapcsolatos
híreit, az tudja, hogy tehermentesítõ utak épül-
tek Zalaegerszeg, Salgótarján, Békéscsaba, Vác,
Komárom, Gödöllõ térségében, legutóbb Keszt-
hely, Makó és Várpalota kapcsán olvastunk ilyen
biztató beruházásokról. Jó lenne, ha Szentendre
is, amely mind közül a leginkább szenved az
átmenõ forgalom környezetromboló terheitõl,
csatlakozhatna a sorba. Igaz, más városokban
inkább a tehermentesítõ út érdekében szokás
aláírásokat gyûjteni.
2. tévedés: „úgy látom, hogy a mérnök úr nem
érti, hogy a tehermentesítõ utat nem lehet kira-
gadni a város mûködésének komplex kapcsola-
trendszerébõl” – Ellenkezõleg. Személyesen ter-
jesztettem a testület elé 2007-ben a „Biz-
tonságos város” közlekedési koncepciót, amely
pont a Koren úr által hiányolt komplex keretbe
illeszti be a tehermentesítõ utat. Csak példaként,
a Koren úr által hiányolt helyi munkahelyek,
intézmények megközelítése, további még fon-
tosabb elemekkel együtt szinte szó szerint szere-
pelnek a testület által egyhangúlag elfogadott
programban. Az anyag a www.szentendre.hu
címrõl 2007 óta letölthetõ.
3. tévedés: „nem lehet különválasztani az elke-
rülõ útra készülõ hatástanulmányt a telepü-
lésfejlesztéstõl” – Ellenkezõleg. A képviselõ-
testület a Koren úr cikkében említettekkel ellen-
tétben („A képviselõ-testület néhány területet
kiemelt a rendezési tervbõl”) leállította a további
belterületbe vonásokat, így azok esetében már
nincs ok hatástanulmányok elkészítésére. Mivel
azonban a tehermentesítõ útról a város nem
kíván lemondani, ezért ez esetben kötelezõ, hogy
hatástanulmány készüljön.
4. tévedés: „Elképesztõ, hogy a város szol-
gálatára felesküdött képviselõ pejoratív jelzõkkel
(hangoskodás, politikai, ál-civil, öncélú) illeti az
életminõségük romlása ellen küzdõ város-
lakókat.” – Végül ez egy csúsztatás. Elõször is, a
petícióban szó sincsen a tehermentesítõ útról.
Szó szerint azt állítják: „Nincs szükségünk el-

kerülõ útnak álcázott, de valójában feltáró út
szerepet betöltõ, az új építési területeket kiszol-
gáló és újabb forgalmat generáló beruházásra”.
Nos, ezzel a kijelentéssel én is teljesen egyet-
értek, ugyanakkor senki nem is akart ilyesmit
építeni. A jelzõimmel én nem a városlakókat
illettem, és nem is önt, hiszen az írása idõrend-
ben az enyém után keletkezett, hanem azokat,
akik akár véletlenül, akár szándékosan a
témában félrevezetik az embereket. A jelzõimet
ezért továbbra is vállalom és fenntartom.
Hangoskodnak, mert az országos médiához sza-
ladnak a város hírnevének ártó, bizonyíthatóan
téves információkkal. Tevékenységük mögött
van politikai szándék, azaz a tevékenység nem
civil. Ezt egyrészt az feltételezi, hogy a témát az
LMP a parlamentben másnap felkarolja úgy –
mint az késõbb kiderült –, hogy a képviselõjük
nem is ismeri Szentendre sajátosságait, az inter-
pellációja elõtt jár elõször – akkor is igen
felületesen ismerkedve – a városban. Másrészt
az index.hu újságírója a cikk miatt indult és elsõ
fokon elveszített személyiségi jogi per tárgyalása
során szó szerint azt vallotta, hogy az adatokat
„az LMP helyi képviselõitõl kapta”. Öncélú, mert
miután sajnos a tehermentesítõ útnak egyelõre
nincsen aktualitása, azaz valós indok a
tiltakozás mögött nehezen fedezhetõ fel, sokkal
inkább gyanítható politikai haszonszerzés és
pánikkeltés.
Nem tévedés, inkább csak elgondolkoztató, hogy
Koren úr attól a szmogtól félti a Pomázi síkságot,
amely jelenleg itt bent a városban, az iskolák,
óvodák és a házak között keletkezik. Legjobb
lenne megszüntetni ezt a szmogot, de amennyi-
ben erre nincs lehetõség, akkor remélem, min-
denki egyetért abban, hogy ennek a városon
kívül a helye. Még akkor is, ha az uralkodó
szélirány egy részét sajnos vissza fogja hozni.
Úgy gondolom, hogy a város csak akkor tud
fejlõdni, ha nem a harccal foglalkozunk, és az
indexen meg újságok lapjain üzengetünk, hanem
egymással kommunikálunk. A testületi, bizott-
sági és munkacsoport üléseken eddig is szívesen
elbeszélgettem mindenkivel a tehermentesítõ
útról, és ezen a jövõben sem fogok változni,
örömmel várok minden érdeklõdõt. Így javaslom,
hogy kezdjünk párbeszédet, szakmai témák men-
tén. Sõt, erre akár speciális lakossági fórumot is
szívesen megszervezek, amennyiben önök is
fontosnak tartják a párbeszédet. Civilként, nyi-
tottan, tájékozottan és jó szándékkal...

HIDEGKUTI GERGELY

képviselõ

Szerkesztõi megjegyzés

Visszautasítom Koren Tamás megjegyzését a
sajtószabadság korlátozásával kapcsolatban.
Egyrészt, ha a hétfõi lapzártakor megkapunk egy
írást, az nem jelenti feltétlenül a pénteki megje-
lenést, különösen nem a hosszabb terjedelmû
cikkek esetén. Lapunknál az anyagbõség miatt
rendszeresen elõfordul, hogy csak a következõ
számban tudunk egy-egy írásnak helyet biztosí-
tani. Április 11-i levelében pedig a szerzõ kérte a
késõbbi megjelenést.
A Hidegkuti Gergellyel készített interjút pedig
már korábban megkaptam, a másik említett írás
rövidsége miatt kerülhetett be az adott lap-
számba.                                            

NÉMETH ERIKA



Az elmúlt években egyre többen
kezdték el a térköveket használni,
ám a mai napig igen sok tévhit
övezi ezt a technológiát.  Sokan
gondolják úgy, hogy a térköves
utak drágák. 

Nem igaz. A kipróbált, de Ma-
gyarországra csak most berob-
banó gördülõ köves technológiá-
val az útépítési költség körülbelül
húsz százalékkal kisebb, a fenn-
tartása pedig mindössze töredéke
az eddiginek. Van, aki azt hiszi,
hogy az ilyen út terhelhetõsége
gyenge.
Nem igaz. Az út terhelhetõségét
az alapozás minõsége határozza
meg. A fedõréteg (aszfalt, térkõ
vagy téglakõ) nem befolyásolja
azt. Mások úgy tudják, hogy lassú
vele a kivitelezés. 
Már ez sem igaz. Ez a technoló-
gia a kézi térkõ-terítéshez képest
négyszer-ötször gyorsabb építést
tesz lehetõvé.
A következõ tíz évben döntõen
megváltozhat az egész ország
arculata és közérzete azáltal,

hogy a tervezõk új irányt adnak a
magyar útépítésnek. A külföldön
már számos helyen bevált tech-
nológiával közösen kényelmessé
tehetjük lakóövezeteinket. Egé-
szen más hangulatot varázsol-

hatunk a köztereinkre, s mindez
semmivel sem igényel több forrást
a jelenlegi útépítési módszerekhez
szükséges költségeknél. Így
hamarosan még szebb lehet a
Dunakanyar is.
Az anyagot mintegy „szõnyeg-
ként” terítõ gördülõ köves tech-
nológiával gyorsan, kényelmes és
megfizethetõ utakat építhetünk a
lakóövezetekbe. Most végre mi
dönthetjük el, hogy továbbra is
irigykedünk a nyugati szomszé-
dok csodálatos lakóövezeteit
járva, vagy magunk hozunk létre
nemes egyszerûséggel olyan utat,
melyeken mások fognak ámulni.
Kizárólag rajtunk múlik, hogy
melyik utat választjuk.

