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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:
Belváros: Karkus Zoltán 
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin 
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László 
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. 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.szen-
tendre.hu

KÖZTERÜLET FELÜGYELET 
Munkanapokon: (26) 503 329

HÓDISZPÉCSER
06 20 569 0137

POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net

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
Hétköznapi ügyelet este 7-tõl
reggel 7.30-ig, ügyeleti díj 380 Ft

Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária u.
26., tel. 310-828
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár, Kanonok u. 4., tel.
310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11., tel.
505-779
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u. 26., tel. 310-828
Minden pénteken Napvirágcsepp
Gyógyszertár, Attila u. 23., tel. 319-
354

Március 15-én csütörtökön az
Andrea Patika 8-16-ig nyitva, utána
ügyeletes péntek reggel 8 óráig. 
A többi gyógyszertár zárva

szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-ig
nyitva, ügyelet 16-tól reggel 8-ig

március 10-11. Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária u.
26., tel. 310-828
március 17-18. Ulcisia
Gyógyszertár (Hév-nél), Dózsa Gy.
út 1., tel. 500-248
március 24-25. Ulcisia
Gyógyszertár (Hév-nél), Dózsa Gy.
út 1., tel. 500-248
márc. 31. – ápr. 1. Napvirágcsepp
Gyógyszertár, Attila u. 23., tel. 319-
354

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06 30 415 9060

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502 

GYEPMESTER
06 20 931 6948

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
tel/fax: (26) 310 442

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft.
felelôs kiadó: 

Kolti Helga igazgató

Szerkesztôség: 
Szentendre és Vidéke hetilap 

2000 Szentendre, 
Dunakorzó 11/A (DMH) 

Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647

mobil: +36 20 260 4642 
e-mail: ujsag@szevi.hu

felelôs szerkesztô: 
Németh Erika 

tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra

szerkesztõségi titkár: 
Maros Emõke
címlap: Krizbo

Lapzárta: hétfô, 12 óra  

Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100

szevi.ibolya@gmail.com

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,

Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest, 

Székely Elek u. 11. 
felelõs vezetõ: Tábori Szabolcs

Index: 
PFH/88/1987 

ISSN 0239-068X 

www.szevi.hu

Cím Övezeti Alapterület Telekalakítás utáni Induló (licit) Induló Pályázati 
(Szentendre) besorolás m2 várható alapterület ár Ft/m2 (licit) ár biztosíték

Cseresznyés u. üdülõövezeti 3069 ~2550 11.600 ,- ~29.580.000 ,- 100.000,-
teteje ingatlan

hrsz.: 9188 (beépítetlen t.)

Nyerges u. -  üdülõövezeti 7146 ~6762 11.240 ,- ~76.004.880 ,- 100.000,-
Barackos út ingatlan
hrsz.: 6995 (beépítetlen t.)

Nyerges u. – üdülõövezeti 1515 ~ 1500 11.100 ,- ~16.650.000 ,- 100.000,-
Táltos u. ingatlan

Hrsz.: 6996 (beépítetlen t.)

Vándor u. üdülõövezeti 1277 ~ 997 9.000 ,- ~ 8.973.000 ,- 100.000,-
Hrsz.: 9157 ingatlan

(beépítetlen t.)

Fõ tér 14. hrsz.: lakóövezeti 85,24 25.200.000,- 100.000,-
2333/2/B/1 (lakás)

Kovács L. u. 38. lakóövezeti 267,84 19.417.000,- 100.000,-
Hrsz.: (mûhely-raktár)

2555/0/A/3

Erdõsor u. 22. üdülõövezeti  682 8.166.000,- 100.000,-
Hrsz.:8209, ingatlan

8209/A (beépített t. 
és üdülõépület)

Õzláb utca 6. üdülõövezeti  985 11.030.000,- 100.000,-
Hrsz.: ingatlan

7100/7 (beépítetlen t.)

Ady Endre út vegyes terület 1700 50.100.000,- 100.000,-
Hrsz: 4416/2, (vegyes + felépítmények

4416/2/B terület) (208 m2, 49 m2)

Dunakanyar üdülõövezeti 1225 8.900,- 8.900,- 100.000,-
sétány: ingatlan

Hrsz: 4566/2(beépítetlen terület)

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, illetve Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekin-
teni. További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon a (26) 503-377 telefonszámon kaphat-
nak. A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja: március 1.

PÁLYÁZAT

Pályázati felhívás

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

bérbevételére:

Szentendre, 2314 hrsz-ú, természetben Városház tér
1. szám alatt található 30,44 m2 alapterületû 

üzlethelyiség és 27,71 m2 alapterületû galéria;

Szentendre, 2330 hrsz-ú, természetben Városház tér
3. szám alatt található épület pinceszintjén található

384 m2 alapterületû helyiségcsoport;

További információt személyesen 
a Vagyongazdálkodási Csoportnál,

telefonon a 26/503-377 telefonszámon kaphatnak.

PÁLYÁZAT

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

AZ IDEJÉBEN FELISMERT 
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás 
szûrõvizsgálat.

A Szentendrén lakó 45–65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel,

hogy mikor várják õket a 
JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZBAN

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
tel.: 06 (27) 620-620/1436 vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes.

Információ: Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetõség adott!                       Éljenek vele!

2012. március 19-tõl

Bükkös-parti
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Szeretettel várunk mindenkit Bükkös-
parti rendezvényünkön március 31-én,
szombaton (esõnap: április 1.)

PROGRAM

9 órától környezet-, játszótér-
rendezés, pataktakarítás, meder-
tisztítás, játszótér kerítésfestés

Találkozás 9-kor a Mókus hídnál.
Zsákokról, kesztyûkrõl, konténerekrõl 
gondoskodunk.
Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával ásót,
gereblyét, ecsetet!

11 órától családi nap a patakparti faját-
szótéren: kézmûves-foglalkozás, zenei kon-
cert, mesehallgatás, eszem-iszom

Közremûködnek:  Majnek Kati  tanárnõ,
Fuszulyka mesejátszókör, Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanulói

A nap fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc pol-
gármester

Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület
Érdeklõdni lehet: 06-20-967-6820, Zakar
Ágnes szervezõnél

A rendezvény támogatói:
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület, VSZ
Zrt., Szilágyi pékség
DMRV ZRT, Turinform Iroda, SZEVI, TV
Szentendre,
Vujicsics Zeneiskola, Homó Attiláné
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A polgármester
programja

Március 9. (péntek)
10.00 Fogadás a Brit

Nagykövetségen

Március 12. (hétfõ)
14.00 K&H Bank megbeszélés
15.30 Máté Györggyel

egyeztetés könyv témában
16.00 Nemzeti Sportközpontok

Kormánybiztosával
egyeztetés Uszoda
témában

17.00 Vállalkozói fórum 

Március 13. (kedd)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
13.00 Köztisztasági témában

egyeztetés
14.00 Vezetõi megbeszélés

Március 14. (szerda)
15.00 Óvoda témában egyeztetés

az Evangélikus Egyházzal
16.00 Papsziget Revitalizációért

Nonprofit Kft. vezetõjével
egyeztetés

18.00 SZENTENDRETRO – 40
év plakátjai kiállítás meg-
nyitása

Március 15. (csütörtök)
Nemzeti ünnep

Március 20. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
17.00 Megbeszélés a NEREK

Alapítvány képviselõivel

Március 21. (szerda)
10.00 NFFT ülés a Parlamentben

Március 22. (csütörtök)
15.00 TÖOSZ vezetõképzés

Halimbán

Közmeghallgatás

SZENTENDRE VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETE

március 14-én, szerdán 10.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart Városháza dísztermében, 

melyre tisztelettel meghívom.

Német Vince
elnök

Közmeghallgatás

SZENTENDRE VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETE

március 12-én, hétfõn 8.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a Városháza dísztermében, 

melyre tisztelettel meghívom.

Valentin János
elnök

Februárban 9 kislány és 14 kisfiú született 
városunkban.

A februári házasságkötések száma: 5.

Elhunytak:

Korcsog Károlyné 2012. 01. 24. élt 80 évet
Mészöly Eszter 2011. 12. 05. élt 63 évet
Kaló László 2012. 01. 24. élt 65 évet
Tömösközi Antal 2012. 02. 04. élt 89 évet
Schlesinger László 2012. 02. 06. élt 55 évet
Zakar Ferencné 2012. 01. 31. élt 71 évet
Benkei István 2012. 02.14. élt 83 évet
Klenner György 2012. 02. 18. élt 57 évet
Bezzegh Dénes 2012. 02. 05. élt 80 évet
Lintner Ferencné 2012. 02. 03. élt 83 évet

ANYAKÖNYVI HÍREK

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy március 23-án (pén-
teken) az Okmányiroda és a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási ideje 8-12-ig, és 13-16-ig
tart, március 24. napján (szombaton) pedig zárva
lesz.
Megértésüket köszönjük!

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ

Beiratkozás az általános iskolákba

Kedves Szülõk!

Szentendre város önkormányzati fenntartású
általános iskolái:

• Barcsay Jenõ Általános Iskola (Kálvária út 18.)
• Izbégi Általános Iskola (Mária u. 1.)
• Templomdombi Általános Iskola (Alkotmány u.

12.)
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

(Rákóczi F. u. 6.)

A 2012 - 2013. tanévre a leendõ elsõsök 
jelentkezését
április 2-án, hétfõn 12-17 óráig, 
április 3-án, kedden 8-17 óráig várják.

Akik a beiskolázás során április 26-ig nem kerültek
egyik iskolába sem felvételre, számukra a beirat-
kozás ideje április 27. (péntek) 12-17 óráig.

A jelentkezéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal
hozni személyi igazolványukat, gyermekük és szülõ-
je lakcímét igazoló kártyáját, gyermekük születési
anyakönyvi kivonatát, az óvoda véleményét az
iskolaérettségrõl!

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

Föl, hazám, föl! Százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.

Petõfi: A nemzethez

Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2012. március 15-én
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezendõ városi ünnepségekre

10.45
Térzene a Fõ téren

Játszik a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának zenekara

11.00
Ünnepi mûsor a Fõ téren

(Rossz idõ esetén 
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében, Pátriárka utca 7.)

Köszöntõt mond:
Dr. Dietz Ferenc

Szentendre Város Polgármestere
Ünnepi beszédet mond:

Dr. Szabó Erika
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

területi közigazgatásért és választásokért felelõs államtitkára
Ünnepi mûsort adnak:

a Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai

12.00
Koszorúzás a Petõfi szobornál

a Templomdombon

13.00
Koszorúzás 

Petzelt József mérnök, honvéd alezredes sírjánál
a Sztaravodai úti köztemetõben

Közremûködnek a Petzelt József Szakközépiskola 
és Szakiskola diákjai, 

és a Helyõrségi zenekar

dr. Dietz Ferenc
polgármester
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Februári testületi
döntések
• Az önkormányzat a 2012.
évi költségvetésben, a nehéz
gazdasági helyzet miatt nem
tud kötelezõ feladatellátáson
túli támogatást osztani. Ez
azt jelenti, hogy az összes
állami szociális támogatás
megmarad, ám ezeken felül
az önkormányzat saját
bevételébõl nem képes az
eddig önként vállalt plu-
szokat továbbra is fenntar-
tani. A stabil gazdasági
környezet kialakulása után a
felfüggesztett juttatások
kérdését ismételten át fogják
gondolni. Továbbra is jó hír
azonban, hogy a leg-
fontosabb szociális juttatá-
sok, így a gyermekétkeztetés
és a fûtéstámogatás a szo-
ciális bizottság javaslatára
megmarad. 

• Gazdasági okok miatt
szünetel a HPV elleni
védõoltás támogatása, de a
város közremûködik az
oltóanyag olcsóbb be-
szerzésében.

• Polányi Sándort a február
16-i rendkívüli testületi
ülésen minden politikai erõ
egyhangú szavazással
választotta reorganizációért
felelõs alpolgármesterré. 

• A Dunakanyar Sport
Egyesület a Kõzúzó utcai
sporttelep fejlesztésébe kíván
kezdeni, ezt megelõzõen
azonban tervet kell készíteni
a megfelelõ vízelvezetésre és
tereprendezésre. A fejlesztés
pályázati forrásból történik
(TAO), összhangban az
ifjúsági-, és a készülõ
sportkoncepció fejlesztési
irányaival. 

• Elfogadták a Szentendre
Város Önkormányzatának
tulajdonában lévõ városi,
közfeladatot ellátó cégek
üzleti terveit (megtekint-
hetõek a www.szentendre.hu
honlapon). A reorganizációs
alpolgármester akciótervének
elkészültéig azonban az
üzleti tervekben szereplõ 
számadatok tájékoztató 
jellegûek. 

Új önkormányzati törvény és járási rendszer kialakítása
Február 27-én tartott a TÖOSZ megyei szak-
mai fórumot Szentendrén, ahol az új önkor-
mányzati törvénybõl adódó aktuális felada-
tok, valamint a járási közigazgatási rendszer
kialakítása voltak a fõ témák. Az országos
rendezvénysorozat különbözõ helyszíneken
folytatódik, és a célja, hogy felkészítse az
önkormányzatokat az új feladatokra.
Az elõadók hangsúlyozták, hogy az új önkor-
mányzati törvény megalkotásakor és a járási
hivatalok kialakításakor a hatékonyság
növelése és az emberek jobb kiszolgálása

volt a cél, nem a spórolás. A feladatellátással kapcsolatos szabályozások jövõ év elején lépnek életbe, a tel-
jes rendszernek pedig 2014. októberére kell mûködnie. Ez idõ alatt lesznek átmeneti szabályozások is, ám
számos kérdésnek már pár hónapokon belül el kell dõlnie, például hogy mit finanszíroz az állam.
A járások kialakításával kapcsolatban az elõadók hangsúlyozták, hogy elsõsorban a méretgazdaságosságot
és az államigazgatási területi egységek összhangját vették figyelembe, a székhelyek kiválasztásánál pedig
a térségszervezõ képességet és az infrastrukturális adottságokat.
Dr. Dietz Ferenc polgármester, a TÖOSZ társelnöke, köszöntõ beszédében kiemelte: „Ez az idõszak rengeteg
munkával, utánajárással, egyeztetéssel jár. A mostani alkalom remek lehetõség arra, hogy megosszuk
egymással tapasztalatainkat”.

Költözik a Füzesparki posta

Március 1-jén, a Szentendre-Füzespark posta a
mostani Sztaravodai út 11/A telephelyérõl a
Szentendre, Szentlászlói út 100. szám alá költözött.

Változás a parkolási rendben

A Kossuth utcában a Pajor-kúria kapcsán történõ
felújítások miatt kiesett pár parkolóhely, viszont a
VSZ Zrt. felmérése alapján április 1-jétõl a Rákóczi
utca Pátriárka utcától Céh utcáig tartó szakasza
(összesen 11 darab parkolóhely), valamint a Pásztor
köz (összesen 13 darab parkolóhely) 2. zónás fizetõ
parkolóvá válik. Ez azt jelenti, hogy azok a szentend
reiek, akik rendelkeznek parkoló matricával, ingyen
használhatják a felsorolt helyeket, a többi, nem szent-
endrei autósnak viszont fizetni kell a parkolásért.

Utánajártunk...

Egy szentendrei újságban megjelent írás, amely a
múlt év õszén megrendezésre került PMK
jótékonysági gálával kapcsolatos, lapunk kiadóját,
a Szentendrei Kulturális Kft.-t is érinti. Az ügy
tisztázása érdekében megkerestük a legilletékeseb-
bet, Kolti Helgát, a kft. igazgatóját.

