VÁROS

FELHÍVÁS

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal iktatója, vagy Ügyfélszolgálati
Irodája (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
További felvilágosítás: Dala-Nagy Katalin közmûvelõdési referenstõl a Polgármesteri Hivatalban a
26/503-337 telefonszámon.

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.

Kedves Szentendreiek, kedves Termelõk!
Március 24-tõl minden szombaton reggel 8 és délután
16 óra között termelõi piacot szervez a káptalantóti
Liliomkert Óbudán a Zichy kastély kertjében. Várjuk
szeretettel az Óbuda-közeli települések termelõit.
Hozzák el portékáikat, mutatkozzanak be a fõváros e
patinás kerületének gyönyörû terén. Segítsenek, hogy
természetes élelemhez juttassuk azokat a városlakókat,
akik ezt igénylik. A magyar vidék, a magyar táj
csodákra képes, mutassuk meg, hogy így van ez!
Az elsõ két hónapban helypénzt nem szedünk.
További információ: www.liliomkert.lapunk.hu
jelentkezés: harmathyildiko@gmail.com.

A javaslatok beérkezési határideje:
április 12. csütörtök 12 óra

PÁLYÁZAT
Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Kolti Helga igazgató

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

Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Dunakorzó 11/A (DMH)
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra

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,-

Hirdetések felvétele:
M. Móré Ibolya 30/856-4100
szevi.ibolya@gmail.com

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

682

8.166.000,-

100.000,-

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.

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

985

11.030.000,-

100.000,-

11.615.700.-

100.000,-

Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Tábori Szabolcs
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X
www.szevi.hu
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üdülõövezeti
ingatlan
(beépítetlen t.)

Evezõ utca
Vt-2 övezeti
Hrsz: 38/2,
ingatlan
38/3 (beépítetlen terület)

1249

Dunakanyar üdülõövezeti
1225
sétány:
ingatlan
Hrsz: 4566/2(beépítetlen terület)

9.300.-

pályászati kiírás
4. sz. mellékelte
szerint

8.900,-

kiírás
100.000,4. sz. mellékelte
szerint

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.
A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja: 2012. április 10.
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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

FELHÍVÁS

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.

SOS

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
TOURINFORM SZENTENDRE
(26) 317 965
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: (26) 503 329
HÓDISZPÉCSER
06 20 569 0137
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap reggel
7 óráig, pénteken 17-tõl hétfõ
reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Hétköznapi ügyelet este 7-tõl
reggel 7.30-ig, ügyeleti díj 380 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária u.
26., tel. 310-828
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár, Kanonok u. 4., tel.
310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11., tel.
505-779
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u. 26., tel. 310-828
Minden pénteken Napvirágcsepp
Gyógyszertár, Attila u. 23., tel. 319354
szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-ig
nyitva, ügyelet 16-tól reggel 8-ig
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
Óvodai beiratkozás

Zágrábi vendég Szentendrén

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.

Zágráb város képviseletében látogatott Magyarországra Greta Augustinovity Pavicsity, a zágrábi
polgármester elsõ fõtanácsadója azzal a céllal, hogy
tanulmányozza Budapest szervezeti felépítését,
valamint a fõváros és az annak környezetében lévõ
régiók közötti kapcsolattartást.
Szentendrei látogatása során a fõtanácsadó aszszonyt dr. Dietz Ferenc polgármester fogadta, aki
tájékoztatta õt az agglomeráció elõnyeirõl és
hátrányairól, a fejlesztési tanácsok munkájáról, a
közlekedés és kivándorlás kérdésérõl, valamint a
pályázatokról.

Bimbó utcai Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között; 3-4 éveseknek 04. 24én 8 és 12 óra között
Hétszínvirág Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között; 3-4 éveseknek 04. 27én 8 és 12 óra között
Hold utcai Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között; 3-4 éveseknek 04. 25én 8 és 12 óra között
Izbégi Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között, 3-4 éveseknek 04. 25én 8 és 12 óra között
Püspökmajor-ltp. Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között, 3-4 éveseknek 04. 27én 8 és 12 óra között
Szivárvány Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között, 3-4 éveseknek 04. 26án 8 és 12 óra között
Vasvári Pál úti Tagóvoda
5 éveseknek 04. 23-án 8 és 12 óra között, 3-4 éveseknek 04. 24én 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!

130 család kapott babautalványt
Március 26-án került sor a 2011. év második
félévében született gyermekek baba-utalványának
átadására a szentendrei gyermekek és szüleik
számára. 2008-tól kezdve mintegy 1370 gyermek
számára, 10 000 Ft értékû babautalvány került
kiosztásra, amelynek értékét a Shanti bababoltban
lehetett levásárolni a szülõknek. A gazdasági
helyzetre való tekintettel a támogatást az önkormányzat átmenetileg szünetelteti, de – ahogy dr.
Dietz Ferenc polgármester beszédében kiemelte –, a
városvezetés a lehetõségek tükrében továbbra is
minden tõle telhetõt megtesz a helyi gyermekek és
fiatalok segítése érdekében.

A polgármester
programja
Április 8. (vasárnap)
19.00 Szentendre Gyökerei
Locsoló Bál
Április 10. (kedd)
14.30 Vezetõi megbeszélés
17.30 Lehoczky János kiállítás
megnyitó a Polgármesteri
Galérián
Április 11. (szerda)
10.00 Projekt megbeszélés
15.00 Infokommunikációs
megbeszélés
16.00 Kossuth Lajos Nyugdíjas
Klub új elnökének köszöntése
Április 12. (csütörtök)
15.00 Képviselõ-testületi ülés

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ

Április 13. (péntek)
10.30 Holocaust emléknap
fotó  MISER ISTVÁN

ANYAKÖNYVI HÍREK
Márciusban 10 kislány és 12 kisfiú született.
Házasságkötések száma: 10
Elhunytak
Szabó Endre Gyula 02. 19. élt 80 évet
Látó Imre 03. 04. élt 76 évet
Papp Ambrusné 03. 05. élt 78 évet
Szabó Jánosné 03. 07. élt 67 évet
Német Vince 03. 08. élt 74 évet
Szammer Elemér 03. 08. élt 86 évet
Erdélyi József 02. 28. élt 87 évet
Szabó Jánosné 03. 11. élt 68 évet
Tamási Lászlóné 03. 05.élt 88 évet
Szilágyi Ferenc 02. 29. élt 72 évet
Ceglédi Ferencné 03. 02. élt 74 évet
Király Vince 03. 15. élt 95 évet
Nagy Józsefné 03. 06.élt 64 évet
Ávár Lászlóné 03. 10. élt 74 évet
Fonyódi Ernõné 03. 03. élt 86 évet
Horváth Béla 03. 15. élt 79 évet
Rohály Lászlóné 03. 14. élt 59 évet
Czvitkó Viktória 03. 24. élt 73 évet
Remény Andorné 03. 13. élt 92 évet
Szõke Elemér 02. 06. élt 62 évet
Katona József 03. 10 élt 88 évet
Szeghalmi Rudolf 03. 06. élt 81 évet

Környezetvédelmi megbeszélés
Szentendrén
A Norvég Éghajlatváltozás Adaptációs Program
keretén belül olyan adatbázis kidolgozását szeretnék megvalósítani magyar és norvég szakemberek hazánk területére vonatkozóan, amely a magyarországi éghajlatváltozást és annak a természetre, társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásait
tartalmazza. Ezen anyag egyik célja az, hogy az
önkormányzatok is meg tudják oldani az éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiákat.
Karl Kerner norvég szakember március 20-án
érkezett Szentendrére Sabján Katalin, a TÖOSZ
nemzetközi titkárának vezetésével, azzal a céllal,
hogy tájékozódjon az önkormányzat környezetvédelem területén tett lépéseirõl. A dr. Dietz
Ferenc polgármesterrel folytatott megbeszélés során
szó esett Szentendre zöld programjáról, a klímaváltozás területén tett intézkedésekrõl, az árvízi problémákról, áradásokról, valamint az ivóvízzel kapcsolatos kérdésekrõl.

Április 17. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
14.00 Szebeton Irodaépület átadó
ünnepsége
17.00 Megbeszélés a Székely
Nemzeti Tanács és a
Székelyföldért Egyesület
elnökeivel

ÚJ TANFOLYAMAINK
PEDAGÓGIA ASSZISZTENS,
60 000 Ft
GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
80 000 Ft
KISGYERMEKGONDOZÓ-, NEVELÕ
140 000 Ft
Bõvebb felvilágosítás:
iroda@tanpalyaudvar.hu,
vagy 06-20-589-0771
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VÁROS

TESTÜLETI HÍREK

Megállapodás
a Volánnal
A képviselõ-testület megállapodott a Volánbusz Közlekedési
Zrt.-vel az önkormányzat tartozásainak megfizetésérõl, és engedélyezte a részvénytársaságnak egy
Tegez utcai önkormányzati tulajdonú üdülõövezeti ingatlanra
jelzálogjog bejegyzését a tartozás
visszafizetésének biztosítására. A
képviselõk elfogadták a Volánnal
kötendõ közszolgáltatási szerzõdés-módosítást és hosszabbítást,
de szeretnék elérni, hogy a járatokon egyhetes intervallumban
objektív
forgalom-számlálás
történjen az utasszám és a jegybevétel tényleges alakulásának
alátámasztására.

Egészség-ügyek
Az önkormányzat megszüntette a
Dr. Szentgyörgyi és Dr. Mészáros
Fogorvosi Szolgáltató Bt.-vel
2007-ben kötött iskola-fogorvosi
alapellátásról szóló megbízási
szerzõdést, és feladatellátási
elõszerzõdést kötött dr. Péntek
Hajnalkával, illetve megbízási
szerzõdést kötött a Decidui Dent.
Kft.-vel az iskola-fogorvosi feladat ellátásáról.
***
A felnõtt és gyermek háziorvosi
ügyelet átszervezésének szükségességére tekintettel új felnõtt
háziorvosi körzet kialakítását tervezik annak érdekében, hogy dr.
Baracska József Flórián a felnõtt
és gyermek háziorvosi ügyeletet
együttesen láthassa el.
***
Az önkormányzat dr. Mádi-Szabó
Zoltán praxiseladási szándékára

tekintettel megszüntette a Mádi
Medicin Bt.-vel az 1998-ban
kötött, a VI. számú felnõtt háziorvosi terület ellátásáról szóló
szerzõdést; és ellátási szerzõdést
kötött a dr. Szente Szilvia személyes közremûködésével mûködõ
gazdasági társasággal a terület
ellátásáról.