(x)
További részletek: 

www.facebook/barabasteglako
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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

Legjobb Gyakorlatok Kézikönyve
A CITIES projekt munkatársai elkészítették a Legjobb Gyakorlatok
Kézikönyvét, amely már online hozzáférhetõ. A CITIES nemzetközi
tapasztalatcsere projekt, melyben  európai városi önkormányzatok -
Litvánia, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Szlovénia – mellett
magyar részrõl a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulás vett részt.
A kézikönyvben minden projektpartner bemutat 1-2 olyan sikeres és
követhetõ tevékenységet, mellyel a kreatív iparágat fejlesztették.
Kistérségünk a Dunakanyari Nyári Játékokat tette ismerté.
A kézkönyvben szereplõ programok követhetõ minták. Városfejlesztõ
szakemberek, politikusok és civil szervezeti aktivisták sokat tanulhat-
nak belõle. A külföldi szakemberekkel föl is vehetik a kapcsolatot, s így
még könnyebbé válhat a sikeres és hasznosságukat bizonyított minták
követése, illetve a helyes gyakorlatok magyar közegbe való átültetése.

A Legjobb Gyakorlatok Kézikönyve letölthetõ
a www.eucreativeindustries.eu honpalról

Valami egészen más az útépítésben is
Ma jóval takarékosabban és gyorsabban kell utakat építe-
nünk, mint régen. Ráadásul mindannyian igényes utakra
vágyunk a lakóövezetekben is.
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Váci Huszár és Nemzetõr Bandérium és a
Veresegyház Katonai Hagyományõrzõ
csapat

Buck Viktor jászberényi csikós lenyûgözõ
bemutatója

A színpadi mûsor a lélekemelõ
Dunakanyar Összhang amatõr
kórusprodukcióval kezdõdött Mé-
hes Imre karvezetõ összefogásá-
val, miközben a településcsapa-
tok lázas izgalommal elkezdték a
vegetáriánus ételek készítését.
Kora délután ízletes és ötlet-
gazdag ételkülönlegességek vár-
ták a zsûritagokat: minden tele-
püléscsapat fantasztikus ételeket
készített. Kiemelkedõ gasztronó-
miai tálalást Rogán László és
Máté István budakalászi csapata
nyújtotta. A fõzõversenyt Lieb-
hard András dunabogdányi csa-
pata nyerte a francia hagy-

maleves Bogdány módra, cipóban
tálalva, boros, zöldséges kusz-
kusszal töltött paprika, grillezett
füstölt sajtmártással. 

A településcsapatok között zajló
lovagi ötpróba játékos vetélke-
dõjében folyamatosan holtver-
senyben voltak a csapatok, ezért
nagyon nehéz volt a zsûri dolga.
A 2011. évi Zengõ fesztivál gyõz-
tes településcsapatai: I. Duna-
bogdány, II. Szentendre, III.
Budakalász.

Zöldsziget, Opanke Szerb Hagyo-
mányõrzõ, Petrezselyem, Kalász
és Rozmaring táncegyüttes fan-
tasztikus mûsora és a közös
táncházprodukció zárta a zengõ
áradatú, fergeteges hangulatú
fesztivált. Köszönjük, hogy rész-
vételükkel megtisztelték hagyo-
mányõrzõ fesztiválunkat, melyre
jövõre is várunk mindenkit
szeretettel.

ANTAL KATALIN
DPÖTKT kulturális referens, fõszervezõ

Zengõ fesztivál
Az elmúlt hétvégén megrendeztük a nagyszabású hagyományõrzõ
Zengõ fesztivált a Czóbel parkban. Verõfényes napsütésben a fel-
vonulás 600 fõvel vette kezdetét, melyen részt vett a Váci Huszár és
Nemzetõr Bandérium Egyesület, a Veresegyház Katonai Hagyo-
mányõrzõ Egyesület, dr. Dietz Ferenc Szentendre polgármestere, Rogán
László Budakalász polgármestere, kistérségünk településeirõl Buda-
kalász, Pomáz, Dunabogdány, Tahitótfalu, Szentendre, Dobogókõ,
Csobánka, a kistérségi iroda csapata, 400 kórista és a vendég kistérség
Salgótarján és Pásztó. 

A fesztiválra több ezer látogató érkezett a nap folyamán, ahol a színes
mûsorok, kórusprodukciók, településcsapatok játékos vetélkedõi, 
a néptáncbemutatók, a Kerekes Band koncert, a kemencés finomságok,
a bor- és pálinkakóstoló, a lovagi torna, a kovácsolás, a kézmûves
vásár egész napos programot nyújtott.

Dunakanyar Összhang amatõr kórus produkció Néptáncbemutatók

Résztvevõk

Lovagi ötpróba

Kerekes Band koncert

Budakalász, Csobánka, Kistérség,
Dunabogdány Tahitótfalu, Szentendre,
Pomáz és Dobogókõ fõzõcsapat
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KNÉZY MILÁN
„AGY” Tanoda Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola

1999-ben születettem. A családommal
Budapesten élünk, de Szentendrét min-
dig is otthonomnak éreztem. Nagyon
szeretek Szentendrén tanulni,  és az
iskolán kívül sok szabadidõmet töltöm a
városban. Jelenleg a Sze-Fi LSE-ben foci-
zok, de elõtte éveken át judóztam.
Szabadidõmben sokat horgászom a
Dunán. Szüleim foglakozásának kö-
szönhetõen sokszor van lehetõségem
kulturális programokon való rész-
vételre, fõleg a hagyományõrzõ prog-
ramok érdekelnek. 

Programom fõ pontjai:
• Egészség, sport, nevelés • Bizton-
ság • Kultúra • Városfejlesztés gye-
rekszemmel
Elsõdlegesnek tartom az egészségne-
velést. Úgy gondolom, korosztályunk
körében a legfontosabb a dohányzást,
alkohol- és drogfogyasztást megelõzõ
programok bevezetése az iskolákban, a
meglévõk szélesítése. 
Városunkban több kiváló sportegyesület
is mûködik, de szeretném, ha a szent-
endrei iskolák is jobban részt vennének
benne. Az iskolák között szervezett
bajnokságok megerõsítenék a jó kapcso-
latokat. Tavasszal utcai sportrendez-
vények keretében valósítanám meg.
Nyáron a túlzsúfolt leányfalui strand
mellett szükség lenne a Pap-szigeti
strand felújítására, korszerûsítésére.
Az egészséges életmód elengedhetetlen
része a tiszta, kulturált környezet,
melyet az iskolák összefogásával városi
takarítási napok szerevezésén belül
képzelek el. Bár már több helyen talál-
ható hulladékgyûjtõ-sziget, mégis akkor
válna a mindennapi életünk részévé a
szelektív gyûjtés, ha több lerakóhely lé-
tesülne. Emellett az utcákon is több
szemétgyûjtõ kihelyezését tartom szük-
ségesnek. Pihenõparkok, utcák, játszó-
terek környékén fontos a kutyapiszok-
mentes környezet kialakítása, amihez
elengedhetetlen az összegyûjtéshez
szükséges szemetesek és mûanyag zacs-
kók kihelyezése. 
A diákok lelkesen vennének részt városi
szintû papírgyûjtõ-versenyen is. Mivel
egyre több diák közlekedik kerékpárral,
ezért elengedhetetlen a megfelelõ kerék-
pártárolók kiépítése nemcsak az iskolák

környékén, hanem a város több pontján
is. Így ösztönözhetnénk azokat is, akik
autóval jártak.
Szentendre évek óta fesztiváloknak ad
otthont, melyek mára országos hír-
nevûvé váltak. Javasolom, hogy egész
évben a diákság részére szervezett pro-
gramokon kiemelt figyelmet kapjon a
közbiztonság, például önkéntesek, pol-
gárõrök segítségével. Valamint fon-
tosnak tartom a közlekedés biztonsá-
gossá tételét, fõleg az iskolák kör-
nyékén.
Diákként egymást is tudjuk segíteni, ha
rászoruló társainkat támogatjuk köny-
vekkel, tankönyvekkel, írószerekkel,
játékokkal, vagy kedvezményes könyv-
vásárokat szervezünk. Az érdekes ér-
deklõdési körrel rendelkezõ tanulók
szakköri formában megoszthatnák
tudásukat. Így újabb lehetõséget terem-
thetnénk egymás megismerésére és az
iskolák közötti kapcsolat elmélyítésére.
Az uszodában már nagyon jól mûködik
a szentendreiek számára biztosított ked-
vezmény. Ezt a gyakorlatot szeretnénk
kiterjeszteni a helyi fagyizókra, büfék-
re is.

NÉMETH GERGELY
Barcsay Jenõ Általános Iskola

1997-ben születtem, a 7/B osztályba
járok. Szeretem, ha zajlanak körülöttem
a dolgok, minden közösségi megmoz-
dulásnál, sportrendezvényen, kirán-
dulásnál ott vagyok. Szívesen verseny-
zek, ebben az évben a Zrínyi Ilona
matematikaverseny megyei 15. helye-
zést és Dunakanyar Kistérségi matema-
tikaverseny B. döntõ 3. helyezést értem
el, részt vettem helyesírás versenyen is.
Pingpongozok (országos második),
teniszezek, és szívesen biciklizem.
A Vujicsics Tihamér Zeneiskolában gitá-
rozni tanulok négy éve. Fellépek kisebb
koncerteken, fesztiválokon szólóban
vagy a Dunakanyar gitáregyüttessel.
Szeretek számítógépezni, kedvelem a
jóízû beszélgetéseket, kártya-, társas-
partikat, és szívesen járok moziba.
Alsóban kitûnõ tanuló voltam, ötödik-
ben két négyes becsúszott, de hatodik-
ban ismét kitûnõ lettem.

