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c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek,
intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó lakhellyel rendelkezõ
polgár.

javaslattételre Szentendre Város Pedagógiai Díja
adományozásához
Szentendre Város Önkormányzata 2012 júniusában a
Pedagógusnapon köszönti a városban oktató-nevelõként dolgozókat. Az ünnepségen hagyományos módon
átadásra kerül Szentendre Város Pedagógia Díja. A
kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek és
csoportoknak, akik kiemelkedõ eredményeket értek el az
óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelõ munkában,
magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük
alapján élen járnak az újszerû és hatékony pedagógiai
módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén.
A díjból minden évben csak egy adományozható, ezért
fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét. A
határidõre beérkezett javaslatok alapján Szentendre
Város Képviselõ-testülete dönt arról, hogy ki lesz az a
pedagógus, aki a 2012. évi Pedagógiai díjat átveheti az
ünnepségen.
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyzõ
b) a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ bizottságok tagjai
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A javaslatok beérkezési határideje: április 12.
csütörtök 12 óra
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal iktatója, vagy Ügyfélszolgálati
Irodája (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatás szövegét
maximum 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a
hivatal ügyfélszolgálati irodáján átvehetõ, vagy a honlapról letölthetõ adatlapon. A javaslatokat az adatlap
kitöltése után e-mail-ben is el lehet küldeni a fent
megadott határidõig: dala.nagy@ph.szentendre.hu
elektronikus címre.

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.szentendre.hu
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: (26) 503 329

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak méltatással ellátott
javaslatot fogadunk el!
További felvilágosítást kérhetnek Dala-Nagy Katalin
közmûvelõdési referenstõl a Polgármesteri Hivatalban a
26/503-337 telefonszámon.

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

PÁLYÁZAT

POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.

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

ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap reggel
7 óráig, pénteken 17-tõl hétfõ
reggel 7-ig.

Cím
Övezeti
(Szentendre) besorolás

Alapterület
m2

Telekalakítás utáni
várható alapterület

Induló (licit)
ár Ft/m2

Induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

Cseresznyés u. üdülõövezeti
teteje
ingatlan
hrsz.: 9188 (beépítetlen t.)

3069

~2550

11.600 ,-

~29.580.000 ,-

100.000,-

Nyerges u. - üdülõövezeti
Barackos út
ingatlan
hrsz.: 6995 (beépítetlen t.)

7146

~6762

11.240 ,-

~76.004.880 ,-

100.000,-

Nyerges u. – üdülõövezeti
Táltos u.
ingatlan
Hrsz.: 6996 (beépítetlen t.)

1515

~ 1500

11.100 ,-

~16.650.000 ,-

100.000,-

Vándor u.
Hrsz.: 9157

1277

~ 997

9.000 ,-

~ 8.973.000 ,-

100.000,-

üdülõövezeti
ingatlan
(beépítetlen t.)

Fõ tér 14. hrsz.: lakóövezeti
2333/2/B/1
(lakás)

85,24

25.200.000,-

100.000,-

Kovács L. u. 38. lakóövezeti
Hrsz.:
(mûhely-raktár)
2555/0/A/3

267,84

19.417.000,-

100.000,-

Erdõsor u. 22. üdülõövezeti
Hrsz.:8209,
ingatlan
8209/A
(beépített t.
és üdülõépület)

682

Õzláb utca 6. üdülõövezeti
Hrsz.:
ingatlan
7100/7
(beépítetlen t.)

985

8.166.000,-

Ady Endre út vegyes terület
1700
Hrsz: 4416/2,
(vegyes
+ felépítmények
4416/2/B
terület)
(208 m2, 49 m2)
Dunakanyar üdülõövezeti
1225
sétány:
ingatlan
Hrsz: 4566/2(beépítetlen terület)

8.900,-

100.000,-

11.030.000,-

100.000,-

50.100.000,-

100.000,-

8.900,-

100.000,-

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, illetve Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni. További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon a (26) 503-377 telefonszámon kaphatnak.
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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. 319354
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 24-25. Ulcisia
Gyógyszertár (Hév-nél), Dózsa Gy.
út 1., tel. 500-248
márc. 31. – ápr. 1. Napvirágcsepp
Gyógyszertár, Attila u. 23., tel. 319354
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

VÁROS
Beiratkozás az általános iskolákba

Kitüntetés

Kedves Szülõk!

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából,
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adott
át az ifjúság nevelése érdekében végzett állhatatos
munkája, eredményes vezetõi tevékenysége elismeréseként Fekete László Andrásnak, a Szentendrei
Ferences Gimnázium biológia szakos középiskolai
tanárának, volt gimnáziumi igazgatónak, a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola fõiskolai adjunktusának, pedagógia szakos elõadónak.

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 beiratkozás ideje
április 27. (péntek) 12-17 óráig.
A jelentkezéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni
személyi igazolványukat, gyermekük és szülõje lakcímét
igazoló kártyáját, gyermekük születési anyakönyvi
kivonatát, az óvoda véleményét az iskolaérettségrõl!

Óvodai beiratkozás
Szentendre Város Óvodai Intézménye várja azon szülõk
jelentkezését, akik a 2012-2013. nevelési évtõl gyermekük
óvodai elhelyezését kérik. A jelentkezés helyszíne minden
esetben a Pannónia utca 3.
Bimbó utcai Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között; 3-4 éveseknek
04. 24-én 8 és 12 óra között
Hétszínvirág Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között; 3-4 éveseknek
04. 27-én 8 és 12 óra között
Hold utcai Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között; 3-4 éveseknek
04. 25-én 8 és 12 óra között
Izbégi Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között, 3-4 éveseknek
04. 25-én 8 és 12 óra között
Püspökmajor-ltp. Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között, 3-4 éveseknek
04. 27-én 8 és 12 óra között
Szivárvány Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között, 3-4 éveseknek
04. 26-án 8 és 12 óra között
Vasvári Pál úti Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között, 3-4 éveseknek
04. 24-én 8 és 12 óra között
A jelentkezési lap a jelentkezés napján helyben is kitölthetõ, de az ügyintézés gördülékenysége érdekében kérjük, amennyiben lehetõségük van rá, kitöltött jelentkezési
lappal érkezzenek (letölthetõ a www.szentendreiovi.hu és
a www.szentendre.hu/magyar/ugyintezes/oktatas/ovodak
honlapokról).
A jelentkezéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni
személyi igazolványukat, a gyermek és a szülõ lakcímét
igazoló kártyáját, valamint a családban nevelkedõ összes
gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
Felhívjuk a 2006. 06. 01 és 2007. 05. 31. között született
gyermekek szüleinek figyelmét, hogy gyermekük számára
az óvodába járás napi 4 órában kötelezõ!

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ

A polgármester
programja
Március 23. (péntek)
TÖOSZ vezetõképzõ Lajosmizsén

Indul a csatornázás
Hosszú évek óta tartó munka eredményeképp
megkötötték a kistérségi csatorna beruházás támogatási szerzõdését. Ez azt jelenti, hogy az érintett öt
településen – Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu,
Pócsmegyer, Szigetmonostor – 2013-ban elkezdõdnek a csatornázási munkálatok, a csatornahálózat
2014-re készül el.
A Dunakanyari Csatornamû Vízgazdálkodási
Társulat felhívja az érintett lakosok figyelmét, hogy
2012. január hónaptól havi 2420 Ft érdekeltségi
hozzájárulást kel fizetniük, mivel állami támogatás
csak ebben az esetben jár a konstrukcióhoz.
Amennyiben nem átutalással, hanem csekken
fizetik be a hozzájárulást, az összeg 2520 Ft.
Minden további fontos információ megtalálható a
www.szentendreezerev.hu honlapon a csatornázás
menüpont alatt.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy március 23-án (pénteken) 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

Közmeghallgatás
SZENTENDRE VÁROS GÖRÖG NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETE
március 27-én, kedden 18 órai kezdettel
közmeghallgatást tart,
Szentendre Város Polgármesteri Hivatal
kis házasságkötõ termében,
melyre tisztelettel meghívom.

Március 24. (szombat)
16.00 MûvészetMalom megnyitásának sajtótájékoztatója
17.00 „Képpé formált város” kiállítás megnyitása a
MûvészetMalomban
Március 26. (hétfõ)
14.00 Testületi témában interjú a
TV Szentendrében és a
Szentendre Rádióban
15.00 Babautalvány átadás
Szentendre szülötteinek
16.30 Magyar Honvédség Altiszti
Akadémiája új parancsnokának bemutatása
Március 27. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
Március 28. (szerda)
10.00 Megbeszélés állami ingatlan
témában
Március 29. (csütörtök)
10.00 Megbeszélés a
Munkástanácsok elnökével
13.00 Fogadóóra
Március 30. (péntek)
11.00 Szentendrei Rendelõ mûszereinek átadása
Március 31. (szombat)
09.00 Bükkös-party (pataktakarítás)
17.00 „A motívumtól a képig” kiállítás megnyitás a
MûvészetMalomban
Április 3. (kedd)
09.00 TÖOSZ elnökségi ülés
10.00 ÉMI Concerto program alapkõletételi ünnepség
Április 4. (szerda)
09.00 Vezetõi értekezlet
Április 5. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskütétel
10.00 DPÖTKT ülés Leányfalun

Siragakisz Alexisz
elnök
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Idõközi képviselõválasztás: március 25.
Március 25-én idõközi választást tartanak a 7. számú választókörzetben Hidegkuti Gergely képviselõ lemondása miatt.
Az induló képviselõ-jelöltek:

Dr. Kõrösi Tibor – Fidesz –
Kereszténydemokrata Néppárt

Holló István – Jobbik Magyarországért
Mozgalom, Szentendrei NemzetiKonzervatív Kör

Tisztelt Választópolgárok!
Szentendre 7. számú egyéni választókerületében az idõközi önkormányzati képviselõválasztásra 2012. március 25-én kerül sor. A
választással kapcsolatban szeretném felhívni néhány tudnivalóra a
figyelmüket!
1. A választás elõtt kiemelten fontos alaposan tájékozódnia arról, hogy
lakcíme melyik szavazókör területén található. A szavazókör címét,
ahol szavazatát leadhatja, megtalálja az értesítõn.
2. A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a
lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következõ
érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:

Ifj. Lator László – Társaság az Élhetõ
Szentendréért Egyesület

Lontai Tamás – Magyar
Szocialista Párt

• lakcímet tartalmazó érvényes „régi típusú” személyazonosító igazolvánnyal vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követõen kiállított kártya formátumú érvényes vezetõi engedéllyel.
Lejárt érvényességû okmányokkal rendelkezõk nem szavazhatnak,
ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történõ
részvételük érdekében ellenõrizzék okmányaik érvényességét.
Folyamatban lévõ személyigazolvány csere esetén az Okmányirodától
kapott adatlap nem fogadható el a személyazonosság igazolására a
szavazás napján. Ezért felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét,
hogy érvényes útlevelüket, vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított
kártya formátumú érvényes vezetõi engedélyüket hozzák magukkal.
3. Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye
ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhetõ adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben! Mozgóurnát
2012. március 23-án 16 óráig a helyi választási irodától, a szavazás
napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Mozgóurna igény bejelentésére használható nyomtatvány a
www.szentendre.hu honlapon az „Idõközi választás 2012. 03. 25.”
menü alatt található.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a 26/503-397-es telefonszámon érhetik el Szentendre Helyi Választási Iroda (HVI)
Névjegyzéki Csoportját, illetve a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:
dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje (címzetes fõjegyzõ)
Munkahelyi szám.: 06 (26) 503-365
e-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu
Bartha Enikõ HVI vezetõ általános helyettese (Önkormányzati és
Szervezési Iroda vezetõje)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-324
dr. Kammerer Judit Szavazatszámláló Bizottságok tagjaival kapcsolatos ügyekben (Önkormányzati és Szervezési Iroda testületi referens)
Munkahelyi szám: 06 (26) 503-352
DR. MOLNÁR ILDIKÓ
HVI vezetõje
címzetes fõjegyzõ

Óraátállítás
Felhívjuk a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy az idei évben
a tavaszi óraátállítás idõpontja március 25-e, vasárnap hajnal,
amikor 2:00 óráról 3:00 órára állítjuk át az óráinkat.
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Hamarosan kezdõdik a belvárosi gátépítés
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A BERUHÁZÁS JELENLEGI ÁLLÁSÁVAL ÉS A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOSAN

Forrás: www.szentendreezerev.hu

Lakossági kérdések:
• Mintegy két év óta határozott idõpontot
kapunk a gát építésének kezdésére, olyan
kijelentéssel, hogy az EU-s pályázati pénz
megvan. Én már nem tudok hitelt adni egy
újabb idõpont kitûzésének. Mi az oka a késlekedésnek? Felelõs ezért valaki?
• Mikorra tervezik a kivitelezés megindítását,
milyen ütemezéssel, véghatáridõvel?
• Mibõl finanszírozza a város a gát felújításának költségeit nagyságrendekkel meghaladó
mobilgát építésének a költségeit?
• Milyen anyagi forrásból készülne el a gát?
(Itt az önrészre gondolok, amennyiben a
város pályázatot nyert.)
• A teljes beruházási költség mennyibe fog
kerülni a szentendrei embereknek?
• A szerzõdésben van-e kötbér kikötés, illetve
a garancia mértéke mekkora és mire
vonatkozik?
• Milyen forrásokból kívánja az Önkormányzat a környezetalakítást, díszburkolást,
növényültetést, szoborállítást megvalósítani,
és ennek mi MA a reális esélye?
• A „gát” projektbõl (a teljes folyamatból) ki
van-e zárva minden olyan a várossal
szerzõdött személy, cég és szervezet, aki részt
vett a jogilag, minõségileg sikertelen eddigi
városi beruházásokban?
• Gondolt-e bárki a helyi lakosság érzelmi
kötõdésére a helyhez, azaz a Duna-part identitás-pont szerepére, mely el fog veszni,
végérvényesen?
• Milyen közösségi tér marad a gát helyén?
Gyermekeink elvesztik a legfontosabb
közösségi terüket, mert néhány pad nem
pótolja a mai kõfalat.
• A 2006-os nagy árvíz után dr. Nagy László
vezetõ tervezõ azt írta a város vezetõinek,
hogy „a révállomás környéki árvízvédelmi
szakasz megsérült, tönkrementnek tekinthetõ, helyreállítása szükséges”. Ezt a
szakaszt a város terméskõvel megerõsítette.
Nagy árvíz esetén ez a megerõsített gátszakasz megvédi a várost?
• Miért nem kérték ki érdemben elõre a
lakosság véleményét?