Bérleti jogviszony
A képviselõ-testület az Oleandro
2000 Kft.-vel, a temetõ korábbi
üzemeltetõjével megállapodást
kötött a parkolóban lévõ volt
temetõ-gondnoki iroda tulajdonjogának önkormányzat által
történõ megszerzésére, és ezzel
egyidejûleg helyiségbérleti jogviszonyt hozott létre a kft.-vel
határozatlan idõre.

Sportfejlesztés
A képviselõ-testület elfogadta a
Kõzúzó utcai sporttelep Dunakanyar Sportegyesület általi
beruházás tartalmát azzal, hogy
az önkormányzat a fejlesztés
tulajdonjogát megszerzi, de a
fejlesztéshez, illetõleg a fenntartáshoz nem nyújt támogatást.
Hozzájárult a létesítendõ pályára
terhelendõ jelzálogjog bejegyeztetéséhez.

Uszoda
A képviselõk eredménytelennek
nyilvánították a V-8 Uszoda és
Szabadidõközpont koncesszióba
adásával kapcsolatban a Tempero
Zrt.-vel kötendõ szerzõdést, mert
a városvezetés a V8 Uszoda és
Sportkomplexum állami kézbe
való átvételérõl folytat tárgyalásokat a Nemzeti Sportközpontot
irányító kormánybiztossal. Felkérték Bacsa Csaba ügyvezetõt,

hogy készítsen tervet arra vonatkozóan, hogy az Aquapalace Kft.
mûködtetése hogyan biztosítható
az önkormányzat mûködési támogatása nélkül.

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI
ÜLÉS (MÁRCIUS 29.):

SZMSZ-módosítás
Módosították a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló
rendeletet. A Jogi és Pénzügyi
Ellenõrzõ Bizottság tagjának Kiss
Károly képviselõ helyett az
idõközi képviselõ-választáson
nyertes dr. Kõrösi Tibort választották meg, a Jogi és Pénzügyi
Ellenõrzõ Bizottság külsõs tagjának pedig Nagy Györgyöt.

Megvan a kivitelezõ
A „Szentendrei árvízvédelmi
védmû megerõsítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében” címû projekt kiviteli terveinek elkészítésére és a kivitelezésére lefolyta-

tott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította a testület. A nyertes a SwietelskyKötiviép’B Konzorcium; ajánlata:
759 690 252 Ft + áfa, mely a
pályázati forrásból teljes mértékben finanszírozható. A KÉSZ
Építõ és Szerelõ Zrt. és a Szentendrei Vízépítõ Konzorcium ajánlata érvénytelen volt.

Óvodaépítés
A képviselõk egségesen úgy döntöttek, hogy az önkormányzat
indul a „Nevelési intézmények
fejlesztése” címû pályázaton az
Egres úti óvoda építésének érdekében, melyhez biztosítják a 10
millió Ft önrészt. Megállapodtak
abban is, hogy ezt az összeget
nem növelik, függetlenül a váratlan körülményektõl. A pályázatot
támogató döntés feltételeinek
ismeretében a testület újra tárgyalja a beruházás megindítását;
egyúttal felkérték a reorganizációért felelõs alpolgármestert,
hogy az akciótervben az óvodaberuházás elsõbbséget élvezzen.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Csoportos garázdaság
Garázdálkodott, rongált és verekedett egy 8-10 fiatalból
álló társaság Szentendrén, március 30-án éjjel. A gyors és
hatékony rendõri reagálásnak köszönhetõen egy személy
kivételével valamennyien ismertté váltak hatóságunk
elõtt.
Lakossági bejelentés érkezett éjjel arról, hogy Szentendrén, a HÉV
sínek mentén egy társaság hangoskodik, kövekkel dobálja az elhaladó szerelvények ablakát, tör-zúz. A helyszínre érkezõ járõrök azt
észlelték, hogy a sínek melletti nádas elkezdett lángolni, feltehetõen a randalírozó csoport gyújtotta fel. A társaság két 19 éves,
pomázi tagját még a helyszínen sikerült elfogniuk a rendõröknek,
õket a kapitányságra elõállították.
A lefolytatott helyszíni szemle megállapította, hogy a HÉV
szerelvények közül mintegy 15 vagon ablaka, valamint a HÉV
megállóban lévõ két reklámtábla is megrongálódott, mintegy másfél millió forintos kárt okozva. A nyomozók adatgyûjtõ tevékenységének köszönhetõen már másnap elõállították a csoport
többi tagját is.
Jelenlegi adataink szerint a fiatal férfiak Szentendrén fogyasztottak alkoholt, majd Pomáz felé indultak gyalogosan, ekkor kezdtek
garázdálkodni. Feltehetõen szintén a társaság egyik tagjának terhére róható egy 21 éves férfi bántalmazása is, akit aznap este szólítottak meg a HÉV-végállomás aluljárójában.
A Szentendrei Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya csoportosan
elkövetett garázdaság bûntett és más bûncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az ügyben.
PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
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Hamarosan kezdõdik a belvárosi gátépítés
LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK A MOBIL ÁRVÍZVÉDELMI FALLAL KAPCSOLATOSAN
(Forrás: www.szentendreezerev.hu)

Lakossági kérdések:
• Igaz-e, hogy a mobilgát építése elõtt a
meglévõ, stabil gátat járdaszintig bontják le?
Felhasználható-e valamire a bontott anyag?
• Mondhatjuk azt, hogy a mobilgát építése,
üzemeltetése, karbantartása egy kiegyensúlyozott gazdaságú ország jó anyagi helyzetû
városának ajánlható?
• Az eddigi tájékoztatókon elhangzottak
alapján nem kaptunk megnyugtató választ a
jeges ár elleni védelemrõl.
• A gát elemeit hol tárolnák olyankor, amikor
nincs használatban? Valóban klimatizált
terekben lehet tárolni, mely szintén költséggel jár?
• A pótlás, az élettartam végén szükséges
gyártás kinek a költsége?
• Ha összeszerelés közben kiderül, hogy
nincs meg egy elem, azonnal beszerezhetõ-e a
hiányzó rész?
• Az évenkénti többszöri szállítás, a fel- és
leszerelés alkatrészkopást, deformálást vagy
elvesztést okozhat. Hány százalékos pótalkatrész-készlet szükséges?
• A mobilgát oszlopait, a „fogadó fészkeket”
a járdaszint alá építik úgy, hogy abban szándékosan vandál, rongáló kárt ne tehessen.
Minden rongáló „lelemény” ellen tudják
védeni ezeket a fogadó fészkeket, vagy
bizonyos fokú õrzés célszerû lenne?
• A mobilgát anyaga különleges alumínium
ötvözetbõl van. Ennek tárolása mekkora és
milyen hõmérsékletû házat/helyiséget igényel? Van ennek éves költségvetése? Mekkora ez az összeg? Létezik-e a gát raktározására alkalmas építmény, vagy ezt még
meg kell építeni? Ha ez utóbbi, akkor annak
költségei benne vannak-e a támogatási
keretben? Ha nem, akkor milyen keretbõl lesz
ez finanszírozva?
• Ezt a tárolót nem kellene komolyabb
védelemmel ellátni a színesfém-rablás miatt?
• Kérjük, hasonlítsák össze a mobilgát fenntartási költségeit más megoldások fenntartási költségeivel!
• Hol és mennyi ideje mûködik ilyen mobilgát-rendszer?
• Melyik az a megfelelõ cég, amelynek van
már tapasztalata és referenciája az ilyen
munka elvégzésére?

Válaszok:
A gátépítés részeként 333 méter hosszan a
Péter Pál utcától a Bem utcáig a hagyományos földgát helyett mobil árvízvédelmi fal épül. A töltés magasságát a korzó házainál lévõ járdaszintig bontják majd vissza,
így a mobil elemeket befogadó szerkezet
átlagosan 23 cm magas lesz, a bontott
anyagot részben a szervizút alapozásához
fogják felhasználni, egyéb felhasználásra
csak osztályozást követõen alkalmas.
A hagyományos gát a korzóból a magasítás
és a rézsûre lejtésére vonatkozó új elõírások
miatt körülbelül egy forgalmi sávot vett volna
el a legszûkebb részén, nem is beszélve a
magasabb koronaszintrõl. A magasított földgáton kívül még a betongát lehetõsége
kínálkozott, de ez nyilván nem volt valódi
alternatíva. A mobilfal mellett szól, hogy csak
szükség esetén takarja el a Dunát, így ismét
élõ kapcsolata lehet majd a városnak a folyóval. Az új résfaltól az úttestig egy körülbelül
4 méteres sétány lesz kialakítva. A kiviteli
tervekben kerül majd meghatározásra a
burkolata.
A mobilfal kivitelezési és fenntartási költségei nem magasabbak a többi védekezési
mód költségeinél, ezek a rendszerek megbízhatóan mûködnek a világ számos pontján.
A karbantartás költsége olcsóbb a földgátnál,
nem jellemzõ a rendszerekre a sok meghibásodási lehetõség, a tárolása pedig nem kerül
semmibe, ugyanis pályázati forrásból készül
a tároló-csarnok önkormányzati területen. A
tévhittel ellentétben a csarnokot nem kell klimatizálni, mivel a mobilgát elemeit alapvetõen kültéri használatra tervezik. A mobil
elemek biztonságával kapcsolatos kérdésekre
megnyugtató választ tudunk adni, hiszen a
tároló csarnok 24 órás kamerás felügyelettel
látják majd el, és a mobilgát külsõ helyszínén
is van kamerás védelem, illetve árvíz idején
fokozott õrzésük biztosított.
Az alkatrészek mind típustermékek, melyek
szükség esetén Magyarországon is legyárthatók, mivel gyártási jogot szereztünk rá,
amennyiben a gyártó cég nem tudna szállítani megfelelõ elemeket. A mobilgát elemei
egyébként tartósak, pótolni csak a fizikailag

sérült elemeket kell, de ez a 10%-os tartalékkészletrõl megoldható, valamint 10 évig
a gyártó cég feladata lesz.
A mobilrendszer kivitelezésére az IBS GmbHval kötöttük meg a szerzõdést, amely ebben a
körben az egyik meghatározó résztvevõje az
európai piacnak. A mobilgát eddig mindenhol
jól vizsgázott, tanúsítványa szerint ellenáll a
jeges árnak is, ami egyébként csak rendkívüli
esetben fordulhat elõ Szentendrén a mobilgát
magasságában. A világ számos pontján
épített már mobil árvízvédelmi falat a gyõztes
cég. A földmû megerõsítésére pedig a Szentendrei Vízépítõ Konzorcium, a Kész Kft. és a
Swietelsky-Kötiviép Konzorcium adott ajánlatot, amelyek szintén nagy tapasztalattal és
referenciával rendelkeznek az ilyen típusú
kivitelezésben.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot,
hogy a földgát kivitelezési közbeszerzési
eljárás lezárásaként a szerzõdéskötés várható
legkorábbi idõpontja április 16., az eljárási
eseményektõl függõen pedig a legkésõbbi
május 14. Ezután kezdõdhetnek meg a
munkálatok, amelynek pontos és részletes
ütemezésérõl természetesen mindenki tájékozódhat az újságból, illetve a szórólapokból.