Programom
• A diáksághoz nem jutnak el a
diákönkormányzat hírei, ezért egy adat-

bázis, ifjúsági honlap létrehozására
lenne szükség. Jó lenne egy városi
diákújság is, a helyi médiában is jó
lenne mûsoridõt kapni.
• Több helyi iskolákat összefogó ren-
dezvényre, közös fórumokra, vetélke-
dõk, sportversenyek szervezésére lenne
szükség.
• Saját ifjúsági klub létrehozása is
fontos lenne, ahol a diákok tudnának
beszélgetni, társasozni, kártyázni, inter-
netezni.
• A városi parkolást jobban meg kéne
szervezni, a belvárosból kitiltani az
autókat, a helyieket több kedvezmény-
ben részesíteni.
• A környékbeli motorosokat jobban kel-
lene ellenõrizni, mert a játszótér mellet-
ti sétányokra is behajtanak, és veszé-
lyeztetik az ott lévõket.
• Az utak karbantartását is fontosnak
tartom, egy-egy útszakasz már bale-
setveszélyes a kátyúkat kerülgetõ autók
miatt.
• A füves parkok kialakítására is na-
gyobb hangsúlyt kéne fektetni, ahogy a
környezetvédõ nevelésre is. A szelektív
hulladékgyûjtést bõvíteni, az illegális
szemétlerakókat pedig keményen bün-
tetni kellene.
• Fontosnak tartom a diákjog- és érdek-
érvényesítést, a továbbképzési szak-
tanácsadást. 
• Jó lenne a diákok szélesebb körét
bevonni az együtt gondolkozásba, ezért
javaslom egy évi ötletbörze megtartását
az iskolákban, majd az ötleteket diák-
önkormányzati gyûlésen megvitathat-
nánk, és továbbíthatnánk az illetéke-
seknek.
• Az iskolai rádióknak legyenek diák
szerkesztõi.
• A külföldi és belföldi kapcsolatok
fenntartása, újak megteremtése érdeké-
ben csereüdüléseket, közös sportprog-
ramokat, vetélkedõket kell szervezni.
• Igényelném a diákok részére szóló
olyan elõadásokat, amelyek az õ kor-
osztályukhoz szólnak.
• Fontos lenne több testnevelésórát tar-
tani az iskolákban, és sportolásra alkal-
mas helyeket kellene létrehozni.
• A boltokat jobban ellenõrizni, hogy ne
adjanak el cigarettát, alkoholtartalmú
italokat kiskorúaknak.
• Fel kell állnia egy városi diákönkor-
mányzatnak, amely az ifjúságot érintõ
kérdésekben a „nagy”  segítségére van.
A diákönkormányzatot a városi diákpol-
gármester, az alpolgármester és egy
választott titkár irányíthatná. A gyakor-
lati munkát választott tisztségviselõk
segítenék a különbözõ bizottságokban.
• Fontosnak tartom az iskolai eszközök
fejlesztését: interaktív tábla, laptop,
számítógép, tornatermi felszerelés.

CSORBA GÁBOR
Izbégi Általános Iskola

1998-ban születtem, 2004. óta élek
Szentendrén édesapámmal a Szarvas-
hegyen, jelenleg a 6. B osztályba járok.
Az elmúlt években többféle versenyen
próbáltam ki magam. 2009-ben az
Országos Karate Bajnokságon értem el
3. helyezést. Matematikából rendszere-
sen részt veszek területi versenyeken.
Angolból idén az alapfokú nyelvvizsga
„elõvizsgáját” sikeresen teljesítettem. A
városi népdalversenyen két éve én
vagyok a mûsorvezetõ. A felsõ tagozat
színjátszó körével idén is felléptünk
iskolánk gáláján. 
Hobbijaim közé tartozik a kertészkedés
és az állattartás. Ehhez kiváló terep a mi
kertünk, ami tele van gyümölcsfákkal és
örökzöldekkel. Az egyik részében az én
cserepeim sorakoznak a nevelt növé-
nyeimmel: muskátlikkal, kövirózsákkal,
citromfával, mocsári hibiszkusszal,
jukkával. Van egy védett orchideafaj is,
a neve bíboros kosbor. Van öt nyulam,
kutyám, macskám, fûegerem és halak
az akváriumomban.

Programom
• „Itt lakom vagy itt élek?”
Ez a programom fõ jelmondata. Azt
jelenti, hogy nemcsak egy szentendrei
lakcímre vagyunk bejelentve, hanem az
életünknek is fontos része a város. Nem
minden itt lakó ember segíti a városunk
fejlõdését. Pedig sokféle foglalkozású,
sõt híres emberek is élnek közöttünk. Ki,
miben tudna segíteni? Tegyenek felaján-
lásokat, legyenek mecénások! Reklá-
mozzák szerte a világban városunkat.
Forgalomba lehetne helyezni egy város-
nézõ minibuszt, így a turisták nemcsak
a városközpontot ismerhetnék meg.
Javaslom, az év egyik napját válasszuk
ki „Szentendre napjának”. Tartsunk
szavazást arról, hogy milyen progra-
mokkal tehetnénk vonzóvá ezt a napot.
Minden évben megünnepelhetnénk.
• „2011: a családok éve”
Mindenki szereti, ha összejön a rokon-
ság egy családi ünnepen. Szervezzünk
többször városi családi programot!
Mindenki  jól érezné magát, beszélgetne,
sportolhatna, az egészséges életmóddal
kapcsolatos tanácsokat kaphatna. A
családok egymásnak is segíthetnének. A
belépõ egy tálca sütemény lenne. Ren-
dezhetnénk városi fõzõversenyt is.

Bemutatkoznak a diák-polgármesterjelöltek
A korábbi évekhez hasonlóan idén is közöljük a diák-polgármesterjelöltek programját, amely alapján jelölték o"ket tanulótár-
saik. Közülük választják majd meg az iskola delegáltjai a gyereknapi polgármestert.
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Megszervezném a rossz elektromos gé-
pek gyûjtését – egy kicsi lépés környe-
zetünk védelmében.
• „Egészségünkre!”
Hamarosan készen lesz az új szakorvosi
rendelõ. A jobb ellátást véradással is
segíthetnénk. Az országban több helyen
van már defibrillátor. Városunkban az
iskolákban lehetne elhelyezni az újra-
élesztõ készülékeket.
Minden felnõttnek rendszeresen kellene
járnia szûrõvizsgálatokra. Akik igazolni
tudják, hogy elmentek az ellenõrzé-
sekre, valamilyen kedvezményt kaphat-
nának.
• „Szellemi gyomlálás” (kultúra)
Fontosnak tartom a fiatalok kulturált
szórakozását, kulturált környezetben,
ellenõrzés mellett. Az izbégi parktábor
egyike lehetne az ilyen szórakozóhe-
lyeknek. De izgalmas kalandparkot is
lehetne itt  kialakítani, labirintussal,
ügyességi eszközökkel.
• „Szellemi gyomlálás” (oktatás)
Az izbégi iskola nagyon jó suli, sok jó
programunk van. Ezt bõvíteném a
cserediák látogatásokkal. Szentendre
testvérvárosaival való kapcsolattartást
élõvé téve, megvalósulhatna a cserediák
program.

AL-FAKIH MARCELL
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 
és Általános Iskola

1996-ban születtem. Jelenleg ugyan
Leányfalun lakom, de iskolám, szabad-
idõs programjaim, barátaim Szent-
endréhez kötnek. Édesapám Al-Fakih
Abdullah autókereskedõ, szíriai szüle-
tésû. Édesanyám dr. Molnár Klára
ügyvéd. Egy 26 éves fiútestvérem van.
Jelenleg a II. Rákóczi nyolcadikos diákja
vagyok. 
Legkedvesebb szabadidõs tevékenysé-
gem a gitározás és a gördeszkázás. A
zenét zeneiskolában és magántanárnál
tanulom. A jövõmet is a zenei pályán
képzelem el.
Naponta találkozom a térség és
Szentendre város értékeivel és prob-
lémáival. Barátaimmal gyakori beszéd-
témánk, hogy milyennek szeretnénk
látni Szentendrét: olyan, a kamaszok
számára is élhetõ, tartalmas prog-
ramokat adó városnak, ami nemcsak a
turistákat csalja ide, hanem az itt
élõknek is állandó jó érzést és
büszkeséget ad.