Az ügyvezetõ asszony lapunknak elmondta, hogy
az újságcikk több valótlanságot is tartalmaz, ami
elõtt értetlenül áll. A valós tények idõrendben a
következõk:
A kft. készséggel tett eleget az önkormányzat
indítványozásának, hogy jótékonysági gálát
szervezzen a PMK megsegítésére. A program
szerkesztését, a mûvészek felkérését, a velük való
egyeztetést, a technikai kiszolgálás egy részét, a
lebonyolítást minden munkatársunk felajánlásként
teljesítette. Biczák Péter igazgató úrral mindenben
egyeztetve, a visszajelzések alapján is, magas szín-
vonalú eseményt sikerült létrehoznunk. Az össze-
gyûlt bevételnek nagyon örültünk, bár alul maradt
a várokozásainknak. Összesen bruttó 384 ezer
forint keletkezett, amelybõl a költségek levonása
után 276 985 forint került átutalásra a PMK javára.

Ezt az összeget a kft. két részletben, december 15-
én és 21-én „PMK jótékonysági gála” megjelöléssel
átutalta egy, a polgármesteri hivatal munkatársa
által megadott OTP-számlára, amit természetesen
az átutalási megbízások is bizonyítanak.

Kolti Helga hozzátette még, hogy a Pest Megyei
Könyvtár új megbízott igazgatója, állításával ellen-
tétben, egyetlen alkalommal sem kereste meg õt
információkérés vagy egyeztetés miatt, sõt a kft.
munkatársait sem. Nagyon sajnálja a történteket,
mert az esetleges félreértéseket szerinte nem a
sajtó nyilvánossága elõtt kellene tisztázni, ennek
sokkal egyszerûbb módja is van egy kis jóindulat
esetén.

Fegyveres biztonsági õrséget mûködtetõ nonprofit
kft. Szentendre határában lévõ munkahelyre 

24/72 órás munkarendbe keres munkavállalókat.

Jelentkezés feltételek:
- belföldi lakóhely,
- büntetlen elõélet,

- középfokú végzettség,
- magyar állampolgárság,

- betöltött 18. életév,
- személy- és vagyonõri vizsga,

- fegyverismereti vizsga
Elõnyt jelent:

- rendvédelmi, vagy katonai közép, vagy felsõfokú
végzettség,

- rendvédelmi, vagy katonai területen szerzett tapasztalat,
- FBÕ szolgálati múlt,

- küzdõsportban elért sportminõsítés,
- helyi, vagy környékbeli lakóhely.

Jelentkezni fényképpel ellátott szakmai önéletrajzzal lehet
az alábbi postacímre: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28.,

vagy a következõ e-mail címekre: 
human@nkov.hu (vagy fbo@nkov.hu )

Jelentkezési határidõ: 2012. március 20.
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Az elsõ blokkban Puhl Antal
építész, majd Nagy László víz-
ügyi szakember bemutatóját hall-
gatta és nézte meg a mintegy
hatvanfõs közönség. Az Ybl-díjas
építész elmondta, azt tartották
szem elõtt, hogy helyreállítsák a
korábbi dunai látványt, hogy
városunk kivételes adottságai
jobban érvényesüljenek. Ennek
érdekében kibontották a gátat,
amelynek a minõsége most nem
megfelelõ. Az utak – úgy, mint
régen – lefutnának a Dunához,
ahol stégeket, hajókikötõket épí-
tenének. A mobilgátra sétányt
terveztek, a Dunához pedig lép-
csõn lehet majd lemenni. 
Nagy László bemutatójában elsõ-
sorban mûszaki kérdésekkel fog-
lalkozott, és elmondta, hogy a
mostani földgát elöregedett,
elhanyagolt, a védekezés költ-
ségei árvíz esetén nagyon maga-
sak. Teljes feltárást végeztek,
melynek eredményeképpen meg-
állapították, hogy az 1965-ös
árvíz után rohammunkában
épült gát nem mindenhol a
megfelelõ tömörségben épült,

nincs jól alapozva, mert szerves
üledékréteg maradt alatta, amely
jól vezeti a vizet. A gát 333
méteren kerülne elbontásra és
további másfél kilométer hosszan
megerõsítésre, vízzáró falat ter-
veztek vasbeton alappal, külö-
nösen a révnél van szükség a
gáterõsítésre. Elmondta, hogy a
mobilgát a legutóbbi 15 év
újítása, nagyon bevált Nyugat-
Európában, de megtalálható
Amerikában, hozzánk legköze-
lebb Párkányban épült. Hoz-
zátette, ugyan drágább, mint a
földgát, de cserébe közvetlen
kapcsolatot biztosít a folyóval és
fenntartása pedig olcsóbb. El-
mondta, hogy kétféle mobilgát
létezik, Szentendrén mobil ár-
vízvédelmi fal épül, melynek
elõre kialakított alépítménye van. 

Tolonics Gyula, a körzet kép-
viselõje hozzászólásában el-
mondta, három lehetõség állt a
döntéshozók elõtt: földgát, be-
tongát vagy mobilgát építése a
korzó szûk részén. Árban nem
volt jelentõs különbség, de úgy

gondolták, a mobilgát többlet-
költsége megéri, mert többletet is
ad. A beruházás 100%-os állami
támogatottságú, és tartalmazza a
védmûépítésen túl a tárolócsar-
nok építését is. 

Bornemisza Miklós, a Pro Szent-
endre Kft. korábbi vezetõje
elmondta, hogy a mobilgát-ele-
mekre, a kommunikációs és a
mérnök kiválasztására vonat-
kozó eljárás már lezárult, most
még a földgát kivitelezési mun-
kákra szóló eljárás van folyamat-
ban, melyre több neves cégtõl
érkezett pályázat, ezeket a na-
pokban értékelik, pár hét múlva
várható az eredmény. A munkát
a tavaszi áradás idõszaka után
lehet elkezdeni. A pályázat
kiírása pontosan meghatározza,
hogy a gátnak egyszerre mennyi
kibontható része van, kivite-
lezõnek hány óra alatt kell 
visszaállítani az eredeti állapotot
esetleges árvíz esetén. A mûszaki
ellenõrt szintén közbeszerzési
eljárásban választották ki.

A felszólások után fõként a mo-
bilfalra méretére, minõségére, és
karbantartására, a biztosítási
lehetõségekre, a mûszaki el-
lenõrre, fenntartási költségekre
hangoztak el kérdések.
A félreértések tisztázása végett
Nagy László elmondta, hogy két
tender készült, az alumíniumból
készülõ mobil árvízvédelmi fal
tervezése befejezõdött, most az
kivitelezési tender van folyamat-
ban. A magasság tekintetében a
statisztikai elemzés az egész
országra elkészült, és mindenhol
egyforma az elõírás: mértékadó
szint + 1 méter ráhagyás. A jeges
árral kapcsolatban elmondta,
hogy ennek létrejöttére egyre
kisebb az esély a globális felme-
legedés, a Duna szennyezettsége
miatt, illetve hogy a folyó nagy
hõtermelést kap. Ezek hatására
ritkábban, lassabban és kevésbé
fagy be. Arra viszont nincs ta-
pasztalat, hogy a jeges árban mi-
ként állja meg a helyét, mert a
mobilgátak történetében ilyen
még nem fordult elõ.
Bornemisza Miklós a Mabisz
kiadványára hivatkozott: az ár-
vízvédelmi rendelet leírja a biz-
tosítók felé, hogy Magyaror-
szágon a szabványoknak meg-
felelõ és elfogadott a mobil
árvízvédelmi fal, ezért magasabb
biztosítási díjat nem kérhetnek. A
budapesti elõrejelzést veszik
figyelembe, ami négy nappal
korábban már elég nagy pon-
tossággal jelzi a várható vízszin-
tet, a mobilgátat pedig egy nap
alatt fel lehet építeni. 

Lapunk terjedelmi korlátai miatt
sajnos nem tudjuk a fórumon
elhangzott kérdéseket és vála-
szokat részletesen közölni, de
minden számunkban foglalko-
zunk a gátprojekttel, és közöljük
a legfrissebb fejleményeket, tud-
nivalókat. 
A beruházásról részletes infor-
mációk, a felmerült kérdésekre a
válaszok a www.szentendre-
ezerev.hu városfejlesztési hon-
lapon olvashatók.

N. E.

Kerekasztal-beszélgetés a gátépítésrõl
A Szentendrei Társadalmi Együttmûködés (SZETE) beszélgetést szervezett a Pest Megyei
Könyvtárban február 23-án. A beszélgetést vezetõ Bódog Norbert moderátor elmondta, az est
elsõdleges célja, hogy információkat adjanak át a lakosoknak, az indulatokat csillapítsák,
eloszlassák a kétségeket.
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Bornemisza Miklós, a Pro Szentendre Kft. korábbi vezetõje, Golda János építész, Tolonics Gyula képviselõ, Nagy László árvízvédelmi
szaktervezõ, Dajka Péter építész, Puhl Antal építész, Bódog Norbert moderátor
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Afórum a polgármester pre-
zentációjával kezdõdött. A
város elsõ embere elmond-

ta, hogy tudatos városfejlesztés
keretében, az 1000 év+ program
mentén zajlottak a nagyberu-
házások, valamint a közelmúlt-
ban indítottak egy városi össze-
fogási programot, hogy minél
szélesebb körben vonják be a la-
kókat a szentendrei közéletbe. A
közelmúlt nagyberuházásainak
részletezése után a gáttal kapcso-
latban elmondta, hogy a munkák
tavasszal kezdõdnek. A pismányi
csatornázás tervezése idén befe-
jezõdik, jövõre indul az építkezés.
A tervek szerint pályázatot adnak
be az Egres utcai óvoda építésére,
mely - mint mondta - „édes teher”
a városnak. Kitért néhány pél-
damutató városi összefogásra,
mint a Bükkös-patak takarítása, a
pályák fejlesztése, a füzesparki
lakóépületek felújítása és az útá-
tadások. Az új önkormányzati
törvénnyel kapcsolatban elmond-
ta, hogy 2013-tól alapvetõ struk-
turális változások lesznek. A vá-
ros pénzügyi helyzetével kapcso-
latban szóba került az új reorga-
nizációs alpolgármester meg-
választása, amely újszerû meg-
oldás az országban, és akár mo-
dellértékûvé is válhat.

Zakar Ágnes összefoglalójában a
hozzá érkezett kérdésekre vála-
szolt. A füzesparki tulajdonvi-
szonyokkal kapcsolatban elmond-
ta, hogy a földterület nagy része
állami, melynek a kezelõje az OTP
Bank Rt., de dolgoznak azon,
hogy a város tulajdonába kerül-
jön. Felhívta a figyelmet a most
induló Dunyha-tervre, amelyen a
rossz állapotú lakótelepi társas-
házak vehetnek részt a szigetelés
és a fûtés korszerûsítése érde-
kében. Az önkormányzat átvál-
lalja a szervezéssel járó felada-
tokat, illetve, ha a költségvetés
engedi, építményadó-kedvez-
ményt és egyéb segítségeket ad.
Röviden beszámolt az izbégi is-
kolában és a Vasvári tagóvo-
dában történt fejlesztésekrõl, és

hogy a vasvári mobilóvodának
köszönhetõen 25 férõhellyel gaz-
dagodott a város. Elmondta, hogy
lakossági kérésre megkeresték az
OTP bankot, hogy szereljenek fel
pénzautomatát a füzesparki bolt-
nál, de válasz még nem érkezett
az OTP vezetésétõl. 

Következtek a kérdések.
• Csicserkó területe ki volt jelölve
belterületbe vonásra, ezt vissza-
vonták decemberben, így a koráb-
ban szépen megmûvelt terület
egyre elhanyagoltabb. A pol-
gármester ígéretet tett arra, hogy
egyeztetnek ez ügyben, de felhív-
ta a figyelmet arra, hogy bel-
területbe vonás elõtt érdemes
tanulmányt készíttetni.
• A Füzespark egyik része a
közelmúltban megújult, a lakók
szeretnék, ha a másik felében
lenne hasonló fejlesztés. A pol-
gármester elmondta, hogy a város
költségvetésében nincs forrás
útépítésre, és jelenleg pályázati
lehetõségek sincsenek, de amint
mód lesz rá, folytatják az út-
felújítást.
• A parkolás – csakúgy mint
korábban a közmeghallgatáson –
itt is vitát váltott ki. A lakosok
szerint szûkös a parkolási lehe-
tõség, és különösen a Sas utcában
jelent gondot, hogy az autók a
járdán állnak meg, ami bale-
setveszélyes a gyalogosok szá-

mára, de az autósoknak is nehéz-
séget okoz a kikanyarodásnál. A
megoldás többek szerint kamera
felszerelése és büntetések kisza-
bása lenne, de mások kérték,
hogy lehessen a járdán is parkol-
ni. Ezzel többen nem értettek
egyet, ráadásul a KRESZ-szel is
ellentétes. 
A Füzesparkban 168 lakásra 30
garázs jut, ráadásul nincs par-
kolásra alkalmas terület. A lakók
kérték a Füzespark egyirányúsí-
tását, amely szerintük a VSZ Zrt.-
nek is segítség lenne. A Vasvári-
lakótelepen is kérték a lakók
parkolóhelyek kijelölését. Virágh
János kérte, hogy a lakók konkrét
javaslatokat adjanak igényeikrõl,
hogy a bizottságban tárgyalni
tudjanak róla, és megállapodtak
abban, hogy elõtte helyszíni
bejárást tartanak az igények
felmérésére.
• A lakók felhívták a figyelmet
arra, hogy Nyár utcánál lévõ
bekötõ földút balesetveszélyes,
különösen télen. Kiderült, ez a
terület sem önkormányzati tulaj-
donú, tehát nem tartozik a város
hatáskörébe – ugyanez vonatko-
zott a csapadékvíz-elvezetésre is. 
• Kérték a lakók, hogy a busz a
Szentlászlói útról kanyarodjon fel
a Vasvári útra, de Zakar Ágnes
elmondta, hogy ez nem megold-
ható, mert a busz a Templom
utcánál nem tud jobbra fordulni.

A polgármester ezzel kapcsolat-
ban megjegyezte, hogy a helyi
közlekedés megoldása kötelezõ
önkormányzati feladat, ami ko-
rábban 60 millióba került, most
százmilliónál is többe. A Volántól
havi elszámolást kértek, de ezt a
cég nem adta meg, ezért még tart
az elszámolási vita.
• Az egyik lakó többszöri parlag-
fû-irtást kért, mert szerinte az évi
két kaszálás nagyon kevés. A
problémát a fõkertésznek továb-
bítják. 
• Néhány lakó arról panaszko-
dott, hogy nem tudják jól fogni a
Szentendre TV adásait (ez a UPC
hatásköre), illetve fakivágás és
lakásbeázás miatt kértek segít-
séget.

A képviselõ asszony lapunknak
elmondta, hogy a fórum óta több
felvetett probléma a Polgármes-
teri Hivatal segítségével már
megoldódott, többnek pedig folya-
matosan zajlik a megoldása. A
közlekedési kérdésekben március
1-jén bejárást tartottak, illetve a
Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság ülésére készül javaslat
a Füzespark egyirányúsítására (a
Füzes köz felöl jobbra tartással,
amely körforgalommá szabá-
lyozná a közlekedést), valamint a
parkolási anomáliák megoldá-
sára. A Vasvári-lakótelepen kiala-
kult parkolási rend szerint ugyan-
is a gépkocsik a Templom utca
irányából a Vasvári Pál utca irá-
nyába jobb oldalt várakoznak az
úttesten a Deák Ferenc utcában.
Ezen parkolási mód szabálysze-
rûsítése érdekében az ellen-
oldalon tiltani kell a várakozást,
valamint a lakók figyelmét fel kell
hívni arra, hogy a járdán parkol-
ni, vagy annak egy részét par-
kolás céljából használni – a
KRESZ értelmében – tilos.
Ugyancsak felvetõdött a lakók
részérõl a Sas utca és Nyár utca
keresztezõdés forgalmi rendjének
felülvizsgálata a forgalom bizton-
ságossá tétele érdekében.  