Válaszok:
2009-ben a gát tervezésére nyert a város
pályázati forrást, 2011 tavaszán pedig a
gátépítésre szolgáló pályázaton volt sikeres
Szentendre. A támogatási szerzõdés aláírása
2011. március 30-án történt meg, azóta a
kivitelezésre vonatkozó eljárási anyagok
elkészítése és elfogadtatása történt az elõírt
illetékes hatóságokkal. Három feladatkörben
sikerült lezárni a közbeszerzési eljárásokat és
szerzõdést kötni, ezek: a mûszaki ellenõri, a
kommunikációs és a mobilrendszer szállítására vonatkozó tevékenységek. A földmû
átépítésére szóló eljárás még folyamatban
van, az elõírtak betartásával a várható
szerzõdéskötés idõpontja 2012. április 5.
Figyelembe véve azt a manapság természetes
gyakorlatot, hogy minden eredmény hirdetést
követõen a „nem nyertes” jogorvoslatot kér, a
várható kivitelezés kezdete 2012. május. A
nagy munkák idén várhatóan befejezõdnek, a
projekt teljes lezárásának határideje pedig
2013 júliusa.
A gátépítést szolgáló pályázatot 100%-ban
támogatott pályázatként nyerte meg a város,
ezért a beruházás nem kerül plusz költségbe
a városnak. A Duna-korzó felújítása azonban
nincs benne a pályázatban. A Duna-korzó felújítása és a gátépítés külön kezelendõ, a
mostani projekt kizárólag a gátépítésrõl szól,
melyhez nyilvánvalóan tartozik környezetrendezés (burkolat, faültetés stb.), de a Dunakorzó felújítására egyelõre várni kell a további finanszírozási, pályázati lehetõségig.
Kézenfekvõ lett volna egyszerre elvégezni a
két munkát, azonban az erre szolgáló kiemelt
uniós projektet a budapesti Várkert Bazár felújítása nyerte.
A szerzõdések tervezetében természetesen
van kötbér megállapítva, mértéke 10%, a
garanciális idõ két év, a kötelezõ alkalmassági idõ földmûre, a jelenleg érvényes
rendelet szerint ötven év, és a mobil falnál is
a földmûvel egyenértékû kell, hogy legyen. A
közbeszerzési törvény értelmében nem lehet
kizárni egy pályázót sem az eljárásból, aki
megfelel a kiírási feltételeknek, a feltételek
közé pedig nem tehetõ ilyen jellegû kizáró
rendelkezés. Az elbírálásnál azonban nyilvánvalóan a szakmaiság és a kivitelezés
minõsége lesz a fõ szempont.

A város elsõdleges feladata, hogy megvédje
lakosait az árvízzel szemben. A 2006-os árvíz
jelentõs kárt okozott a 60-as években épült
gáttesten – fõleg a révállomás környékén –,
és csak rendkívüli beavatkozásokkal képes
megfelelni feladatának. A gátépítés terveinek
elkészítése során a döntéshozók több mint 20
tervváltozatból választották ki a részben
földgátas, részben mobil árvízvédelmi falat
tartalmazó legmegfelelõbb tervváltozatot.
A lakosság véleménye számtalan alkalommal
meghallgatásra került, mivel a gát és a korzó
átépítése szerepelt a 2001-es városfejlesztési
stratégiában, a 2005-ös belváros koncepcióban, a 2006-os tervpályázatnál felmérés
készült, bekerült a 2007-es Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiába, zsûri választotta
ki a gyõztes terveket, valamint a 2008-as gáttervezési pályázat óta körülbelül fél tucat
lakossági fórum volt a témában. A város
fejlõdése folyamatosan változásokkal jár,
ahogy a 60-as évek gátépítése is megfosztotta a belvárosban járókat a Duna látványától.
Ezt az állapotot megszünteti a mostani terv,
a lakosságot és a turistákat is közelebb engedi a vízhez az új gát. Az ifjúsági közösségi tér
nem tûnik el, csak átalakul az érintett 333
méteren, ám a tér kibõvül, közvetlen kapcsolat alakul ki a vízzel, ahogy eddig ezután is ki
lehet ülni a vízpartra, tehát ebbõl a szempontból nem vesztik el pihenõhelyüket a fiatalok. A kiépülõ szervizút alkalmas lesz
sétálásra, biciklizésre, az interaktív élettér
tágabb, kényelmesebb lesz az ifjúsági
közösségi terek további fejlesztésérõl pedig
az Ifjúsági Koncepció és az ahhoz kapcsolódó
cselekvési terv gondoskodik.
Lapunk következõ számában a mobil
árvízvédelmi fallal kapcsolatos kérdésekre
igyekszünk kielégítõ válaszokkal szolgálni.
Kérdéseit Ön is felteheti e-mailen az
info@szentendreezerev.hu címen.

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg
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Káposztavacsora az Izbégi
iskolában
Bükkös-parti
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Szeretettel várunk mindenkit
Bükkös-parti rendezvényünkön március 31-én, szombaton (esõnap:
április 1.)

A farsangi idõszak lezárult, közeleg a húsvét. A
„régiek” hagyományait követve, a böjti idõszak elõtt
mi is falatozhattunk egy nagyot tanárainknak
köszönhetõen. Idén káposztából készült ételekkel
vártak bennünket.

PROGRAM
9 órától környezet-, játszótérrendezés,
pataktakarítás, medertisztítás, 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 fajátszótéren: kézmûves-foglalkozás, zenei koncert, mesehallgatás, eszem-iszom

Már az iskola udvarát hívogató illat lengte körül. Az
ebédlõben az asztalok roskadoztak a színes, illatos
finomságoktól. A pedagógusok jókedvûen sürögtekforogtak, kínálták ételeiket. Bõ volt a választék:
töltött és rakott káposztától a levesig (természetesen
hús nélkül), káposztás tésztán át a lángosig! Volt
palacsinta, pogácsa, sõt káposztás táska is.
Mindenki talált kedvére valót. A gluténmentes lila
káposztás puliszkából a lisztérzékenyek is bátran
kóstolhattak. Nem maradt el a káposztasaláta sem.
A gyerekek nagy élvezettel eszegettek saját tanáraik
fõztjébõl. Nekünk, szülõknek is kiváló alkalom nyílt
egy kis beszélgetésre. A böjti hagyományokat
követve mindenki lehetõsége szerint adakozhatott:
hiszen a bevételt az erdei iskolák költségeinek
csökkentésére fordították.
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy iskolánk
életében immár harmadik alkalommal együtt tölthettük a húshagyó keddi délutánt! Reméljük, jövõre
is lesz folytatás!
STEFANEKNÉ VÍGH JUDIT

Közremûködnek: Majnek Kati tanárnõ,
Fuszulyka mesejátszókör, Vujicsics
Tihamér Zeneiskola tanulói
A nap fõvédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester

a 4.C osztályos szülõk nevében

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

PONT: jókor segítenek
Tizenkilenc, munkaerõ-piaci szempontból hátrányos helyzetû álláskeresõ képzését és
foglalkoztatását vállalta a Pont Közhasznú Szociális Szövetkezet, amely március 14-én
zárta le több mint 34 milliós megítélt támogatással zajlott uniós pályázatát.
A 2011 áprilisában startolt program célja az volt, hogy a kistérségben élõ, munkaerõ-piaci szempontból hátrányos helyzetû (pályakezdõ, 50 éven felüliek, alacsony iskolai végzettségûek, gyermeküket
egyedül nevelõk) álláskeresõknek nyújtson képzési és foglalkoztatási lehetõséget egy új vállalkozási
forma, a szociális szövetkezet keretein belül. A szövetkezet még 2009-ben alakult azzal a szándékkal,
hogy egyre több embert vezessen vissza a munka világába, adjon munkát, és ezen keresztül megélhetést a dolgozók családjainak. A projekt végére – a tervezettnek megfelelõen – tizenkét résztvevõ
szerzett szakmát, azaz OKJ-s végzettséget, és a vállalt tizenkilenc fõ fõállású foglalkoztatása is zajlik:
kerti munkás, takarító, gyermekfelügyelõ és szociális gondozói munkakörben.
– A szövetkezet szolgáltatásainak legnagyobb elõnye, hogy rugalmasak, hétvégén, esti, éjszakai órákban is igénybe vehetõek, az elvégzett munkát szerzõdésben rögzítjük, és minden esetben nyugtát, számlát adunk. A magánszemély megrendelõkön kívül egyre több szervezet és cég is igénybe veszi a
szövetkezet szolgáltatásait – számolt be eredményeikrõl és a szervezet nyújtotta elõnyökrõl Varga Éva,
a projekt koordinátora, aki hozzátette: – Ennek a kezdeményezésnek tizenegy hónap állt rendelkezésére,
hogy önfenntartóvá váljon, és ennek köszönhetõen hosszú távon szolgálja a kistérségben élõket és
munkát biztosítson dolgozóinak. Az egyre nagyobb érdeklõdésnek köszönhetõen a munkavállalók nagy
részének sikerül ezáltal tartós munkalehetõséget biztosítani.
A Dunakanyar körút 14. szám alatt mûködõ nonprofit szervezet újabb közhasznú tevékenységként a
közeljövõben adománybolt nyitását tervezi. Bõvebb tájékoztatás és szolgáltatás-megrendelés a
www.pontszovetkezet.hu weboldalon vagy a 26/500-193-as telefonszámon érhetõ el.
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Jelentkezés a Civil
Tanácsok tagságára
Szentendre Város Önkormányzata
várja azok jelentkezését, akik részt
kívánnak venni a Civil Tanácsok
munkájában. A Civil Tanácsok az
önkormányzat munkáját a saját
szakterületüket érintõ kérdésekben
történõ szakmai javaslattal, kezdeményezéssel segítik, részt vesznek
a város ügyeinek elõrevitelében. A
Civil Tanácsok egyúttal a döntéshozatal szélesebb körûvé tételéül
és a közügyek iránt érdeklõdök
számára részvételi lehetõségéként
is szolgálnak. A tanácsokba történõ
jelentkezésre magánszemélyeknek
és szervezeteknek is lehetõsége nyílik.
Jelentkezés
A jelentkezés önéletrajz és programtervezet megküldésével (amennyiben szükséges a szakterület megnevezésével) az önkormányzat ún.
civil rendeletének [34/2009. rendelet] megfelelõen lehetséges. A
jelentkezéseket április 2-án 17
óráig várjuk a titkarsag@ph.szentendre.hu címre.
Kik jelentkezhetnek?
Azon személyek, illetve magánszemélyeket delegáló szervezetek
jelentkezését várjuk, akik munkájukkal hozzá kívánnak járulni az
egyes tanácsok tevékenységéhez.

Az Idõsügyi Tanács 6 fõs tagságra
jelentkezhetnek a 60. életévüket
betöltött szentendreiek és az
idõskorú emberekkel foglalkozó
szervezetek.
A Nõk Tanácsának 6 fõs tagságra
jelentkezhetnek a 18. életévüket
betöltött szentendrei hölgyek és a
nõk életkörülményeit érintõ kérdésekkel foglalkozó szervezetek.
A Környezetvédelmi Tanács környezetvédelmi vagy vízügyi mérnök
(1 fõ), környezetvédelmi szakember
(1 fõ), településtervezõ mérnök (1
fõ), állatorvos (1 fõ), valamint
tájépítész (1 fõ) tagságára való
jelentkezéshez felsõfokú szakirányú végzettség szükséges. A Környezetvédelmi Tanács civil környezetvédõ tagjának jelentkezhetnek a
18. életévüket betöltött szentendreiek, amennyiben egy környezetvédelmi tevékenységet folytató
szervezet megbízólevélével rendelkeznek.
A Sport Tanács tagságára (2 fõ
labdasportok, 1 fõ vízi sportok, 1 fõ
erdei sportok, 1 fõ küzdõsportok, 1
fõ egyéb sportok képviselõje) jelentkezhetnek a 18. életévüket betöltött
szentendreiek, és a sporttal
foglalkozó szervezetek.
A Vállalkozók Tanácsának tagságára (1 fõ kereskedõ, 1 fõ vendéglátó, 1 fõ iparos vagy kézmûves,
1 fõ termelõ, 1 fõ egyéb szolgáltató)
jelentkezhetnek a 18. életévüket
betöltött szentendrei vállalkozók.