Programom
Programomban a diáktársaim vélemé-
nyét is tolmácsolom, s az õ támogatá-
sukkal képviselem az iskolánk  tanulóit.
Remélem, hogy közösen összegyûjtött

ötleteink elnyerik  a város lakóinak és
vezetõinek a tetszését, és fel tudják
majd használni a városfejlesztési mun-
kájuk során. Nagyon fontosnak gondo-
lom, hogy Szentendre vezetõi meg-
kérdezik az itt élõ fiatalok véleményét
is. Ez számunkra is érdekes feladat és
egyben felelõsség is, hogy elgondolkod-
junk azon, milyen városban szeretnénk
élni.
Programomat három kérdéskör köré
csoportosítva építettem fel:
1. Szentendre, a kistérség központja
2. Környezetvédelem és közlekedés
3. Kultúra és szabadidõ
Itt most csak néhány sarokpont
említésére van alkalmam, de az érdek-
lõdõk minden részletet megtudhatnak,
ha május 27-én a Polgármesteri Hivatal
dísztermében meghallgatnak  a többi
jelölttársammal együtt. Itt remélhetõleg
lesz alkalom a részletek megvála-
szolására is.   

I. Kistérségi központ:
1. Kerékpárút- hálózat bõvítése
2. Városnézõ hajózás 
3. Mûvészeti felsõoktatási intézmény
létesítése
4. A térség egészségügyi  ellátásának
javítása Szentendre központtal
5. Több közös program a térség más
településeivel
II. Környezetvédelem és közlekedés
1. A gyalogos és a kerékpáros forgalom
védelme
2. A helyi tömegközlekedés javítása
3. Parkolók létesítése a város külsõ
szélein
4. Térfigyelõ kamerák elhelyezése a
rongálások megelõzésére
5. Több ápolt zöldterület
III. Kultúra és szabadidõ
1. Sportolási lehetõségek megteremtése
2. Kulturált szórakozó helyek fiataloknak
3. Testvériskolai kapcsolatok külföldi
iskolákkal
4. A vízi élet felélesztése (csónakházak,
stégek)
5. Közös projektek, programok a város
iskoláinak
6. Diáktanács folyamatos mûködtetése 
7. Több szemetest, tisztább várost!
Remélem, a szentendrei diákok ötletei
közt néhány megvalósításra alkalmasat
is találnak majd  a város vezetõi, és
akkor büszkén mondhatjuk: ezt mi, a
fiatalok találtuk ki. Tettünk valamit a
városunkért.

HERTER JÚLIA
Szent András Általános Iskola

1996-ban születtem. Kétéves koromban
költöztünk Szentendrére, a Szamár-
hegyre, azóta is ott élek bátyámmal és

édesanyámmal. Iskolai tanulmányaimat
idén fejezem be a Szent András
Általános Iskolában, jövõre a Deák téri
Evangélikus Gimnáziumban kezdem a
tanévet. Bár Budapestre fogok járni, de
mindenképp Szentendre marad az
otthonom. A szabadidõmet is itt
szeretném eltölteni.
Részt vettem az 1000 éves városi
vetélkedõn, több rajzversenyen is, töb-
bet meg is nyertem. Nyolc éve járok a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolába zongora
szakra. Aktívan részt veszek az ifjúsági
életben. 

Programom
1. Szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
rendbetétele
2. Sportpályák felújítása, versenyek ren-
dezése
3. Kátyúk helyett új utak
4. Több zöld park (pl. Duna-parton)
5. Bükkös-patak tisztítása
6. Futásra alkalmas helyek kialakítása
7. Több parkolóhely és a belvárosi forga-
lom kiszorítása
8. Ifjúsági rendezvények: pl. koncertek,
elõadások
9. Bicikliutak kiépítése, felújítása
10. Kutak felújítása
+1 Kedvezményes fagyi a városi
diákoknak

Iskolám, a Szent András Általános
Iskola diákjait megkérdezve a fent fel-
sorolt 10 + 1 pontot szedtük össze, mint
a legfontosabb teendõk városunk „diák-
barátabbá” tételében. Fontos, hogy ne
csak jól érezzük magunkat, hanem mi is
tegyünk azért, hogy még jobb legyen a
környezetünk. Terveink szerint egy
beosztás alapján minden idõszakban
más iskola lehetne felelõs, pl. a Bükkös-
patak tisztításáért. A rendezvények
szervezésében is természetesen lehet a
diákoktól segítséget kérni, hiszen fel
kell mérni az igényeket.
Tudjuk, hogy a fenti tervek meg-
valósításának  nagy részéhez pénz kell,
de azt gondoljuk, némely pontja csupán
összefogással, odafigyeléssel kivite-
lezhetõ.

BÁRDOS FANNI
Templomdombi Általános Iskola

12 éves vagyok, 6. osztályba járok. Van
egy saját vezetésû táncszakköröm az
iskolában alsósok részére, a Star
Factory, amellyel már másfél hónapos
gyakorlás után harmadik helyezést
értünk el az iskolai Ki mit tud-on.
Hobbim a táncolás, hét éve táncolok. Ha
diákpolgármester leszek, mindenki ér-
dekeire odafigyelek: az unatkozó
gyerekekére, a tanárokéra és más felnõt-
tekére is.

Nagyon szeretem az állatokat, fõleg a
kutyákat, a vidrákat és a pingvineket.
Szeretek sportolni, kedvenceim a síelés
és a korcsolyázás.

Programom
• Szentendre városnak a címere mellé
könnyen felismerhetõ, jellegzetes
jelképet kellene kitalálni. Lehetne akár
egy szobor is. Tudtommal Szentendre a
festõk városa. Ez is lehet alap, amire
építhetünk. 
• Hétvégenként ehhez kapcsolatos prog-
ramok szervezésével több turistát
tudnánk idecsalogatni. 
• A városban az üres falakat szépen ki
kéne festeni az iskoláknak, mint a
Bükkös-pataki aluljárójában vagy a
Rákóczi elõtti kõfalon.
• Maradjon meg a macskakõ! Régi
fontos jelkép, szinte errõl híres
Szentendre.
• Legyenek iskolák közötti sport-
versenyek – minél több, annál jobb.
• A Templomdombon a leomlott rész
visszaépítése nagyon fontos lenne. 
• A Templomdombon majális-szerû
vásárok szervezése vagy lehetõség
adása árusoknak portékájuk eladására
ideális lenne ebben a tavaszi-nyári
idõszakban. 
• A kerékpár-utak fejlesztését is fon-
tosnak tartom.
• A Pap-szigeten télen korcsolyapálya
építése, tavasztól õszig pedig kis vidám-
park létesítése minden gyereknek örö-
met szerezne.
• Több szelektív hulladék-gyûjtõ kon-
téner elhelyezésére lenne szükség a
városon belül. 
• Fejleszteni kéne a Postás-strandot. 
• Várostakarító programokat kellene
szervezni, mint például a Bükkös-patak
tavaszi nagytakarítása. 
• Több kukát kellene elhelyezni az
utcákon.
• A turistáknak gyorsétterem kellene.
Rakjunk be valahogy egy Subway elvei-
hez hasonló egészséges éttermet a
sétálóutcára. A fiataloknak is kedvezõ.
E mellett szerintem hot-dog-os és gyros-
os is elférne ott.
• Könyvesboltot kellene létesíteni szin-
tén a sétálóutcán.
• A cukrászda nagyon jó helyen van, de
a múzeumokat jobban kellene reklá-
mozni, pl. a Czóbel múzeumba alig
megy valaki, és a többit is nehezen
találja meg. Lehetne piktogramokat
kitalálni mindegyikhez. Ezt kiadhat-
nánk gyerekpályázatként az iskolák
diákjainak.
• A városon belül „zöld környezetet”
kellene építeni: fákat és virágokat ültet-
ni. 
• Sok fiatalnak kell beutaznia Buda-
pestre szórakozni. Ha lenne például a
Duna-korzón egy hely, ahol bulizhatná-
nak, akkor többen maradnának itt
szórakozni.
• A szentendrei undergrund srácok
között rendezhetnénk egy városi profi
graffiti versenyt. De nem a falfirkákkal
versenyeznének, hanem képek festésé-
vel. A más stílusban alkotó gyerekek is
bemutathatnák tudásukat.
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Rajzos sikerek 
a Templomdombi iskolában

A Budapesti Vándor Kórus 2010 decemberében rajzpá-
lyázatot hirdetett „Ajkadon fakadjon az ének” címmel.
Határon belülrõl és kívülrõl 822 alkotást küldtek
óvodástól a középiskolás korig. Budapesten az Arany-
tíz Kultúrházban 110 pályamunkát állítottak ki.
Május 8-án volt a kiállításmegnyitó és díjátadó, melyen
a Templomdombi Általános Iskolából díjazottak lettek:
Török Eszter 3. osztályos és Sárady Rebeka 3. osztályos
tanuló, akiket dr. Czuprák Ottóné Márta készített fel.
Dorn Júlia 3. osztályos két munkája is eredményes volt.
Az egyiket Márta nénivel, a másikat a Vizuális Mûhely-

ben készítette – ez utóbbit vegyes technikával Deli
Gabriella felkészítõ tanár felügyelete mellett.
A díjazottak május 9-én a Mûvészetek Palotájában
Fassang László Liszt- és Prima-díjas orgonamûvész és
a Vándor Kórus közös koncertjére is meghívást kaptak.