A fórum végén Zakar Ágnes kö-
szönetét fejezte ki a Parola Ven-
déglõ vezetõjének, Marton Imré-
nek, hogy a fórumhoz helyet biz-
tosított, dr.Molnár Ildikó jegyzõ
asszonynak, Prister Gábornak,
Danyi Károlynak, Nyolcas Editnek
és Dénes Lászlónak a szervezés-
ben nyújtott segítségükért.

NÉMETH ERIKA

Füzesparki és Vasvári fórum
Zakar Ágnes, a 6. számú választókörzet képviselõje az elmúlt egy év eseményeinek
megbeszélésére lakossági fórumot tartott február 22-én, a Parola étteremben. Az esemény a
„Városháza házhoz jön” fórumsorozat keretében zajlott, így természetesen nemcsak a
körzetrõl, hanem a városról is szólt. A lakossági kérdések megválaszolásában segített Virágh
János városüzemeltetési referens is.

Dr. Dietz Ferenc polgármester és Zakar Ágnes képviselõ
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Civilek, szakemberek részvétele 
az önkormányzat mûködtetésében

A képviselõ-testület elfogadta a civil rendelet módosítását, amely
változtatásnak kettõs indoka volt. Egyrészt az Országgyûlés is új
törvényt fogadott el a civil szektor szabályozására vonatkozóan és
ehhez kellett igazítani az önkormányzat rendeletét is, másrészt
régóta igény volt a már korábbi civil rendeletben megfogalmazott
mûködési struktúra megváltoztatására is. Utóbbihoz elõbb a civil
szervezetek véleményét kérte az önkormányzat több ízben, azonban
ebben nem tudtak egységes javaslatot megfogalmazni a szer-
vezetek. Végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a lehetõ leg-
demokratikusabb, minden segíteni szándékozó számára részvételi
lehetõséget biztosító szabályozást fogad el. Az új mûködési struk-
túrában a következõ civil tanácsokban fejthetik ki a civil szakértõk,
szakmai egyesületek képviselõi véleményeiket:

Mûvészeti Tanács Sport Tanács Vállalkozók Tanácsa

Környezetvédelmi Tanács Nõk Tanácsa Idõsügyi Tanács

A tanácsok megújulása, valamint létrehozatala az önkormányzat
döntéshozatali mechanizmusának átalakításával összhangban
zajlott, hiszen két korábbi, megszüntetett bizottság munkáját is
pótolni hivatottak.
Az önkormányzat várja mindazon szentendrei vagy a város életéhez
kötõdõ civil szervezetek és civil szakemberek jelentkezését, akik
szívesen részt vennének ezen tanácsok mûködésében és véle-
ményükkel hozzájárulnának a helyes döntések meghozatalához.
A jelentkezéseket önéletrajzzal és szakmai programtervezettel
április 2-án 17 óráig várjuk a titkarsag@ph.szentendre.hu címre. 
A tanácsok tagságának megválasztására április 13-án, 13.00 órától
kerül sor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében. 

A részletek megtalálhatók 
a www.szentendre.hu/magyar/kozerdeku/civilszfera 

internetes címen.
További kérdéseikkel kapcsolatban Háromszéki Judit civil és közok-
tatási referenset kereshetik a 26/503-393-as telefonszámon.

Concerto-Pimes:
Alapkõletétel Vitoriában
A Concerto-Pimes projekt éves rendes felsõ-vezetõi találkozójára
februárban került sor a spanyol partner Vitoria/Gasteiz városában,
mely egyben a baszk tartomány fõvárosa is. (A projekt magyar
koordinátora, mint ismert, az ÉMI Nonprofit Kft. és a konzorciumban a
magyar és a spanyol fél mellett norvégok és németek is részt vesznek.)
A találkozó egyben a 432 szociális lakás projekt alapkõ letétele is volt,
melyen Javier Maroto polgármester meghívására részt vett az EU pro-
jekt felügyelõje, Mario Dionisio, és Szentendre részérõl dr. Dietz Ferenc
polgármester. 

A szociális lakások elsõ blokkja várhatóan 2013-ben készül el, a baszk
projekt célja az épület energiafelhasználásnak a szokásoshoz képest
40%-os csökkentése. A fennmaradó energia-szükségletet szezonális
tárolóval ellátott napkollektormezõvel, napelemmel és szélerõmû
kialakításával kívánják biztosítani.
A találkozó arra is lehetõséget adott, hogy az „Európa Zöld Fõvárosa”
címet 2012-re elnyerõ Vitoria/Gasteiz város vezetésével részletes szak-
mai egyeztetésre is sor kerüljön. A CONCERTO projektben rejlõ
együttmûködések mellett szó esett a baszk önkormányzati struktúráról
és annak finanszírozási kérdéseirõl, a biokertészetrõl, a közösségi
közlekedés környezetbarát fejlesztésérõl és a várost övezõ zöld védõsáv
kialakításáról.

Emlékezés a mártírokra 

Hagyományainkhoz híven idén is
megemlékezünk mártírjainkról a
holokauszt emléknapon. A koszo-
rúzás április 13-án, pénteken
10.30-kor kezdõdik a régi zsidó
iskolánál, a Petõfi utcában. Köz-
remûködik Nemesházi Beatrix
elõadómûvész és a Vujicsics
Együttes.

Mindenkit szeretettel várunk!

KERTÉSZ PÉTER
temetõgondnok

Drága Nidzsi!

A dolgok szétesnek 
maguktól.
Nincs bennük összetartó erõ.
Az ember elveszti helyét.
Fél, mit hoz a jövõ.
Kérdezi: Mit?
Mondja: Semmit.
Így egy marad, a szeretet.
Más nincs.

Most, hogy meghaltál, 
vége lett mindennek. 
A dolgok szétesnek 
maguktól.
Nincs bennük összetartó erõ.
Az ember elveszti helyét.
Így marad a szeretet.
A dolgok furcsa, érthetetlen
rezdülése.
Ez a kegyelem.
Jó utat!

DUGÓ

Közgyûlés
Értesítjük Önöket, hogy az ÁRVÁCSKA Állatvédõ Egyesület legközelebbi közgyûlését
március 22-én, csütörtökön 17 órai kezdettel tartja a Dunaparti  Mûvelõdési

Házban.
Napirendi pontok: 1) Éves tevékenységi és pénzügyi beszámoló, 2) Vezetõségválasztás

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk!
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DR. KÕRÖSI TIBOR 
Fidesz-KDMP

BÍZOM AZ ÖSSZEFOGÁS 
SIKERÉBEN

39 éves, tízegynéhány éve prak-
tizáló ügyvéd, két rakoncátlan
fiúgyermek apja, s boldog szent-
endrei lakos. Immár második
esztendeje segíti értõ tanácsai-
val az önkormányzat munkáját.
Barátainak se szeri, se száma, s
ha valaki hozzá fordul, sohasem
kap kosarat, tanácsára szá-
míthat. Most megméretteti ma-
gát a közéletben is, önkor-
mányzati képviselõ kíván lenni.

Ha jól tudom, Debrecenben
született. Hogyan került kapcso-
latba Szentendrével?
Feleségemmel évekkel ezelõtt
döntöttünk úgy, hogy egy csen-
des, nyugodt, értékekben gazdag
várost keresünk otthonunknak.
Így esett a választásunk Szent-
endrére. Azóta Szentendre színes
múltjával és ígéretes jövõjével
szívemhez nõtt, festõi belvárosá-
val, értéket teremtõ és ápoló
közösségével igazi otthonom lett. 

Vállalja a munkát a közért,
feltételezem, hogy érez elhiva-
tottságot mások gondjainak
megoldása iránt.
Megválasztásom esetén minden
erõmmel azon leszek, hogy váro-
sunk, Szentendre gyors ütemû
fejlõdését elõsegítsem. Régóta
figyelemmel kísérem a 2006 óta
megvalósuló, tudatos városfej-
lesztési munkát. Ennek képezi

részét a 2009-ben „1000 év
plusz” címmel elindított program,
melynek fõ törekvése, hogy mi-
nõségileg javítsuk Szentendre
életét. Az önkormányzat további
tervei között szerepel a helyi vál-
lalkozások, kezdeményezések fo-
kozottabb ösztönzése, felka-
rolása. Számos uniós pályázat
teremtette meg annak a felté-
teleit, hogy az önkormányzat
hatékonyabban mûködhessen,
fejlõdhessen. 

Mint gyakorló jogász, hogyan
látja az önkormányzati munka
lehetõségeit?
Az önkormányzati munka alapját
képezõ jogszabályok változásá-
nak nyomon követése elengedhe-
tetlen elõfeltétele a törvényes kö-
zösségi munkának. Az új önkor-
mányzati törvény új feladatokat
is megjelöl, gyakorlatba történõ
átültetésükhöz szeretnék jogi
szaktudásommal hozzájárulni.

Úgy tudjuk, szereti a sportot, s e
téren is szolgálná a várost.
Magam is aktívan sportoltam, s
jogászi tapasztalataimat a sport,
annak szervezése terén is kama-
toztatni kívánom. Talán ennek is
köszönhetõ, hogy 2008-ban tagja
lettem az önkormányzati Sport
Bizottság Sporttanácsadó Testü-
letének. 

Hogyan látja egy kívülálló szak-
ember szemével az önkor-
mányzat eddigi munkáját?
2010 óta tagja vagyok a Jogi és
Ügyrendi bizottságnak, így az
önkormányzat mûködését köze-
lebbrõl is megismertem. Sok te-
rületen folyik jól szervezett mun-
ka, de azt is látom, hogy sok he-
lyen javítani kell a mûködésen.
Az eredmények között minden-
féleképpen kiemelném azt a mun-
kát, aminek köszönhetõen több
uniós forrást sikerült felhasznál-
ni: így újult meg legutóbb a bel-
város és épült fel az új rendelõin-
tézet. Ezeknek a nagyprojektek-
nek a kivitelezése közben az ál-
talános gazdasági válság a szent-
endrei önkormányzatot is elérte,
ezért a hosszú pénzügyi terveket
és a város mûködését az új

feltételek szerint át kell alakítani.
Az önkormányzat munkáját illetõ
másik fontos gondolatom, hogy
nagyon fontos az eleven kapcso-
lattartás az állampolgárokkal a
napi munkában, ezt ügyvédi
tapasztalatom is alátámasztja.
Egy város mûködtetésének nél-
külözhetetlen eleme a lakosok
igényeinek meghallgatása és ki-
elégítése, ebben tevékenyen részt
kívánok venni.

Milyen helyi gondokkal szembe-
sült eddig, mi az, amin szûkebb
pátriájában javítani kellene?
Még mindig megoldatlan a
vízelvezetés a Fürj, a Galamb és a
Pipiske utcákban, valamint a
Pismány egyes részein, ami nagy
záporok esetén okoz nehézsége-
ket. Egyes utcák nehezen járha-
tóak a gödröktõl (pl. Nap utca),
borításuk javítása nem sokáig tûr
halasztást. 
Közös probléma a tömegközle-
kedés. A Sztaravodai úton bõví-
teni kell a buszközlekedést, vál-
toztatni kell az irányán. Meg kel-
lene fékezni valahogy az eszte-
lenül gyors átutazó forgalmat.
Könnyíteni kellene a kihajtást az
Egres útról egy kanyarodó sávval.
Az Egres úton a hidat is fel kell
újítani, mielõtt nagyobb baj tör-
ténik. Rendezni kell a lakóparkok
és a temetõ környékét.

A gondok felsorolása mellett
kérem, szóljon az eredmények-
rõl is.
A Törökvölgyi utcában a vízel-
vezetési munkálatok befejezõd-
tek, most tervezzük ugyanezt a
Pipiske utcában. A Barackos úton
végig elkészült a járdaszegély,
biztonságosabb lett a közlekedés.
A Sztaravodai úton lassító szi-
geteket helyeztek el, ezzel mérsé-
kelték az autók sebességét. Mi-
után az óvodákból nincs elég, és
messze vannak, célkitûzéseink
között itt is szerepel a bõvítés,
tervezik már az új óvodát.

Szavaiból úgy érzem, hogy
alapjában optimista.
Hiszek városunk dinamikus fejlõ-
désében. A közösségi munka
alaptörvénye, hogy az emberek

gyakran még akkor sem kérnek
segítséget, ha rászorulnak, mivel
nem mindig tudják, kihez fordul-
hatnak. Ezért fontosnak tartom a
lakossági fórumokat. Bízom az
összefogás sikerében, az elhiva-
tott munkában. Teremtsünk mél-
tó otthont családjainknak, õriz-
zük és ápoljuk hagyományainkat. 

KK

LATOR LÁSZLÓ
TESZ

Tisztelt Sztaravoda-völgyiek!
Tudom, a megszólítás magya-
rázatra szorul. Pismány és Izbég
között van egy terület, amely tar-
tozhat ide is, oda is. Ugyanakkor
gondolhatunk rá úgy is, hogy az
Öreg víz összekapcsolja e két
városrészt. Jó szívvel ajánljuk az
itt élõknek az általunk „felfe-
dezett” nevet, és szeretnénk, ha a
városrész lakói megkedvelnék, és
idõvel sajátjuknak éreznék.

A Pismány Barátainak Egyesülete
javaslata alapján a Társaság az
Élhetõ Szentendréért Egyesület
(TESZ) jelöltjeként indulok a már-
cius 25-i idõközi választáson.
Bemutatkozásomban szeretném
vázolni, hogyan látom városunk
és városrészünk jelenlegi hely-
zetét, és melyek a városunk jövõ-
jére vonatkozó elképzeléseim.

Pismányban élek, amely nem
egyszerûen lakóhely számomra,
hanem otthonom. Feleségem
újságíró, a fiam dolgozik, lányom
egyetemista. Életem nagy ajándé-
ka, hogy szüleim egyben pél-
daképeim is. A magyar irodalom
édesanyámnak köszönheti Man-
delstam sok költeményét vagy a
Zsivágó doktort magyarul. Édes-
apám mûfordító és költõ, ma is
aktív, sportos életet él. Tudását a
természetrõl egy kárpátaljai kis
faluból, Tiszasásvárról hozta.

Idõközi képviselõválasztás: március 25.
Március 25-én idõközi választást tartanak a 7. számú választókörzetben Hidegkuti Gergely
képviselõ lemondása miatt. Legutóbb Holló István képviselõ-jelölt mutatkozott be a Jobbik
Magyarország Mozgalom színeiben, most a többi három jelöltet mutatunk be.
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Nem véletlen hát, hogy hobbim az
irodalom és a természetjárás, és
évtizedek óta változatlan lelkese-
déssel vetem bele magam a szülõ-
tanár-diák focimeccsekbe. Min-
den jó zenét szeretek, de elsõsor-
ban menthetetlen Illés-rajongó
vagyok. Csaknem három évtizede
vagyok történelemtanár és osz-
tályfõnök, 1988 óta a Veres Péter
Gimnáziumban tanítok. Vallom:
minden diákban megvan az a
képesség, hogy valamilyen terü-
leten kiemelkedõ legyen. A pe-
dagógus felelõssége az, hogy ezt
megtalálja.