Kérdéseit Ön is felteheti
e-mailen
az info@szentendreezerev.hu
címen.

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

XXVI. ÉVFOLYAM 07. SZÁM  2012. ÁPRILIS 6.  SzeVi

5

VÁROS

Városi Gyermeknap 2012.
Hagyományainkhoz híven ismét megrendezzük a városi
gyereknapot május 18-19-én, idén az Izbégi Általános Iskola
lesz a szervezõ.
I.
Az elsõ nap kerül megválasztásra a szokásokhoz híven a város
diákpolgármestere.
A diákpolgármester jelölt 4–8. évfolyamos tanuló lehet, aki saját
iskolája jelöltjeként, ott már kampányt folytatott, programját – mely
kitér a kultúra, egészségügy, oktatás, és más közérdekû területek
kérdéseire is – ismertette tanulótársaival, és ennek alapján többségi
szavazással választották az iskola diákpolgármester jelöltjének.
A polgármester jelöltektõl elõre, április 26-án 15 óráig várjuk az írásban (lehetõleg elektronikus formában) a polgármesteri hivatal
titkárságára (titkarsag@ph.szentendre.hu) benyújtott programjukat,
fényképet és rövid önéletrajzot, melyek megjelennek a Szentendre és
Vidéke címû újságban is. A jelöltek a választás helyszínén, május 18án 13 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében szóbeli megmérettetésen adhatnak számot tudásukról, rátermettségükrõl, majd az
iskolák küldöttei titkos szavazással választják meg a legjobbat. A
megválasztott diákpolgármester képviseli a várost a gyermeknapi rendezvényeken.
II.
Ebben az évben is meghirdetjük minden városi iskolás számára a
gyereknaphoz kapcsolódó rajzversenyt, melynek témája: „Szentendre
szerb emlékei…”.
A városba – mai ismereteink szerint – már a XIV. század végén
érkeztek a török csapatok dúlta területekrõl szerb menekültek, akiket a
XV. században újabb betelepülõk követtek. Ekkor terjedt el a rác elnevezés, amely Szerbia latin nevébõl (Rascia) ered. A török megszállás
során a város szinte teljesen elnéptelenedett, és majd csak a törökök
végleges kiûzését követõen érkezett a teljesen elpusztult, kihalt városba több száz szerb telepes, és a következõ évszázadban Szentendre –
lakói, a kereskedõk, szõlõmûvesek, az iparosok áldozatos munkája
következtében – virágkorát élte. Szentendre arculatát a mai napig meghatározó templomok is ebben az idõben épültek, úgy, hogy az azonos
faluból érkezettek egy helyre költöztek, elkülönültek a más falvakból
származóktól, és külön-külön építettek maguknak templomokat is.
A rajzpályázatban az õ életüket, lakhelyüket, templomaikat, a város
életének eseményeit, népszokásaikat, esetleg zenéjüket kell megjeleníteni. Olyan alkotásokat várunk, amelyek tükrözik azokat az
értékeket, amelyekkel gazdagították Szentendrét.
A képek bármilyen technikával készülhetnek, méretük azonban legfeljebb 40x60 cm-es lehet. A diákok saját iskolájukban adhatják le
elkészült mûveiket, melyeket egyben, elõzsûrizve és felkasírozva adják
majd le az iskolák május 4-ig az Izbégi Általános Iskolába.
A gyermeknap részletes programja májusban lesz megnézhetõ az
iskolák hirdetõtábláin és a város honlapján. Szeretnénk, ha minél
többen részt vennének a most meghirdetett versenyeken és a gyermeknap programjain.

Idén is volt ROT
Somogyi Péter agykutató kihirdette az idei
Ramón y Cajal díj
gyõzteseit a Móricz
Zsigmond Gimnázium
reálnapján.
(Bõvebben a következõ
lapszámunkban.)
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Angol továbbképzés
Az Izbégi Általános Iskola ez alkalommal is megszervezi - immár
hagyományosnak tekinthetõ - angol továbbképzését kistérségi
iskolák számára.
Az elõadás témái:
1. Az MM Publications Kiadó tankönyveinek megfelelõsége az új
NAT által támasztott szempontoknak, és követelményeknek, a
Smart Junior és Get to the Top kiadványokon keresztül bemutatva.
(Élõ idegen nyelv, alapelvek és célok az új NAT-ban: • kommunikatív kompetencia fejlesztése • a nevelés és tantárgy-integrációs
lehetõségek kihasználása a nyelvtanítás tartalmának rugalmas
keretein belül • az IKT alkalmazási képességének fejlesztése: a
nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai kor igényeinek és szükségleteinek megfelelõen, a kommunikációs és információs technológiák használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az
autonóm nyelvtanulóvá válást • a nyelvtanulási stratégiák
kialakítása)
2. A magyar és a brit oktatási rendszer összehasonlítása: különbségek és hasonlóságok (Rábai Marianna – a Comenius program
során angliai tapasztalatainak beszámolója)
Programunkra szívesen látunk minden érdeklõdõt április19-én,
csütörtökön 14 órakor az iskola C épületében.
A szervezõk nevében:
Majnekné Horváth Katalin az Izbégi Általános Iskola részérõl
Ferencz Ádám az MM Publications képviseletében

Rendelõavató

A

szalagátvágások ideje volt a városban
március utolsó hétvégéje. A MûvészetMalom megújult épületegyüttese
mellett átadásra került a Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézet új megszépült épülete is
korszerû mûszerekkel és berendezésekkel. A
rendelések ugyan már jó ideje ebben a korszerû, új épületben zajlanak, hivatalosan
azonban csak most bocsátották a lakosság
rendelkezésére.
A „Szentendre 1000év+” programon belül,
közel három éven át, európai uniós támogatással valósult meg ez a projekt. „A
beruházás eredményeképpen az intézmény a
modern kor digitális vívmányainak felhasználásával, eszközeinek korszerûsítésével
és bõvítésével, új szakrendelésekkel teszi
gyorsabbá és színvonalasabbá az egészségügyi ellátást. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az orvosoknak, minden itt dolgozónak,
valamint a betegeknek az építkezések alatt
tanusított türelemért és együttmûködésért” –
mondta köszöntõjében dr. Dietz Ferenc polgármester.

Az 1600 négyzetméter új épületrésszel bõvült
rendelõintézet nemcsak a szentendreiek,
hanem a kistérség közel 100 000 lakosának
egészségügyi ellátását is biztosítja. Az 1,6
milliárd forintos fejlesztés eredményeképpen
Magyarország egyik legmodernebb egészségügyi létesítménye jött létre. A most már 2000
négyzetméteres, a legkorszerûbb mûszerekkel
felszerelt intézményben az eddigi szakrendelések mellett 16 új létesült. A Szentendrei
Szakorvosi Rendelõintézet nappali kórházként
is mûködni fog az egynapos sebészet bevezetése révén.
Dr. Pázmány Annamária, az intézmény
vezetõje megnyitó beszédében aláhúzta azt a
tényt, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben
létrejöhetett egy ilyen színvonalú intézmény.
Ez a példa – vélte – szembe mehet az egészségügy összeomlásának rémképével, az új
szakrendelések létesítése pedig az orvosok
elvándorlásával. S nemcsak az épület 21.
századi mivolta, hanem a benne dolgozók
szakmai színvonala és áldozatvállalása is
hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény szakmai teljesítményével három minõsítést is
kiérdemelt. A fõorvos asszony köszönetet
mondott munkatársainak az elmúlt, költözésekkel nehezített idõszak munkájáért és

Idén is meglehetõsen sokan gyûltünk össze a
Víz világnapja alkalmából, hogy szemétmentessé varázsoljuk a Bükkös patak partját
és medrét. Mostanában inkább a zöld hulladék és nem a kommunális szemét jelenti a
gondot. A kommunális szemét most sem lett
volna ekkora a patak mentén, ha nem tombolt
volna az elõzõ napokban a nagy erejû szél,
ami sok szemetet hozott ide a patakvölgybe.
Lelkes civilek, gyerekek, lakók, ez utóbbiból
egyre kevesebb, érezték szívügyüknek a
pataktakarítást. Mintegy nyolc konténert biztosított számunkra a VSZ Zrt., ezen kívül
kesztyûket, zsákokat a szemétszedéshez.
Az Izbégi Általános Iskola és a Bárczi Gusztáv
Általános Iskola diákjai és nevelõi most is
lelkesen szánták rá a szombat délelõttjüket
környezetük szépítésére. A gyerekek mellett
köszönet illeti meg a két intézmény nevelõit,
akik elhozták, kísérték diákjaikat: Benzsay
Réka, Novákné Tóth Krisztina, Baranyai
Szilvia, Pluhár Viktória tanárnõket. Nagy
köszönet illeti Benkó Ágnest, Szebeni Lajost
és Idát, Lõvey Arankát, õk azok, akik évek óta
rendíthetetlenül védik a patakot, szinte minden takarításnál ott szorgoskodnak. Szerencsére mindig vannak új résztvevõk: anyukák, apukák, civilek, kicsik és nagyok. Köszönet minden résztvevõnek, szeretném
kiemelni Szilágyi Laci lelkes segítségét, a
Pálinkás családot, a Hegedûs-Pékó és az Aba
családot, és köszönet Gyürk András európai
parlamenti képviselõnek és családjának is,
hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt, és munkájukkal példát mutattak.