A Templomdombi Általános Iskolában az iskola mega-
lakulása óta (22 éve) színvonalas, eredményes
rajzpedagógiai munka folyik egyrészt a tanórákon,
másrészt a Vizuális Mûhelyben szakköri keretben.
Bizonyítja ezt a tényt, hogy többféle rajzos eredményt is
magáénak tudhat az iskola.
Május 6-án Lakatos Márk és Márkus Kata 3. osztályos
tanulók és Mikus Barnabás 4. osztályos tanuló
meghívást kaptak a Magyar Nemzeti Galériába, ahol a
XIX. „Nemzet és mûvészet. Kép és önkép” kiállításhoz
kapcsolódó országos rajzpályázaton mindhárman elsõ
helyezést értek el. A feladathoz a Hagyományaink,
ételeink címû témakört választották a szakkörösök. Az
iskola Vizuális Mûhelye a színvonalas munkáért
különdíjat is kapott. (Felkészítõ tanár: Deli Gabriella)
Közel 800 pályamû vett részt a versenyben – derült ki
Pogány Krisztina múzeumpedagógus szavaiból –, ebbõl
körülbelül 300 volt rajz, a többi festmény, plakát, kol-
lázs és egyéb más technikával készült.
A templomdombisok ügyesen oldották meg a feladatot,
jól ragadták meg a témát, és igényesen kivitelezték is
azt. A barátságos díjátadó után a nagy mesterek között
nézelõdtek, tanultak a gyerekek kísérõikkel, felkészítõ
tanáraikkal. Megtekintették az éppen „frissen” meg-
nyílt Markó Károly és köre címû kiállítást, és a
Munkácsy Mihály Krisztus trilógiából is kaptak egy kis
ízelítõt. 

Japán gyerekrajzok
Inujamából
A Szent András Iskola adott otthon
április 19. és május 6. között a
Japánból érkezett gyerekrajzoknak.
A képeket az Aichi megyében fekvõ
Inujama városban élõ gyerekek
készítették mindennapjaikról, ked-
venc játékaikról. A hétköznapok
bemutatása mellett környezetüket
is megismerhettük, meséltek alko-
tásaikban nekünk, szentendreiek-
nek, és fõleg gyermekeinknek az
inujamai várról, városuk jelképérõl. 
A több mint két hétig tartó kiállítást
kis ünnepséggel zártuk. Az iskolai
rendezvényen beszédet mondott dr.
Dietz Ferenc polgármester, aki
köszöntötte a japán nagykövetség
kulturális osztályának vezetõjét,
Jaszuda Kunihikot. A japán diplo-
mata magyar nyelven üdvözölte a
diákokat, s fejezte ki örömét, hogy
létrejött ez a kapcsolat a gyerekek
között. Dr. Vihar Judit, a Magyar-
Japán Baráti Társaság elnökének
kedves szavai után Bassa Zoltán
átadta azoknak a tanulóknak a tár-
saság ajándékait, akik rajzaikkal a
japán gyerekeknek szereztek nagy
örömet. 
A japán gyerekek munkáit a Szent
András iskolások azzal köszönték
meg, hogy válaszul õk is küldtek ki
rajzokat, amelyek a magyar mon-
dák és mesék világából merítették
témájukat, és a mesék ihlette, fan-
tázia szülte állatok jelentek meg a
képeken. Szentendrérõl is készültek
kis festmények, ezek gyerekszem-

mel mutatják be az inujamai
gyerekeknek városunkat. Az iskolai
munkát Nagy Anna tanárnõ fogta
össze.
A rajzok cseréjének gondolata már
hat évvel ezelõtt megszületett. A
Magyar-Japán Baráti Társaság
elnöke, Vaseda Mika révén elõször
a székesfehérvári gyerekek örülhet-
tek, hogy ilyen távoli országból raj-
zok érkeztek hozzájuk. Vaseda
Mika Japánban a magyar nyelvi
tanszéket vezeti, mûfordításokkal
is foglalkozik. Õ segítette a kapcso-
latfelvételt, s az elsõ kísérlet alkal-
mával több fehérvári iskolában is
járt ez a kiállítás.
A következõ évben egy Baranya
megyei település, Egerág is jelent-
kezett. Az õ rajzaikban a magyar
történelem nagy alakjai jelentek
meg. A kapcsolat hosszú életûnek
bizonyult, öt éven át szállította a
képeket Fujitani úr, az idideni gyár
igazgatója a két ország között. A
Baranya megyei településen kívül

még a budapesti Könyves Kálmán
Gimnáziumba, Újpestre és az idén
hozzánk is, Szentendrére Fujitani
úr utaztatta a kis mûveket. 
A rajzok Japán világát hozták kö-
zelebb hozzánk, amelyet még érzék-
letesebbé tettek dr. Kis Lászlóné ike-
banái, amelyek a szentendrei kiál-
lításon is láthatóak voltak. Dr. Kis
László és felesége szoros kapcso-
latban áll a Magyar-Japán Baráti
Társasággal, s õk kérték fel a szent-
endrei Szent András Általános Is-
kolát, hogy kapcsolódjanak be ebbe
a szép kezdeményezésbe, s küld-
jenek az iskola diákjai is rajzokat
Inujamába. Szentendre a japánok
számára kedves, ismert hely, hiszen
sok, e távol-keleti országból érkezõ
turista fordul meg a városban.
Inujamában is rendeznek kiállítást
a mi gyermekeink rajzaiból, de csak
2011 júniusában, mert Japánban az
iskolaév áprilisban kezdõdött el.

NAGY ANNA történelem-rajz tanár

Korona-képek

A Ferences Gimnáziumban
Harangozó Erzsébet Szent
Korona képeibõl nyílt kiállítás
május végéig látogatható.

Szentendre Szalon

Május 26-án, csütörtökön 18
órakor a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
Szántó Piroska-termében
Solymos Rezsõ: Az erdõ és az
ember címû elõadását hall-
gatják meg az érdeklõdõk. 
Június 9-én, csütörtökön 18
órakor Török Turul: A Mont
Blanc csúcsán címû vetített
képes elõadására várnak min-
denkit szeretettel. 

Zongora-hangverseny

Andres Carciente venezuelai
zongoramûvész koncertjére
szeretettel várnak minden
érdeklõdõt május 26-án,
csütörtökön 19 órakor a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
nagytermébe. A belépés
ingyenes.

Little Band-koncert

Május 27-én, pénteken 20
órakor az Erm's Étteremben
(Kossuth L. u. 22., 303-388)
koncertet ad a  Little Band
együttes. A Little Band 2009
végén alakult azzal a céllal,
hogy hidat verjenek a külön-
bözõ zenei mûfajok között, és
bizonyítsák: a távolságok
milyen könnyen legyõzhetõek.
Akik mindezt „felszolgálják”:
Bocskai István, a ’80-as évek
német nyelvterületén méltán
népszerû Rodeo és Bluegrass
Union gitáros-énekese,
valamint Szabó „Suvi” Gábor,
Tóth Mihály és Strausz Péter. 
A belépés ingyenes.

VLS-kiállítás

Május 21-én, szombaton 17
órakor nyílik Holo Hóbel
László festõmûvész kiállítása
a Vajda Lajos Stúdió Pince-
galériájában (Péter-Pál u. 6.).
Megnyitja Szilágyi András
mûvészeti író, filozófus, költõ.
Megtekinthetõ június 11-ig,
péntekenként 14-17 óráig,
szombaton és vasárnap 11-17
óráig.