A 2010-es önkormányzati vá-
lasztáson a TESZ-re leadott sza-
vazatok alapján Fekete János és
Fülöp Zsolt listáról bekerült a
tizenöt fõs testületbe. Én az
Oktatási és Kulturális Bizottság
külsõs tagja lettem. Szívügyem a
minõségi oktatás támogatása, a
bölcsõdei, az óvodai és iskolai
férõhelyek kellõ mértékû emelése,
valamint a tehetséggondozás. 
A TESZ az elmúlt szûk másfél
évben honlapja és a facebook
segítségével sokat tett a nyil-
vánosságért. Eredményesen lépett
fel a könyvtár megmentése ér-
dekében, hozzájárult a Pap-
szigeti szállodaépítés és az Egres
utcai belterületbe vonás meg-
akadályozásához. Ugyanakkor a
legfontosabb célt – hogy megáll-
jon a város adósságállományának
növekedése – eddig nem sikerült
elérni. A város adóssága 2006-
ban egymilliárd forint volt, 2012-
ben pedig kilencmilliárd lett. A
szakorvosi rendelõ épületének
felújításakor a 77 millió forintos
önrész 650 millió lett, és hátra
van még a mûszerek beszerzése.
Veszélybe került a helyi autóbusz-
közlekedés, a szemétszállítás és
az uszoda mûködése. Már a hi-
telezõ bank sem hitt a városveze-
tésnek, és a városirányítók sem
bíztak önmagukban, ezért el kel-
lett fogadni a hitelfolyósításnak
azt a feltételét, hogy a városgaz-
dálkodás (és evvel valójában a vá-
rosvezetés) egy külsõs alpolgár-
mester irányítása alá kerül.
Képviselõként kizárólag olyan
költségvetést tudnék támogatni,
amely megszünteti a pazarlást,
ugyanakkor nagyobb keretet biz-
tosít az oktatásnak és a kultúrá-
nak; hozzákezd a város közleke-
dési reformjához és segíti a város
kis közösségeinek mûködését. A
helyi problémák közül fontosnak

tartom kiemelni a beláthatatlan
útkeresztezõdések rendezését.
Ezeken a helyeken legalább tük-
röket kellene felszerelni. Nem
lehet késlekedni az Egres utcai
kihajtó átépítésével, a Nap utcai
lakópark befejezésével, rende-
zésre szorulna a pismányi pékség
környéke is. Szépíthetõ, haszno-
sítható lehetne az Egres és Rep-
kény utca sarka, vagy a Körte és
Fenyõ utca keresztezõdése.
A TESZ szeretné, ha – javaslata
szerint –  az Egres utcában fel-
épülhetne az új óvoda. De csak
akkor, ha az önkormányzat – a
korábbi beruházásokkal ellentét-
ben – reálisan tervezi az önrész
összegét. És ha megoldódik a biz-
tonságos parkolás, a buszköz-
lekedés, valamint az Egres utcai
híd felújítása. 

Az itt élõk érdekeinek képvisele-
tére szeretnék vállalkozni, és a
közös problémák megoldására
kívánok szerzõdni Önökkel. Ezért
vállalom, hogy önkormányzati
munkámról negyedévente szemé-
lyesen eljuttatott képviselõi hír-
levélben tájékoztatom Önöket.
Képviselõvé választásomat támo-
gatja a Pismány Barátainak Egye-
sületén kívül a Szeresd Szent-
endrét Egyesület, az Izbégi Baráti
Kör Egyesület, a Castrum Egye-
sület, az Élõ Táj Egyesület, az
ÓZON Szamárhegyi Környezet és
Természetvédõ Egyesület, a Lo-
vasíjász Hagyományõrzõ Egyesü-
let, a Szentendrei Civil Kontroll
Egyesület, a Szalamandra Egye-
sület, a 11 LET Ifjúsági Egyesület,
az Egészséges és Derûs Gyerme-
kekért Alapítvány. 
Bemutatkozásomat megtalálja hon-
lapunkon is – www.tesz2000.hu
–, az „IDÕKÖZI VÁLASZTÁS
2012” menüpontban. 
A Sztaravoda-völgyi városrész is
megérdemelné, hogy saját kö-
zösségi tere legyen. Ahol fiatalok,
idõsek kötetlenül találkozhatnak,
ahová beugorhatunk egy kis
csevegésre. Egyik fontos célunk,
hogy az itt élõk megkapják a
város tulajdonában álló kertes
épületet a Jázmin utcában, a
patak partján. Azt szeretnénk,
hogy összefogással, együttes
munkával valódi közösségi házzá
váljon! A mellette lévõ játszóteret
pedig fel kellene újítani és bõ-
víteni. Ehhez hívok mindenkit,
aki a városrészért tenni akar!

Március 18-án, vasárnap délután

három órától várom a Jázmin
utcában az érdeklõdõket egy
kötetlen beszélgetésre a leendõ
közösségi háznál a házról, a vá-
rosrészrõl és a városról. 
Felmerülõ kérdéseire szívesen
válaszolok, ha ír a latorl@t-
online.hu címre.
Teremtsük meg együtt a város-
részek városát!

LONTAI TAMÁS
MSZP

Az MSZP színeiben induló
Lontai Tamás 34 éves és közel
20 éve él Szentendrén. 

Miért döntött úgy, hogy elindul
az idõközi választáson?
Végzettségem és szentendrei-
ségem miatt követem városunk,
illetve lakókörnyezetünk életének
alakulását, és a tapasztalt szá-
mos, a mai napig megoldatlan
probléma miatt döntöttem a je-
löltség mellett. Szeretném, ha
választókörzetünk élhetõbb vá-
rosrész lenne, és Szentendre elin-
duljon végre a fejlõdés, megújulás
irányába. Ahhoz kérem a vá-
lasztópolgárok támogatását, hogy
önkormányzati képviselõként
még eredményesebben és hat-
hatósabban tudjam érdekeiket
képviselni. Mert Szentendre több-
re hivatott!

Ön szerint melyek a legfon-
tosabb megoldandó feladatok a
7. számú körzetben?
Ebben a körzetben nagyon sok
megoldandó feladat van, csakúgy,
mint a város többi körzetében.
Rendbe kell hoznunk az utakat,
fontos a tömegközlekedés újra-
gondolása, és meg kell oldanunk
az óvodahiányt is. Példátlan a
Nap utca európai városhoz mél-
tatlan, botrányos állapota, amel-
lyel a lakosok kénytelenek nap

mint nap szembesülni. Kérdés,
hogy a város a csõdbiztos felü-
gyelete alatt mire ad majd támo-
gatást. A kopogtatócédulák gyûj-
tése közben nagyon sok lakóval
beszélgettem, és õk is azt látják,
hogy a városban nem jó irányba
mennek a dolgok. A körzet kép-
viselõje egyben városi képviselõ
is, és ezért a város egészét és
mûködését érintõ dolgokat együtt
kell kezelni és megoldásokat
találni.

Ha már szóba hozta, beszéljünk
a város egészét érintõ gon-
dokról!
A tisztánlátás érdekében megje-
gyzem, hogy a városban három
ciklus óta fideszes többségû a
testület, és ez meg is látszik
Szentendre hatalmas adósságál-
lományán és jelenlegi helyzetén.
2010 elõtt, az MSZP kormányzása
idején közel 10 milliárd forint
fejlesztési EU-s pénzt kapott a
város, tehát a támogatói szer-
zõdéseket az elõzõ ciklusban írták
alá, a jelenlegi nagyberuházá-
sokat abból valósították meg.
Abba inkább ne is menjünk bele,
hogy a támogatást hogyan hasz-
nálta fel a városvezetés, az egyes
beruházások miért kerültek sok-
kal többe az eredetileg ter-
vezetthez képest, mint például a
rendelõintézet korszerûsítése
vagy akár az eszközbeszerzés.
Korábbi rossz döntések sorozata –
kötvénykibocsátás, uszoda, be-
vételt termelõ fejlesztések elmu-
lasztása stb. – miatt került a
város csõdközeli állapotba, és kel-
lett egy reorganizációs me-
nedzsert a város vezetõi mellé
tenni. A 2012-es költségvetés
soha nem látott módon kivérez-
tetett, és a Fidesz cserbenhagyta
az önkormányzatokat, hiába
ígérték meg az adósságok állami
rendezését. Ráadásul a normatív
támogatást a kormány drasztiku-
san csökkentette 2010 után, ami
szintén negatív irányba befolyá-
solja Szentendre mûködését és
jövõjét.

Elfogadja Holló István képvi-
selõ-jelölt meghívását a március
23-i fórumra?
Még nem született meg bennem a
döntés, ha a javasolt feltételek
mindenki számára elfogadha-
tóak, akkor az itt lakókat tisz-
telve, részt veszek a fórumon.

TL
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Március 13. kedd, 19 óra (-1. nap) 
DMH Barlang (Dunakorzó 11/a) 

JAZZ KLUB 
Házigazda: BORBÉLY MÛHELY 
Borbély Mihály – szaxofon, 
Szabó Dániel – zongora, 
Horváth Balázs – nagybõgõ, 
Baló István – dob )  
Vendég: FÁBIÁN JULI – ének

Belépõjegy: 800 Ft

Március 14.  szerda, 18 óra (0. nap)
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) 

SZENTENDRETRO
Válogatás 40 év mûvészeti
eseményeinek plakátjaiból
A kiállítást megnyitja:  
dr. Dietz Ferenc polgármester 
Találkozó és beszélgetés az egykori
programok mûvészeivel: 
Eredics Gábor (Vujicsics együttes),
Kerényi Imre rendezõ, Hûvösvölgyi
Ildikó színmûvész, efZámbó István
képzõmûvész. A beszélgetést vezeti:
Juhász Károly színmûvész

Március 15. csütörtök, 17 óra,
PMK színházterme 

A SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES & 
TÍMÁR SÁRA ÉS ZENEKARA
fesztiválnyitó mûsora
I. rész: Tímár Sára és zenekarának
tavaszköszöntõ koncertje 
II. rész: A szép szabadságért… 
– a Szentendre Táncegyüttes mûsora 

Belépõjegy: 1000 Ft

Március 17. szombat, 20 óra
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
JAZZ EST: VERS DÓRA 
& GERGÓ ZSOLT DUÓ

Belépõjegy: 400 Ft 

Március 23. péntek, 19 óra
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)

GYL GITÁRKONCERT
Bõvebb információ: www.gylmusic.hu

Belépõjegy: 800 Ft

Március 25. vasárnap, 11 óra
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) 

ZSIGA FÖSTÕ FEST
BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL – 
Az Eszme Társulat elõadása

Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre: 2000 Ft

Március 25. vasárnap, 17 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.) 

Daniel Glattauer: 
GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE
Fsz.: Fullajtár Andrea, Õze Áron, 
rendezõ: Göttinger Pál 

Belépõjegy: 2500 Ft  

Március 30. péntek, 10 óra, 
PMK Színházterme 

AZ EZEREGYÉJSZAKA MESÉI
A Maszk Bábszínpad elõadása 

Belépõjegy: 700 Ft

Március 31. szombat, 18 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)

SÖNDÖRGÕ KONCERT
Közremûködik: Opanke Szerb Ifjúsági
Néptánc Együttes
A Cabar zenekar és az Opanke
együttes vezetésével táncház 
a koncert után 

Belépõjegy: 2000 Ft

Április 1. vasárnap, 18 óra
Református templom (Rákóczi Ferenc
u. 14.)

VIRÁGVASÁRNAPI HANG-
VERSENY 
I. rész: A SZENTENDREI KAMARA-
ZENEKAR MÛSORA
II. rész: A MUSICA BEATA KÓRUS
MÛSORA
Közös ének a gyülekezettel
Közremûködik: Pintér Dömötör –
ének, Arany Zsuzsanna – orgona, 
Tóth Gergely – trombita
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes,
Wolfné Kovács Zsuzsa, Fenyõ Gábor

Belépõjegy: 1000 Ft  

Április 1. vasárnap, 20 óra
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)

WOLF KATI KONCERTJE

Belépõjegy: elõvételben 2500 Ft, 
a helyszínen: 3000 Ft

Szentendrei Tavaszi Fesztivál 
2012. MÁRCIUS 15. – ÁPRILIS 1. 

FESZTIVÁLBÉRLET 
ára 4000 Ft, 

az alábbi elõadásokat tartalmazza: 

1. Szentendre Táncegyüttes és
Tímár Sára és zenekara fesz-
tiválnyitó mûsora (március 15.)

2. Gyógyír északi szélre, színházi
elõadás, fsz. Fullajtár Andrea és
Õze Áron  (március 25.)

3. Söndörgõ koncert,
közremûködik az Opanke
együttes és a Cabar zenekar
(március 31.) 

FESZTIVÁLJEGYEK ÉTTERMI
KEDVEZMÉNNYEL!

A kedvezményt a jegy felmu-
tatásával lehet igénybe venni. 

Az akció idõtartama: 
március 15. – április 9. 

Az akcióban részt vevõ elõadások,
amelyek jegyei a kedvezményre
jogosítanak: SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES ÉS TÍMÁR
SÁRA ÉS ZENEKARA fesz-
tiválnyitó mûsora (03.15);
GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE –
színházi elõadás (03. 25.);
SÖNDÖRGÕ KONCERT (03.
31.); WOLF KATI-KONCERT
(04.01)
Az akcióban részt vevõ vendéglõk
Aranysárkány Vendéglõ,
Alkotmány u. 1/A., tel. 26/301-
479, 26/311-670. 10% ked-
vezményt adnak a jegy felmu-
tatójának teljes fogyasztásából.
Café Christine, Görög u. 6., tel.:
06-20-369-7008, (26) 950-407.
10% kedvezményt adnak a teljes
fogyasztás árából.
Kereskedõház Étterem, Fõ tér
2., tel. 30/600-865. 15% ked-
vezményt adnak legalább három
fogás rendelése esetén a jegy fel-
mutatójának teljes fogyasztásából
Mathias Rex Panzió és
Étterem, Kossuth Lajos utca 16.,
tel. 26/50 55 70. 10% kedvez-
ményt adnak a teljes fogyasztás
árából 
Barcelona Restaurant &
Tapas Bar, Szerb. u. 2., tel.
26/950-791. 10% kedvezményt
adnak a teljes fogyasztás árából.

„Bütykölde” A DMH-BAN

Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a
Dunaparti Mûvelõdési Házba (Dunakorzó
11/A)  szombat délelõtti kézmûves
foglalkozásokra. 

Március 31., 9-12 óráig - HÚSVÉTI
KÉSZÜLÕDÉS
Május 5., 9-12 óráig - ANYÁK NAPI
MEGLEPETÉSEK KÉSZÍTÉSE
Június 2., 9-12 óráig - ÉVZÁRÓ
BÜTYKÖLGETÉS (kavicsfestés,
dekupázs...)

A foglalkozások ingyenesek. 
További információ: 301-088.

Március 31: Söndörgõ koncert
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Beszélgetésünk elejét még külön-
bözõ háttérzajok illusztrálták:
elköszönés, ajtók csukódásának
hangja, egy éppen felébredt kis-
lány álmos-nyûgös hangja, így
természetesen adódott az elsõ
kérdés:

Türelmes még a hátországod?
Abszolút. Az elmúlt egy év na-
gyon sûrû volt, de kialakítottunk
egy jól mûködõ rendszert, a héten
három nap töretlen marad, az
csak a családé. Elõre beírom a
naptárba, s ezek a napok érint-
hetetlenek.

Sikerül betartani ezt a rendet?
Nagyon sokszor egész nap én
vagyok a gyerekekkel, és csak
este, altatás után szaladok a
stúdióba vagy fellépni. Szerintem
nekem könnyebb dolgom van,
mint azoknak az anyukáknak,
akik irodában dolgoznak napi
nyolc órában. De nagyon sok
segítségem van, nem menne ez a
ritmus, ha nem tudnának ebben
részt venni a nagymamák, és nem
lenne mellettem Ákos, a férjem,
aki támogat mindenben.

Zenész családban nõttél fel,
hétévesen énekelted el éde-
sapád szerzeményét, a Vuk címû
rajzfilm betétdalát. Látsz tehet-
séget a gyerekeidben?
A lányaim nagyon szeretnek
énekelni, mondókázni, a pici is,
aki most kétéves, rengeteg versi-
két, dalt ismer már, de szerintem
természetes, hogy ebben az
életkorban érdeklõdnek a zene
iránt. Nem akarom presszionálni
õket, bármit választanak, támo-
gatom õket. A mi családunkban is
egyértelmû volt, hogy zenélni
fogok, pedig nekem is feltették a
klasszikus kérdést: „Nem akarsz
valami rendes foglalkozást vá-
lasztani?” Onnantól még inkább
húztam a zene felé. Fontosnak

tartom, hogy tanuljanak a gyere-
keim zenét, mûvészeteket a sport
mellett, ami szintén elenged-
hetetlen a fejlõdésükhöz.