fotó  KRIZBAI GERGELY

Tavaszi Bükkös-takarítás

fotó  RAPPAI ZSUZSA
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Dr. Pázmány Annamária átadja a megújult SZEI-t

kitartásáért, a betegeknek pedig a türelmükért. Az ünnepélyes átadás gesztusával, a
szalag átvágásával, a rendelõintézet immáron
hivatalosan is a miénk lett.
RAPPAI ZSUZSA

hetõség volt a kézmûveskedésre, húsvéti
kopogtatókat készíthettünk.
Köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak: VSZ Zrt.: Pálinkás Attila és Mandula
Gergõ, Tourinform Iroda: Huzella Ildikó,
DMRV Zrt. Jobbparti Igazgatóság: Szabó Imre
igazgató és Kertész Magdolna, Szilágyi pékség: Homó Attiláné, aki 120 gyönyörû pogácsát ajándékozott a pataktakarítóknak, nem
elõször már. Köszönjük Perneczky Sára fõkertész, a SZEVI és a TV Szentendre támogatását,
tudósítását. Köszönjük Hidegkuti Gergely,
Kádár Éva, Tolonics Gyula, Szenei Ferenc és
Aba Panni segítségét.
Ismét csodaszép, tiszta Bükkös-partot varázsolt ez a nagyszerû társaság a széles közönségnek, az itt élõknek csak annyi dolguk maradt, hogy vigyázzanak rá.
BÜKKÖS PARTIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET

Minden akciónál teszünk valamit a Szegedi
utcai játszótérért is, idén játékjavítás, graffitimentesítés és homokcsere történt, valamint a
félévente szükséges kerítésjavítás.
Köszönet Herczeg Zalán vállalkozónak, aki
szintén évek óta nyújt a patakpart szépítéséhez segítséget. A gyerekeknek a takarítás
után a Vujicsics Tihamér Zeneiskola fúvósai
Szilágyi István tanár úr vezetésével és a helyi
hagyományõrzõ óvónõkbõl alakult Fuszulyka
Mesejátszó kör nyújtott szórakozást, no meg a
megunhatatlan játszótéri játékok. Majnekné
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VÁROS

A 7. vk. új képviselõje: dr. Kõrösi Tibor
Kedves Szentendreiek, tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Szentendrei Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a március 25-i idõközi
helyi önkormányzati képviselõ-választás Szentendrén
sikeresen lezajlott.
A 7. sz. egyéni választókerületben
a választópolgárok négy jelölõ
szervezet (Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, a Jobbik
Magyarországért
Mozgalom,
Szentendrei Nemzeti-Konzervatív
Kör, a Magyar Szocialista Párt és
a Társaság az Élhetõ Szentendréért Egyesület) képviselõjelöltjére adhatták le szavazatukat.
A választókerület névjegyzékében
1956 fõ szerepelt, szavazóként
456 választópolgár jelent meg és
adta le szavazatát, ami a
választópolgárok 23,3%-át jelenti.
A leadott érvényes szavazatok
száma 452 db. A választópolgárok 212 érvényes szavazattal
dr. Kõrösi Tibort, a FIDESZKDNP jelöltjét választották meg
képviselõnek.
A képviselõ-jelöltekre leadott
szavazatok összesítése a következõk szerint alakult:
Érvényes
szavazat

%

56

12,28

212

46,49

111

24,34

73

16,01

1. Holló István
JOBBIK- SZNKK
2. Dr. Kõrösi Tibor
FIDESZ-KDNP
3. Ifj. Lator László
TESZ
4. Lontai Tamás
MSZP

Végezetül a Helyi Választási Iroda
szeretné megköszönni a szavazatszámláló bizottságok eredményes
munkáját, melyet a szavazás
napján végeztek. Bízunk abban,
hogy a jövõben is számíthatunk
munkájukra, és hasonló hatékonysággal tudunk majd együttmûködni a választások törvényes
lebonyolítása érdekében.
Tisztelettel:
DR.

MOLNÁR ILDIKÓ

Március 25-én a 7. számú egyéni választókörzetben idõközi önkormányzati
választásokra került sor Hidegkuti Gergely lemondása miatt. A választáson
résztvevõk a voksok közel 47%-val szavaztak bizalmat dr. Kõrösi Tibornak, a
Fidesz-KDNP jelöltjének.
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy töretlenül bíznak abban, hogy a szentendrei Fidesz-KDNP frakció ezekben a gazdasági nehézségekkel terhelt idõszakban
is a legjobb tudása szerint igyekszik irányítani a várost. Szentendre fejlõdésének
elõmozdításáért, az Önök és mindannyiunk lakóhelyének szebbé, élhetõbbé
tételéért dolgozunk. Szeretnénk ezen felül megköszönni a támogatást mindenDr. Kõrösi Tibor – Fidesz –
kinek, aki segítséget nyújtott és munkájával hozzájárult a választás sikeréhez,
Kereszténydemokrata Néppárt
hogy sikerült megismételni a 2010-es választási eredményt.
Az immár ismét 11 fõbõl álló Fidesz-KDNP frakció nevében ígérjük, hogy munkánkat ezentúl is a város
hírnevének öregbítése és Szentendre hosszú távú jövõjének biztosítása érdekében végezzük. Célunk a
lakosság bizalmának további erõsítése, valamint az, hogy a választáson is megnyilvánuló bizalmat a
közösség, az Önök érdekében végzett áldozatos munkával háláljuk meg. Köszönjük!
A

(Dr. Kõrösy tiborra készített interjúnkat következõ számunkban közöljük.)

A civil összefogás fontossága
Március 25-én a szavazásra jogosultak 23,3%-a adta le voksát a 7. számú
választókerületben. Ez meglehetõsen alacsony részvételi arány, bár az a tapasztalat, hogy általában nem is szoktak többen élni szavazati jogukkal az idõközi
választáson. Köszönjük szépen mindazoknak a lakosoknak a részvételt, akik
éltek demokratikus jogukkal, és szavaztak ezen a vasárnapon. Gratulálunk
dr. Kõrösi Tibornak, aki megnyerte a választást.
Külön köszönjük azoknak a szavazatát, akik a Társaság az Élhetõ Szentendréért
Egyesületnek és programunknak szavaztak bizalmat. Õk ez alkalommal 111-en
voltak (24,56%), ami a második hely megszerzéséhez volt elég. Természetesen
Ifj. Lator László – Társaság
nyerni szerettünk volna, de az eredményt elemezve mégsem érzünk csalódást.
az Élhetõ Szentendréért
2010 óta némileg módosultak a körzethatárok, de kb. ugyanebben a városrészben jelöltünk két éve 13 százalékot szerzett. Tehát az eltelt idõ alatt a TESZ meg tudta duplázni
szavazóinak számát, és majdnem annyi szavazatot szerzett, mint az MSZP és a Jobbik együttvéve.
Minek köszönheti civil szervezetünk ezt az eredményt? Az eltelt idõ alatt az egyesületünk ismertebbé vált,
programja sokak számára hiteles. Egyre többen látogatják a honlapunkat (www.tesz2000.hu), ahol
tájékozódhatnak - többek között - a testületi üléseken történtekrõl, valamint képviselõink álláspontjáról a
testületi döntéseket illetõen. Nyilván egyre többen veszik észre, hogy bennünket semmiféle pártkötõdés vagy
ideológiai megfontolás nem befolyásol a városi vagy városrészi ügyekkel kapcsolatban. Legyen szó a költségvetés helyrehozásáról, a beruházások takarékos megvalósításáról vagy a közlekedési problémák
orvoslásáról. Az is kiderülhetett az idõk folyamán, hogy nem kritizáljuk eleve a városvezetés kezdeményezéseit. Mi is az Egres úti óvoda felépítése mellett vagyunk, és örömünkre szolgál, ha ezúttal széleskörû
egyetértéssel, összefogással jöhet létre valami tényleg fontos dolog, a helybéliek örömére, a város gyarapodására. Azt viszont kezdettõl fogva hangsúlyoztuk, hogy a beruházásnak önkormányzati ingatlanon kell
megvalósulnia, és az önrész nem haladhatja meg a tervezett összeget. Szeretnénk növelni a városrészek
önállóságát, szeretnénk, hogy a városrészekre jellemzõ és illeszkedõ arculat alakuljon ki, szorgalmazzuk,
hogy a legtöbb helyen legyen a helybeliek számára használható közösségi tér.
Sokat jelentett a kampányban, hogy számos civil szervezet biztosított bennünket a támogatásáról. Hadd
álljon itt a nevük, hiszen nekik is köszönettel tartozunk: Pismány Barátainak Egyesülete, Szeresd
Szentendrét Egyesület, Izbégi Baráti Kör Egyesület, Castrum Egyesület, Élõ Táj Egyesület, Ózon
Szamárhegyi Környezet és Természetvédõ Egyesület, Lovasíjász Hagyományõrzõ Egyesület, Szentendrei
Civil Kontroll Egyesület, Szalamandra Egyesület, 11LET Ifjúsági Egyesület, Egészséges és Derûs
Gyermekekért Alapítvány, Európai Civil Koordinációs Egyesület, SZEFI-LSE, ART Unio Alapítvány.
A kampány során számomra nagy élmény volt a TESZ-en belüli együttmûködés. Akár a szórólapok megtervezésére, kiszórására gondolok, akár a választási plakátokkal kapcsolatos kreatív ötletekre, amelyek elütöttek a szokásos és szokványos megoldásoktól.
Összefoglalva: ez az idõközi választás tapasztalattal szolgált számunkra, és erõt ad a folytatáshoz, hogy a
választók 25 százaléka támogatja programunkat.