Baráti kézfogás. Blanckenstein György plébános 
és Jaszuda Kunihiko japán diplomata
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Barokk hangversenysorozat 
a Keresztelõ Szent János
Plébániatemplomban
Május 27. péntek 19 óra
Közremûködõk: Lachegyi Imre – blockflöte, Gyõri István – lant,
Regõs Júlia - viola da gamba
Mûsor:  Ph.H. Erlebach: Sonate, Ch.Dieupart: Suite,
J.Pachelbel: Partita, C.F.Abel: d-moll sonata, J.Dowland: 2 dal,
G.Finger: Ground, C.Ph.E.Bach: Sonate e-moll, C.Hume: Musical
Humors, G.Finger: Triosonate

A hangversenyek újszerû internetes regisztrációval és jegyren-
deléssel szervezõdnek. A kezdõ jegyár 2400 Ft, mely az elsõ 50
jegyrendelésig változatlan, majd a jegyfoglalásokkal arányosan
csökken, így minél többen jönnek, annál olcsóbb a jegy mindenki
számára, melyek az elõadás elõtt a helyszínen válthatók meg.
Jegyrendelés és részletes információ a www.clubconcert.hu
webhelyen található.

Losonci Miklós alkotásai hazatértek

Dunaharasztiban május 6-án ünnepélyes keretek
között átadták a barokk stílusban újjáépített Laffert-
kúriát. A pompás épületben a koncertterem, szalonok
(nõi és férfi), kiállítóhelyiség, kávézó mellett létesült
egy emlékszoba is. Ebben a teremben Baktay Ervin
mellett méltó helyet kapott a Dunaharasztiban
született dr. Losonci Miklós 66 kötete, 45 tanulmánya,
számtalan cikkének egy része, DVD-i, 33 kitüntetõ
érme, oklevele, emléklapjai, kedves tárgyai: a Szent-

endre Szalon emléktáblája, amelynek ülésén még részt
vett, a Szentendre és Vidéke hetilap emlékezetes szá-
mai, a Pest Megye Díszpolgára Emlékérem és Kitüntetõ
Emlékirata, a Dunaharasztin kapott Pro Urbe elis-
merése.
A Szentendrén 2009. augusztus 20-án kapott posztu-
musz Pro Urbe kitüntetését még magamnál õrzöm.

LOSONCI LILLA

Koncert a P'art Galériában 
Múlt heti számunkban adtam hírt dr. Strausz János
útiképeinek P'art galériabeli megnyitásáról. „Az est
sokáig felejthetetlen része volt  Kutas Ágnes
énekkel kísért különös hegedûjátéka” – írtam
cikkemben. S most örömmel jelenthetem, hogy a
szép fotókiállítás ünnepélyes záróestjén újra hall-
hatjuk a Prágában élõ sokoldalú mûvésznõt. Aki
képzõmûvész, jelmez-és díszlettervezõ, zenész és
költõ egyszemélyben. Muzsikájában a népzenei
hagyományokat ötvözi a kortárs zene improvizatív
elemeivel. A megszületõ  különös hangzású világ-
zene ötletekkel teli, játékos, de mégis rendkívül
lírai. 
Kutas Ágnes hegedû-ének koncertjét május 23-án, hétfõn este fél nyolckor hallhatják
a P'art Galériában (Duna-korzó 10). Nagy élménynek igérkezik.             

RAPPAI ZSUZSA

Új turisztikai látványosság a belvárosban

A Hubay Ház igazi kincsesbánya mindazoknak, akik az ünnepi díszítés lelkes hívei.
A Karácsony Kiállítás és Szalon különleges gyûjteménye az év minden ünnepéhez
kínál egyedi és különleges díszeket, lakberendezési kiegészítõket, hogy „Legyen min-
den nap Ünnep!
A Bogdányi és Bercsényi utca sarkán lévõ épület rekonstrukciója prof. Puhl Antal DLA
Ybl-díjas építész szakmai irányításával valósult meg, a belsõ enteriõr kialakítása a
Hubay család ízlésvilágát tükrözi. – E különleges gyûjtemény az egész Hubay család
lelkes és kitartó gyûjtõszenvedélyének köszönhetõ. A mai napig is folyamatosan
bõvítjük a kollekciót, hiszen mindig rálelünk újabb és újabb kincsekre, akár idehaza,
akár Európa többi országában – foglalta össze Hubay Éva tulajdonos álmainak meg-
valósulását. 

A Hubay Ház új kul-
turális színtérré is sze-
retne válni, hiszen a ter-
vek szerint felolvasó-
estek, könyvbemutatók,
könnyed hangvételû
kulturális esték is meg-
rendezésre kerülnek
majd a szalonban. Sok
szeretettel várnak min-
den érdeklõdõt a Kará-
csony Kiállítás és Sza-
lonban! 

A sajtótájékoztatón dr. Lukács László egyetemi tanár-néprajzkutató a karácsonyfa-állítás hazai
történetiségérõl beszélt, István Dániel mûsorvezetõ gyermekkorának legboldogabb pillanatait idézte fel.
Mellettük a tulajdonos, Hubay Éva, valamint Puhl Antal építész

Balogh László kiállítása

Balogh László Munkácsy-díjas
festõmûvész kamarakiállítása
május 28-án, szombaton 17
órakor nyílik a Leányfalu-
Házban (Móricz Zsigmond út
124.) Köszöntõt mond Nyíri
Csaba, Leányfalu polgármestere,
a kiállítást megnyitja Kopin
Katalin mûvészettörténész. Közremûködnek: Váray-
Major Zsófia zongoramûvész és Váray Péter csel-
lómûvész.
A kiállítás megtekinthetõ június 30-ig.

Kondor Béla tiszteletére
A nyolcvan éve született Mesterre kortárs mûvészek emlékeznek a Mûvésztelepi
Galériában (Bogdányi u. 51.) A kiállítás május 21-én, szombaton 17 órakor nyílik.
Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester, megnyitja Kéri Imre rézkarcoló.

Kiállító mûvészek: Ágotha Margit, Aknay János, Almásy Aladár, Balogh László, Banga
Ferenc, Bartl József, Baska József, Bodóczky István, Bráda Tibor, Buhály József,
Csíkszentmihályi Róbert, Decsi Ilona Luca, Deim Pál, EfZámbó István, Gacs Gábor, Gyulai
Liviusz, Haász István, Hajtmanszki Zoltán, ifj. Guti József, Jávor Piroska, Kaponya Judit,
Kéri Imre, Kiss Zoltán László, Kiss Zoltán, Kocsis Imre, Kovács Péter, Kovács Péter
Balázs, Kõ Pál, Lukoviczky Endre, M. Novák András, Molnár Edit, Muzsnay Ákos, Orosz
István, Pásztor Gábor, Pató Károly, Prutkay Péter, Püspöky István, Rényi Katalin, Sáros
András Miklós, Serényi H. Zsigmond, Somogyi Gyõzõ, Somorjai Kiss Tibor, Szabó Tamás,
Szakács Imre, Szemethy Imre, Szentgyörgyi József, Szikora Tamás, Szkok Iván,
Szunyoghy András, Takáts Márton, Tzortzoglou Georgios, Vásárhelyi Antal, Vén Zoltán,
Zemlényi Csaba.

Megtekinthetõ június 26-ig, hétfõ kivételével 11-18 óra között 
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ADÁSVÉTEL

Arany-ezüst felvásárlás a
legjobb napi árfolyamon azon-
nali készpénz-fizetéssel. Éksz-
er Stúdió Szentendre,
Bogdányi u. 8. Minden nap
10-17 óráig. Tel. (26) 500-
614.

Bélyeget, képeslapot, pénzt,
kitüntetést, könyvet, fotót, plaká-
tot, egyéb dísztárgyakat
vásárolok gyûjteményembe.
Hétvégén is! Tel. 06-20-947-
3928.

Megnyitottuk Timi használt-
ruha és bizományi üzletünket
a Szentlászlói út 49/A szám
alatt.

ÁLLÁS

Szentendrei kft. németül beszélõ
könyvelõt keres azonnali kezdés-
sel. Tel. 06-70-455-8297.

Szentendrei ajándékboltba eladót
keresek, részmunkaidõben is. Tel.
06-30-990-4028.

ÁLLÁST KERES

Napi takarítást és nagytakarítást
vállalok. Tel. 06-20-511-6735.

Heti 1-2 alkalommal takarítást
vállal megbízható hölgy. Hívjon
bizalommal. Tel. 06-20-511-6735.

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

EGÉSZSÉG

Gyógymasszõr házhoz megy!
Többféle masszázs technikával,
személyre szabottan. Tel. 06-20-
240-3300.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Kiadó hangulatos, különálló
kislakás terasszal, kertes házban,
reális áron. Tel. |06-20-322-
4807. 

Kiadó vagy eladó 55 nm-es,
kertes ház. Tel. 06-20-554-0293.

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

Szentendrén magánszemély
keres tulajdonostól belterületi 2-3
szobás téglalakást, egyedi fûtés-
sel. Földszinten vagy félemeleten,
garázs vagy kiálló szükséges. Tel.
06-20-989-8487.