Játszol valamilyen hangszeren?
Évekig a zongora volt a hang-
szerem, de soha nem volt annyi
türelmem a gyakorláshoz, mint az
énekben. 

Ki a legkedvesebb klasszikus
zeneszerzõd?
Bach és Mozart. Bár lassabban
befogadható zenéje van, mégis
nagyon szeretem Bartók mûveit, a
diplomámat a kórusmûveibõl
írtam.

A popmûfajból melyik külföldi
és hazai elõadót szereted?
Michael Bublé az egyik kedven-
cem, aki lenyûgözõ természe-
tességgel énekel, minden manír,
erõlködés nélkül, „csak úgy” jön
belõle a zene… Nagyon tetszik,
hogy hatalmas zenekarral a háta
mögött énekel. Sajnos itthon
nincs rá példa, hogy ekkora big
banddel koncertezzen egy elõadó.

Furcsa, hogy éppen ezt említed,
mert legutóbb, az m1 A dal
mûsorában a Szerelem miért
múlsz dalodat nagyon hatá-
sosan, letisztultan énekelted,
mindössze egy zongora és egy
gitár kíséretével.
Ennek a dalnak már végtelen va-
riációja van, ez is jó. Szeretek
mindent kipróbálni, mindenféle
kirándulásokat tenni a zenében,
de a nagyzenekari, jazzes feldol-
gozások, amilyeneket Michael
Bublé énekel, szerintem jutalom-
játék lehet egy énekesnek.

Mit gondolsz, kialakult már a
zenei stílusod vagy még kísér-
letezel?
Mielõtt jobban megismert a kö-
zönség, nagyon sok zenekarban,
sok mûfajban énekeltem: jazz,
rock, pop, blues, funky, latin.
Nem szeretnék elhatárolódni sem-

milyen mûfajtól. Nyilván most
popénekes vagyok elsõsorban, de
ezen belül is van rengeteg szín-
folt. Novemberben megjelent
poplemezemen sok zeneszerzõ és
szövegíró sok dala szerepel,
különbözõ, remek dalok, mégis a
lemez hangzása egységes. Most
ez az a stílus, amiben jól érzem,
amiben megtaláltam magam, de
ez mindig változik, ahogyan az
ember is idõrõl idõre.

Többféle médiaszerepben kipró-
báltad magad, és láthatóan
mindegyikben otthonosan mo-
zogsz. 
Az idei Eurovíziós Dalfesztivál
válogatójában a zsûrizés nagyon
érdekes feladat volt számomra. A
Magyar Televízió a mûsorból
szeretne hagyományt teremteni,
így minden évben részt vesz majd
benne zsûritagként az elõzõ év
dalversenyének szereplõje is.
Jövõre tehát a Compact Disco
együttes valamelyik tagja lesz a
zsûriben, akik idén májusban az
Eurovíziós Dalfesztiválon Ma-
gyarországot képviselik. Az ott
szerzett tapasztalatunkat átadva
segíthetünk a következõ ver-
senyzõnek.

Mit jósolsz, õk meg tudják törni
a papírformát, ami jellemzi eze-
ket a versenyeket? A te dalod és
Rúzsa Magdié is nagyon népszerû
volt a közönség körében, még-
sem végeztek dobogós helyen.
A fesztivál szavazása sajátságos
dolog, de úgy gondolom, a leg-
fontosabb, hogy nyomot hagy-
junk ott kinn, hogy emlékezzenek
ránk. A mai napig vannak vissza-
jelzések a dalommal kapcsolat-
ban. A döntõben úgy jöttem le a
színpadról, hogy állva tombolt
harmincötezer ember, és a leg-
nagyobb német rádió közönség-
díját is megkaptam. A közösségi
oldalamon még mexikói rajongóm
is van, ami fantasztikus, elké-
pesztõ élmény. Itthon pedig rend-
kívüli szeretetet kapok a közön-

ségtõl azóta is. Ez sokkal fon-
tosabb, mint hogy a versenyen
hányadik lettem… 

Szerinted miért ilyen népszerû-
ek a zenei mûsorok? 
A zene egyszerre szórakoztat és
kikapcsol, ezért mindenkit érde-
kel. A legérdekesebb pedig ezek-
ben a mûsorokban a tehetségen
túl a szereplõk személyisége.
Látom, ahogy járok-kelek fellépé-
seimmel az országban, hogy ter-
mészetesen az embereket érdekli,
hogyan énekelek, de még inkább
kíváncsiak arra, milyen ember áll
a színpadon. A dalok között sokat
beszélek, ilyenkor csupa fül a
közönség, és én is figyelem õket.
A hallgatóság minden pillanatban
és minden fellépésen más, ér-
dekes és izgalmas dolog ez.

Amikor éppen nem énekelsz,
mivel töltöd szabadidõdet, ho-
gyan tudsz feltöltõdni?
Mint minden gyerekes anyuka, ha
nem dolgozom, a családdal, a
gyerekeimmel vagyok, jövünk-
megyünk. Egyébként síelni na-
gyon szeretek, így minden évben
felkerekedünk, és három napra
elmegyünk valahova a férjemmel.
Olvasni is nagyon szeretek, bár
mostanában kevesebb idõm,
energiám marad erre. Szerencsére
nekem megadatik, hogy egyen-
súlyban éljek: annyira más a
szakmám, mint a hétköznapjaim,
hogy e kettõ jól kiegészíti egy-
mást. Ha telítõdöm a zenétõl,
zsongástól, nagyon jó normális
anyukaként lenni. Ha pedig dol-
gozom, ledobhatom a farmer-
nadrágot-pólót, és csillogó ruhá-
ban, a színpadon megélhetem az
érzelmeimet. Az énekléssel tudom
kifejezni magam leginkább.
Nehéz az érzelmeimrõl beszélni
vagy írni, de a zenén keresztül
mindig sikerül. A színpadon kiad-
hatom a feszültségeket, gondola-
tokat, szenvedélyeket magamból.
Ezért lettem énekesnõ.

Itthon, Szentendrén lépsz fel
április elején…
Nagyon boldog és izgatott vagyok
a fellépés miatt, mert a legne-
hezebb a család, az ismerõsök
elõtt megmutatni magamat.
Ugyanakkor óriási öröm a közön-
ségben látni azokat az arcokat,
akikkel fölnõttem, akikkel együtt
éltünk Szentendrén, akiket
szeretek. 

SZÉLES NÓRA

Wolf Kati hazajön
Az X-Faktor és az Eurovíziós Dalfesztivál sikerei után Wolf
Kati tavaly elnyerte a Viva Comet Legjobb hazai nõi elõadója
díját is. Legutóbb új szerepben, a Magyar Televízió A Dal címû
produkciójának zsûritagjaként láthattuk. A sokoldalú éne-
kesnõ szülõvárosában, a Szentendrei Tavaszi Fesztiválon lép
fel elsõ stúdióalbumának anyagával, melynek címadó dala, a
„Vár a holnap” már a rádiók sikerlistáinak élén áll. 
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800 gyermek, 2000 muffin
és 1 millió forint
Február 29-én adták át a „Támogatjuk a családot” Program rajz-
versenyének fõdíját, az 1 millió forintos adományt a Barcsay Jenõ
Általános Iskolának. A napfényes délelõttön mind a 240, rajzot készítõ
alsó- és felsõtagozatos gyermek, a rendezvényre érkezett vendégekkel
együtt gyûlt össze az iskola aulájában. A házigazda, Torbáné Ballagó
Zsuzsanna igazgatója rövid köszöntõt követõen adta át a szót Barabás
Évinek, aki az SOS Gyermekfalu Magyarország nagyköveteként vállal-
ta a „Támogatjuk a családot” Program háziasszonyának teendõit is. 
Az iskola Ugribugris Szürkõ Táncegyüttesének produkciója nyitotta az
eseményt, amit dr. Török Balázs, Szentendre  alpolgármesterének gra-
tulációja követett, hiszen, ahogy mondta „2 millió 800 ezer szavazat
összegyûjtése még a politikusoknak is nehezen sikerül”. 

Kálmán Csaba, a Dr. Oetker Magyarország ügyvezetõ igazgatója, föld-
rajzórát idézõ hangulatban mesélt a Dr. Oetkerrõl, osztályfõnöki órai
gondolatokkal a családról, mint kiemelt értékrõl, egy olvasásóra
keretében pedig megosztotta a gyerekekkel a szavazásban második
helyezett szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola üzenetét,
végül a Barcsaysok sikerét matekórákat idézõ számolással méltatta:
160 iskola, 4600 alkotó, 5400 gyermekrajz, 50 ezer regisztráció, 25
ezer család, 9 millió szavazat, ebbõl 240 rajz és több mint 2 millió 800
ezer szavazat a Barcsaysoké!

Ezt követõen egy hiphop táncvilágbajnok, az ötödik osztályos Farkas
Nóra produkciójára tapsolhatott a közönség. Az SOS-gyermekek
üzenetét Mina Krisztina, az SOS Gyermekfalu Magyarország kommu-
nikációs igazgatója, tolmácsolta. Majd elérkezett az adomány átadása
– tapsvihar és örömujjongás fogadta az 1 millió forintot. Ezt követõen
az iskola aulájában összegyûlt teljes alsó tagozat a vendégekkel
közösen ünnepelt. És a Dr. Oetker 2000 db muffint süttetett az iskolai
diákjainak.

Ajándék volt ez a nap!
Igen, azt gondolom minden résztvevõ így érezte azon a február végi
napon, a Gondozási Központ Idõsek Klubjában. Pedig nem tettünk
semmi különöset, csak amire egyébként is törekszünk itt: meg-
kíséreltünk egy kis izgalmat csempészni idõseink hétköznapjaiba.
Remek apropót szolgáltatott ehhez az idei naptár, így már a hónap ele-
jén bekerült a foglalkoztatási tervbe a február 29-i dátumhoz, hogy
„Ajándék ez a nap”, hiszen csak négyévente van szerencsénk hozzá.

Amikor még csak ötleteltünk kollégáimmal, hogy mivel lephetnénk
meg a néniket és a bácsikat, teljesen más témáról beszélgetve szóba
került köztem és Lázár Enikõ izbégi énektanár között, hogy szívesen
elhozná intézményünkbe a Csipkefa mûhelyes csemetéket egy kis nép-
daléneklésre, nem csak a kulturális élmény kedvéért, de nem titkoltan
a generációk közötti kapcsolat erõsítéséért is.
Nekünk, a klub dolgozóinak sikerült házon belül titokban tartanunk,
hogy mire készülünk, és csak a nevezetes napon, a vendégek és a
„háziak” kedvéért sütött süte-
mény illatára kezdtek klubtag-
jaink gyanakodni, hogy valami
történni fog. És történt is! Az
elõzõ napi hóesés után reggelre
kisütött a nap, a tavasz kacsintott
egyet felénk. Megérkeztek a
gyerekek, mosolyogtak és énekel-
tek, gyönyörûen. Figyeltem,
ahogy az idõnként gondokkal és
fájdalommal terhelt kedves idõ-
seink arca is felragyog, és átadják
magukat az élménynek. Ezen a
napon az varázsolt el még ennél
is jobban, ahogy a hivatalos prog-
ram végeztével az étkezõben fala-
tozó „kis csipkebogyókhoz” ren-
dre beszivárogtak gondozottjaink,
és olyan fergeteges csicsergõs, csevegõs, együtténeklõs „afterparty”
kerekedett, hogy tapintható volt a levegõben a kultúra is, és a generá-
ciók közeledése is.
Köszönet Lázár Enikõnek és a gyerekeknek, hogy nekünk szentelték az
idejüket, tudásukat, kedvességüket, és nagyon bízunk benne, hogy ez
a nap csak kezdete volt egy olyan kapcsolatnak, amellyel minden
résztvevõ nyer!

CSIZMADIA ILDIKÓ
mentálhigiénikus

Amennyiben Önnek, kedves Nyugdíjas társaságra és változatos
elfoglaltságra lenne szüksége, vagy Ön, aki talán még nem nyugdíjas,
de szeretné idõs hozzátartozóját napközben biztonságban tudni, ke-
resse intézményünket és érdeklõdjön szolgáltatásainkról: Dunakanyari
Kistérségi Szociális Intézmény (közkeletû nevén Gondozási Központ),
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. Tel.: 06 (26) 311 964.
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Aszentendrei diákpolgár-
mesterek javaslatára ke-
rült kiírásra elõször a vá-

rosi „Ki mit tud” verseny 2011-
ben, és a tavalyi sikerre való te-
kintettel az idei évben is megren-
dezésre került. 
Február 24-én a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében mu-
tathatták be tudásukat közönség
elõtt is a város diákjai nyolc ka-
tegóriában. A rendezvény során
számos kiemelkedõ elõadást lát-
hattak és hallhattak a nézõk,
amelyért ezúton is köszönetet
mondunk mind a diákoknak,
mind pedig az õket felkészítõ
tanároknak, szülõknek.
A zsûri tagjai voltak: dr. Dietz
Ferenc polgármester, a zsûri
elnöke, Zakar Katalin, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola igazgatója,
Kolti Helga színmûvész, a Szent-
endrei Kulturális Kft. ügyvezetõje,
Nádor Ildikó, a Pest Megyei
Könyvtár mb. igazgatója, Kará-
csony János zenész, az LGT egy-

kori énekes-gitárosa, Gyúró Ta-
más táncmûvész, Al-Fakih Mar-
cell diákpolgármester

Gyõztesek

Néptánc kategória
1. hely: Ugri-bugri Szürkõs
Néptánc Csoport (Barcsay iskola)
2. hely: Rozmaring Néptánc
Csoport (Izbégi iskola)

Tánc kategória
Egyéni
1. hely: Ormos Barbara (Izbégi
Iskola, 7/A)
2. hely: Farkas Nóra (Barcsay
iskola, 5/B)
3. hely: Cammisa Flávia (II.
Rákóczi Ferenc iskola, 4/B)

Csoportos
1. hely: Kiss Kitti és Zsámár
Anna duó (II. Rákóczi Ferenc
iskola, 1. o.)
I. hely: Szent András Általános
Iskola Kötélugró Csapata 

2. hely: Munky funky: a Szent
András Általános Iskola 3. a
osztálya 
3. hely: „Fátyol tánc” csapat
(Barcsay iskola, 4/B) 

Ének kategória
1. hely. Horváth Kristóf és
Horváth Bence duó (Szent
András Iskola,  3. és 5. o.)
2. hely: Lissák Júlia
(Templomdombi iskola, 4. o.) –

Próza kategória
1. hely: Szabó Soma (Barcsay
iskola, 5/B)
2. hely: Erm Róbert Emil (II.
Rákóczi Ferenc iskola, 1/A)

Vers kategória
2. hely: Bereti Szanna (Izbégi
iskola, 5/A)

Könnyûzene kategória
1. hely: Klausz Ádám (II. Rákóczi
Ferenc iskola, 6/A)
1. hely: Németh Bendegúz

(Móricz gimnázium, 10/A)
2. hely: Sarkadi Szabó Emese és
Neuschl Armand duó (II. Rákóczi
Ferenc iskola, 11/A és 11/B)
2. hely: Knyazoviczky Csenge és
Horváth Bence Domonkos duó
(Barcsay iskola 5/A)

Komolyzene kategória
1. hely: Gembela Gergely
(Barcsay iskola, 4/A)
1. hely: Csõke Flóra (Szent
András iskola, 4. o.)
2. hely: Buzsáki Zsombor (Móricz
gimnázium, 9/B)
3. hely: Simor Dávid István (II.
Rákóczi Ferenc iskola, 11/A)
3. hely: György Dorka (II.
Rákóczi Ferenc iskola, 7/A)

Egyéb
1. hely: Kiss Anna Sára
(Templomdombi iskola, 1. o.)
2. hely: Csapó Dóra és Elefánty
Borbála (Templomdombi isk., 3. o.)