HVI vezetõje
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VÁROS
Új megoldások kellenek

PÁLYÁZAT

Elõször is szeretnék gratulálni dr. Kõrösi Tibornak, hogy megnyerte az idõközi
választást.
Azt gondolom, hogy nem lesz könnyû feladata, mert a 7. számú körzetben nagyon sok, a mai napig megoldatlan problémával kell szembesülnie. Ahogy mondani szokták: az ajtóm nyitva áll, és ha szükséges, a körzet és a város érdekében
bármikor egyeztethetünk a megoldások érdekében.
Az eredményekbõl látható volt, hogy kevés választó ment el szavazni, rendkívül
alacsony volt a részvételi arány, ami – legalábbis részben – az országos politikában történõ fejleményeknek tudható be, és jól tükrözi az emberek politikához
való hozzáállását, fásultságát, kiábrándultságát. Sokan várják már az új
Lontai Tamás – Magyar
megoldásokat, az új ötleteket és elképzeléseket a politikusoktól. Az MSZP-nek is
Szocialista Párt
sok teendõje van még helyi alapszervezeti szinten, de ahogyan az országos
szervezetben, nálunk is elindult a megújulás, átalakulás, az új politikai gondolatok és megoldások beintegrálása. Szükség is van erre, mert a mostani várospolitika nem folytatható tovább, hiszen az elmúlt évek alatt
a város a csõd közelébe sodródott a Fidesz vezetés alatt
Természetesen mi is a körzet megnyerésére számítottunk, de úgy gondolom, jónak értékelhetõ a 3. –
dobogós – hely, és ha a 2010-es választási eredményhez arányosítjuk a most kapott szavazatok számát,
akkor látható, hogy nõtt a támogatottság a körzetben az alacsony részvétel mellett is.
Szeretném megköszönni Holló Istvánnak, hogy megszervezte a lakossági fórumot és annak lebonyolítását.
Sajnálom, hogy csak mi ketten vettünk rajta részt mint képviselõ-jelöltek, én magam is kíváncsi lettem volna
a TESZ és a Fidesz körzetet érintõprogramjára és a város megmentésére irányuló elképzeléseikre.
Végül, de nem utolsósorban köszönöm a szimpatizánsoknak, hogy rám adták a szavazataikat, az aktivistáknak és az országgyûlési képviselõinknek pedig azt, hogy részt vettek és munkájukkal támogattak a kampányban.

Adjon az Isten Szebb Jövõt!
Az idõközi választás eredménye számomra az utolsó helyet hozta, melybõl a
következõ következtetéseket és megállapításokat vonom le. A szavazási hajlandóság, a részvételi arány viszonylag alacsony érdeklõdést mutatott. Ennek az
egyik oka, hogy a szavazásnak nem volt igazi tétje. A másik az emberek közönye a
politikával szemben. Ezen nem is lehet csodálkozni, mivel az elmúlt 15-20 év
közélet történései minden okot meg is adtak erre. Nem a választó a hibás, hanem a
„politikacsinálók”, akik addig éltek vissza az emberek bizalmával, amíg az
végérvényesen elveszett, belefásultak és nagy részüket nem érdekli már a közélet.
Úgy vannak vele, „Itt már minden egyre megy”, nem látják értelmét a szavazásnak.
Holló István – Jobbik
Akik mégis elmentek, azok elsõsorban érzelmi alapon a számukra kedves párt
Magyarországért Mozgalom,
mellett szavaztak. Úgy néz ki, hogy a Jobbikot nem túlságosan szeretik, vagy
Szentendrei Nemzetinem túlságosan ismerik, vagy esetleg félreismerik. Ennek elkerülése érdekében
Konzervatív Kör
lakossági fórumot kezdeményeztem, melyben tudtunk volna tisztázni bizonyos
választókerületet érintõ kérdéseket. Tudtunk volna, ha eljöttek volna. Három résztvevõ hiányzott a fórumról: a Fidesz képviselõje, a TESZ jelöltje és a választók. Tisztelet az MSZP jelöltjének és köszönet annak a
húsz választó polgárnak, akik mégiscsak eljöttek. Maga a fórum elég izgalmas volt, és még izgalmasabb lett
volna, ha dr. Kõrösi Tibor nem annyira visszafogott, hogy számot adjon rátermettségérõl és ifj. Lator László
nem annyira biztos a gyõzelmében, és szóba állt volna velünk. Mindkét távol maradónak az volt a problémája, hogy nem voltak elõre megbeszélt kérdések és a moderátor személyérõl nem egyeztettünk. A moderátorért vállaltam a felelõsséget, a téma egyeztetésétõl pedig borsózott a hátam, mert pont ez lett volna az a
dolog, ami megfosztja a közös beszélgetésünket az igazi céljától. Hogy a város lakói is informáltak legyenek
a történésekrõl, meghívtam a Szentendrei TV-t is, akik válaszra sem méltattak…
Mindenesetre nem gratulálok, de elfogadom dr. Kõrösi Tibor képviselõségét. Nem gratulálok, mert nem politikai harcban, nem érvek kereszttûzében nyert. Nem gratulálok, mert nem járta le a körzetét – ahol tán el is
tévedne –, nem gratulálok, mert nem koptatta a választókörzet kátyús útjait (melynek kijavításáért neki kellene majd kiállni), és nem beszélgetett választóival (akikért szintén neki kellene kiállni). Nem is beszélgethetett velük, mert nem is ismeri õket.
El kell ismerni Lator László jó szereplését, ügyesen manipulálták a civil, politikamentes SZADESZ
szárnyvonalat, ami egy LMP-s leképezésben teljesedik ki, és hirdeti magát, hogy egy civil szervezet nem politizál, de célja, bekerülni egy képviselõvel egy olyan testületbe, amely önkormányzati keretek között maga a
politika. Az MSZP-s jelölt eljött a meghívásomra és válaszolt a feltett kérdésekre, ezt köszönik neki a
választók és köszönöm neki én is. Egy idõközi választásnak mindig üzenet értéke van. Ennek az üzenete,
hogy a Fidesz a kétharmadával ne dõljön hátra túl nyugodtan, nincs biztonságban a visszarendezõdéssel
szemben, mert ha egy demokratikus koalíció egy mániákus Gyurcsány vagy egy szép szavú Bajnai
vezetésével összefogná az LMP-t, az MSZP-t és a SZADESZ egyéb mozaik szilánkjait, akkor az igazi veszélyt hordozna a jobboldalra és a polgári Magyarországra.
Végezetül tisztázni szeretném, hogy nem a vesztes keserûsége szól belõlem. Mivel egy jó pár házalapot kiástam már, azt biztosan megtanultam, hogy a legjobb az alapoknál kezdeni és alulról építkezni, le kell ásni
az eleven talajig, mert töltésre építkezni nem lehet.
Köszönöm az igen kis számú, de eltökélt választóim megtisztelõ voksait. Adjon az Isten Szebb Jövõt!

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
a tulajdonában lévõ
Ady E. u. 88, 4829 hrsz.-ú, 7146 m2
területû ingatlan értékesítésére.
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át
és a www.szentendre.hu (Ingatlan Portál)
oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a hivatal iktatójába
április 27-én, 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell
benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: (26) 503-377.
Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
a tulajdonát képezõ 2/3 és 2/5
hrsz.-ú, természetben Szentendre,
déli városkapunál (benzinkúttal
szemben),
a 11-es út mellett található, 8741
nm-es és 4966 nm-es nagyságú
ingatlanok értékesítésére.
Pályázat benyújtható a területek egy
részére is, de a megvásárolni kívánt terület
nagysága el kell érje a 2000 nm-es nagyságrendet.
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át
és a www.szentendre.hu (Ingatlan Portál)
oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a hivatal iktatójába
május 2-án, 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell
benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: (26) 503-377.
Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
a tulajdonát képezõ Ady Endre úton
található (jelenleg gazdaboltként
mûködõ) 4416/2 hrsz-ú, 1700 m2
alapterületû ingatlan és az ingatlanon fekvõ felépítmények
(4416/2/A, 4416/2/B)
értékesítésére.
Az ingatlan könnyen megközelíthetõ, mint
tömegközlekedéssel, mint autóval,
közvetlenül a fõút és a Spar mellett
helyezkedik el, a Pap-sziget közelében.
Részletes információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a
www.szentendre.hu (Ingatlan Portál)
oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a hivatal iktatójába
április 11. 09 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell
benyújtani. Telefon: 26/503-377
Szentendre Város Önkormányzata
nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi tulajdonában lévõ
ingatlan bérbevételére:
Szentendre, 927 hrsz-ú, természetben
Kossuth L. u. 30/B szám alatt található 32
m2 alapterületû helyiség.
A pályázati kiírást Szentendre Város internetes honlapján a www.szentendre.hu
lehet megtekinteni. További információt
személyesen a Vagyongazdálkodási
Csoportnál, telefonon a (26) 503-377 telefonszámon kaphatnak. A pályázat bontás
és licittárgyalás idõpontja: április 18.
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KULTÚRA

ADY ENDRE

Volt egy Jézus
Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.

Hamvas Béla: A gyõzõ
Száztizenöt évvel ezelõtt, március 23-án született Hamvas
Béla. Megemlékezésül elmélkedjünk el A gyõzõ címû rövid
esszéjén.

Õ mondta: fegyvert a fegyverrel
Gyõzni s legyõzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.
Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem voltak soha jók):
Most Krisztus-hitünket csúfolók.
Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.
Járj köztük, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nõnek a gazok
S kevesek az igaz igazok.
Úgy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szíved,
De én-szívem egészen tied.

Április 11.,
a költészet napja
A P'Art Moziban 15.30kor kezdõdik
Turi Bálint, a
Székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színház
mûvészének
elõadásában
az Ajtót nyitok címû összeállítás, melyben
József Attila, Dzsida Jenõ és Márai
Sándor mûvei elevenednek meg.