Leányfalun külön bejáratú lakrész
õszig kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

Szentendrén a Füzesparkban 2
szobás, egyedi gázfûtéses lakás
45 ezer Ft/hó+rezsiért kiadó.
Tel. 06-20-236-4926.

Püspökmajor-lakótelepen
(Hamvas B. u.) kiadó bútorozat-
lan, magasföldszinti, modern,
rendezett garzonlakás (nappali,
háló). Tel. 06-30-942-1439.

Sztaravodai úton 2,5 szobás
lakás kiadó 70 ezer Ft-ért. Tel.
06-70-389-5275.

Szentendrén 55 nm-es lakás
kiadó 60 ezer Ft+rezsi/hó+ 2
havi kaució. Tel. 06-20-233-3705.

Szentendre, Széchenyi téren két-
szobás, bútorozott lakás kiadó.
Tel. 06-30-422-5358.

Szentendre, Duna-korzón telje-
sen felújított, 50 nm-es lakás
garázzsal, kiskerttel eladó vagy
kiadó. Tel. 06-30-218-6193.
Tónusos!!!

Bükkös-pataknál lakásnak,
mûteremnek kiadó különálló
épület. Tel. 06-20-939-3940.

Füzesparkban kétszobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-20-
425-9665.

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 nm-
es családi ház (két lakószint,
garázs, kert) csendes helyen, jó
közlekedéssel hosszú távra kiadó.
Tel. 06-20-297-6582.

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

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, csendes helyen, jó
közlekedéssel 186 nm-es, két
lakószintes, beépített tetõteres,
felújított ház eladó. Tel. 06-20-
399-6416.

Eladó a Pap-szigettel szemben
53,5 nm-es, 2 szobás, teraszos,
emeleti lakás. Irányár: 13,6 millió
Ft. Tel. 06-30-582-6543.

Károly utca 16. szám alatti 54
nm-es lakás eladó, vagy
ráfizetéssel füzesparkira cserél-
ném. Tel. 06-70-579-9670.

Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen 5,5 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a Kõhegyen örök-
panorámás, 10 051 nm-es építési
telek elvi építési engedéllyel
eladó. Tel. 06-70-451-8676.

Szentendrén, az angol házak
egyikében 61 nm-es, 2,5 szobás,
világos, erkélyes, II. emeleti
panorámás lakás eladó. Irányár
13,5 millió Ft. Tel. 06-30-451-
6303.

Nem lakótelepi lakások 6-12
millió Ft-ért Szentendrén
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

328 nöl-es építési telek
Szarvashegy alján eladó. Víz, vil-
lany bekötve. Tel. 06-30-530-
9015.

Szentendrén, a Vasvári-
lakótelepen magasföldszinti,
72 nm-es, 1+2 félszobás, 6
lakásos társasházban lakás
eladó. Irányár: 18,9 millió Ft.
Tel. 06-20-263-5001.

Füzesparkban kétszobás, erké-
lyes lakás eladó 13,5 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-876-7934, www.ingat-
lanma.eu. 

Eladó lakásokat, építési telkeket
és családi házakat keresek. Tel.
06-30-876-7934.

Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával
2 generációs lakóház 35 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben 11 mil-
lió Ft-ért igényesnek eladó. Tel.
06-30-605-7199.

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

Új építésû, 82 nm-es ház
Szentendrén, a Skanzennél eladó
33 millió Ft-ért. Tel. 06-20-935-
5129.

OKTATÁS

Matematika-, fizikatanítást,
pótvizsgára felkészítést, a
következõ tanévre való
elõkészítést vállalok általános,
közép-és fõiskolai szinten.
Házhoz megyek. Tel. 06-30-347-
8843.

Life Skills English. Az angol nyelv
használata a mindennapi
helyzetekben. Üzleti, társalgási
angol. Nyelvvizsga felkészítés.
Tel. 06-70-392-5979.

Angoloktatás felsõfokig. Tel. 06-
70-258-5712.

Angol nyelvtanfolyamok,
magánórák, nyelvvizsga-
felkészítés (TELC, ECL,
EURO stb.), üzleti angol. Tel.
06-70-527-3879,
cseri12@hotmail.com.

Diákoknak fejlesztõ, felzárkóz-
tató, valamint felvételire, érettsé-
gire felkészítõ tanfolyamok cso-
portos 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 grafi-
ka szakra 14.45–16.15 (2
tanóra), 2000 Ft/alkalom. Tel.
(26) 301-237, 06-30-319-9634. 

SZOLGÁLTATÁS

Ruhajavítás, függönyvarrás, áta-
lakítás, zipzár-csere Szentendrén,
a Vasvári Patika mellett: Sas
utca 8/B. Csak telefonos
egyeztetésre. Tel. 06-20-311-
5542.

Kõmûves,- ács,- tetõfedõ,- kön-
nyûszerkezet szerelõ és kertépítõ
munkák. Kisebb megbízásokat is
szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-
311-9231.

Külsõ hõszigetelés (dryvitozás)
5200 Ft/nm anyaggal (10 cm-es

lappal) mûanyag vakolattal. Tel.
06-20-988-9439.

Lakásátalakítás, burkolás,
kõmûves munkák, festés, víz-
fûtés, parkettázás. Tel. 06-20-
669-5151.

Võfély. Tel. 06-70-527-3879.

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.dugulasel-
harito.hu.

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Gázkészülék, víz,- fûtés-
szerelõ 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

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 (rezsi-
vel)/hó. Tel. 06-70-381-0341.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti vil-
lasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957. 

Az OÁZIS Ingatlaniroda 
új építésû, vagy 

15 évesnél nem régebbi  
házakat, lakásokat keres 

eladásra, kiadásra.

www.oazisingatlan.hu

Tel : (26) 301-106 
06-30-620-9787

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

A NESZEBAR - TRAVEL 
utazási Iroda szervezésében  az 

OLASZ ÉS FRANCIA RIVIÉRA 
legszebb tájait és városait járjuk be.
Idõpontja: június 16-tól 23-ig.

8 NAP KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST,
UTAZÁST, ÉS GYÖNYÖRÛ, 

NEM MINDENNAPI TERMÉSZETI
TÁJAKAT (Európai Grand Canyon)

EGYEDI  ÉPÍTÉSZETI REMEKEKET,
VÁROSOKAT,  VALAMINT  
VILÁGHÍRÛ  ALKOTÁSOK 

megismerését kínálja a program.
tájékoztatást a 06-30-450-61-51-es 

telefonszámon.     



Elõadás

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

Szentendrei Képtár
Fõ tér 2-5.

A SZABÓ CSALÁD
SZENTENDRÉN
Megtekinthetõ július 10-ig

Szerb Egyházi Múzeum
Fõ tér 6.

A BOGYANI KOLOSTOR FALKÉP-
MÁSOLATAI A MATICA SRPSKA
GALÉRIA GYÛJTEMÉNYÉBÕL
Megtekinthetõ novemberig

Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.

SMETANA ÁGNES ÜVEGMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 26-ig,
a polgármesteri hivatal nyitvatartási ide-
jében

ELÕADÁS

KIÁLLÍTÁS

PROGRAM
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P'ART MOZI
Duna-korzó 18.  tel. 26/777
010

www.partmozi.hu • Jegyár: 750 Ft, nyugdí-
jas, diák: 650 Ft 

május 19. csütörtök
17:00 SÁRKÁNYVADÁSZOK (80’) kh.:12 -
mese a sárkányvadászokról
18:30 CSÚCSHATÁS (105’) kh.:16 fõszerep-
lõk: Bradley Cooper és Robert De Niro
20:20 GYERMEKEIM APJA (110’) kh.:12
óda a házastársi szerelemhez

május 20. péntek
17:00 MACI LACI (83’) kn.
18:30 CSÚCSHATÁS (105’) kh.:16
fõszereplõk: Bradley Cooper 
és Robert De Niro
20:20 SORSÜGYNÖKSÉG (106’) kh.: 12 

május 21. szombat
15:00 MACI LACI (83’) kn.2010.
17:00 BOSZORKÁNYSZOMBAT (84’) kn -
mesefilm
18:30 SORSÜGYNÖKSÉG (106’) kh.:12
fõszereplõk: Matt Damon és Emily Blunt
20:20 CSÚCSHATÁS (105’) kh.:16 év

május 22. vasárnap
15:00 MACI LACI (83’) kn.2010.
17:00 GYERMEKEIM APJA (110’) kh.:12
óda a házastársi szerelemhez
18:50 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET
(82’) kh.:12 – egy lelket melengetõ történet
20:15 SORSÜGYNÖKSÉG (106’) kh.:12
fõszereplõk: Matt Damon és Emily Blunt