Bemutatkozás
A jelentkezési határidõ után a jelöltek neve (amennyiben szükséges, a
szakterület
megnevezésével),
önéletrajza és programtervezete a
www.szentendre.hu honlapon mindenki számára megtekinthetõ, így a
delegáló fórum tagjai tájékozódhatnak a jelöltekrõl.
A tagság megválasztása
A tanácsok tagságának megválasztásra április 13-án kerül sor a
Polgármesteri Hivatal dísztermében, ahová minden választani kívánó érdeklõdõt szeretettel várunk.
Idõsügyi Tanács:
13.00-14.00
Vállalkozók Tanácsa:
14.00-15.00
Sport Tanács:
15.00-16.00
Nõk Tanácsa:
16.00-17.00
Környezetvédelmi Tanács:
17.00-18.00
A tagságot delegáló fórum választja. A delegáló fórum tagja lehet
minden olyan szentendrei lakcímkártyával rendelkezõ, nagykorú
személy, aki
az Idõsügyi Tanács esetén
a 60. életévét betöltötte
a Vállalkozók Tanácsa esetén
vállalkozó (a szavazás szakterületenként folyik)
a Sport Tanács esetén
sportoló (a szavazás szakterületenként folyik)

a Nõk Tanácsa esetén
nõ a Környezetvédelmi Tanács
esetén környezetvédelmi vagy vízügyi mérnök, környezetvédelmi szakember, településtervezõ mérnök,
állatorvos, valamint tájépítész tagként felsõfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, illetve civil
környezetvédõ tagként, aki civil
megbízólevéllel rendelkezik (a
szavazás szakterületenként folyik).
A delegáló fórumba elõzetes jelentkezés nem szükséges. A helyszíni
regisztráció alkalmával a jogosultságot a személyi igazolvány és a
lakcímkártya, szükség esetén a
szakmai tevékenységet, illetve engedélyt (vállalkozói, kamarai,
sportszövetségi stb.), vagy a felsõfokú szakirányú végzettséget igazoló dokumentum alapján ellenõrizzük.
A fenti információ csak tájékoztató
jellegû, a pontos szöveges megfogalmazásokat Szentendre Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil
szervezetek, valamint alapítványok
kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirõl, és az egységes pályázatitámogatási
rendszerrõl
szóló
34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete
(ún. civil rendelet) tartalmazza.
További információért keressék
bizalommal Háromszéki Judit civil
és közoktatási referenst a (26) 503393 telefonszámon.
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Utazz velünk Dániába!
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete (továbbiakban: SZNKE) pályázatot hirdet fiatalok részére, akik szívesen
képviselnék Magyarországot, Szentendrét a
European Peoples’ Festivalon Dániában (Frederikssund) július 2229 között. Az SZNKE lehetõséget ad sport és kulturális
kategóriában 2-2 szabad hely betöltésére, melynél nem feltétel a
kategóriákon belüli összes ismeret.
Sport kategória: kézilabda, röplabda, foci, kenu, futás
Kulturális kategória: fényképezés, rajz (festés)
Jelentkezési feltételek sport kategóriában: • bemutatkozó levél
• betöltött 18. életév • idegen nyelvismeret • rendszeres részvétel
az edzéseken • kiemelkedõ sportteljesítmény • a pályázó vállalja
a fesztivállal járó kiutazási és egyéb költségeket.
Pályázatok benyújtásának határideje: április 10.
Sportolók kiválasztása: június 01.
Jelentkezési feltételek kulturális kategóriában: • betöltött 18.
életév • idegen nyelvismeret • bemutatkozó levél és 5 db –
szabadon választott témában fotó beküldése vagy bemutatkozó
levél és 2 db – szabadon választott témában – rajz/festmény
beküldése • a pályázó vállalja a fesztivállal járó kiutazási és
egyéb költségeket.
Pályázatok benyújtásának határideje: május 31.
Pályázatok elbírálása: június 05.
A pályázatokat és bemutatkozó leveleket az
epfdania@gmail.com, szentendre.nke@gmail.com e-mail
címekre várjuk, további felvilágosítást is itt kaphatnak.

Márk dráma
Márk dráma Márk evangéliumának elõadása dráma formában.
Az elõadás a teljes történetet dolgozza fel: Jézus megkeresztelésétõl a keresztre feszítéséig, s
a feltámadt Krisztusról szóló váratlan és meglepõ hírrel zárul.
A darabot tizenöt amatõr színjátszó adja elõ a Szentendrei Baptista
Gyülekezetbõl. Az elõadás körkörös térben játszódik, a nézõk
között, fellazítva a hagyományos,
dobozszínházi színész-nézõ viszonyt. A legrövidebb evangéliumra épülõ dráma különlegessége az,
hogy a színészek díszletek és
jelmezek nélkül, pusztán a szöveg
erejére támaszkodva megdöbbentõ
módon képesek felidézni a Jézus
személyében és tetteiben jelenlévõ
hangulatot és feszültséget. A játék
ezáltal a nézõk elõtt és között is
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történik néhol humorosan, néhol
drámaian.
A spontaneitásra és improvizációra épülõ darab célja annak a
folyamatnak bemutatása emberközeli formában, ami kétezer
évvel ezelõtt történt a mai Izrael
és (Cisz)Jordánia területén. Mivel
a nézõ a játszók között foglal
helyet, közvetlen és mélyebb
átélést tapasztalhat meg ezáltal.
Az egyszerûség jegyében az
elõadás mellõzi a hangeffekteket
és fénytechnikai apparátust, sõt,
még korabeli jelmez sem fogja az
ókori hangulatot utánozni. A cél a
személyesség,
közvetlenség,
spontaneitás és szöveghûség.
Hogyan fér meg az improvizáció
az evangélium szövegével? Miként lehet bemutatni Márk
evangéliumát
körszínházban,
interaktív módon? Aki eljön az
elõadásokra, az választ kap!

VÁROS

2012. március idusán, Szentendrén

fotók  MISER ISTVÁN

Szentendre Város Önkormányzata ünnepi mûsorral emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseirõl, március 15-én. A programok délelõtt, gyönyörû tavaszi idõben kezdõdtek a Fõ téren. A Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának zenekara térzenével fogadta az egybegyûlt ünneplõket, majd dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõje után ünnepi beszédet mondott dr. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelõs államtitkára.
Dr. Dietz Ferenc beszédében kiemelte: „1848. március 15-én példát mutattunk Európának a reformokból, a hazaszeretetbõl és az összefogásból.
A Népek Tavaszán nálunk égett legtovább a szabadság lángja, amit egész Európa segített, amiért egész Európa imádkozott. Ma sajnos más a
helyzet, Európa nem érti mindenben a szavunkat, értetlenül nézi a pénzvilággal folytatott ütközeteinket, bár több reformunk átvétele egyes országokban már megtörtént. Mi itt Szentendrén szintén vívjuk a saját harcunkat, azonban a kardok és puskapor bevetése helyett március végéig
kidolgozzuk a gyõztes taktikát és utána a megválasztott reorganizációs alpolgármester segítségével támadásba lendülünk otthonunk jövõjéért.
Ahogy a márciusi ifjaknak a hazaszeretet, nekünk a lokálpatriotizmus legyen az a közös pont, amelyre támaszkodva összefogással sikerre
vihetjük közös céljainkat.”
Az idei ünnepi mûsor a Móricz Zsigmond Gimnázium diákjainak elõadásával zárult. Délben a Templomdombra sétált át a tömeg, ahol megkoszorúzták Petõfi Sándor szobrát, ezután a Sztaravodai úti köztemetõben, Petzelt József honvéd alezredes sírjánál helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzáson közremûködtek a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola diákjai és a Helyõrségi zenekar.

Kedves Barátaink!

Hamvas-évforduló

Ez év júniusban lesz öt éve, hogy Fridli Jenõné Gyarmathy Anne
(sokaknak Ancsa) meghalt. 1956-tól 1992-ig volt a Mûvelt Nép (Fõ téri)
könyvesboltjának vezetõje. Neve még aktív könyvesként fogalommá
vált az irodalombarátok, könyvszeretõk körében, és a könyvesbolt
szinte közintézménnyé vált. Sokan mondják azóta is, hogy amit õ nem
tudott Szentendrérõl, azt nem is volt érdemes tudni...
Halálának ötödik évfordulója tiszteletére szentendrei civilek emléktáblát helyeznek el a könyvesbolt Görög utcai oldalfalán. Az emléktábla-avatás költségeit közadakozásból fedezzük. Kérjük, hogy
adományaikat a Líra könyv Zrt. szentendrei (Fõ téri) könyvesboltjába
szíveskedjenek leadni.

Száztizenöt évvel ezelõtt, március
23-án született Hamvas Béla. Bár
nem Szentendrén született, de ezt
a várost tekintette otthonának, a
szentendrei festõk voltak barátai,
itt kertészkedett, ezt a szeretett
tájat rajzolta meg írásaiban, itt
van eltemetve.

Köszönettel:

Megemlékezésül következõ, húsvéti lapszámunkban közöljük A
gyõzõ címû esszéjét.

A SZERVEZÕK
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FESZTIVÁLJEGYEK ÉTTERMI
KEDVEZMÉNNYEL!
A kedvezményt a jegy felmutatásával lehet igénybe venni.
Az akció idõtartama:
március 15. – április 9.
Az akcióban részt vevõ elõadások,
amelyek jegyei a kedvezményre
jogosítanak: 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. 26/301479, 26/311-670. 10% kedvezményt adnak a jegy felmutatójának 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% kedvezményt adnak legalább három
fogás rendelése esetén a jegy felmutatójának teljes fogyasztásából
Mathias Rex Panzió és
Étterem, Kossuth Lajos utca 16.,
tel. 26/50 55 70. 10% kedvezményt adnak a teljes fogyasztás
árából
Barcelona Restaurant &
Tapas Bar, Szerb. u. 2., tel.
26/950-791. 10% kedvezményt
adnak a teljes fogyasztás árából.

Szentendrei Tavaszi Fesztivál
2012. MÁRCIUS 15. – ÁPRILIS 1.
Március 23. péntek, 19 óra
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
GYL GITÁRKONCERT
Bõvebb információ: www.gylmusic.hu

Március 30. péntek, 10 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
AZ EZEREGYÉJSZAKA MESÉI
A Maszk Bábszínpad elõadása

Belépõjegy: 800 Ft
Belépõjegy: 700 Ft
Március 25. vasárnap, 11 óra
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
ZSIGA FÖSTÕ FEST
BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL –

Március 31. szombat, 18 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
SÖNDÖRGÕ KONCERT
Közremûködik: Opanke Szerb Ifjúsági
Néptánc Együttes

Az Eszme Társulat elõadása

Belépõjegy: 800 Ft, 3 fõre: 2000 Ft

Április 1. vasárnap, 18 óra
Református templom (Rákóczi F. u. 14.)
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
I. rész: A SZENTENDREI KAMARAZENEKAR 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
Március 25. vasárnap, 17 óra,
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
Daniel Glattauer:
GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE

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

„Bütykölde” A DMH-BAN
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a
Dunaparti Mûvelõdési Házba (Dunakorzó
11/A) szombat délelõtti kézmûves
foglalkozásra.
Március 31., 9-12 óráig
HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS

A foglalkozás ingyenes.
További információ: 301-088.

Fsz.: Fullajtár Andrea, Õze Áron,
rendezõ: Göttinger Pál

A Csabar zenekar és az Opanke
együttes vezetésével táncház
a koncert után

Belépõjegy: 2500 Ft

Belépõjegy: 2000 Ft

Belépõjegy: elõvételben 2500 Ft,
a helyszínen: 3000 Ft

-1. nap, < -1 hely

fotó  SZÉLES NÓRA

Fenti cím nem holmi helyet tévesztett matekpélda, mindössze arra utal,
hogy az idei Szentendrei Tavaszi Fesztivál hatalmas érdeklõdés mellett
startolt március 13-án. A Borbély Mûhely és Fábián Juli közös jazzestjén, a DMH Barlangjában még a „csilláron is lógtak”. A nagy fesztiválok mintájára -1. és 0. nap vezette fel a hivatalosan március 15-én,
nemzeti ünnepünkön nyitó programsort. A hirtelen jött tavasz, no meg
a kiváló muzsikusok, Borbély Mihály, Szabó Dániel, Horváth Balázs,
Baló István és vendégük, Fábián Juli nemcsak a helyi zeneszeretõket,
de a fõvárosiakat is kicsalogatta a kihûlt kályha mellõl.
A tavaszi pezsgés így aztán az otthonosan lepukkant Barlang befogadóképességét alaposan próbára tette. A zenekart szendvicsként vette
közre a közönség, így a csinos, csodásan búgó hangú énekesnõt minden irányból megszemlélhette a hálás hallgatóság, melynek tagjai nem
pusztán az esztétikai élmény miatt tapsolták vissza vagy négyszer a
zenészeket. Ismét öröm volt látni-hallani, ahogyan ezek a nagyformátumú mûvészek a legnagyobb alázattal szolgálják múzsájukat: a zenét.
SZ. N.
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Szentendretro
Negyven év mûvészeti plakátjaiból válogatott kiállítás nyílt március
14-én, a Tavaszi Fesztivál 0. napján a P’Art Moziban. Dr. Dietz Ferenc
polgármester nyitotta meg a különleges eseményt, melyre a Teátrum
hõskorának meghatározó mûvészegyéniségei is hivatalosak voltak. A
mozi klubtermében rendezett beszélgetésen Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész, Kerényi Imre rendezõ és a Vujicsics együttes vezetõje, Eredics
Gábor ült le egy asztalhoz, hogy az egykori programokat, színházi
anekdotákat, szerelmek-viszályok-bánatok-örömök történetét felelevenítsék. A beszélgetést vezette: Juhász Károly, a kulturális kft.
mûvészeti vezetõje. Az estre eljött Lõte Attila színmûvész is, aki a
Szentendrei Teátrum korábbi évadjain szintén számos elõadásban
nyújtott emlékezetes alakítást. Képünkön középen dr. Dietz Ferenc,
mellette jobbra Eredics Gábor, Kerényi Imre és Lõte Attila. A kiállított
plakátok április 18-áig láthatóak a P’Art Moziban.