Gratulálunk a díjazottaknak az
elért eredményekhez, és vala-
mennyi fellépõnek a színvonalas
produkciókért!

Városi „Ki mit tud?” – 2012
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MIÓTA JÁRNAK KÖNYVTÁRBA
SZENTENDRÉN AZ EMBEREK? V.

A Pest Megyei Könyvtár
1945, a „felszabadulás” után a politikai váltás
mellett átrendezõdött a kulturális élet, köztük a
könyvtárak élete is. Az ekkor alakult Pest Megyei
Tanács Végrehajtó Bizottsága határozata alapján
1952 decemberében megalakult a Pest Megyei
Könyvtár. A tényleges munka azonban csak 1953-
ban indult meg Budapesten, a Krisztina tér 2. szám
alatt. Az alig 120 nm-es terület azonban egyre
kisebb lett, a feladat pedig egyre nagyobb. Elõször
még a fõvárosban kapott nagyobb helyet a
könyvtár, késõbb azonban felvetõdött a gondolat,
hogy a könyvtárat kihelyezik „vidékre”, Pest megye
valamelyik nagyobb városába. Többek között
felmerült Cegléd, Gödöllõ és Vác neve is. Végül
azonban a megye vezetõi Szentendre mellett dön-
töttek. Indokul leginkább azt hozták fel, hogy már
itt mûködik a Pest megyei Múzeumok Igazgatósága
is.
Majd megkezdték a munkát, és 1975. április 2-án
„a felszabadulás 30. évfordulójára” az Engels (ma
Pátriárka) utca 7. szám alatt át is adták a nagy,
2469 nm alapterületû épületet, amelyben aztán
otthon kapott nemcsak a könyvtár, de a mûve-
lõdési ház is. Az akkor Pest megyei Mûvelõdési
Központ és Könyvtár (PMKK) néven mûködésnek
indult intézmény új, nagy lehetõséget adott a
mûvelõdésre a Szentendrén és a környéken élõk
számára. Az egykori városi könyvtár 25 533 köte-
tével szemben, a negyvenéves „ünnepi statisztika”
szerint 1993-ban 170 000 kötet könyv, több mint
600 fajta újság, 1200 kazetta, 5 800 hangszalag és

2 800 magnószalag várta a könyvtárba betérõket.
Ezek a számok mára aztán tovább nõttek, jelenleg
több mint 320 000 kötet várja az olvasókat.
Az intézmény helyzete 1989, a rendszerváltás után
jelentõsen megváltozott. Megszûnt a megyei
mûvelõdési ház, így az épület nagy részét megkap-
ta a Pest Megyei Könyvtár. Az új intézmény, a PMK
aztán kis átalakítással átrendezhette a korábban
összezsúfolt állományát. Tágabb helyet kapott az
olvasóterem, külön elhelyezést nyert a kutató-
terem, a helytörténet. Ugyancsak külön válogat-
hatnak az ide betérõk a Fonotékában, a zenei és a
képanyagok gyûjteményében. Az utóbbi években a
Duna-partról áthozhatták ide a gyermekkönyvtárat
is, így az egész család akár egyszerre juthat hozzá
minden kulturális eszközhöz, szolgáltatáshoz.
A helyi lakosság kiszolgálása mellett a Pest Megyei
Könyvtár feladatai közé tartozik még Pest megye
182 települése könyvtári munkájának módszertani
segítése is. Ez áll a könyvek vásárlásából, kiszál-
lításából és a szakmai segítésbõl, a továbbképzé-
sek szervezésébõl. Az intézmény mûködését segíti
még az alapulástól egy kis könyvkötészet is, amely
az állomány védelmén túl külsõs munkát is végez,
anyagilag így segíti a könyvtár mûködését.
Ezen sokrétû, nagy munkát igénylõ feladatok mel-
lett a könyvtár aztán igyekszik többet is adni a
könyvek és hanganyagok kölcsönzésénél. Ren-
dezvényeivel, mûvészeti és tudományos elõadá-
saival sokak számára lehetõvé teszi a komolyabb
kulturálódást, mûvelõdést is. Ezek a rendszeresen
megtartott magas szintû elõadások szerencsére
nagy számú érdeklõdõt is vonzanak a könyvtárba,
ahová továbbra is szeretettel várják a helyi és
környékbeli olvasókat, érdeklõdõket. 

PETHÕ NÉMETH ERIKA

KÉPRÕL KÉPRE
Modok kamarakiállítás a
Czóbel Múzeumban
Modok Mária festõmûvész 2011-ben ren-
dezett kamara kiállításában újra láthatók
azok az 1930-as évek elején készült
reprezentatív alkotások, amelyek homogén,
intenzív színû síkfelületek alkalmazásával
készültek. Válassza ki a három szent-
endrei utcaképet ábrázoló kompozí-
ció közül, melyik Modok Mária fest-
ménye! 
A válaszokat kedd estig várjuk a következõ
e-mail címre: erdelyi.nora@pmmi.hu.
A helyes megfejtõk között 2 db belépésére
jogosító tiszteletjegyet sorsolunk ki a
Czóbel Múzeumba (Templomdomb 1.). A
múzeum szerdától vasárnapig 14 és 18 óra
között látogatható. www.pmmi.hu
http://www.facebook.com/pestmegyei-
muzeumok A B C
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Mítoszok, legendák, tévhitek
Hosszú ideje csak a pénztelenségrõl, a leépítésekrõl, a bizonytalan
jövõrõl lehetett hallani a Pest Megyei Könyvtár kapcsán. Február 27-én
azonban újra a régi szép idõket idézõ sokaság töltötte meg az
olvasótermet. „Mítoszok, legendák, tévhitek” címmel sorozat indult,
amelyben két ismert történész, Szakály Sándor és Romsics Ignác
beszélgetnek a 20. század elsõ felének magyarországi történelmérõl. A
négyrészes rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Márai programjának
köszönheti létrejöttét. Azt, hogy a közelmúlt történelmének kérdései
mennyire foglalkoztatják a ma emberét, mi sem bizonyítja jobban, mint
a sorozatkezdõ teltházas est – fiatalok, középkorúak és idõsebbek
egyaránt kiváncsiak voltak arra, hogy miért tört ki az elsõ világháború,
mi volt Tisza István szerepe ebben, hogyan értékelhetõ Károlyi Mihály
politikája.
Mindezekrõl a kérdésekrõl, amelyek még napjainkban is megosztják a
közvéleményt, beszélgetett, sõt gyakran vitázott egymással Szakály
Sándor és Romsics Ignác. Szellemesen, okosan, érthetõen, logikusan.
Az elsõ beszélgetés korszakhatára Trianon volt – innen folytatják a
témát a korszak szakértõi a következõ alkalommal, március 19-én. A
„Mítoszok, legendák, tévhitek” további elõadásai április 23-án és
május 7-én kerülnek sorra.

RAPPAI ZSUZSA

Szakály Ferenc és Romsics Ignác 
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Új pihenõpadok 
Talán emlékeznek még a nyárvégi kedves
mókára, az Elsõ Magyar Gumikacsa Versenyre,
amelyet a Rotary Club Szentendre szervezett. A
Bükkös-patak sekély vizében lebonyolított
küzdelem, amelyet a sárga mûanyag kacsák
vívtak egymással, nagy élményt jelentett azok-
nak, akik fogadtak rá és végig izgulták az eseményt. A verseny
bevételébõl pihenõpadok felállítását tervezte akkor a klub. S március 
1-jén valóban elhelyezésre került a két pad a megújult, megszépült
szakorvosi rendelõintézet elõtt. Az ülõalkalmatosságok nemcsak
kiválóan illenek a környezethez, de jól szolgálják az ide betérõk
pihenését, várakozását is. Hozzájárulnak a betegek jobb közérzetéhez.
A Rotary Club Szent-
endre akcióival évek óta
bizonyítja, hogy fontos
számára Szentendre,
annak egészségügyi,
oktatási és szociális in-
tézményei. A Posta aka-
dálymentesítése, az
óvodáknak, iskoláknak
vásárolt konyhai esz-
közök, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium homlokzatának megújítása, a
hajléktalanszállónak  adományozott mosógép, a gyermekszemészet
részére ajándékozott látásélességet vizsgáló mûszer után most ezzel a
két elegáns, szép formájú paddal járult hozzá a város kellemesebbé,
élhetõbbé válásához.
Köszönet érte.

RAPPAI ZS.
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Mûvészeti ki kicsoda online
Tavaly nyáron jelent meg a kistérségben élõ alkotókat bemutató ki ki-
csoda kiadvány a Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérség Társulásának gondozásában. A „mûvész-keresõ” már online
is lapozgatható a http://kikicsoda.dunakanyar-pilis.hu/home címen,
magyar és angol nyelven egyaránt.
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Kiállítások

Barcsay Gyûjtemény Dumtsa u. 10.

BARCSAY-DÍJJAL KITÜNTETETT
MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ március 15-ig, 10-18-ig

Skanzen Galéria Sztaravodai út

ERDÉLY VIRÁGAI – FOTÓ-
KIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ április 10-ig, hétvégenként
10-16-ig

Erdész Galéria Bercsényi u. 4.

FOTÓKIÁLLÍTÁS André Kertész, Tóth
György és Dobos Tamás mûveibõl
Megtekinthetõ április 10-ig, hétfõ
kivételével 10-18 óráig

P'Art Mozi Dunakorzó 18.

Március 14. szerda 18 óra
SZENTENDRETRO
Válogatás 40 év mûvészeti eseményeinek
plakátjaiból

Polgármesteri Galéria Városház tér 1-3.

BORSÓDY ESZTER KERAMIKUS,
GRAFIKUS KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ március 31-ig

Szentendrei Képtár Fõ tér 2-5.

NAGY BARBARA KÉPZÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ április 22-ig

V-8 Szabadidõ Központ Galériája
Kálvária út 16/C

Március 10. szombat 17 óra
FALTISZ ALEXANDRA GRAFIKUS-
MÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ április 14-ig, naponta 8-20
óráig

Kolping Akadémia Kolping
Ház, Török köz (bejárat a
Péter-Pál u. felõl)

Március 10. szombat 16 óra
NÁNDORFEHÉRVÁR KÉT OSTRO-
MA, AVAGY MAGYARORSZÁG A
KERESZTÉNYSÉG VÉDÕBÁSTYÁJA
Dr. Fodor Pál, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora, turkológus, történész
elõadása

KIÁLLÍTÁS

ELÕADÁS

Magyar fotográfusok az Erdész Galériában
Az Erdész Galéria évek óta kiállítások sorát szenteli a méltán híres
magyar fotográfiának. Ezúttal három generáció alkotásait mutatja be.
A 20. század húszas-harmincas éveiben külföldre szakadt hazánkfiai,
André Kertész, Brassai (eredeti nevén Halász Gyula), Robert Capa, Juan
Gyenes, Lucien Hervé, Moholy-Nagy mindmáig meghatározó  szerepet
játszottak a világ fotótörténetében. A hagyomány itthon is folytatódott
– kiváló fotográfusok sora lépett a nagy elõdök nyomába. Az a kama-
ratárlat, amely március harmadikától április tizedikéig látogatható az
Erdész Galériában, a magyar fotográfia három – különbözõ korú – jeles
alkotójának mûveit vonultatja fel. A „nagy öreg”, a világhírû André
Kertész 1926-ban készült, aláírt fotóit, az avantgárd fotográfus, Tóth
György ihletett aktjait és az operatõrként induló Dobos Tamás fotóit
láthatjuk a falakon.

RAPPAI ZSUZSA

Tavaly októberben mondott
le a Mûvészeti Tanács ve-
zetésérõl Farkas Ádám

szobrászmûvész, miután szemé-
lyesen is felelõsnek érezte magát a
MûvészetMalom körül kialakult
áldatlan helyzet miatt. Ezzel egy
idõben a Szentendrei Alkotómû-
vészeti Platform (Platform) is kez-
deményezte egy új, más alapokon
való Mûvészeti Tanács felállítását.
Ugyanakkor januárig látszólag
nem volt elõrelépés az ügyben.
Január közepén a város honlapján
megjelent a felhívás, amelyben az
újonnan felálló Mûvészeti Tanács
tagságára lehetett jelentkezni.
Mint kiderült, a képviselõ-testület
még decemberben módosította
Civil Rendeletének a Mûvészeti
Tanács mûködését szabályozó
részét, és ezek a módosítások
januártól életbe is léptek.
A gond, hogy a Civil Rendelet Mû-
vészeti Tanácsot szabályozó ré-
szének módosítása az érintettek
bevonása nélkül történt. A Mû-
vészeti Tanács feladatköre, össze-
tétele és a tagok kiválasztásának
a módja, a változtatott rendelet-
ben nem életszerû, nem szakmai,
nem mûködõképes. A leírt fela-
datkör túl szélesre tárt és csa-
pongó, ugyanakkor a Mûvészeti
Tanács tagjainak összetételét,
azaz, hogy a tagok milyen szak-
területet képviseljenek a Taná-
cson belül, egy jól meghatározott
feladatkörhöz célszerû igazítani.
Az önjelöltállítás áldemokratikus
megoldás, lehetõvé teszi a szak-
maiság felülírását, az sem egyér-

telmû, hogy az ily módon állított
jelöltek élvezik-e a helyi mûvész-
társadalom támogatottságát.
A Platform vezetõsége, miután
széleskörûen tájékozódott a Mû-
vészeti Tanács jelöltállítási el-
járásával kapcsolatosan, január 18-
án levelet küldött a polgármester
úrnak, amelyben jeleztük, hogy nem
értünk egyet a rendeletben foglal-
takkal, többek közt az önjelölt-
séggel, a tagok összetételével, ezért
kérjük a jelöltállítás elhalasztását,
valamint lehetõséget a szakmai
konzultációra. Két tagunk Pauli
Anna textilmûvész és Regõs István
festõmûvész a Platform állásfog-
lalásával egyetértve visszaléptek a
jelöléstõl, indokaikról a hivatalt le-
vélben értesítették.
A Mûvészeti Tanács tagjainak
megválasztására február 3-án
került sor, a nyolc jelöltre leadott
érvényes szavazatok száma
összesen 14 fõ volt. A megválasz-
tott jelöltek: Bakos Lehel építész,
Harmath László építész, Pistyur
Imre szobrász, Négyessy Katalin
gordonkamûvész (dr. Dietz Ferenc
polgármester megkeresésére vál-
lalta el a tagságot), Mészáros
János vállalkozó, Lehoczky János
iparmûvész (dr. Dietz Ferenc pol-
gármester jelöltje), Páljános Ervin
szobrász (Kulturális és Oktatási
Bizottság delegáltja).
A Platformnak a polgármester
úrhoz címzett levelét az Oktatási
és Kulturális Bizottság február 7-
én már a lezajlott választás után
tárgyalta. Az ülésre a platform sze-
mélyes meghívást kért, hogy szó-

ban is kifejthessük álláspontun-
kat, Szondy Andrea és Regõs
István képviselte a vezetõséget. A
Kulturális Bizottság elnökének,
Zakar Ágnesnek arra a kérdésére,
hogy a Platform miért nem küldött
jelölteket, hiszen a lehetõség adva
volt, a Platform képviselõi a már
eddig is hangoztatott érvelésükkel
feleltek, azaz, hogy magával a ren-
deletben foglaltak és az egyeztetés
nélkül végig vitt rendeletmódo-
sítás az, amivel nem értünk egyet.
Ha tagjaink vállalták volna a
jelölést, akkor ezzel legalizáljuk az
általunk elfogadhatatlan eljárást,
illetve rendeletet.
A Kulturális és Oktatási Bizottság
tagjai elfogadták a Platform kép-
viselõinek érvelését, ami után
Zakar Ágnes, a bizottság elnöke azt
a javaslatot tette, hogy a Kulturális
Bizottság hozzon határozatot,
amelyben felkéri a Platform veze-
tõségét arra, hogy a Mûvészeti
Tanács mûködését szabályozó ren-
delettervezetre egy szélesebb kör-
ben egyeztetett javaslatot adjon le
júniusig, amit több bizottságon
megfuttatnak, és a nyári szünet
befejeztével, szeptemberben pedig a
testület elé tud kerülni. De addig a
Mûvészeti Tanácsban betöltetlen
két helyet a mostani metódus
szerint fogják még meghirdetni. 
Idõközben e határozatot a Plat-
form írásban is megkapta, így ígé-
retének megfelelõen a rendeletmó-
dosítási javaslat kialakításához
elkezdi az egyeztetéseket a helyi
mûvészekkel. 