május 23. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ –Lázár Enikõvel
17:00 MAGYAR NÉPMESÉK
FILMÖSSZEÁLLÍTÁS
18:30 CSÚCSHATÁS (105’) kh.:16 év fõsze-
replõk: Bradley Cooper és Robert De Niro
20:20 SORSÜGYNÖKSÉG (106’) kh.:12
fõszereplõk: Matt Damon és Emily Blunt

május 24. kedd
17:00 GYERMEKEIM APJA (110’) kh.:12
óda a házastársi szerelemhez
18:30 MÛVÉSZSORSOK SOROZAT:
KABARÉ (120’) 
fõszereplõk: Liza Minnelli és Michael York
20:45 HAJSZÁL HÍJÁN ÚRIEMBER (105’)
kh.:16 abszurdba hajló jó kis komédia

május 25. szerda
17:00 WOMB-MÉH (107’) kh.:18 a nyitott,
befogadó nézõk filmje
19:00 GYERMEKEIM APJA (110’) kh.:12
óda a házastársi szerelemhez
21:00 NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET
(82’) kh.:12 – egy lelket melengetõ történet

május 26. csütörtök
17:00 A SASVADÁSZ FIA (84’) BA –
a mongol Bazarbai története
18:30 A KIRÁLY BESZÉDE (118’) kh.:12
fõszerepben az Oscar-díjas Colin Firth
20:30 A MESTERGYILKOS (92’) kh.:16
Jason Statham profi bérgyilkos

május 27. péntek
15:20 RIO (96’)-2011.
17:00 A SASVADÁSZ FIA (84’) BA – 
a mongol Bazarbai története
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK - Halmos Béla
népzene történeti sorozata
18:30 A KIRÁLY BESZÉDE (118’) kh.:12
fõszerepben az Oscar-díjas Colin Firth
20:30 A MESTERGYILKOS (92’) kh.:16
Jason Statham profi bérgyilkos

május 28. szombat
10:00 - 12:00 A Vu-So Fesztivál keretében:
Tambura-workshop
15:00 RIO (96’)2011.
15:30 Vu-So Fesztivál keretében 
dokumentumfilmek vetítése (kisterem)
17:00 A SASVADÁSZ FIA (84’) BA – 
a mongol Bazarbai története
18:30 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM (120)
kh.:12 Jíri Menzel romantikus vígjátéka
20:30 A MESTERGYILKOS (92’) kh.:16
Jason Statham profi bérgyilkos

május 29. vasárnap 
RAJZFILMÜNNEP
15:00 RIO (96’) -2011.
16:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA kézmûves
foglalkozás
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA – 13 ÚJ
MESE(70’) (premier elõtti bemutató)
18:20 BOGYÓ ÉS BABÓCA – 13 ÚJ
MESE(70’) (premier elõtti bemutató)
19:40 UTOLSÓ LÁTOGATÁS (133’) kh:12 -
tiltott szerelem és az ártatlanság 
elvesztése

május 30. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ – Lázár Enikõvel
17:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA –13 ÚJ MESE
(70’)
18:20 A MESTERGYILKOS (92’) kh.:16 –
Jason Statham profi bérgyilkos
20:00 UTOLSÓ LÁTOGATÁS (133’) – 
tiltott szerelem és az ártatlanság 
elvesztése

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

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is! 

MOZIMÛSOR

Koncert

Május 29. vasárnap 16 óra, 
Péter-Pál templom
LISZT FERENC: KORONÁZÁSI MISE
Közremûködik: a bécsi Mozart Knabenchor
és a Szentendrei Kamarazenekar, vezényel:
Peter Lang (a Mozart Knabenchor 
vezetõ karnagya). 

Belépõjegy: 1500 Ft Jegyek kaphatók:
Tourinform Iroda.  (317-965, -966) és a
koncert elõtt a helyszínen 

Gyereknap a WalkWay Palacsintázóban

Május 29-én, vasárnap, 12-18 óra között óvónõnk arcfestéssel, lufi-
hajtogatással, kreatív foglalkozással várja a gyerekeket a Bogdányi út
15/2. szám alatt, a Duna-korzón, a hajóállomás elõtti kis közben.

52 éves osztálytalálkozó
A Bajcsy Zsilinszky úti Leányiskolában 1959-ben végzett A és B osz-
tály - Gyõre Muci néni és Bindorfer Manyi néni osztálya (alsó tagoza-
ton Véghelyi Tiborné és Angyal Zoltánné) – május 29-én, vasárnap 12
órától osztálytalálkozót szervez. Kérjük, jelentkezzetek Szélesi Erzsinél
a (26) 311-807-es számon, vagy Zsigmondi Mucinál a nagyhídnál lévõ
Turiban vagy a 06-20-263-5100 számon.
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KÉZILABDA ÉS FUTBALL

Május 8. vasárnap 15 óra
A Szentendrei NKE – PTE PEAC (Pécs) nõi kézi-
labda NB I/B-s mérkõzésen a Móricz csarnok-
ban 4-4-ig váltva estek a gólok, innen a szent-
endreiek jó kombinációs játékkal – szélsõ,
beállós és átlövés variációkkal – elhúztak, és
a félidõ végére ötgólos vezetést szereztek. A II.
félidõben fokozatosan jött fel a pécsi egyete-
mista csapat (a tabellán 2. helyen áll!), és
hajmeresztõ utolsó öt perc következett: ki-
hagyott ziccerek, kapufák, elrontott gyors-
indítás mindkét részrõl, az utolsó elõtti perc-
ben kihagytunk egy büntetõt is! A vége - idõn
túli szabaddobás – lányaink „kézerdõt“vontak
a hatosnál a dobó elé, és... kihagyta! A vége:
28–27 Szentendre javára. – Tudtam, hogy
szoros lesz! – sóhajtott fel megkönnyebbülten
Gróz János vezetõedzõ.

Május 8. vasárnap 16.15 
Azonnal indultam Pilisszentkeresztre, egy-
részt, mert ez a focimeccs ígérkezett a leg-
érdekesebbnek, másrészt tizenöt évet éltem és
tanítottam abban a faluban, úgyhogy a nosz-
talgia is vezérelt. A szentkeresztiek fogadták
(megyei III. osztályú labdarúgó mérkõzésen)
az „õsi ellenfelet”, a szomszédos Pilisszántó
csapatát. Nem sok örömben volt részük a helyi

nézõknek az elsõ félidõben. Mire odaértem,
már 1-2 volt az eredmény, aztán azonnal 1-3!
Még alig vettem elõ a fényképezõgépet. 1-4! A
szántóiak villámgyors kontrákkal büntették a
kihagyott szentkereszti helyzeteket. A má-
sodik félidõ aztán a védekezésben magukat jól
összeszedõ hazaiaké volt. Parázs jelenetek
következtek: sárga lapok, egy piros lap és egy
11-es! Volt vita egy sárga lap körül, hogy az a
szántói srácnak a második lett volna. A bíró
másképp ítélte meg – ezt igen izgatott és csúf
bekiabálások követték. A büntetõt a szent-
keresztiek értékesítették. Azon kívül is voltak
helyzeteik, de azokat a kapusba vagy mellé-
fölé lõtték. A vége 2-4 lett, az indulatok lecsil-

lapodtak, és régi ismerõseimmel kedélyesen
beszélgetve távoztunk a pálya mellõl. A gól-
szerzõket említsük meg: a hazaiak góljait
Orosházi D. és Cserni M., a vendégekét Szõnyi
G.(3) lõtték és esett egy öngól. Nevet nem
említenék – elég baj az neki, úgyis.

Május 9. hétfõ 18 óra
A Dunakanyar néven futballozó szentendrei
öregfiúk csapata Visegrád együttesét fogadta
Pilisszentlászlón. (Hogy két éve nem találnak
pályát maguknak Szentendrén, ahol négy
pálya is van?! Ennek sportpolitikai szinten
utána kellene nézni!) Az elsõ félidõben a tet-
szetõsebben futballozó visegrádiaknak voltak
helyzeteik, de a szentendrei kapus – Pásztor L.
– mindent védett. A második játékrészben a
szentendreiek felnõttek kapusuk teljesít-
ményéhez, és egyre-másra vezették veszélyes
támadásaikat, az ellenfél csak szabálytalan-
ságok sorozatával tudta megakasztani azo-
kat. Sõt, egy szabálytalanság a 16-oson belül
történt! A bíró – ki tudja, miért? - kifelé ítélt
szabadot! Az utolsó tíz perc izgalmakat igen,
de változást nem hozott, a végeredmény 0-0
lett. Ezúton is gratulálok a kapusnak és a
csapat második félidei játékához. Hozzá-
teszem, hogy ezek az „öregfiúk” (35 év felet-
tiek mind, de van köztük ötvenöt éves is)
olyan színvonalon játszanak, amit sok megye-
bajnokságban játszó csapat megirigyelhetne!

GERLAI P.

Három mérkõzés krónikája