A NYITOTT KÖR EGYESÜLET
PROGRAMJA:
VERSKOMMANDÓ
A különlegesen képzett legényekbõl álló
alakulat alapvetõ feladata, hogy rajtaütésszerûen lepjék meg a város polgárait.
A nap folyamán bárhol, bármikor felbukkanhatnak. Küldetésük egyáltalán nem
titkos: a világviszonylatban is kimagasló
magyar költészet népszerûsítése.
Közremûködnek a Móricz Zsigmond
Gimnázium diákjai.
VERSRANDEVÚ – FLASH MOB
Öt órakor a Fõ térre várunk mindenkit, aki
csatlakozik a Verskommandó akciójához!
Ülünk és olvasunk. Ha fontos a vers ma légyott. Hozz magaddal még egy verskötetet! És aki nem akar a macskakõre
ülni, hozzon magával párnát, vagy kisszéket. Legyünk együtt, legyünk minél
többen!
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Ez a hársfa a Bakony egy völgyében nõ, ahol a völgy megszûkül és a déli oldalon tíztizenkét tonnás sziklák a hegyoldalból merednek elõ. A mag két
szikla közé esett. Amíg azt a
vastagságot, amit a kövek engedtek, elérte, csaknem akadálytalanul nõhetett. De nem tartott
soká. Akkor nekifeszült a köveknek és szétnyomta õket. Most
felülrõl rázuhant egy háznagyságú szikla és eltakarta. A
hárs kibújt alóla. Gyökereivel az
alsó kövekbe megkapaszkodott és
elkezdte a sziklát nyomni fölfelé.
Amelyik kõ útjában állt, azt
megrepesztette. Két helyen, közvetlenül a törzs mellett, asztalnagyságú tömbök zuhantak rá. A
fa rájuk borította kérgét, rájuk
ömlött, mint az élõ láva, és a két
tömböt egyszerûen megette. Az
alatta lévõ köveket szétmorzsolta
úgy, hogy gyökereivel átölelte
õket és szorította, mint az óriáskígyó, míg a kövek megfulladtak,
vagyis darabokra omlottak,
évekig tartó halálos szorításban
kinyomta belõlük az ellenállást.
Most a hársnak három derékvastagságú gyökere van. Az egyik
több kanyarulat után, amit a
sziklatömbök között tesz, egyenesen belefúródik a hegyoldalba. A
másik szétágazik negyven, vagy
ötven szálra, ötvenujjú rettentõ
marok, melynek fogásába belenyög a sziklagerinc. A harmadik
gyökér félig meztelen, mert a
kövek kigurultak alóla, s a víz a
földet kimosta, olyan ez a csupasz
gyökér, mint a felvágott hasból
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kiboruló belek tömege. És fölötte
három ember vastagságú, négyemeletes egyenes törzs rohan bele
a térbe, magával rántva ágainak
és leveleinek roppant tömegét, él
mint egy halhatatlan nevetés.
Jó lenne tudni, mit gondolt a hársfa önmagáról, amikor még mag
volt. Szabályos és arányos akart
lenni, mint minden fa, ideális fa,
mint minden lény, ideális lény. De
nem volt álmodó. Egy álmodót a
sziklák elnyomtak volna. Nem
volt hóbortos. Egy hóbortos türelmetlenségében már megszökött
volna. Megszökni annyi, mint a
sorsot megtagadni. A sorsot megtagadni annyi, mint gyengének
lenni. Gyengének lenni annyi,
mint legyõzetni.
Lehet látni ilyet, álmodó fákat,
amelyek behunyt szemmel gondolnak egy életre, ami nincsen sehol.
Zaklatott arcú fák, elsüllyedve a
titkolt elégtételekbe. Túl rossz
nekik az élet, nem mert rossz,
hanem mert könnyebb képzelõdni;
mintha belemarná magát sorsába, ahogy a ragadozó belemarkol
a húsba, ahogy a repkény sötét
ölelésében megfojtja azt, amibe
belekapaszkodott. Látni hóbortos
fákat, amelyek mint a bolondok
csavarják ágaikat, és ésszerûtlen
mozdulatokat meredeznek, idétlen
táncmozdulatokat tesznek, gúnyt
ûznek magukból, mert nincsenek
magukkal egy véleményen. Vannak patetikus fák. Vannak komorak, magányosak. Vannak
idióta fák, obszcén, perverz, buta
fák. Elvégre a fák arculata félre
nem érthetõ.

A koloskai hárs heroikus fa. Nem
szép. De az élet erejének nagyszerûsége: nincs ilyen se Homérosznál, se szoborban, sem a beethoveni zenében, sem Nietzsche
filozófiájában, sem a caesari sorsban. Ez a néma küzdelem, amit
egyedül küzdött százötven évig
itt, kedvezõtlen hegyoldalon,
rohamos erõk, marcangoló szél,
lezuhanó kövek között, óriási
tömbök alatt egy szûk völgytorokban. Meg kellett magát feszítenie, elvesztette minden formáját, meg kellett alkudnia, nem
volt szabad könyörületet ismernie, pillanatra sem, kegyetlen
nyugalommal, elõrelátással és
kitartással tudott csak szüntelenül nõni, s ma, mikor már
gyõzött, harcán már túl van, ráncosan, megviselve, megnyomorítva tud ilyen egészséggel nevetni,
nevetni. Mit tudnak még neki
mondani az életrõl ezek után,
amin õ nem nevet? Mivel fenyegethetik még? Mitõl félhet még?
Történhetik még vele valami,
aminél rettenetesebbet nem
gyõzött le és nem élt át? Mi az,
meghalni? Mi az, félni a haláltól?
Már nem fél. Soha egy pillanatig
sem volt boldog, de nevet azon,
aki ezért sajnálja. Nem ismeri, mi
a bõség. Nem tudja, csak álmából,
hogy mi a nyugalom. A béke idegen neki. A gazdagságról nem is
tudja, hogy van. Kényelem? Mi
az? Sovány, szikár, inas, megércesedett lény. Egy gonosztevõ
elvetemültségével és egy bölcs
körültekintésével. Ha ember lett
volna belõle, olyan életet élt
volna, mint Attila, vagy Dzsingisz
kán, de úgy evett volna, mint
Gargantua és olyanokat nevetett
volna mint Falstaff, és olyan nyugodtan ölt volna, mint Borgia. Ha
állat lett volna, meg lett volna
benne az oroszlán királyisága, a
tigris vérengzése, az óriáskígyó
ereje, az elefánt nyugalma, a
zerge izmossága és a sas biztonsága. Ha költõ lett volna, olyan
verseket írt volna, hogy meggyulladt volna a papiros. Ha zenét írt
volna, olyan lett volna, hogy a
hegyek táncoltak volna rá. Ha az
emberben ma lenne érzék aziránt,
ami fensõbbrendû, ennek a fának
papja lenne, fiatal karcsú fiú, aki
énekelne és áldozatot mutatna be
neki, fényes nyári reggeleken
megállna elõtte, meghajolna és
visszanevetne rá.
(Hamvas Béla: Fák, EDITIO M
Kiadó, Szentendre)

A világfa új élete

A

fotó  IFJ. PAYER LÁSZLÓ

fa egyetemes szimbólum, a növényi jelképek
közül a legösszetettebb jelentésû. A keresztény ikonográfiában a fa az Isten akaratából
való élet szimbóluma, az évszakok változásával az
élet és halál, a feltámadás jelképe. A megújulást, a
teremtést, a halhatatlanság vágyát hordozza magában. A fa a transzcendencia megtestesítõje:
összekötõ kapocs Ég és Föld, szellem és anyag
között. Mert az istenek a fában laknak.
Aki fával dolgozik, érzi annak lüktetését, tudja, hogy
a mozdulatlan anyag nem pusztán tárgy, ugyanúgy
a világegyetem része, mint egy madár vagy egy
ember, ugyanabban az örök körforgásban létezik. „A
szobor nem valamiféle filozófia leképezése, maga a
mû a filozófia” – vallja munkáiról Velekei József
Lajos szobrászmûvész, aki immáron tizennégy éve él
Szentendrén, Izbégen.

A mûvész bölcs békességben él környezetével, szeret
kinézni ablakán a közeli dombokra, az utakat bicikliháton rója, és azt sem nehezményezte, hogy megérkezve otthonába, épp ahhoz a jókora, kivágott
fatörzshöz támasztottam kerékpáromat, amelyben
ott rejtõzik következõ szobra.
Velekei sokoldalú mûvész, csodálatos dombormûve
díszíti a Kisoroszi Református Misszió gyülekezeti
termét. Emlékezetes kezdeményezése volt a Budai
Várban, a Szent Mihály kápolnában a Grál-kiállítás,
melyre szentendrei és budapesti mûvészek kaptak
meghívást. A kiállításhoz a Vincze Papírmerítõ Mûhelyben készült a nem mindennapi katalógus: az
óriás merített lapokon a kiállításon szereplõ alkotások nyomatai láthatóak. Különleges filozófiájú kiállítása a Skanzen Galériában 2007-ben nyílt. A Szent
Liget témaköre foglalkoztatta ekkor: a kiállított 7
faszobor az élet ciklikus körforgását szimbolizálta
kelta-angol-zsidó-magyar jelképeken keresztül.
A képzõmûvészeten kívül drámapedagógiai kalandozásba is fogott egy idõben. Kertész Kata Gyermekszínházának elõadásait segítette, illetve önálló

elõadásokat szervezett. Béjar és Markó Iván nyomdokaiban, klasszikus balettalapokra íródott táncelõadásokat alkotott. Hitvallása szerint a táncban
ugyanolyan mûalkotásokat lehet létrehozni, mint a
szobrászatban.
Arra a kérdésre, hogy mi szél fútta Szentendrére, egy
szóval válaszol: a véletlen. Valaha, Barcsay-tanítványként jól ismerte a várost és annak „mûvészekkel
telítettségét”, így nem is gondolt arra, hogy itt legyen
lakhelye. A fõváros XII. kerületébõl, a második emeletrõl azonban költöznie kellett munkái sûrûsödésével. A Szentendrei-szigeten néztek ki családjával
egy helyet, de tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt
nem tudták megvenni, pedig addigra már eladták a
budapesti lakást. Valahol lakni kellett, így egy barátjuk ajánlására nézték meg az izbégi házat. Az öreg
kõfaragó bácsi házába, ahol minden girbe-gurba, ahol
nincs egy egyenes fal, azonnal beleszerettek.
A „szentendreiség” az õ esetében kicsit mást jelent,
mint az ideszületett mûvészeknek, hiszen már érett
alkotóként érkezett, aki – szerénytelenség nélkül –
büszkén tekintett vissza addigi pályájára. „Barcsay
embersége, tisztessége, mûvészete és Vajda munkássága volt rám erõs hatással, ami sok kötõdést
hozott” – mondja a várossal kapcsolatban. „Ugyanez
Békéscsabán, Baján és Kecskeméten is lejátszódhatott
volna, csak oda kevésbé szeretnek kijárni az újságírók,
mint a Budapesttõl csak 20 kilométerrel távolabbi
Szentendrére” – jegyzi meg kicsit rezignáltan.
Szentendre határait már régen kinõtte, hiszen
Európában is nevet, rangot szerzett Világfa mûvével.
Az 1992-ben Gödöllõn felállított, az alapdombbal
együtt összesen16 méter magas alkotásra az Európa
Tanács elnökasszonya figyelt fel, akitõl meghívást
kapott Strasbourgba, és aki új Európa jelképként az
akkor épülõ Kisebbségi Palota elé képzelte el a
mûvet. A 1994-es választási küzdelmek közepette ez
az elképzelés ugyan „elvérzett”, de ugyanebben az
évben létrejött az Európa Tanács Székházában
Velekei Világfa-kiállítása.
Eredetileg Tolcsvay Béla zeneszerzõ és Koltai Gábor
rendezõ új rockoperájához készült el mint látványelem a Világfa makettje, de Fekete György
helyettes államtitkár, aki ma a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke, felkarolta az ötletet, és az alkotó
a monumentális változat elkészítésére kapott
felkérést Gémesi György gödöllõi polgármestertõl,
illetve a Szabadság Napja Alapítványtól.
A két méter törzsátmérõjû, mocsári tölgybõl faragott
óriási világfát a szabadság szimbólumaként állították fel a gödöllõi kastély Alsó-parkjában, 1992-ben.
A Magyar Szabadság Napját minden év júniusában
újraünneplik, mert 1991-ben ekkor hagyta el hazánkat az utolsó, „ideiglenesen állomásozó” szovjet
csapat. Egy pusztító nyári vihar azonban az eredeti
alkotást 2008 augusztusában helyreállíthatatlanná
tette.
Az elhalt szabadság-szimbólum 2010-ben újra
megszületett. A korábbi helyére Velekei József Lajos
új világfát faragott, a „számmisztika szerinti egyes
méret: a föntrõl lefelé ható, isteni erõ” alapján. Az
alapdomb 4 méter, rajta 2 méter a kõtalapzat, s ezen
áll a 7,85 méter magas Világfa. Részletei aprólékos
gonddal faragottak, megannyi szimbólummal mutatva az égbolt felé. S ez a szabadságszimbólum –
reméljük – erõsebb alapokon áll, mint elõdje.
SZÉLES NÓRA