Népdal, vers, tánc, pátosz
1848 tavaszát idézte meg a Szentendrei Tavaszi Fesztivál nyitónapja
március 15-én, a városi színházteremben. Az ünnepi mûsor elsõ
részében a fiatal, tehetséges népdalénekes, a Junior Príma Díjas Tímár
Sára lépett fel zenekarával. Talpra magyar! címû mûsorukat a magyar
népdalkincs és Petõfi költészete ihlette.

fotók  SZÉLES NÓRA

A mûsor második részében az idén kereken harmincesztendõs Szentendre Táncegyüttes lépett a színpadra – minden túlzás nélkül – világszínvonalú elõadásával. A megszólaló dalok, versek a kristály tisztaságával csengtek, Kocsis Enikõ és Fitos Dezsõ varázslatos koreográfiáit olyan összhanggal, a tehetség olyan természetes pontosságával,
erejével adták elõ a táncosok, ami katartikus élményt adott. Láttam
lelkesült arcokat, láttam nyûgös kisbabát elcsitulni, tágra nyitott szemmel figyelni, láttam fájdalmas-pirosra tapsolt tenyereket, láttam a meghatottság könnyeit. És láttam, hogyan kell a székekbõl felpattanva,
minden mesterkéltség nélkül, együtt, ötszáz torokból énekelni a
Himnuszt. Méltó, szép ünnep volt, Petõfinek is tetszett volna... SZ. N.
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Borsódy Eszter keramikus, grafikus kiállítását március 7-én Végvári Gyula Munkácsy-díjas
keramikusmûvész nyitotta meg a Városháza Galériában. Az alábbiakban a megnyitón elhangzott beszédet közöljük.

Hamarosan megérkezik a Kikelet,
újjászületik a Természet, a színek, a fények. A most megnyíló
kiállítás anyaga az egész télen
színhiányban szenvedõ lelkünket
megtölti a Tavasz reménységével.
Borsódy Eszter mûvészi munkáinak széles palettájával mutatkozik be szülõvárosának, Szentendrének. Ebben a szûkre szabott
térben találkozhatunk mesekönyv-illusztrációival, grafikáival, kerámia faliképeivel és
néhány kisplasztikájával. (Ez
utóbbiak csak a megnyitó idejére
kerülnek bemutatásra.)
Borsódy Eszter keramikusnak
tanult, szülei mûtermében nõtt
fel, ahol édesanyja és édesapja is
alkot. Valósággal beleszületett a
kerámia megismerésébe, a technológiai tudás megszerzésébe, a
mûvészetek szeretetébe.
A szakközépiskola, majd az
egyetem elvégzése után, három
gyermeke születésével Eszter
életét csaknem egy évtizedig az
anyaság intenzív megélése töl-

Író-olvasó találkozó
Irodalmi estek – Tarján Tamás és
vendégei Pest megyében címû rendezvénysorozat vendége Kukorelly Endre budakalászi és szentendrei kötõdésû író költõ lesz
március 28-án, szerdán 18 órakor a Pest Megyei Könyvtár
olvasótermében (Pátriárka u. 7.).
A beszélgetést vezeti Tarján
Tamás irodalomtörténész.

Szentendre Szalon
A Szentendre Szalon rendezésében a Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-termében (Pátriárka u. 7.) április 5-én, csütörtökön 18 órától Nagy Jenõ tart
elõadást Magyar dixieland sikerek
Amerikában címmel. Az est háziasszonya Székely Marianna.
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tötte ki. A kilencvenes években a
könyvkiadás területén kapott
feladatokat, s könyvtervezéssel,
tipográfiai munkákkal kezdett
foglalkozni. Ehhez társult késõbb
a mesekönyv-illusztrálás, ami
ismertséget hozott számára. Két
legutóbb megjelent mesekönyvébõl láthatunk néhány grafikát
ezen a kiállításon.
Miközben nézegettem illusztrációit, eszembe jutott, hogy a még
olvasni nem tudó gyermekeknek
milyen sokat jelent a képek
nézegetése! Újraélik a mesét, s

képeken keresztül sokkal több
érzés és gondolat fogalmazódik
meg bennük…
Akvarell-képeinek
valósághû
részletgazdagsága a Természet
szeretetét sugározza. Kiállított
kerámia-faliképeinek többsége
Szentendrérõl szól. Ábrázolásmódja szervesen beépül a régi
szentendrei vizuális hagyományokba. A kerámia olyan mûfaj,
amelyben megtalálható a grafika,
a színek és a plasztika együttes
használata. Igaz, hogy a színeket
az alkotó csak akkor látja, amikor

Aba-Novák,
a karcoló

rézkarcoló nemzedéknek, pedig
olyan társai voltak, mint Szõnyi,
Patkó, Varga Nándor Lajos,
Zsögödi Nagy, Tarján-Simkovics.
Aba-Novák grafikáit a megvalósítás erõteljessége, lendület
és magabiztos rajztudás jellemezte. A karcolt világ integráns
részei a portrék és az önarcképek
is, amelyek a lélekábrázolás magasiskolái. A nagy rajzi és technikai tudást igénylõ mûfajban, a
rézkarcolásban gyakran a nagy
falképek elõzeteseit láthatjuk. A
fekete-fehér grafikák talán nem
annyira látványosak, mint a
színes festmények, de részletgazdagságuk, gondolatiságuk
mélysége miatt hosszasabb szemlélõdést, a mûvel való intenzívebb
együttlétet igényelve, nagy élménnyel ajándékozzák meg
nézõjüket.
A 118. születésnapot köszöntõ
Kováts Kristóf után Vadász
György építész is szót kért, õ
Pilinszky János Aranykori töredék

fotó  MISER ISTVÁN

Kedves Barátaim, Kedves
Mûvészetszeretõ Közönség!

Alighogy megnyílt, pár napon
belül be is zárt a leányfalui AbaNovák Galériában az a remek
kiállítás, amely a kortárs magyar
képzõmûvészet korpusz-alkotásait mutatta be. A sietséget az
indokolta, hogy a galéria névadója, Aba-Novák Vilmos 1894. március 15-én született, s immár
hagyományosan, tárlattal köszönti õt unokája, a galériát
vezetõ Kováts Kristóf. Az idei
ünnepi tematikus kiállítás az
Aba-Novák, a karcoló, a zseniális
festõ-grafikus
sokszorosított
grafikáit mutatja be.
Aba-Novák az elsõ világháború
számos frontját végigharcolva tért
haza, és visszaült a Képzõmûvészeti Fõiskola padjaiba, ahol
Olgyai Viktor híres grafikai osztályába járt. Talán õ volt a legnagyobb formátumú tagja az ún.
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már kész a mû (azaz, amikor kikerül az égetõ-kemencébõl), de
segít neki a sok próba, a tapasztalás. Amíg a festõ látja a palettán a színeket, a keramikus azokat csak elképzeli, mert az égetés
alatt kémiai átalakuláson megy
át a máz, és sok meglepetés is
érheti az alkotót…
A Borsódy család zeneszeretõ,
zeneértõ. Eszter bátyja hivatásos
zenész, és kisfia is zenei tanulmányokat végez. (Az idén 14
évesen, a Zeneakadémia Különleges Tehetségek Tagozatára felvételt nyert hegedûs, János
muzsikálását élõben is hallhatták
a jelenlévõk.) A színek és a formák világa nagyon hasonlít a
zenéhez: nem lehet õket szavakkal kifejezni. Ahogy a zenei
hangsorok is lágyak vagy kemények, harmonikusak vagy
diszharmonikusak, úgy a színek,
képek világa is pasztellesebb vagy
kontrasztosabb lehet – így másmás érzelmi hatást válthatunk ki
általuk. Eszter munkáiban mindig
törekszik a formai és színbeli harmóniára, egyensúlyra.
Kívánom, hogy ez a tárlat nyújtson Önöknek maradandó élményt, gazdagságával, színeivel
hozza el szívükbe a Tavaszt, az
Újjászületést!
A kiállítás megtekinthetõ március
31-ig a polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási idejében.

címû versével emlékezett a huszadik századi magyar képzõmûvészet egyik legmeghatározóbb képviselõjére, Aba-Novákra.
A kiállításmegnyitót Róbert
György varázslatos blockflõtejátéka tette még emlékezetesebbé.
RAPPAI ZSUZSA

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Színek, fények, kikelet, reménység

Vadász György verses köszöntõje – mellette Kováts Kristóf

KULTÚRA

fotók  STRELISKY LÁSZLÓ

Megnyílik az újjáépült MûvészetMalom

A

szentendrei fûrészmalom
19. század végi épülete
Magyarország egyik legérdekesebb, legkülönlegesebb kiállítóhelye. Deim Pál festõmûvész
elképzelése alapján a Szentendrei
Építész Egylet és a Szentendre
Mûvészetéért Alapítvány együttmûködésével jött létre, és 1999
júniusában nyílt meg a közönség
számára. Az alapítók célja a 20.
századi szentendrei mûvészet
állandó és idõszaki kiállításon
történõ bemutatása volt.
A város döntésének eredményeként 2011-ben európai uniós
pályázat keretében újjáépült az
egykori déli szárny, az épületegyüttes további részei is új arculatot kaptak, valamint a látogatók
kiszolgálását segítõ új funkciók
elhelyezésére is lehetõség nyílt. A
megújult MûvészetMalom az alapítók elképzeléseivel összhangban továbbra is a szentendrei
mûvészet gazdag múltjának
feltárását, jelenének folyamatos
bemutatását szolgálja és a jövõ
mûvésznemzedékei számára is
kitûnõ bemutatkozási lehetõséget
biztosít.
A négy egységbõl álló (északi,
középsõ, déli szárny, zárt udvar)
MûvészetMalmot Szentendre történelmi városmagján belüli elhelyezkedése, épületének hangulata, különlegessége, több mint egy
évtizedes múltja alkalmassá teszi
arra, hogy nemcsak országos viszonylatban, hanem Kelet-KözépEurópában is a modern és kortárs
képzõmûvészet egyik meghatározó centruma legyen.
A MûvészetMalom 2012-tõl a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága
szakmai irányításával mûködik

tovább. A több évtizedes múltra
visszatekintõ, jelentõs gyûjteményekkel rendelkezõ intézmény
eddig is meghatározó szerepet játszott a város kulturális arculatának megteremtésében, és az
elmúlt másfél évtizedben jelentõs
támogatást nyújtott a MûvészetMalom programjainak megvalósításához. Szentendre mûemlék belvárosában megszületõben
van egy új múzeumi-kiállítási
tengely, amely a Ferenczy Múzeum hamarosan elkészülõ, új

épületétõl kezdõdõen észak felé
húzódik a Szentendrei Képtár Fõ
téri épületén és a MûvészetMalmon át a Régi Mûvésztelep
újonnan épített galériájáig. A Pest
Megyei Múzeumok Igazgatóságának törekvése összehangolni
az e tengely mentén helyet foglaló
kismúzeumok és kiállítóhelyek
programját, és országos viszonylatban is egyedülálló mûvészetimúzeumi kínálatot hozzon létre.

MûvészetMalom, Bogdányi u. 32.
Nyitva: keddtõl vasárnapig
10-18 óráig.
Jegyárak: felnõtt jegy 1000 Ft,
diák, nyugdíjas 500 Ft. A szentendrei iskolák diákjai csoportosan díjtalanul tekinthetik meg a kiállításokat.
Tárlatvezetés, múzeumi kreatív
foglalkozás a
kozmuvelodes@pmmi.hu e-mail
címen vagy a 310-244/112-es mellék telefonszámon rendelhetõ a tervezett idõpont elõtt 2-3 nappal.



A képpé formált város –
a szentendrei festõk õstémái
MÛVÉSZETMALOM, MÁRCIUS 24. – MÁJUS 20.
„Téged, város, már
hányszor eladtak:
Világszerte vittek
piktorok.
S bár a Föld véled
gyorsan forog,
Újabb festõk még
mindig akadnak,
Kik lefestik
ugyanazt a házat
Századszor…”
Részlet Darázs Endre: „Szentendrei emberek” címû szonettjébõl

A kiállításon – és a hozzá készült albumban –
Szentendre topográfiájáról és helytörténetérõl van
szó festményekkel, rajzokkal és egyéb mûalkotásokkal illusztrálva. Aktualitását az adja, hogy egyre
több klasszikus részlet tûnik el a városképbõl, az
utcafrontokról, a házak homlokzatáról. Egyre kevesebben vannak, akiknek még módja volt csaknem
abban az állapotában látni a várost, amelyet az
1926-ban a mûvésztelepi közösségben megtelepedett festõk képeiken feldolgoztak.
A kiállítás rendezõi olyan pontokat mutatnak be,
amelyeket maguk a festõk választottak ki, akik a
városkép egyes részleteit újra és újra lefestették,
gyakran bekukkantva a környezõ utcácskákba is.