SZENTENDREI ALKOTÓMÛVÉSZETI PLATFORM

Mûvészeti Tanács: lett is, meg nem
Nyolc jelöltre leadott tizennégy szavazattal került megválasztásra február 3-án a Mûvészeti
Tanács új tagsága, mindez visszaigazolta a Szentendrei Alkotómûvészeti Platform által koráb-
ban szóban és írásban is elmondottakat, miszerint a helyi mûvésztársadalom többsége szak-
mailag elfogadhatatlannak tartja az önjelöltállítást.
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P'ART MOZI
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu  

Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

március 9. péntek
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ – HOL AZ A

TÁDÉ? (73’) kn.
18.15 FINÁNC A PÁCBAN (114’) kh.:12 év

Dany Boon filmje
20.15 A TETOVÁLT LÁNY (158’) kh.:18 év

(2D) Daniel Craig és Rooney Mara

március 10. szombat
16.00 PÉNZCSINÁLÓ (133’) kh.:12 év (2D)

fõszerepben: Brad Pitt
18.30 GUARDISTA (96’) kh.:16 év ír

vígjáték !
20.15 ÁLCÁK CSAPDÁJA (110’) kh.:16 év

(2D)

március 11. vasárnap
15.45 MAZSOLA ÉS TÁDÉ – VOLT

EGYSZER EGY KISMALAC (76’) kn.
17.05 PÉNZCSINÁLÓ (133’) kh.:12 év (2D)

fõszerepben: Brad Pitt
19.45 FINÁNC A PÁCBAN (114’) kh.:12 év

(2D) Dany Boon filmje

március 12. hétfõ
17.00 ELILLANÓ ÉVEK – CSURKA ISTVÁN

PORTRÉJA (78’)
18.30 „…ISTEN IGAZSÁGA EGY, ÉS AZT

VILÁGOSAN EL KELL MUTATNI”
(73’) MAGYAR LÉLEK ARCAI
SOROZAT – (DunaP’Art Filmklub)

20.00 FELPERZSELT FÖLD (130’) kh.:16
év Oscar díjas alkotás

március 13. kedd
17.00 ELILLANÓ ÉVEK – CSURKA ISTVÁN

PORTRÉJA (78’)
18.30 A GUARDISTA (96’) kh.:16 év ír

vígjáték
20.15 ÁLCÁK CSAPDÁJA (110’) kh.:16 év

(2D)

március 14. szerda
17.00 A SASVADÁSZ FIA (84’) kh.:12 év
18.30 ELILLANÓ ÉVEK – CSURKA ISTVÁN

PORTRÉJA (78’)
18.00 SZENTENDRETRO kiállítás
20.00 A TETOVÁLT LÁNY (158’) kh.:18 év

(2D) Daniel Craig és Rooney Mara

március. 15. csütörtök
Közkívánatra újra mûsoron a
Vaslady, az Oscar-díjas Meryl Streep
fõszereplésével!
15.00 A VASLADY (105’) kh.: 12 év
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ – VOLT

EGYSZER EGY KISMALAC (76’) kn.
18.20 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK

BIRODALMA (52’) kn. 
VIDRASORS (25’) kn

18.20 23 ÓRA 59 PERC (56’) dok. Hogyan
élünk nemzetként? 
KORHATÁR (35’) dok.

20.00 AZ AJTÓ (98’) kh.:12 év (2D) Helen
Mirren és Martina Gedeck fõsze-
replésével

március 16. péntek
15.30 A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

(84’) kn. (2D) klasszikus rajzfilm
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK

BIRODALMA (52’) kn.
VIDRASORS (25’)kn

18.30 BÚCSUJÁRÓHELYEK ( 70’) –
MUZSIKUSPORTRÉK SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)

20.00 SUSZTER, SZABÓ, BAKA, KÉM
(127’) kh.:16 év (2D) Colin Firth,
Gary Oldman

március 17. szombat
15.30 A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

(84’) kn. (2D) klasszikus rajzfilm
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK

BIRODALMA (52’) kn.
VIDRASORS (25’)kn

18.20 A HATALOM ÁRNYÉKÁBAN (101’)
kh.:16 év (2D) George Clooney filmje

20.00 JAZZ EST – Vers Dóra&Gergó Zsolt
duó

március 18. vasárnap
15.00 A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

(84’) kn. (2D) klasszikus rajzfilm
17.00 AZ AJTÓ (98’) kh.:12 év (2D) 
18.45 ÉLETREVALÓK (112’) kh.:12 év (2D)

Francois Cluzet vígjáték
20.50 ELILLANÓ ÉVEK – CSURKA ISTVÁN

PORTRÉJA (78’)

március 19. hétfõ
17.00 AZ AJTÓ (98’) kh.:12 év (2D) Helen

Mirren és Martina Gedeck fõszerep-
lésével

18.50 A HATALOM ÁRNYÉKÁBAN (101’)
kh.:16 év (2D) George Clooney filmje

20.45 SUSZTER, SZABÓ, BAKA, KÉM
(127’) kh.:16 év (2D) Colin Firth,
Gary Oldman

március 20. kedd
17.00 VAD MAGYARORSZÁG – A VIZEK

BIRODALMA (52’)
VIDRASORS (25’) kn

18.30 KÍNZÓ EGYÜTTLÉT (100’) kh.:16 év
– LÉLEKMOZI SOROZAT

20.15 ÉLETREVALÓK (112’) kh.:12 év (2D)
Francois Cluzet vígjáték

március 21. szerda
17.00 GURU (71’)
18.15 AZ AJTÓ (98’) kh.:12 év (2D) Helen

Mirren és Martina Gedeck fõszerep-
lésével

20.00 ÉLETREVALÓK (112’) kh.:12 év (2D)
Francois Cluzet vígjáték

MOZIMÛSOR

Digitális avató 
a P'Art Moziban
Március 2-án új korszakához ér-
kezett a P'Art Mozi – ekkor került
sor az elsõ digitális vetítésre. A
pályázati és városi pénzbõl tech-
nikailag megújult, az immáron
huszonegyedik századi elvárá-
soknak is megfelelõ mûvészmozi
– Szentendre és a térség egyetlen
filmszínháza. A nemrég ötödik
születésnapját ünneplõ intéz-
mény a város egyik kulturális
csomópontjává vált az elmúlt
évek alatt. 
A digitális technika nemcsak jobb
minõséget eredményez, hanem
azt is lehetõvé teszi, hogy a pre-
mierfilmek hamar eljussanak
Szentendrére. Az új technikával
elsõként levetített film, a Vaslady

elõtt került sor az új létesítmény
ünnepélyes átadására. Dr. Dietz
Ferenc polgármester üdvözölte az
új beruházást, s köszönetet mon-
dott mindazoknak, akiknek kö-
szönhetõ a mozi mostani ünnepe.
Majd Marczell Miklós villamos-
mérnök tartott rövid ismertetést a
digitális technikáról. Paraszkay
György költõi képsorai, amelyeket
Szentendrérõl készült felvételei-
bõl állított össze Vivaldi Négy
évszak címû zenemûvére, követ-
ték a beruházó ismertetõjét. 
A nemzeti színû szalag ünnepé-
lyes átvágása után került sor –
valóban hibátlan minõségben – az
Oscar-díjas film vetítésére. Az ezt
követõ elsõ nyilvános vetítés
pedig pótszékes, teltházas elõ-
adást eredményezett!

RAPPAI ZSUZSA

ALAPFOKÚ GOMBATANFOLYAM INDUL 
A P’ART MOZIBAN

(2000 Szentendre, Dunakorzó 18.)
LUKÁCS ZOLTÁN GOMBASZAKÉRTÕ VEZETÉSÉVEL,
MÁRCIUS 13-TÓL KÉTHETENTE KEDDI NAPOKON

18.00-19.30-IG. (Összesen 8 alkalom)
TEREPGYAKORLATOK 5 HÉTVÉGÉN, MELYRE

CSALÁDTAGOK,
KÍSÉRÕK INGYEN JÖHETNEK.
A TANFOLYAM ÁRA: 15 000 Ft

JELENTKEZÉS: 06-30/447-1235

GOMBATANFOLYAM

Elõrelátó mozi
Nagy öröm nekünk, városlakó mozibarátoknak, hogy a város
kezelésében lévõ, eredetileg civil kezdeményezésbõl a köz javára létre-
hozott P’Art Mozi meg tudott felelni a fejlesztési kényszernek, amit a
digitális technikai átállás jelent.
Jó, hogy nem veszett kárba az évekkel ezelõtti szakmai elõrelátás:
számítva az elõre látható változásokra, olyan hangrendszert épített be
az üzemeltetõ ZOOM Alapítvány az akkori fejlesztés során, amely már
erre az átállásra volt felkészítve. Ez az akkor még látszólag túlzó
elõrelátás jelentõs megtakarítást jelentett a mostani fejlesztésben. 
Megnyugtató látni, hogy a rengeteg civil munka és közérdekû
igyekezet, ami létrehozta a város mai moziját, továbbra is értéket jelent
a város számára. 

Köszönettel:
a P'Art Mozit életrehívó ZOOM Alapítvány és kurátorai nevében

SCHRAMKÓ PÉTER

Juhász Károly mûvészeti vezetõ, dr. Dietz Ferenc polgármester, Kolti Helga, a
Szentendrei Kulturális Központ igazgatója és Klötz Ildikó, a P’Art Mozi vezetõje

fo
tó

  
PA

R
A

S
ZK

A
Y

G
YÖ

R
G

Y



APRÓK

SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM  05. SZÁM 2012. MÁRCIUS 9.18

ADÁSVÉTEL

Világosbarna szekrénysor olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.

Öregedésgátlásban világvezetõ
otthoni arckezelõ gép a hozzávaló
krémekkel áron alul sürgõsen eladó.
Tel. 06-30-582-6543.

ÁLLÁS

Fagyizóba gyakorlattal rendelkezõ
hölgyet keresünk. Tel. 06-20-468-
0566.

Budakalászon, igényes fodrászü-
zletembe ügyes kezû fodrászt kere-
sek, mûkörmös-asztal ugyanitt
kiadó. Dolgozzunk össze: 06-30-
940-1861.

Szentendrei étterembe alkalmakra
és hétvégére pultost és szakácsot
keresünk. Tel. 06-20-582-8847,
(26) 311-175.

Visegrádon, a Gulyás Csárdába
szakácsot és felszolgálót keresünk.
Tel. 06-20-960-7833, 06-30-504-
8348.

ÁLLÁST KERES

Könyvelõ-bérszámfejtõ állást kere-
sek. Tel. 06-70-251-8841.

Gyermekfelügyeletet, takarítást vál-
lalok heti 3-4 alkalommal. Tel. 06-
30-328-0211.

EGÉSZSÉG

Akupunktúra, orvosi csontkovác-
solás, gerinc-, izületi betegségek,
belszervi betegségek, asztma,
impotencia, szenvedélybetegségek
kezelése Szentendrén.
Idõpontkérés: 06-20-958-9494.

Körömgomba gyógypedikûr
kezelése 8 nap alatt. Bejelentkezés:
(26) 300-419, üzenet.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

2 db albérlet, fõútvonalon kertes
családi háznál kiadó. Tel. 06-30-
711-7816.

Szentendrén, Pismány aljában
külön bejáratú lakrész egy fõnek
kiadó. 45 ezer Ft/hó rezsivel. Tel.
06-70-301-0949.

Szentendre belvárosában 35 nm-es
önálló, belsõ kertrõl nyíló, egy
szoba összkomfortos lakás,
gázfûtéssel, olcsó rezsivel,
bútorozatlanul 45 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-20-
967-6870.

49 nm-es, panorámás családi ház
kiadó Pismányban, 70 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-20-995-1832.

Püspökmajor-lakótelepen 68 nm-es
2+2 félszobás, magasföldszinti
lakás április 1-jétõl kiadó. (70 ezer
Ft + rezsi + 1 havi kaució). Tel. 06-
20-954-6733.

Családi házban garzonlakás kiadó.
Tel. 06-30-854-2277.

30 nm-es lakás bérbeadó. Tel. (26)
318-248.

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

45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel. (26)
300-948.

Füzesparkban kiadó 2 szobás lakás
60 000 Ft + rezsiért. Tel. 06-20-
452-6613.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén kétszintes ház alsó
szintje, garázzsal, szép udvarral,
lakás áron 23 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén 2011-ben épült,
100 nm-es családi ház kulcs-
rakész állapotban eladó 35,9

millió Ft-ért. Tel. 06-20-354-
9025, lestar.david@gmail.com. 

Szentendrén (Pap-sziget) 33 nm-es
földszinti lakás 6,4 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-70-617-9113.

Eladó-kiadó lakásokat, házakat,
telket keresünk. www.ingatlan-
ma.eu, 06-30-876-7934.

Szentendrén kétszintes ház alsó
szintje (90 nm-es) garázzsal, szép
udvarral, kulturált állapotban, jó
helyen, 23 millió Ft irányáron eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Szigetmonostoron sürgõsen
eladó 269 nöl-es építési telek.
Tel. 06-20-214-8626.

Pismányban, arborétumszerû
gyönyörû kertben 65 nm-es,
teraszos, szép kis ház olcsón,
24 millió Ft-ért eladó. Megéri!
Tel 06-30-299-0376.

Szigetmonostor központjában
eladó egy 80 nm-es felújításra
szoruló, régi építésû óriási te-
lekkel rendelkezõ családi ház,
nagyon kedvezõ áron. Irányár:
15 millió Ft. Tel. 06-20-214-
8626.

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

Lakások, garzon és másfél
szobásak, 5,5 és 7,5 millió Ft-
ért eladók. Nem lakótelepen!
Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun 300 nöl-es õsfás tel-
ken, 85 nm-es alapterületû és
60 nm-es tetõtérrel, villajellegû
ház 26 millió Ft-ért eladó. Két-
generációs! Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén vagy 30 km-es körze-
tében családi házat, lakást, ipari
vagy kereskedelmi ingatlant kere-
sek. Nagyfiné, 06-30-520-4512.

OKTATÁS

Angol nyelvtanfolyamok, magán-
órák a Hév-végállomásnál, ottho-
nos, oldott környezetben vagy az
Ön otthonában. Nyelvvizsgára való
felkészítés (Telc, Euro, Bme,
Cambridge stb.), üzleti angol,
fordítás. Angliában diplomázott,
tapasztalt, dinamikus, de türelmes
tanárral. Tel. 06-70-527-3879,
cserip72@gmail.com. 

Óvodásoknak – angol! Gitárszóval,
dalokkal, versekkel, szituációs
gyakorlatokkal. Tel. 06-70-527-
3879, cserip72@gmail.com. 

Vagyonõri tanfolyam 39 ezer Ft-ért.
Tel. 06-70-313-4091.