fotó  SZÉLES NÓRA

KULTÚRA

Velekei József Lajos
szobrász, grafikusmûvész
Képzõmûvészeti tanulmányokat a
Dési-Huber körben folytatott,
Olaszországban járt tanulmányúton.
Több mint 30 önálló kiállítása volt, a
jelentõsebbek: Lachaert Galéria,
Hamme, Belgium, 1989 | Várszínház
Galéria, Budapest, 1991 | Európa
Tanács Székháza, Strasbourg, 1994 |
Vigadó Galéria, Budapest, 1998 |
Amerikai Klub, Budapest, 2002 |
Vigadó Galéria, Budapest, 2003 |
Vincze Galéria, Szent Mihály Kápolna,
Halászbástya, Budapest, 2004 |
Körmendi Galéria, Budapest, 2006 |
Skanzen Galéria, Szentendre, 2007 |
Arcis Galéria, Sárvár, 2008 | Gaál
Imre Galéria, Budapest, 2010 | Városi
Galéria, Kraliki, Csehország, 2011
Több mint 50 csoportos kiállítás
résztvevõje itthon és külföldön, a
jelentõsebbek: I. Print Biennále,
Maastricht, Hollandia, 1993 |
Salgótarjáni Rajzbiennále, 1988, 1990,
1992 | Szobrászaton innen és túl,
Mûcsarnok, Budapest, 2001 | Magyar
Szobrász Társaság éves kiállításai |
Országos Érembiennále, Sopron,
2003, 2005, 2007 | Emlékeink -1956,
Andrássy Kiállítóterem, Budapest,
Városháza, Wroclaw, 2006 | Az ÚT
1956-2006, Mûcsarnok, Budapest,
2006 | Kortárs Magyar Galéria,
Dunaszerdahely, 2007 | Vízivárosi
Galéria, Budapest, 2008 17 jelentõs
köztéri mûve (túlnyomó részt
faplasztikák): Grafikai pannó,
Házasságkötõ terem, Hajós, 1982 |
Prometheus, kõplasztika, Budapest,
1988 | Világfa, Gödöllõ, 1992 (elpusztult) | Corpus, Magyarlukafa, 1992 |
Corpus, Veszprém, 1993 |
Angyalkapu, Kisoroszi, 1993 |
Angyalkapu, Nagykörû, 1998 |
Angyal, Nagykörû, 1998 | Kerubok III., Nagykörû, 1999 | Életfa-Corpus,
Mûvésztelep, Lenti, 1999 | Mert mi
marad? Hejce, 2000 | Hatalom, Hejce,
2001| Tisza, Nagykörû, 2001 |
Örömhír, secco, Kisoroszi, Református
Misszió, 2005 | Illés Lajos síremlék,
Fiumei úti temetõ, Budapest, 2007 |
Angyal, Kozármisleny, 2008 | Világfa,
Gödöllõ, 2010
Díjak: Hajósi Önkormányzat Alkotói
díja, 1982 | Bács-Kiskun Megye
Nívódíja, 1984 | Magyar
Szabadságért emlékgyûrû, 2004 |
Kossuth Mítoszok Nívódíj, 2004 |
Arany Tüske-díj, 2008
Forrás: Mûvészeti ki kicsoda, 2011
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KULTÚRA

Húsvét a Skanzenben

Szabadtéri koncert

Légy jó mindhalálig

A téli nyitva tartás után március 31-tõl
már számtalan új programmal várja
vendégeit a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
Az évadot a Húsvét fesztivállal indítják

Április 9. és 15. között Szentendrére látogat a Vujicsics Tihamér Zeneiskola olasz
testvériskolájának
delegációjával
a
Miglianico Marching Show Band. Látványosan megkoreografált felvonulózenekari mûsorukat három alkalommal
adják elõ: április 11-én, szerdán 15 órakor a Fõ téren, április 12-én, csütörtökön 15 órakor a Skanzen fõbejáratánál,
április 14-én, szombaton 11 órakor a
Filmzene Koncerten a Barcsay Iskolában.

Április 20-án és 27-én, pénteken 13.30-kor
mutatják be a Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
színháztermében a Légy jó mindhalálig címû musicalt. A regény alapján készült musical adaptációt
1991-ben mutatták be Debrecenben Kocsák Tibor
zenéjével, Miklós Tibor szövegkönyvével, a prózai
jeleneteket Pinczés István írta.
A regényben, mely nem tekinthetõ egyszerûen ifjúsági regénynek, Móricz Zsigmond saját egyéniségét,
jellemét, múltját és hitét sûríti egy gyermek, Nyilas
Misi kollégiumi diák életébe, aki valójában maga az
író. Az azóta is töretlen sikernek örvendõ darab bemutatója igazi családi élményt ígér fiatalabb és idõsebb
nézõknek egyaránt.

április 8-án és 9-én, amelyre idén az
ország valamennyi szegletébõl érkeznek
mesterek, akiktõl bárki elsajátíthatja a
tojásdíszítés csínját-bínját, a gyermekeket
pedig lépten-nyomon elõadások, tojáslabirintus és a zsibongó parasztudvarban
tavaszi játékok várják. A konyhákban
készülnek a húsvéti ételek, asztalra kerül
a báránysült és a kókonya is, idén pedig
elõször sort kerítenek a birkatombolára,
aminek fõszereplõje az állattartó tanya
birkanyája lesz.

Koncert a Skanzenben
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.

Utazz
velünk
Dániába!
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete (SZNKE) pályázatot hirdet fiatalok
részére, akik szívesen képviselnék Szentendrét a European Peoples’ Festivalon
Dániában július 22-29 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
Jelentkezés: • bemutatkozó levél •
betöltött 18. életév • idegen nyelvismeret •
rendszeres részvétel az edzéseken •

Vujicsics-koncert
A Vujicsics zeneiskola olasz testvérintézményének ittléte alatt több programmal is meglepik õket, ezek közül az egyik
a Vujicsics Együttes koncertje lesz április
14-én, szombaton 19 órakor. A koncerten közremûködik: Eredics Gábor (harmonika, basszprimtambura, ének), Borbély Mihály (szaxofon, klarinét, tárogató,
furulya, brácstambura), Eredics Kálmán
(bõgõ, tarabuka), Eredics Áron (prímtambura, csellótambura, tarabuka), Brczán
Miroszláv (csellótambura, brácsatambura, bõgõ, ének), Szendrõdi Ferenc
(prímtambura, basszprímtambura, brácstambura), Vizeli Balázs (hegedû).
Helyszín: a zeneiskola.

„Az igazat mondd,
ne csak a valódit”
Április 19-én, csütörtökön 18 órakor
kezdõdik Eperjes Károly irodalmi estje a
Pomázi Mûvelõdési Házban (Huszár u.
3.), amelyen közremûködik Borbély Mihály tárogatón.
kiemelkedõ sportteljesítmény • a pályázó vállalja a fesztivállal járó kiutazási és egyéb költségeket.
Pályázatok benyújtásának
határideje: április 10.
Kulturális kategória: fényképezés, rajz
(festés)
Jelentkezés: • betöltött 18. életév • idegen
nyelvismeret • bemutatkozó levél és 5 db –
fotó beküldése vagy bemutatkozó levél és 2
db – rajz/festmény beküldése • a pályázó vállalja a fesztivállal járó kiutazási és egyéb költségeket.
Pályázatok benyújtásának
határideje: május 31.
A pályázatokat az epfdania@gmail.com,
szentendre.nke@gmail.com e-mail címekre
várjuk, további felvilágosítást is itt
kaphatnak.