Ennek egyik oka az volt, hogy Szentendre az 1960as évekig kicsiny város volt, nem csoda tehát, hogy
a nap- és évszakok változásaiban ugyanarra a
témára, sõt ugyanabból a nézõpontból figyeltek fel a
festõk, és arra éreztek indíttatást, hogy megörökítsék többször is. Ezeket õstémának nevezzük, talán
csak a szentendreiekre jellemzõ szóhasználattal.
Bánovszky Miklós, Bánáti Sverák József ábrázolásmódja lényegesen eltér Barcsay Jenõ, Ilosvai Varga
István, Czóbel Béla világlátásától és szemléletmódjától, hogy Vajda Lajoséról és Bálint Endréjérõl ne is
beszéljünk. Mégis közös festészetükben, hogy az a
város nyújtotta témákra, motívumokra épül fel.
E kiállításnak tehát Szentendre mûvészeti alkotásokkal megtestesített topográfiai bemutatása a célja.
Ennek érdekében középpontba felfüggesztve régi
fényképek segítségével mutatják be azt az állapotot,
amely az 1926-ban mûvésztelepet alapító, majd az
õket követõ festõket fogadta, és évtizedeken át alig
változott. Ezeket övezik a festmények, amelyek
szemléltetik, miként dolgozták fel a festõk a város
kínálta témákat egyéni szemléletmódjukban. A változásokat is dokumentálják fényképfelvételeken:
miként láthatók, ha egyáltalán láthatók még az
õstémák napjainkban.
Megnyitó: március 24., szombat 17 óra
A kiállítás kurátora: Tóth Antal
A kiállítás fõ támogatója: Magyar Nemzeti Galéria
Kölcsönzõ intézmények: Magyar Nemzeti Galéria, Magyar
Nemzeti Múzeum, Városi Képtár-Deák Gyûjtemény,
Székesfehérvár, Damjanich János Múzeum Szolnok, Tornyai
János Múzeum Hódmezõvásárhely
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A XXI. Debreceni Tavaszi
Tárlat (március 11- április 11.)
rendezése során új
kezdeményezés, hogy
a tárlattal egy idõben három
zsûritag is bemutatkozik
Debrecen belvárosának három
magángalériájában.
A Sesztina Galériában Aknay
János Kossuth-díjas festõmûvész és Balanyi Károly
Ferenczy Noémi-díjas
zománcmûvész kiállítása
tekinthetõ meg a tavaszi tárlat
ideje alatt.

Schwartz Dávid és
zenekara koncertje
Tavaszi nagykoncertet ad
Schwartz Dávid és zenekara, a
SoundCircus. Schwartz Dávid
az Esti Showder tehetségkutatójának gyõzteseként lett
ismert az egész ország számára. Zenekara, a SoundCircus
három éve alakult meg a Kõbányai Zenei Stúdió Mûvészeti
Szakképzõ Iskolában. A fiatalok a külföldi és magyar
könnyûzene gyöngyszemeibõl
játszanak majd a koncerten.
Idõpont: április 13., péntek
20 óra.
Helyszín: Dunaparti
Mûvelõdési Ház, Barlang.
Belépõ: 1000 forint.
Jegyfoglalás: 06-20-443-3661,
06-30-218-4246, illetve a
helyszínen korlátozott számban.

Merülés
Bevallom õszintén, kiállítást
eddig csak erre rendelt helyen, s
kizárólag szárazföldön láttam.
Így azután igencsak meglepett a
hír, hogy Pistyur Imre alkotásait
ezúttal a Vizes Nyolcas Uszoda
medencéjében állítja ki. Közismert, hogy a Munkácsy-díjas
szobrász kedveli a rendhagyó

14

Segítõ-szívû est
Január 26-án éjjel kigyulladt a
régi Kernstock-villa tetõtere, Budapesten, a Kmety utcában, ahol
Vadász György és fia építészirodája, a Vadász és Társai mûködik.
A teljesen kiégett stúdióban a
berendezésen kívül megsemmisült az elmúlt húsz év összes papíralapú tervdokumentációja is.
Az elsõ napok döbbenete után a
szakma, a barátok, mindazok,
akik szeretik és tisztelik Vadász
Györgyöt, összefogtak annak érdekében, hogy segítsenek neki
ebben a drámai helyzetben. Féléves ingyenes irodabérletet, számítógépeket, bútorokat, irodafelszerelést ajánlottak fel számukra.
Leányfalu önkormányzata és
faluháza, amelyet Vadász György
tervezett, Segítõ-szívû estet rendezett az építészstúdió újjászületése érdekében. A március 10-i

EfZámbó István erre az alkalomra festett
képe, az Égõ vonalzó

rendezvényen a képzõmûvész
barátok alkotásai kerültek kiállításra és eladásra. Aknay János,
Asszonyi Tamás, Balogh László,
Benkovits
György,
Buczkó
György, Csíkszentmihályi Róbert,

Vadász György köszönetet
mond a segítségért

helyszíneket – gondoljunk csak a
Skanzen tavalyi pajtatárlatára –,
de vízben megmutatni mûvészi
alkotásokat mégiscsak meghökkentõ ötlet! Nem szépen felöltözve, a mûélvezetre rákészülve
sétálni a szobrok között, hanem
fürdõruhában, vagy aki hosszasabban akarja szemügyre venni a
szobrokat, búvárruhában, búvárszemüveggel lemerülni közéjük –
az ötlet meghökkentõ és nagyszerû egyszerre. Tudomásom szerint ilyen tárlat nemigen volt
eddig sehol sem.
A víz alatti kiállítás gondolata
Bacsa Csabától, a V8 uszoda igazgatójától származik. A nem mindennapi javaslatra persze Pistyur
Imre rögtön rábólintott. Hiszen
így a mûtárgyakat kiemelheti
megszokott környezetükbõl, s
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egy attól teljesen idegen közegbe
áthelyezve
mutathatja
meg
azokat.
„A szobraim formájuk és anyaguk
okán eleve némileg olyan hatásúak, mintha a víz formálta volna
õket, itt pedig olyan érzést keltenek, mintha a régmúlt idõk
leletei volnának” – mondja. Ezek
az õsi formákat felidézõ, archaikus, vulkáni kõbõl faragott szobrok most tényleg úgy ülnek a
medence alján, mintha világéletükben ott lettek volna.
A rendhagyó tárlat híre, megnyitása – március harmadika – óta
az egész országot bejárta. Sõt a
világsajtó is foglalkozik már vele.
Elérte célját, hiszen olyan embereket is a Vizes Nyolcasba vonzott, akik nem, vagy csak ritkán
járnak kiállításokra – a gyereke-

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Nyitnikék

efZámbó Isván, Farkas Ádám,
Gyõri Eszter, Lehoczky János,
Lehoczky Krisztina, Lukács Péter,
Molnár Bertalan, Petricskó Zolán,
Pistyur Imre, Piszkátor Ildikó,
Rákossy Anikó, Veres Kálmán,
Vészabó Noémi ajánlotta fel
mûvét az újjáépítés segítésére. Az
Aba-Novák Galéria és az Erdész
Galéria egy-egy grafikával támogatta a helyreállítást. A Vincze
László és Fiai Papírmerítõ Mûhely
merített papírt biztosított Vadász
György grafikái számára. Kovács
László Putu betegsége miatt verset írt erre az alkalomra.
Sajnálatosan kislétszámú közönség gyûlt össze a szombat esti
rendezvényen. Pedig a program, a
kvalitásos mûvek látványa és
alkalmi áron való vételi lehetõsége vonzónak tûnt. Nyíry Csaba polgármester megnyitó szavai
után az építész üdvözölte a
közönséget. „Köszönök mindent,
az együttérzést, a szeretetet – rám
fér. Jó dolog, hogy az embernek
ilyen barátai vannak” – mondta
meghatottan. Ezután a Vanmocsello elektronikus trio mûsora,
különleges hangzású cselloakusztikus zenéje szórakoztatta a
megjelenteket. Majd a felajánlott
alkotásoknak a színpadon való
bemutatása és vétele következett.
Szerencsére a grafikák, festmények, kisplasztikák java vevõre talált, s az így befolyt hatszázezer forint hozzájárulhat a
szeptember-októberre tervezett
újjáépítéséhez. A szolidaritás és
az összefogás szép példájaként.
RAPPAI ZSUZSA

ket pedig alig lehet a vízbõl kicsalogatni, mióta a szobrok a medencébe költöztek. A két méter
mély vízben búvárok helyezték el
a huszonkét szobrot. Azokra is
gondolt a mûvész, akik hagyományos módon, a szárazföldön
kívánják megnézni a mûveket – a
medence körül tizenegy plasztikája látható.
A kiállítás elõreláthatóan március
31-ig látható – kérésre speciális,
búvárok segítette tárlatvezetéssel.
RAPPAI ZS.

KULTÚRA

Szabó Bence lett a Dunakanyar Hangja

A négy héten át tartó megmérettetésre 107-en neveztek be az
egész ország területérõl. Bence
magabiztosan menetelt a fináléig,
ahol tizenhat fõsre szûkült a kör.
A döntõsök a zenei stílusok széles
palettáját vonultatták fel, Bence
Billy Idol: Rebel Yell címû slágerét
adta elõ lehengerlõen, hatalmas
sikerrel. Az öttagú zsûri – Szabó
Mariann, Varga Miklós, Farkas
Pál, Toldi Tamás és Földes Zoltán
– ezek után úgy döntött, a „2012
Dunakanyar Hangja” címet Szabó
Bence viselheti egy évig. A zsûri
elnöke, Szabó Mariann véleménye
szerint Bence – amellett, hogy jól
énekelt – „felszántotta a színpadot” a produkciójával. Toldi
Tamás pedig röviden úgy értékelt,
hogy szeretett volna 16 évesen
így énekelni. Farkas Pál szerint
Bence már most kész, magabiztos
hanggal rendelkezik.
Bence a fõdíjon kívül lehetõséget
kapott videoklip elkészítésére is,
illetve három dal felvételére profi
stúdióban. De nemcsak emiatt
volt érdemes elindulnia a versenyen. Mint lapunknak elmondta,
nagyon szép emlékeket õriz: jó
volt a társaság, beleértve a versenytársakat és a szervezõket is,
hasznos tapasztalatokat szerzett,
ezért biztat mindenkit, hogy aki
érez magában kellõ bátorságot és

fotó  CSERVENÁK PÉTER

Március 10-én rendezték meg az immár országos hírûvé vált 2012 Dunakanyar Hangja tehetségkutató énekverseny döntõjét a váci mûvelõdési központban, amelyen a szentendrei Szabó
Bence, a Református Gimnázium diákja szerezte meg a gyõzelmet és nyerte el a kupát egy
évre.

tehetséget, az feltétlenül próbálja
ki magát a következõ évi versenyen.
Ne gondolja senki, hogy Bencének
az ölébe pottyant ez a siker –
megdolgozott érte. Nyolcéves
korától jár zeneiskolába: elõször
szolfézst tanult, majd öt évig
trombitált Bera Zsoltnál. 14 éves
korától tanul magán-énekszakon
a budakalászi zeneiskolában
(Szentendrén nincs ilyen képzés).
Jelenlegi tanára Rácz Rita, de
korábban Tóth Orsikánál és
Avedikian Viktóriánál tanult, erre
a versenyre Tóth Orsika készítette
fel.

Tizenhat éves kora ellenére is
gazdag tapasztalatokkal rendelkezik az elõadómûvészet
terén: kétszer indult országos
zsoltáréneklési versenyen, ahol
3., majd 1. helyezett lett, fellépett
a Dzsungel könyve címû musicalben, jelenleg a budakalászi Függõ
Színpad tagjaként a Félõlény
címû, illetve a pomázi Zenés
Színpad tagjaként az Isten pénze
címû musicalekben szerepel.
Mintegy fél éve saját együttesével
is gyakorol (egyelõre ez még
kiforratlan, az Edge of Remains
nevû öttagú rockzenekar az
összecsiszolódás idõszakában
van). Elkezdett zongorázni is, és
tavaly õsztõl Gór Nagy Mária tinitanodájában tanul. Mindezek
után az ilyenkor szokásos kérdést, hogy „Mit csinál szabadidejében?, már fel sem tettük neki.
Látva Bence tehetséggel párosuló
szorgalmát, teherbírását, megnyerõ külsejét, szerény magabiztosságát, a családja által biztosított hátteret, úgy tûnik, minden
feltétel adott ahhoz, hogy teljesüljön vágya és sikeres énekes
legyen belõle. Bízunk abban, hogy
Bencérõl még sokat fogunk hallani. Drukkolunk, hogy így
legyen!

Levente-díj átadása

Koncert a Skanzenben

A Levente Alapítvány és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola szeretettel hív mindenkit március 26-án,
hétfõn 18 órára a zeneiskola Oltai-termében
(Dunakorzó 16.) tartandó Levente-díj átadásra.
A hangversenyen közremûködik Arany Zsuzsanna
Levente-díjas zongoramûvész.
Mûsora: Ludwig van Beethoven: A-dúr variációk,
Edward Grieg: Holberg szvitbõl: Präludium, Sarabande, Gavotte, Air, Rigaudon, Dohnányi Ernõ: Ciszmoll Scherzo és A-moll Intermezzo.