Történelem, magyar, mûvészet-
történet érettségire felkészítés,
korrepetálás gyakorlattal Szent-
endrén, a belvárosban. Tel. 06-30-
540-5639.

Matematika-korrepetálás, érettsé-
gire felkészítés a belvárosban nagy
gyakorlattal. Tel. 06-30-642-3379.

Rajz- és mûvészettanítás nagy
szakmai tapasztalattal a belváros-
ban. Tel. 06-30-617-6750.

Németoktatás. Friss diplomás,
németszakon végzett lány
magánórákat vállal kezdõ szinttõl.
Tel. 06-20-273-5873.

Olasz nyelvoktatás! Tel. 06-20-452-
6613.

SZOLGÁLTATÁS

Vízszigetelés: vizes, salétromos
házak utólagos talajnedvesség
elleni szigetelése garanciával. Tel.
06-20-942-4954.

Családoknak ajánlunk meg-
bízható, képzett idõsgondo-
zókat, bébiszittereket,
takarítónõket, akár bentlakással
is. www.empatiabalatin.net, 06-
30-869-9796, 06-70-380-5522.

ADÓBEVALLÁS készítése magán-
személyeknek, egyéni vállalkozók-
nak tapasztalattal.
szamfordkft@gmail.com, 06-30-
265-7565.

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS,
BÉRSZÁMFEJTÉS nagy gyakorlat-
tal, teljes körûen vállaljuk egyéni és
társas vállalkozások, szervezetek
számviteli munkáinak elvégzését
budapesti és szentendrei telep-
helyen. szamfordkft@gmail.com,
06-30-265-7565.

Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbíz-
hatatlan”. Tel. 06-70-578-1468.

Számítógépes rendszergazdai
feladatokat vállalok 30 éves tapasz-
talattal Szentendrén és környékén.
Tel. 06-70-277-7254, rendszergaz-
da.szentendre@gmail.com. 

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel.
(26) 788-367, 30-950-4187,
Mezei Sándor.

TÁRSKERESÕ

DUNAKANYAR- FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-823-
2025.

73/160/73 hölgy várja korban 
hozzáillõ, nem dohányzó szentend-
rei vagy környéki úr bemutatkozó
levelét szabadidõ közös eltöltésé-
hez. „Balatoni nyár” jeligére a szer-
kesztõségbe (Duna-korzó 11/A). 

ÜZLET

Szentendrén belvárosában, a
Paprikabíró utca elején iroda
telephely részére kiadó. 50 ezer
Ft/hó. Tel 06-30-299-0376.

A Fõ térre és az Alkotmány utcára
nyíló üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-
20-468-0566.

A Bogdányi utcában utcafronti,
jól bevezetett üzlet kiadó. Tel.
06-20-464-3193.

Szentendrén, a Hév-végállomáson,
a Spar mellett 9 nm-es üzlethelyi-
ség bérbeadó. Tel. 06-30-986-2726.

A Vasvári-lakótelepen garázsból
igényesen kialakított üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-20-462-6734, 06-30-
329-5335.

Budakalászi óvoda mellett, forgal-
mas üzletsor elsõ üzlethelysége
privát parkolóval, hosszú távra
kiadó (50 ezer Ft+áfa). Tel. 06-20-
530-8867.

Budakalászon, Szentistván-telepen
két különálló irodahelyiség (37/20
nm-es) hosszú távra kiadó a tulaj-
donosától (50/20 ezer Ft+áfa),
külön parkolóval. Tel. 06-20-530-
8867.

10 nm-es galériás üzlet kiadó
Szentendre, Bogdányi utca 5. szám
alatt. Tel. (26) 316-153.

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

Kiadó 9-20 és 30 nm-es üzlethelyi-
ségek a Dunakanyar körút 7. szám
alatt, 11-es fõútvonalon. Tel. 06-30-
240-9842.

Szentendrén, a Fõ tér
közelében pinceétterem, felsze-
reléssel kiadó. Tel. 06-20-437-
1153.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó a
Kaisers’ közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt. Tel. (26) 319-
957.

EGYÉB

Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat – barátilag. Tel.
06-20-952-7740.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármû
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga – szombaton
is – megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

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

Botár Emil 

2000 Szentendre, 

Kisforrás u. 19.

26/315-387

Defekt- és kátyúkár 

biztosítás a KÖBE

kötelezõ mellé



KULTÚRA

XXVI. ÉVFOLYAM  05. SZÁM 2012. MÁRCIUS 9. SzeVi 19

Ki a hunyó?

A Fogi Színház – Budapesti
Bulvárszínház bemutatja Vaszary
Gábor: Ki a hunyó? – avagy
Bubus címû vígjátékot a Pest
Megyei Könyvtár színházter-
mében (Pátriárka u. 7.) március
9-én, pénteken 19 órakor.
Szereplõk: Beleznay Endre, Szabó
Zsuzsa, Illyés Jenifer
Nikolett/Sarkadi Szabó Emese,
Csala Zsuzsa, Straub Dezsõ,
Sáfár Anikó, Harsányi Gábor,
Jakus Tímea, Fogarassy András,
Ullmann Kriszta. Rendezõ:
Fogarassy András. Jegyek 2500
Ft-os áron kaphatók a könyvtár
portáján, a Tourinform irodában.
További információ: fogiszin-
haz@gmail.com, www.bulvar-
szinhaz.hu. Meglepetés! A Fogi
Színház-Budapesti Bulvárszínház
a nézõk között kisorsol a
zalakarosi négycsillagos MenDan
Wellness Hotelbe 4 db: 2 fõre, 2
éjszakára szóló, kedvezményes
szálláslehetõségre jogosító
utalványt.

Bernát/Y-kiállítás

Bernáth/Y Sándor (1949-2012) Y
címû, munkáinak legjavát bemu-
tató kiállítása március 16-ig
tekinthetõ meg az A38 Kiállító-
helyen minden nap 11-tõl 19
óráig (elõzetes bejelentkezéssel:
06-1-464-3940). A kiállítás
záróeseménye az Ynspirátor
videó- és dokumentum-összeál-
lítás lesz. Eredeti mozgóképes
munkák, riportfilm-részletek,
gyûjtõktõl származó dokumen-
tumok, valamint egy szakmai
beszélgetés eleveníti fel
Bernáth/Y mûvészetszervezõ
géniuszát március 13-án, ked-
den 19-tõl 22 óráig. A beszél-
getés résztvevõi: dr Máriáss,
Rózsa Péter, Szkárosi Endre. 

Szentendrei Jazzklub

Március 13-án, kedden 19
órától Borbély Mûhely a
Barlangban (Dunaparti
Mûvelõdési Ház, Dunakorzó
11/A.). Az est vendége Fábián
Juli, aki mûfajában nemzetközi
összehasonlításban is az élvonal-
ba tartozik. Hangja, egyéni
stílusa segítségével összetéveszt-
hetetlen, markáns zenei portrét
rajzol magáról minden fellépése

alkalmával. Közremûködik:
Borbély Mihály (szaxofon, fúvós
hangszerek), Szabó Dániel (zon-
gora), Horváth Balázs (bõgõ),
Baló István (dob), Fábián Juli
(ének).

Szentendre Szalon

Március 22-én, csütörtökön 18
órakor dr. Sipos József: Orvos
voltam Romániában, Német-
országban, Magyarországon cím-
mel tart elõadást a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.) Szántó
Piroska-termében. Az est házi-
asszonya szalonteával várja
vendégeket.

Újabb Doszkocs-siker

Minden év február végén osztják
ki a ritka betegséggel élõk világ-
napja alkalmából kiírt képzõ-
mûvészeti pályázat díjait. Az
idén elsõ helyezést ért el Dosz-
kocs Zsuzsa költõ és fes-
tõmûvész az „Oxigén” címû olaj-
festménnyel. A Mélykúton
született, sokáig Szentendrén, s
néhány éve a budai Légzésre-
habilitációs Intézetben élõ
mûvésznek nem ez az elsõ elis-
merése: lapunk hasábjain koráb-
ban rendszeresen számoltunk be
kitüntetéseirõl, elismeréseirõl,
tárlatairól, többek között a
Honvédelmi Minisztérium alkotói
díjáról és a Cora-ban tartott kiál-
lításokról.

Debreceni tavaszi tárlat

Március 11-én, vasárnap 16
órakor nyílik a XXI. Debreceni
Tavaszi Tárlat a XXII. Debreceni
Tavaszi Fesztivál nyitórendezvé-
nyeként. Köszöntõt mond Halász
János államtitkár és prof. dr.
Fábián István rektor, megnyitja
Somogyi Béla alpolgármester és
László Ibolya mûvészettörténész.
Közremûködik a Debreceni
Egyetemi Zenemûvészeti Kar
fúvós kvintettje.

Baba-mama klub

Baba-mama klub indul a
Dunaparti Mûvelõdési Házban.
Az anyukákat és a kicsiket
csütörtökönként 10-11.30 között
várják, a részvétel ingyenes. 
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Munkavállalásra is alkalmas 
3 nyelvû oklevelet ad 

MASSZÕRTANFOLYAM
INDUL

Szentendrén március 12-én,
Budapesten (XI. ker.) március 

10-én (hétvégenként)

Ára 45 000 Ft – részletfizetés 
és egyéb kedvezmények

Érdeklõdni: 
06-30-30-21-487

JÓGA

KEDD 10:00 
CSÜTÖRTÖK 08:00 és 18:00

Szentendre, Waterfront Hotel 
a Duna-parton

1000 Ft/alkalom

MOSOLY • ENERGIA • LELKI BÉKE

Tel. 06-20-972-7373 
www.jogaszentendre.netlap.net

FELHÍVÁS !

A 2012-2013-as szezonban a
Szentendrei Teremfoci Másod
osztály Bajnokságának 
10 csapattal történõ
elindítása érdekében várjuk
érdeklõdõ csapatok jelen-
tkezését. 

A jelentkezéseket
2012. április 30-ig
lehet eljuttatni:

Sipos István részére
• Email cím:
isipos@dunakanyar.net
• Mobil telefon:
+36306897723

Jelentkezéshez minimum 
adatok az alábbiak:
• Csapat neve
• Csapatkapitány 

o Neve
o Értesítési címe
o Mobil telefon száma:
o Email címe:

A SZERVEZÕ BIZOTTSÁG 

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! 

Labdarúgás

Február 14. Izbég

Kissé havas pálya a Sze-Fi
Labdarúgó Sportegyesület után-
pótlás edzésein. A szabadtéri
mûfüves pályán fél négy után
gyülekeztek az U9 és 11-es
korosztály focistái. Fitos József
vezetõ edzõ köré gyûltek a
gyerekek, õ úgy döntött, hogy a
hidegre való tekintettel, no, meg
jutalomként is a vasárnapi kupa-
gyõzelmekért fõleg játék lesz. 
– Az U9-es csapat is és az U11-es
csapat is imponáló 17-1-es és 15-
1-es össz gólkülönbséggel nyert a
solymári, öt-öt csapattal szer-
vezett tornán, a kicsik pedig a
Honvéd ellen nyertek itthon a
teremben. Nagyon meg vagyok
elégedve, így most fõleg játék lesz
– mondta „Józsi bá”. – Látod az új
melegítõinket? – mutatott körbe
ezután. – Karácsonyra kapták, új
mezzel, nadrággal, sportszárral,
táskával, kulaccsal együtt. – Azért
edzésen legközelebb ne ebben
gyertek, ez meccsre való! – fordult
a gyerekekhez Fitos József és
megszervezte a csapatokat.
A csípõs hidegben ügyesen, tech-
nikásan játszottak a gyerekek,
közülük a sárga mezes gárda
sorra nyerte a váltott ellenfelekkel
vívott meccseit. Sûrûn estek a
gólok mindkét kapuba. A sárgák
végül nyerték a rögtönzött mini-
bajnokságot. A végén futóverseny
zárta az edzést.
Átballagtam (mit ballagtam, kap-
kodtam a lábam a hidegben!) az
izbégi iskola tornatermébe, ahol a
kicsiknek – U5-7 – következett az
edzésük öt órakor. Jó volt nézni a
nyüzsgõ – óvodás és alsós focis-
tákat, akik mindenféle mezben
labdákkal, labda nélkül nyü-
zsögve várták az edzés kezdetét.
Az edzés futással és gimnasztiká-
val kezdõdött, majd itt is a játéké
lett a fõszerep, a hétévesek csapa-
ta sorra nyerte a mérkõzéseket, de
a kisebbek derekasan helytálltak
a nagyobbak ellen. A végén itt is
futóverseny volt, természetesen
minden gyõztes és minden
helyezett kapott díjat. Az edzés
befejeztével a hétvégi Honvéd
elleni „várva várt” mérkõzésre

szervezték meg a csapatot – az
edzõ, a gyerekekkel és a szülõkkel
pontosította a meccset.
Sok sikert kívántam a gyere-
keknek, akik a következõ hét-
végén megint teremtornákon
vesznek részt. Összességében azt
láttam, hogy a szentendrei lab-
darúgó utánpótlás jó kezekben
van. Érdemesek a támogatásra.

***

Az elsõ osztályú mérkõzésekkel
folytatódott február 11-én a
városi teremfoci bajnokság. Há-
rom mérkõzést néztem végig. Az
egyiken a fehér mezes Püspök-
major II. nehezen gyõzött  (2 -1) a
megújult Phoenix ellen (a dula-
kodásért eltiltott phoenix-esek
nem játszhattak). Ezt követõen a
Brigád elszórakozta 3-0-ás ve-
zetés után a meccset, a Berugosz
fordított, és nyert 4-3-ra. A végén
a bajnokesélyes Boka Juniort
szorongatta meg a „feltámadó”
Phoenix, de 5-4-re a Boka nyert.

Eredmények

Törköly – Anonymus 2-1
Izbég – Püspökmajor II. 3-2
Törköly – Tico T. 3-4
Izbég – Brigád 2-1
Berugosz – Anonymus 6-4
Boka J. – Tico T. 1-5
Phoenix – Püspökmajor II. 1-2
Brigád – Berugosz 3-4
Phoenix – Boka J. 4-5

Február 18-án

ismét elsõ osztályú sorozat volt a
Móricz csarnokban, mert a II.
osztályban kevesebb csapat van. 

Eredmények

Izbég – Törköly 4-1
Brigád – Püspökmajor II. 0-1
Törköly – Phoenix 2-4
Anonymus – Brigád 0-4
Phoenix – Izbég 0-6
Tico T. – Püspökmajor II. 1-0
Berugosz – Boka J. 5-2
Tico T. – Anonymus 1-0
Izbég Berugosz 0-4
Boka J. – Anonymus 7-3

GERLAI P.

Röplabda

Szívesen várjuk a sportolni vágyó,
röplabdát kedvelõ és ismerõ csa-
pattagokat csütörtökönként, este
7 órától egy lelkes, pomázi röp-
labdacsapatba. Edzéseinket a
pomázi Sashegyi Általános Isko-
lában tartjuk. 
Kérjük az érdeklõdõket, elõtte
érdeklõdjenek e-mailen vagy tele-
fonon: kicsirigo@yahoo.co.uk;
06-30-307-6915.

Korfball

A többségében szentendrei gyer-
mekekbõl álló Kékvölgy C csapa-
ta nyerte a III. Gyermek Kupát a
Magyar Korfball Szövetség idei
bajnokságában. Március 3-án
Dunakeszirõl, Hatvanból, Kis-
pestrõl, Õrmezõrõl és Szent-
endrérõl összesen kilenc csapat
mérkõzött meg egymással a
Református Gimnázium tornater-
mében. Minden riválisát
legyõzve, összesítésben 35:8-as
gólkülönbséggel lett elsõ a
Kékvölgy C gárdája.
A következõ kupát áprilisban a
Hatvani K.K. Rendezi. Köszönjük
a Református Gimnázium és a
Mûvész Étterem támogatását!

ERDEI ATTILA