A Hayes School-ból (Anglia/Kent) érkezõ 15 fõs jazz
band, 35 fõs koncert zenekar és 45 fõs kórus ad koncertet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fõbejáratánál
április 12-én, csütörtökön 11 órától. A Skanzen
belépõjegy megváltásával a koncert szabadon látogatható. Ízelítõ a repertoárból: Kórus – Alexander
L’Estrange & Joanna Forbes: This is Our World, Dan
Heymann: Weeping. Koncert Band: Intermezzo
Kodály Háry Jánosából, Ravel: Bolero. Jazz Band:
Daniel Flores: Tequila, Herbie Hancock: Cantaloupe
Island.

Fiatal tehetségek a Borbély
Mûhelyben

Filmzene koncert

A DMH Barlangjában (Dunakorzó 11/A) szentendrei
gimnazisták mutatkoznak be Borbély Mihály és
zenekara jazz-klubjában. A fiatal jazz-tehetségekkel
április 3-án, kedden 19 órakor ismerkedhetünk
meg.

A Barcsay Iskola színháztermében (Kálvária út 18.)
április 14-én, szombaton 11 órakor Filmzene koncert
lesz. Közremûködik a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
vonószenekara és olasz testvériskolájának fúvószenekara.

Csevej-est
A mûvészeti-kulturális-értékobjektív-karitatív beszélgetõs est
vendége Orgoványi Anikó
költõ-festõmûvész lesz március
27-én, kedden 19 órakor a
Pest Megyei Könyvtárban. Az
est folyamán a versek
tolmácsolásában több tehetséges fiatal is közremûködik.

Skanzen-hírek
Május elsején a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum negyedszerre
rendezi meg a Falusi Olimpiát,
amelynek újdonsága, hogy idén
meghirdetik az I. Magyar
Nemzeti Méta Bajnokságot. A
múzeum decemberben házigazdája lesz a Mezei futó EBnek, ehhez kapcsolódóan az I.
Skanzen Mezei Futóverseny
sportolói ezt a pályát tesztelik
majd a falusi olimpia keretében. Ezen a napon családok és
osztályok, baráti társaságok és
munkahelyi közösségek egyaránt próbára tehetik ügyességüket. Információ és jelentkezési lap: www.skanzen.hu
(faluusiolimpia@gmail.com,
Csesznák Éva, 06-30-748-8549.
A nevezési lapok beküldésének
határideje: március 30.
*
Az Alkotónapi fesztivált
megelõzõen a Skanzen irodalmi-képzõmûvészeti pályázatot
hirdet. Az idei alkotónap címe:
Mozdulj rá! Az irodalmi mûvekbõl kiragadott átváltozások,
sportoló állatok, a paraszti élet
mozgásai egyaránt alkotásra
késztethetik a 6-18 éves fiatalokat. További információ és
nevezési lap és olvasmányötlet: www.skanzen.hu
(khfili@szmno.hu, 06-30-7488550. A pályázat beküldési
határideje április 13.

Építészeti kamarakiállítás
Ásztai Bálint fiatal szentendrei
építész válogatott mûveibõl
rendezett kamarakiállítás
április 12-ig tekinthetõ meg a
FUGA-ban (1052 Bp., Petõfi
Sándor u. 5.). hétfõtõl szombatig 10 és 19 óra között. A
kiállításon villaépületek, családi házak és várostervek mellett
a Szabadság téri interaktív
szökõkút is bemutatásra kerül.
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KULTÚRA
Kiállítások

KIÁLLÍTÁS

Skanzen Galéria Sztaravodai út
ERDÉLY VIRÁGAI – FOTÓKIÁLLÍTÁS
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
MûvészetMalom Bogdányi u. 32.
Március 24. szombat 17 óra
A KÉPPÉ FORMÁLT VÁROS
A szentendrei festõk õstémái
Megtekinthetõ: május 20-ig
P'Art Mozi Dunakorzó 18.
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
FALTISZ ALEXANDRA GRAFIKUSMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ április 14-ig, naponta 8-20
óráig

ELÕADÁS
Kolping Akadémia Kolping
Ház, Török köz (bejárat a
Péter-Pál u. felõl)
Március 31. szombat 16 óra
JÉZUS KERESZTHALÁLÁNAK ÉS
FELTÁMADÁSÁNAK JELENTÕSÉGE
ÉLETÜNKBEN
Gájer László káplán elõadása

Miskin herceg és a kukás edény

M

eglepõ tartalmú levelet
mellékelt számlájához a
hulladékgyûjtés ellenõrzésének eredményeirõl a Városi
Szolgáltató a közelmúltban. Már
a levél piros színû papirosa is
figyelmet keltõ, nem is szólva a
megszólításról: „Tisztelt Partnerünk!” Ugyan nem vagyok az
említett cég partnere, azaz ’tevékenységében társ’-a – ezt jelenti
ugyanis ebben az esetben a „partner” szó –, hiszen nem gyûjtök
vele hulladékot, nem is ellenõrzöm e tekintetben a többi (városi)
polgár efféle tevékenységét.
Mindenesetre örvendetes az a
buzgalom, amellyel a levelet
aláíró vezérigazgató rendet igyekezik teremteni azért, hogy a hulladék begyûjtését mindenki megfizesse. Tudva lévõ: címkét kell
ragasztani a kukákra, amelyeken
szerepelnek azok az adatok,
amelybõl tudni lehet, ki van-e
fizetve a hulladék elszállítása. A
címkék meglétét ellenõrizve megállapítható, ki szeretné ingyen
igénybe venni a szolgáltatást.
Ezen számosan fölháborodtak,
többen szidalmazták a hulladékgyûjtést végzõ munkásokat stb. Jó
néhányan mindenféle kibúvót
igyekeztek találni azt magyarázandó, miért nincs címke a kukás
edényen. A levélbõl kiderül, hogy
a vállalat hogyan próbálja megoldani az efféle nehéz helyzeteket. További kitartást és sikert
ebbéli tevékenységéhez!
Ám van itt még meglepetés jócskán a levél a stílusában! Idézem:
„Az elmúlt húsz év politikai
kultúráján és kereskedelmi televízióin szocializálódott »tompa«
kisebbség a verbális agresszió
palettájáról minden színt és

árnyalatot felmutatott vélt igaza
érvényesítése során, melyet megfáradt munkatársaink esetenként
nem az elvárható türelemmel
kezeltek, melyért ezúton is elnézést kérek” – olvasom. Magam
sem szeretem a trágárkodó viselkedést, ha „»tompa« kisebbség”,
ha más mutatja is (nem is oly rég
az elõzõ kormány miniszterelnöke is megmutatta e tekintetben
„szocializálódását”), azonban az
efféle társadalomrajznak, szociológiának itt aligha van helye,
fõként nincs a „»tompa« kisebbség”-féle kifejezésnek, amelyhez
hasonló a levélben a „Pomáz közismert negyedében” föllelt négy,
lopásból származó címke. Elõttem
sem Pomáz, sem eme negyede
nem ismeretes, csak találgatni
tudok: munkásnegyed, villanegyed, cigánynegyed?
„Szentendrén csupán egy félkegyelmû próbálkozott a matrica
hiányzó részének fénymásolással
történõ pótlásával” – folytatódik
a levél. A „Pomáz közismert negyedében” találtatott négy címke
után ez azt jelenti, hogy ott négy
félkegyelmû van, városunkban
csupán egy. Általában hiány van
félkegyelmûekbõl, én csupán Miskin hercegre emlékezem Dosztojevszkij regényébõl (oroszul: Igyiot). A herceg azonban bûn nélküli
ember, tökéletes jellem, aki ezért
válik ki kora társadalmából,
amely nem érti lelki nagyságát. A
mi félkegyelmûnk aligha ilyen, a
tájékoztató levél írója válogathatott volna a rokon értelmû kifejezések között: féleszû, dili(nó)s,
süsü, félnótás, félkalapos, félnadrág, gügye, gyagyás, kótyagos, hibbant, bolond stb., ámbár
egyik sem illik a szolgáltató vál-

lalat ügyfelére vagy ügyfeleire,
akármilyen negyedben is laknak,
akárhogyan is szocializálódtak.
Nemrégiben újabb levelet kaptam,
amelynek bükkfanyelvû stílusa és
helyesírási színvonala a korábbiéval egyezõ, ám van benne újdonság is. Az „idióta”, a „félkegyelmû” és a „tompa kisebbség”
kifejezéseket fölváltotta a „kertbubus” (?), illetõleg a „mentálisan leggyengébb tényezõ”, s ez
utóbbi nem más, mint az, aki – ha
jól értem – maga a levélíró vezérigazgató, aki közli: „[…] kertemben is van egy mélyedés a kerítés
mellett, ahová bõ évtizede dobálom a konyhai zöldhulladékot,
narancshéjat, kávézaccot”. Azonban a dobálódzó „mentálisan leggyengébb tényezõ” ezután átvált
többes számba, s leírja, miként
cselekednek kertjeikben ezek a
kertbubusok – egyebek mellett
„improvizatív módon nitrogént
szórunk” (?) –, akik végül is mint
„trendi kerttulajdonosok önmegvalósító próbálkozásainak költségeit” akarják a nem kertbubusokkal megfizetetni. Ezek „a képviselõkre nyomást gyakorló hangoskodó szavazók”, akik a „fogyasztói társadalom elkényelmesedett, de mégis mindent akaró
tagjai”, akik tele vannak „egoista
szavazói akarattal abból a célból,
hogy térítésmentesen elhozzuk
kertjeikbõl a szerveshulladékot”.
A „bubus” szót a Magyar értelmezõ kéziszótár „mumus” jelentésû
gyermeknyelvi szóként ismeri, de
nem ezért gyanítom, hogy a fent
említett levelekben is van némi
infantilizmus… Sapienti sat.
BÜKY LÁSZLÓ

Emlékezés a mártírokra
Hagyományainkhoz híven idén is
megemlékezünk mártírjainkról a
holokauszt emléknapon. A koszorúzás április 13-án, pénteken 10
óra 30-kor kezdõdik a régi zsidó
iskolánál, a Petõfi utcában.
Közremûködik Nemesházi Beatrix
elõadómûvész és a Vujicsics
Együttes.
Mindenkit szeretettel várunk!
KERTÉSZ PÉTER
temetõgondnok
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KULTÚRA

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár hagyományos filmeknél: 800 Ft,
nyugdíjas, diák: 700 Ft
Jegyár digitális (2D) filmeknél: 900 Ft
nyugdíjas, diák: 800 Ft

20.15 A FEKETERUHÁS NÕ (95’) kh.:16 év
(2D)
21.50 ELILLANÓ ÉVEK – CSURKA ISTVÁN
PORTRÉJA (78’)

 március 30. péntek
17.00 ALMANYA – A TÖRÖK PARADICSOM (97’) kh.:12 év – vígjáték a
török vendégmunkásokról
18.45 THE ARTIST – A NÉMAFILMES
(100’) kh.:12 év (2D) 5 OSCAR 2012!

MOZIMÛSOR
 március 23. péntek
17.30 ÉLETREVALÓK (112’) kh.:12 év (2D)
Francois Cluzet vígjáték
19.30 GYL GITÁR KONCERTJE
21.00 ROOM 304 (88’) kh.:16 év
 március 24. szombat
16.00 UTAZÁS A REJTÉLYES SZIGETRE
(94’) kh.:12 év (2D) családi kalandfilm
17.45 JAN EYRE (120’) kh.:12 év Wiliam
Hurt, Charlotte Gainsbourg
20.00 VÉDHETETLEN (120’) kh.:16 év (2D)
 március 25. vasárnap
11.00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL – ZSIGA
FÖSTÕ FEST
16.00 UTAZÁS A REJTÉLYES SZIGETRE
(94’) kh.:12 év (2D) családi kalandfilm
17.45 JAN EYRE (120’) kh.:12 év Wiliam
Hurt, Charlotte Gainsbourg
18.00 M-IZ BT FILMKLUBJA (kisterem)
19.45 UTÓDOK (115’) kh.:16 év (2D) fõszereplõ: George Clooney
 március 26. hétfõ
17.00 UTAZÁS A REJTÉLYES SZIGETRE
(94’) kh.:12 év (2D) családi kalandfilm
18.30 JAN EYRE (120’) kh.:12 év Wiliam
Hurt, Charlotte Gainsbourg
20.30 VÉDHETETLEN (120’) kh.:16 év (2D)
 március 27. kedd
17.00 GURU (71’)
17.00 VALAMIKOR RÉGEN… Török Katalin
várostörténeti sorozata
18.30 THE ARTIST – A NÉMAFILMES
(100’) kh.12 év (2D) 5 OSCAR 2012!
20.20 UTÓDOK (115’) kh.:16 év (2D) fõszereplõ: George Clooney
 március 28. szerda
18.10 UTÓDOK (115’) kh.:16 év (2D)
20.15 FELPERZSELT FÖLD (130’) kh.:16
év
 március 29. csütörtök
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ – VOLT
EGYSZER EGY KISMALAC (76’) kn.
18.30 EGY HÉT MARILYNNEL (99’) kh.:12
év (2D)

20.30 A FEKETERUHÁS NÕ (95‘) kh.:16 év
(2D)

 március 31. szombat
15.00 VERDÁK 2. (106’) kn
17.00 A SASVADÁSZ FIA (84’) kh.:12 év –
MOZIZZ OKOSAN! (DunaP’Art
Filmklub)
18.30 THE ARTIST – A NÉMAFILMES
(100’) kh.12 év (2D) 5 OSCAR 2012!
20.15 A FEKETERUHÁS NÕ (95’) kh.:16 év
(2D)
 április 1. vasárnap
15.00 VERDÁK 2 (106’) kn
17.00 THE ARTIST – A NÉMAFILMES
(100’) kh.12 év (2D) 5 OSCAR 2012!
19.00 A FEKETERUHÁS NÕ (95’) kh.:16 év
(2D)
20.35 EGY HÉT MARILYNNEL (99’) kh.:12
év (2D)

Daniel Radcliffe-re még mindig
buknak a csajok, pedig a Harry
Potter már a múlté…
A nagysikerû angliai bemutató
után (2012. február 10.) a hazai
premierrel egy idõben, március
29-én a digitális P’Art Mozi filmvásznán is debütál a Harry Potter
varázslótanoncaként méltán világhírûvé vált Daniel Radcliffe,
ezúttal a Fekete ruhás nõ címû
film fõszereplõjeként. Los Angelesben, amikor a bemutató hétvégéjén 21 millió dolláros bevételt
termelt, a forgalmazók kényelmesen hátradõltek kipárnázott
székeikben. Susan Hill, aki az
egyik legismertebb misztikus krimi- és detektívregény író Angliában, olyan gótikus stílusú kísértettörténetet írt, amelyet Edgar
Allan Poe is megirigyelhetne, ha
élne. A történet röviden: a fiatal
ügyvéd (D. R.) egy távoli faluba
utazik, ahol rájön, hogy egy megvetett nõ bosszúszomjas kísértete
rettegésben tartja a helyieket.

Sokan várjuk, vajon Radcliffe ki
tud-e lépni Harry Potter szerepkörébõl. A hírek szerint igen, mert
egy jó rendezõ „keze alá” dolgozik, sikerült neki! Egy izgis
kísértethistóriát láthat, aki ellátogat a P’Art Mozi valamelyik elõadására: március 29., 30., 31.,
április 1., 2., 4. idõpontokban.
P’Art Mozi, Dunakorzó 18.
Telefonos jegyrendelés délután
és este: (26) 777-010,
e-mail, jegyrendelés:
partmozi@partmozi.hu

 április 2. hétfõ
17.00 A SASVADÁSZ FIA (84’) kh.:12 év
18.30 A HATALOM ÁRNYÉKÁBAN (101’)
kh.:16 év (2D) George Clooney filmje
20.30 A FEKETERUHÁS NÕ (95’) kh.:16 év
(2D)
 április 3. kedd
17.00 A SASVADÁSZ FIA (84’) kh.:12 év
18.30 HANNIBÁL ÉBREDÉSE (121’) kh.:15
év – LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.45 EGY HÉT MARILYNNEL (99’) kh.:12
év (2D)
 április 4. szerda
17.00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ – VOLT
EGYSZER EGY KISMALAC (76’) kn.
18.20 A HATALOM ÁRNYÉKÁBAN (101’)
kh.:16 év (2D)
20.15 A FEKETERUHÁS NÕ (95’) kh.:16 év
(2D)
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APRÓK
ADÁSVÉTEL

ÁLLÁST KERES

Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei uniós beruházás miatt az
alábbi mûködõképes készülékeket,
berendezéseket kínálja értékesítésre:
1. 7X Super 750/B generátor tartozékaival. Uv-56 univerzális átvilágító
berendezés,
SONY TV monitor, RTG sugárforrás
DR-154, képerõsítõ, kamera spot 1,
kamera VIDICON MK-1 kábelpár
2. EDR 750B generátor tartozékaival.
Állóbucky szerkezet BX-1/028,
automata exp. mérõkamra, 3 mezõs
AEC panel, finomrács, Bucky tepsi,
Tele BD 3P bucky állvány, tüdõ
távfelvételi állvány
3. 7X Super 750/B generátor. RV-1,
univerzális átvilágító berendezés, RS2R, úszólapos felvételi szerkezet, BA1, bucky állvány
4. 7X Super 750B, generátor. ODELCA 100SL 3, kabinos tüdõszûrõ
berendezés.
Az elsõ két berendezés leszerelt
állapotban, a második két berendezés
mûködés közben megtekinthetõ.
Érdeklõdés Réfy Imre fõmérnöknél,
tel. (26) 501-440, 06-20-599-5325

Házak, lakások tavaszi nagytakarítását vállalom. Tel. 06-20-555-9281.

4 személyes rekamié (vörös
aranyszínû) + 2 fotel olcsón eladó.
Tel. 06-20-952-7740.

240 nm-es ház megosztva is eladó.
Tel. 06-30-949-6456.

Színes tévé olcsón eladó! Tel. 06-70421-4196.

4 fõ részére albérletet keresek,
hosszú távra 60 ezer Ft-ig. Tel. 06-20555-9281.

Sírkõ már 70 ezer Ft-tól! Mûkõ,
márvány, gránit, mészkõ, sírkövek.
Pozsonyi sírkõ. Tel. 06-20-376-5707.
Ligustrum (élõ sövény) nagy tételben
eladó 50 Ft/tõ (ki kell ásni). Tel. 0620-570-0631.
Világosbarna szekrénysor olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.

ÁLLAT
FELHÍVÁS! Kedvezményes tavaszi
veszettség elleni védõoltás háznál és
a rendelõben. Dr. Schumiczky Gábor,
Szentendre, Római sánc u. 2/b. Tel.
06-30-415-9060, mindig hívható.

Könyvelõ- bérszámfejtõ állást keresek. Tel. 06-70-251-8841.

EGÉSZSÉG
Körömgomba gyógypedikûr kezelése
8 nap alatt. Bejelentkezés: (26) 300419, üzenet.

EZOTÉRIA

KIADÓ LAKÁS

Fodrászt, kozmetikust keresek. Tel.
06-20-555-8532.

Szentendrén, a Fõ úttól 200 m-re
panorámás, 456 nm-es építési
telek 14,9 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-20-417-3536.
Szentendrén és 30 km-es körzetében
eladó családi házat, lakást, ingatlant
keresek. Barta, 06-30-520-4512.

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, kulcsrakész
állapotban eladó 35,9 millió Ft-ért.

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

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

Többgenerációs, családoknak és vállalkozásoknak is kiváló!

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

Veszettség elleni
védõoltások
Veszettség elleni
kötelezõ védõoltásokat kedvezményes,
akciós áron végzek
állatorvosi rendelõmben a rendelési
idõben délelõtt 9 órától 12-ig
és délután 3-tól este 7-ig,
vagy kérésre háznál is
megbeszélt idõben.
DR. MAKAY LÁSZLÓ
Szentendre, Sztaravodai u. 42.
Tel.: 316-791, 06-70-249-0910
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Angol nyelvtanfolyamok, magánórák a
Hév-végállomásnál, otthonos, 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.

Hidegtálak, szendvicsek készítése
házhozszállítással a Fõ téri Elisabeth
étteremtõl. Tel. 06-20-591-4941.

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. 0620-214-8626.

LAKÁS, INGATLAN

Olasz nyelvoktatás! Tel. 06-20-4526613.

SZOLGÁLTATÁS

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

Füzesparkban kiadó kétszobás lakás
60 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-4526613.

OKTATÁS

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

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

Budakalászon, igényes fodrászüzletembe ügyes kezû fodrászt keresek,
mûkörmös asztal ugyanitt kiadó.
Dolgozzunk össze: 06-30-940-1861.
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Tahitótfalun 1080 nm-es építési
telek 10 millió Ft-ért eladó tulajdonostól. Tel. 06-30-966-4305.

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

Szentendrei belvárosi étterem gyakorlattal rendelkezõ konyhai kisegítõt
keres felvételre! Tel. 06-70-529-2242.

ÜZLET

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

Szentendre belvárosában 35 nm-es
önálló, belsõ kertrõl nyíló, egy szoba
összkomfortos lakás, gázfûtéssel,
olcsó rezsivel, bútorozatlanul 45 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-20-9676870.

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

Lakások, garzon és másfél
szobásak, 5,5 és 7,5 millió Ft-ért
eladók. Nem lakótelepen! Tel. 0630-299-0376.

Püspökmajor-lakótelepen eladó 41
nm-es, erkélyes, II. emeleti lakás,
vagy elcserélném erkélyes magasföldszintire, vagy földszintes budapestire.
Tel. 06-20-952-7740.

Szentendrén, a Hév-végállomáshoz
közel kiadó 32 nm-es, egyszobás
lakás 60 ezer Ft-ért, és 27 nm-es garzonlakás 45 ezer Ft-ért – mindkettõ
egyedi mérõkkel. Tel. 06-30-5603567.

Szentendrei étterembe szakács mellé
kézi lányokat felveszünk. Tel. 06-20958-8701, 06-20-598-2443.

zetben, parkolás zárt kertben. Tel. 0620-310-4142. Szentendreieknek kedvezmény. Harmath Ház.

Eladó garázs a Kondor Béla úti
garázssoron, szigetelt padlással. Tel.
06-20-931-6153.

Szentendrén a Hév-állomáshoz közel
35 nm-es lakás kiadó. Ára: 55 ezer
Ft+rezsi/hó. Tel. 06-30-996-5784.

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

Összközmûves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes
építkezõnek eladó. Irányár: 12 millió
Ft. Tel. 06-30-605-7199.

Sürgõsen eladó a Vasvári-lakótelepen
60 nm-es, frissen felújított,
panorámás lakás. Tel. 06-20-2070039.

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

ÁLLÁS

Szentendrei kivitelezõ cég kõmûvest
felvesz. Tel. 06-20-377-3625, e-mail:
info@ddeco.hu.

Pomáz, Dolina dombon, a Németh
László utcában panorámás, 736 nm-es
parkosított kertben 10 éves, 340 nmes, háromszintes, hétszobás családi
ház korszerû fûtési rendszerrel, újszerû állapotban eladó. Irányár : 49,9 millió Ft. Tel. 06-30-977-3588, (06-1)
438-3827.

Pismányban, arborétumszerû gyönyörû kertben 65 nm-es, teraszos,
szép kis ház olcsón, 24 millió Ftért eladó. Megéri! Tel 06-30-2990376.
Szigetmonostor központjában
eladó 80 nm-es, felújításra szoruló, régi építésû, óriási telekkel
rendelkezõ családi ház, nagyon
kedvezõ áron. Irányár: 15 millió Ft.
Tel. 06-20-214-8626.

Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”.
Tel. 06-70-578-1468.
VÍZSZIGETELÉS: vizes-salétromos házak utólagos talajnedvesség elleni szigetelése garanciával. Tel. 06-20-942-4954.
Családoknak ajánlunk megbízható,
képzett idõsgondozókat, bébiszittereket, takarítónõket, akár bentlakással is.
www.empatiabalatin.net, 06-30869-9796, 06-70-380-5522.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel. (26)
788-367, 30-950-4187, Mezei
Sándor.

TÁRSKERESÕ
DUNAKANYAR- FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

ÜDÜLÉS
Hévízi apartmanok kiadók, közel a
tóhoz, csendes, családias környe-

Botár Emil
2000 Szentendre,
Kisforrás u. 19.
26/315-387

Szentendrén, iparterületen 130 nm-es,
I. emeleti tároló/raktár egyben vagy
részletben kiadó. Ár. 500 Ft/nm. Tel.
06-30-996-5784.
Szentendrén 28 nm-es, bútorozott
iroda kiépített infrastruktúrával, zárt
parkolási lehetõséggel kiadó. Ára: 50
ezer Ft+15 ezer Ft fix rezsi. Tel. 0630-996-5784.
A Fõ térre és az Alkotmány utcára
nyíló üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20468-0566.
A Bogdányi utcában utcafronti, jól
bevezetett üzlet kiadó. Tel. 06-20464-3193.
Szentendrén, a Hév-végállomáson, a
Spar mellett 9 nm-es üzlethelyiség
bérbeadó. Tel. 06-30-986-2726.
A Vasvári-lakótelepen garázsból
igényesen kialakított üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-20-462-6734, 06-30329-5335.
Budakalászi óvoda mellett, forgalmas
üzletsor elsõ üzlethelysége privát
parkolóval, hosszú távra kiadó (50
ezer Ft+áfa). Tel. 06-20-530-8867.
Budakalászon, a Szentistván-telepen
két különálló irodahelyiség (37/20
nm-es) hosszú távra kiadó a tulajdonosától (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.
Szentendrén, a Fõ tér közelében
pinceétterem felszereléssel 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. 0620-952-7740.

Konténeres sittszállítást
és ömlesztett
anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását
vállalom.
Tel.: 30-296-6797

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

Defekt- és kátyúkár
biztosítás a KÖBE
kötelezõ mellé

• márkafüggetlen gépjármû
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga – szombaton
is – megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

EGÉSZSÉG

Segítség a léleknek

„A stressz az élet sava-borsa”
- avagy hogyan éljük túl a holnapot?
Csend van. A Nap lassan eltûnik a hegyek mögött. A tisztás felõl
enyhe fuvallat simogatja meg a fák ágait. A szarvasok nyugodtan
legelnek, csak megszokásból hegyezik a fülüket. Az élelemért indult
vadász centiméterrõl centiméterre közelít. A fa törzse takarja,
lépteinek hangját elnyeli a puha avar. Izmai megfeszülnek, minden
idegszálával figyel. Egyetlen esélye van. Lassan emeli fel a
fegyverét. Aztán egy gyors mozdulat, a lándzsa elröppen, a szarvasok szétrebbennek. Akkor már késõ, egyikük ott marad leterítve a
tisztás közepén. Újra csend van. A vadász nyugodt, egy hétig van
mit ennie a családjának.
Amikor a szervezet kilendül nyugalmi állapotából, és fokozottan
reagál az ingerekre, akkor aktiválódnak az egyensúlyt újra
megteremtõ szabályzó rendszerek. Ezt az állapotot nevezzük
stressznek. „A stressz az élet sava-borsa” – mondja Selye János professzor, aki kutatási eredményei alapján elõször határozta meg a
stressz fogalmát az 1930-as években – „e nélkül nem élnénk, csak
vegetálnánk”. A stressz nélkülözhetetlen a túléléshez, lehetõvé
teszi, hogy gyors döntéseket hozzunk, hogy harcoljunk vagy
meneküljünk. Stressz nélkül nem is mûködne a világ. A kérdés csak
az, ki hogyan viszonyul hozzá, hogyan éli meg.
Amikor a szervezetet folyamatosan éri a stressz, és oly mértékben
összegyûlik, hogy azt már nem tudja magától feloldani, fizikális
tüneteket okozhat és létrejön a betegség. A stresszre adott leggyakoribb válasz a félelem, a szorongás, de ide sorolható a düh, mely
aztán agresszióhoz vezet. És innen csak egy lépés a fekély, a szívbaj
és modern társadalmunk egyéb jellegzetes betegségei.
Mit tehetünk? Hiszen kevesünknek adatik meg, hogy kiiktatva a
városi életmódot, a tévét, a rádiót és korunk egyéb káros hatásait,
feszültségmentessé varázsolja életét. Vannak, akik megtanulták
kezelni az életüket meghatározó negatív eseményeket, így hatásait
fel tudják dolgozni. És vannak, akiknek mindehhez segítségre van
szükségük. Ma már sokféle akadémikus és alternatív eszköz áll
ehhez rendelkezésünkre. Viszonylag új keletû lehetõség a craniosacralis terápia, mely egy rendkívül szelíd, mégis nagyon hatékony
módja a feszültségek oldásának. Közvetlenül az idegrendszer
munkáját harmonizálja, és segítségével egy olyan lazító és nyugodt
állapot érhetõ el, amely képes beindítani a szervezet öngyógyulási
folyamatait.
NÉMETH ÁGNES
20/969-7976
További információk: www.cranio-terapia.hu

JÓGA

Kedves Pszichológusnõ!
Több válaszát is olvastam a Szentendre és Vidéke címû újságban,
ránéztem a honlapjára is, melybõl megtudtam, hogy Ön – sok egyéb
mellett – fókuszolással is foglalkozik. Szeretném megkérdezni, hogy ez
a módszer miben különbözik más relaxációs módszerektõl, illetve,
hogy milyen problémák esetén és kiknek ajánlja leginkább a fókuszolást? Válaszával megkönnyítené a döntésemet, hogy a lelki problémáimat melyik módszerrel tudnám a legeredményesebben megoldani, vagy legalább enyhíteni.
KATALIN
Üdvözlettel:
Kedves Katalin!
Valóban fókusztrénerként is tevékenykedem, azaz
használom és tanítom is a fókuszolás módszerét. A
fókuszfolyamat egyrészt segíti a relaxációt, az
ellazulást is, de ez a módszer sok más területen is segítheti a kliensek gyógyulását, a különbözõ lelki problémák enyhülését.
Segítségével megtanulhatunk a testünkre, önmagunkra
figyelni. Idõt szakíthatunk arra, hogy elmélyülten
foglalkozzunk a testi folyamatainkkal, hiszen testünkben emlékeink, érzéseink, élményeink megõrzõdnek, amelyek szükség esetén elõhívhatóak.
Kifejezetten ajánlom ezt a módszert olyan egyéneknek – kortól és
nemtõl függetlenül –, akik pszichoszomatikus problémákkal küzdenek.
Egyre gyakrabban találkozom olyan emberekkel, akik például fejfájásra, gyomorbántalmakra panaszkodnak; komoly és a mindennapi
életvitelüket zavaró tünetekkel élnek együtt úgy, hogy a háttérben
organikus elváltozásokat nem találnak az orvosok. Amennyiben a
beteg már alapos, teljes körû orvosi kivizsgálásokon esett túl, mégsem
találtak magyarázatot a tüneteire, joggal gondolhatunk arra, hogy
pszichoszomatikus problémával állunk szemben, azaz lelki gondok,
feszültségek is okozhatják a sokszor nagyon kellemetlen testi panaszokat. Ilyen esetekben különösen is ajánlhatom a fókuszolást, hiszen
hogyha ezen módszer segítségével felfedezzük a testi fájdalmaink valódi okát, akkor azok rövid idõn belül csökkennek, illetve meg is szûnhetnek, feltéve, ha nem szervi elváltozásról van szó a háttérben. Ezen
módszer kiváló kiegészítõje a gyógyszeres kezeléseknek is, és felgyorsítja a gyógyulás folyamatát.
A fókuszolás azonban más területeken is igen hasznos lehet, mivel
segít ellazulni, ezen keresztül pedig csökkentheti az egyének
szorongásszintjét és az ezzel járó negatív hatásokat is. A fókuszfolyamatok során találkozhatunk valódi énünkkel, illetve a mindannyiunkban élõ belsõ gyermekkel, mindezek a találkozások pedig
komolyan hozzájárulhatnak önismeretünk fejlesztéséhez, önmagunk
mélyebb megismeréséhez is.
Amennyiben felkeltette az érdeklõdését a fókuszolás, az interneten
további részletes információkat is megtalálhat a módszerrel kapcsolatban!
Üdvözlettel:

PAPP ZSUZSA
pszichológus

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

Stresszes a munkája? Konfliktusai vannak másokkal?
Elégedetlen a párkapcsolatával? Relaxálna? Kevés az önbizalma?
Úgy érzi, kicsúszik lába alóla talaj?
Fókusztréneri végzettséget szeretne?
Vagy csak egy kis önismeretre vágyik?
Akkor forduljon hozzám bizalommal!
Papp Zsuzsa pszichológus, viselkedéselemzõ, fókusztréner, lelki edzõ,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
06-20-513-0798
szuszuka48@t-online.hu,
www.pappzsuzsa.hu
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Mozogj és gondolkodj
gyorsan!

Thaibox
A Szentendre VSE muay thai
gyermekcsoportja (5-12 évesek)
Szászi Ferenc edzõ vezetésével
bemutató sorozatot tervez a
környék iskoláiban. Voltam
egyik edzésükön, gondoltam,
tudósítással és fényképekkel
segítek az érdekes, kemény
sportág mûvelõinek a népszerûsítésben.
A Rózsa utcában, a volt Márka
üzem épületében van a
SzentendreGym edzõterme.
Önfeledt kidobózással indult az
edzés, majd gyorsasági gyakorlatok következtek versenyszerûen. Az edzés további
részében párokban – lábukon
lábszárvédõvel – rúgáskombinációkat gyakoroltak azok
kivédésével együtt. Ezután felvették kesztyûiket a thaiboxospalánták, és ütéskombinációk
következtek. Váltott párokban
gyakorolták az ütéseket is. Az
edzés koronájaként páronként
egy-egy perc küzdelem
következett a ringben, mindegyik srác 3x1 percet küzdhetett
váltott ellenfelekkel. Az edzés
személyre szóló értékeléssel
zárult, a gyerekek kicsit fáradtan, de vidáman mentek
öltözni.

Nagy készülõdés elõzte meg az I.
Magyarországi Sport Poha-Rak
Idõmérõ verseny Szentendrei futamát, amely március 2-án volt a
V8 Uszoda színháztermében.
Rendezõje és lebonyolítója a Presto
Sport és Szabadidõ Egyesület,
Sport Poharak Szakosztálya volt.
A verseny meghirdetõje Héri
Márta és Kovács Gábor voltak,
akik a Speed Stacks Hungary
képviselõi és a sport poharak
mozgalom elindítói. Meghívottként volt jelen dr. Hamza István,
a Semmelweis Egyetem Sporttudományi Karának (TF) docense
is.
A versenyt a nemzetközi WSSA
szabályok szerint rendezték meg.
Célja, szabadidõs és versenyzési
lehetõséget biztosítani azok számára, akik ezzel az új sportággal
szeretnének sikereket elérni,
egyéni, páros vagy csapatversenyben. Nagy volt a tét, hiszen minden regisztrált versenyzõ felkerül
a magyar és nemzetközi ranglistára és akár az alakuló magyar
válogatott keretébe is bekerülhet.
Elõzetes nevezés alapján kaptak a
versenyzõk rajtszámot, majd
gyakorolhattak a verseny meg-

kezdése elõtt. Rövid tájékoztatás
után kezdõdött a „pakolás”.
Speciálisan kialakított poharakat,
meghatározott sorrendben kell a
lehetõ legrövidebb idõ alatt hibátlanul kirakni. Három kísérletbõl a
legjobb eredmény számított. A
jelentkezõk fõleg egyéni és páros
versenyszámban mérték össze

tudásukat. A nézõk számára igen
érdekes volt, ahogy a versenyzõk
boszorkányos ügyességgel rakták
a poharakat.
A legeredményesebb versenyzõ a
9 évesek korosztályában: Sárosi
Soma Bálint (Waldorf, Pilisszentlászló), Kovács Dani (Deák
Ferenc Ált Iskola, Barcs) és
Szeberényi Gergõ (Barcsay, Szentendre). A 10 évesek között Kovács
Dóri (Deák Ferenc Ált. Iskola,

Mit csinált a kajakos és a kenus télen?
Az edzéseket több mint egy éve
figyelem, tekintve, hogy az
unokámat kísérem az
edzésekre. Örömmel tapasztaltam, hogy a fiúk milyen
komolyan veszik a munkát,
keményen dolgoznak. Ez a
sportág nagy önfegyelmet és
összpontosítást igényel.
GERLAI P.

Az érdeklõdõk az általam
készített képeket megnézhetik a
facebook közösségi oldalon a
Képek – összes oldalamon.

Februárban ellátogattam az edzésükre. A szakképzõ
tornaterme elõtt és a teremben kérdezgettem
Pétervári Pál edzõt az egyesületrõl, a srácokról eredményeikrõl és önmagáról.
Pétervári Pálról megtudtam, hogy többszörös kenu
egyes maraton távú világbajnok (1988. Nottingham,
'98. Fokváros, '99. Gyõr), továbbá ebben a kenu
maraton számban több világbajnoki- és Európabajnoki érme, helyezése is van. 2000-ben fejezte be
a versenyzést, azután szinte azonnal megszervezték
Szentendrén ezt az egyesületet, amelynek õ az
elnöke és vezetõedzõje.

06-26/311 111
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Ha felkeltettük érdeklõdésüket a
Sport Poha-Rak képességfejlesztõ
játék és sporteszköz iránt, jelentkezzenek az alábbi e-mailen
presto@dunakanyar.net
vagy
keressék Hamar Ágnest a 0630/416-9159 telefonon.

Az egyesületnek hol van a telephelye?

Mit csináltak? Edzettek! Na, nem a Dunán, mert ott
sok volt a jégtábla, a kenuk, kajakok és sárkányhajók pedig csendesen pihentek az egyesület, a
Szentendrei Kajak-Kenu SE Pap-szigeti csónakházában. A kenus, kajakos srácok és lányok a hét
minden napján a Petzelt Szakképzõ Iskola tornatermében vagy egyéb bérelt termekben készültek,
alapoztak a tavaszi-nyári dunai napokra.

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

Barcs) ért el kiemelkedõ eredményt. A 11 évesek közül Tésik
Marcell (Presto, II. Rákóczi,
Szentendre), 12 évesek: Novákovics Korina (Deák F. Barcs) és
Ujhegyi Bence (Presto, Aquimcum
Ált. Iskola). A 13 évesek közül
Kovács Zsófi (Deák F. Barcs), 15
éves korosztályban Dobráter Zsolt
(Presto, Mustármag Ált. Isk. és
Gimnázium, Bp.), a „leggyorsabb
magyar”, 16 éves korosztályban
Szalai Viktória (Bethlen G.
Gimnázium, Bp.). Egyetemi korcsoportban a 24 éves Hamar Pál
(TF, Bp.).
Páros versenyszámban a Kovács
Dani – Kovács Dóri páros volt a
leggyorsabb, majd a Kovács Dóri –
Szalai Viktória és végül a
Novákovics Korina – Kovács Zsófi
páros.
Az eredmények kihirdetésnél minden induló oklevelet kapott, a legeredményesebb versenyzõk pedig
érmet kaptak. A jó hangulatú
versenyt a VI-TALI TEAM Kft.
támogatta.

Bázisunk a Pap-szigeten, a kemping mellett van,
tulajdonképpen egy régi üzlet épülete és a hozzá tartozó terület a folyópartig – ott tartjuk a hajókat. Az
épület elég rossz állapotban van, beázik, e miatt
nem vagyunk valami nyugodtak. Gondolkozunk a
kijavításán, de mivel csak a tagdíjakból élünk, erre
most nem látok lehetõséget.

Milyen korosztályok járnak edzésre?
Zömmel 10-16 éves lányok és fiúk járnak rendszeresen, ezekbõl a korosztályokból várunk további
jelentkezõket. Jelentkezni az edzéseken és az interneten vagy a telefonomon lehet: 06-70-575-5660.

Tervek, célok ebben az évben?
Természetesen indulunk az országos bajnokságokban, tervezünk edzõtáborokat és vízitúrákat is. A
nyári idõszakban pezsgõ vízi élet zajlik majd a
Dunán. Jó idõben mindennapos edzésekkel, vidám
túrákkal készülünk a versenyekre.
GERLAI P.

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!