TÖBBGENERÁCIÓS, CSALÁDOKNAK, VÁLLALKOZÁSOKNAK IS KIVÁLÓ!
Pomáz, Dolina dombon, a Németh László utcában panorámás, 736 nm-es,
parkosított kertben 10 éves, 340 nm-es, háromszintes, 7 szobás családi ház
korszerû fûtési rendszerrel, újszerû állapotban eladó. Irányár: 49,9 M Ft.
Tel. 06-309-773-588, 06-1-438-3827.
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Szereplõk
Nyilas Misi: Horváth Bence (Szent
András iskola, 5/A.,
a 2012-es Szentendrei Ki Mit Tud
ének-kategóriájának gyõztese); Pósalaky úr: Rékai Nándor; Törökné: Koffer Gizella;
Gyéres tanár úr: Boros Ádám; Doroghy Sanyika:
Szikra Dominik; Török János: Solti Ádám.
Gyerekek: Fekete Gergõ. Fekete Vivien, Horváth
Kristóf (Szent András iskola, 3/A., a 2012-es
Szentendrei Ki Mit Tud ének-kategóriájának gyõztese), Katona Niki, Pintér Laura, Szedlák Enikõ, Unger
Vanda. Zenei vezetõ: Halkovics Ágnes és Halkovics
Dóra; koreográfus és a rendezõ munkatársa: Müller
Zsófia, rendezõ: Szinovál Gyula.
Egyéni jegyek értékesítése: PMK porta (Pátriárka u.
7.). Egyéni és csoportos jegyvásárlás:
Horváth Anett, 06-30-527-0630
Ár: 2000 Ft, csoportos: 1500 Ft

KULTÚRA

Március 24-én délután rég nem látott
sokadalom vonult a Bogdányi utcában a
MûvészetMalom felé. A várva várt nagy
eseményre, az újjászületett épületegyüttes
felavatására igyekeztek mindannyian. Amely
ezentúl új, MûvészetMalom Modern és Kortárs
Mûvészeti Központ néven szerepel.
A 2010 augusztusa óta zárva levõ kiállítási
intézmény mára megszépülve, új szárnnyal,
kávézóval és múzeumshoppal kibõvülve várja
látogatóit.
Az elhagyott fûrészmalomban Deim Pál és barátai
látták meg egykoron egy jövõbeli kiállítóhely
lehetõségét. A 12 éve megnyitott, különös hangulatú, nagyszerû adottságú MûvészetMalom az eltelt
évek alatt az ország egyik rangos kiállítóhelyévé
vált. Az új szárny és a hiányzó infrastrukturális
létesítmények megépítésére a belváros rehabilitációs
programja, a Szentendre 1000év+ program keretében, egy európai uniós forrás adott lehetõséget. A
projekt összköltsége több mint egymilliárd forint
volt. A kiállítóhely a rekonstrukció során új épületszárnnyal, 220 négyzetméter kiállítótérrel, rendezvényteremmel és múzeumi shoppal bõvült. Az
immáron 700 négyzetméteres kiállítótérben idõszaki
kiállítások kerülnek majd megrendezésre. Az új és a
félkész szárny közé liftet építettek, s ezzel lehetõvé
vált az intézmény akadálymentes megközelítése.
A remények és tervek szerint a MûvészetMalom a
debreceni MODEM mellett az ország második modern mûvészeti központja lesz. Amelynek helye lesz
az európai mûvészeti köztudatban.
A megnyitón dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõ beszédében is ezt hangsúlyozta: „A Szentendre
1000év+ program egyik ékköve a MûvészetMalom,
amely mind a lakóknak, mind pedig a városba látogatóknak kedvelt, országosan is ismert kiállítóhelye.
Az intézmény hírnevét a PMMI-vel együttmûködve
szeretnénk a helyi mûvészek alkotásai, valamint
egyéb hazai és nemzetközi kiállítások révén öregbíteni”.
„Vannak, akik szerint egyre korszerûtlenebb a festészeten számon kérni a lokálpatriotizmust, de
Szentendre mûvészei a város erõterét akarták
egyetemessé növeszteni, megõrizve a helyi sajátságokat, egyben megidézve a friss nemzetközi áramlatokat is” – mondta megnyitó beszédében Réthelyi
Miklós nemzeti erõforrás miniszter.

fotó  RAPPAI ZSUZSA

Az újjászületett MûvészetMalom

Az intézmény szakmai irányítását a jövõben ellátó
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága képviseletében
Kálnoki-Gyöngyössy Márton igazgató köszöntõjében
kiemelte, hogy a MûvészetMalom Modern és Kortárs
Mûvészeti Központban ismét fõszerepet kapnak a
kortárs képzõmûvészek. „Azt vállaltuk, hogy megjelenítjük mindazt, amit Szentendre a kortárs és modern magyar képzõ- és iparmûvészetben képvisel, nem
fogunk elfeledkezni a gyökerekrõl, az alapító festõkrõl, Nagybánya örökségérõl, emellett kötelességünknek érezzük azt is, hogy mindezt egy
tágabb, nemzetközi kontextusban is elhelyezzük” –
jelentette ki.
A tervek szerint a MûvészetMalomban ebben az
évben nyolc nagy kiállítást – amelyek között hazai
és nemzetközi, köztük határon túli tárlatok is szerepelnek – rendeznek.
Az új épületrész A képpé formált város címû nagyszerû kiállítással mutatkozott be. A kiállítás kurátora, Tóth Antal a hazai közgyûjteményekben õrzött
szentendrei városképeket és látképeket gyûjtötte
egybe. A tárlat a 20. század elejétõl mutatja be a
szentendrei mûvészek e témában készült festményeit és grafikáit.
Volt valami felemelõ abban, ahogy a szentendreiek
birtokba vették ezt a megszépült, impozáns, de egyben meghitt épületegyüttest. Amely most már a 21.
század követelményeinek megfelelõen nyújt otthont
a képzõmûvészetnek. Méltó hely született a város
kulturális örökségének megõrzésére. A MûvészetMalom (mert valószínüleg továbbra is így marad
meg a köztudatban) Szentendre új kulturális
agórájává is válik – ahogy a megnyitót követõen a
megszépült udvaron beszélgetõ emberek látványa is
RAPPAI ZSUZSA
jelezte.

Jótékonysági koncert
a zeneiskola ütõ
tanszakának javára
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
ütõhangszeres tanszakán 6-18
éves gyerekek tanulnak különbözõ dobokon és ütõs dallamhangszereken. Egyénileg és
csoportosan is minden évben
szerepelnek országos
versenyeken, melyeken sorra
dobogós helyezéseket érnek el.
Minden évben részt vesznek
fesztiválokon, koncerteken,
kulturális eseményeken, már
most felkérésük van a 2012-es
Múzeumok Éjszakája rendezvényre.
Az ütõhangszerek népes
családjának minél több tagját
szeretné a zeneiskola a tanulókkal megismertetni. A vibrafonnak olyan speciális tulajdonságai is vannak, amelyek
más ütõhangszerrel nem
helyettesíthetõek. Régi álmuk
valósulna meg, ha
növendékeink ezen az
egyedülálló hangszínû
ütõhangszeren is fejleszthetnék
tudásukat. Ezért rendezték meg
március 10-én a Barcsay Jenõ
Általános Iskolában a
jótékonysági koncertet. Az ütõs
jótékonysági koncert nagyon
jól sikerült, elsõsorban a
hangulat miatt. A bevétel
sajnos meg sem közelíti a
hangszer árát (amely kb. 1,5
millióba kerül), így több megmozdulásra is készülnek még,
ahol továbbra is várják az
adományokat a zeneiskola
alapítványának. Júniusban
Leányfalun, majd a Múzeumok
Éjszakáján, Visegrádon lépnek
fel, és nyári hétvégéken a Fõ
téren utcazenéléssel is megpróbálkoznak.
POLNAI GÁBOR

A megnyitó megtekinthetõ a
http://www.youtube.com/watch?v=v5XQV-yaEOc oldalon.
KÉRLEK SEGÍTS, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK…
1% adó = 1% esély = 1 kutya élete
Napjainkban olyan sokan szorulnak segítségre, tudjuk nehéz választani. De a Szentendrei
ÁRVÁCSKA Állatmenhely mûködtetéséhez nekünk ugyanúgy továbbra is szükségünk van
a civil lakosság nagylelkû támogatására.
Meggyõzõdhet róla, hogy az Öntõl kapott pénzügyi támogatást állatmentésre, gazdakeresésre, a menhely kutya/cica lakóinak jobb ellátására, állatvédelmi oktatásra, a helyi
kóborállat probléma enyhítésére használjuk fel.
Hálás köszönettel: Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédõ Egyesület Kkht., www.arvacska.hu
Adószám: 18675359-1-13

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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Szentendrei Tavaszi Fesztivál – vastaps
Véget ért a Tavaszi Fesztivál mintegy két hétig tartó rendezvénysorozata. Összeállításunkban az utolsó hét sikereit idézzük
fel röviden.

Kedves Szentendreiek,
Vendégeink!
Véget ért a Szentendrei Tavaszi
Fesztivál. Ezúton szeretnénk
megköszönni mindenkinek a
rendezvénysorozaton való
részvételt, a nézõi tapsot, a fellépõknek pedig, hogy jelenlétükkel emelték az immár
szentendrei hagyománnyá vált
eseménysorozat fényét. Úgy
gondolom, rengeteg élménnyel
gazdagodtunk a fesztivál idején, és szívbõl remélem, hogy
kellemes idõtöltést, felejthetetlen emlékeket szereztünk
kedves mindannyiuknak.
A következõ állomás a nyár, a
pihenés az önfeledt kikapcsolódás. Ígérjük, a tõlünk
megszokott színvonalon,
gazdag programkínálattal
igyekszünk majd segíteni
az egész éves fáradalmak
kipihenését, és a városunkba
látogató érdeklõdõk számát
növelni.

Vasárnap este a Pest Megyei Könyvtár színháztermében adott koncertet Wolf Kati. Az X-Faktor és az
Eurovíziós Dalfesztivál révén immáron országosan és
Európa-szerte ismert és népszerû énekesnõ elõször
koncertezett „hazai pályán”. A város szülötte, Wolf
Péter zeneszerzõ lánya, aki kisgyerekként a Vuk rajzfilm dalával lett ismertté, ugyan énekelt már
Szentendrén, de önállóan, zenekari kísérettel csak
most lépett fel. A koncert személyes hangvétele is azt
az örömöt sugallta, amit a rég nem látott ismerõsök,
barátok körében adott koncert jelentett. Wolf Kati az
egyes számok között beszélt közönségéhez, mesélt
életérõl, családjáról, sikereirõl.
Évek óta tudni, hogy Kati kivételes zenei tehetséggel,
gyönyörû hanggal rendelkezik. A tavalyi év sikerszériája sztárrá tette õt. A csillogás, a külsõségek
ellenére megmaradt közvetlensége, kedvessége és
humora pedig változatlan. Nagyszerûen elõadott
dalaival a szentendrei közönséget is elvarázsolta a
Tavaszi Fesztivál záróestéjén.

fotó  SZÉLES NÓRA

Gyógyír északi szélre
Egyre jobban elmagányosodik életünk. Egyre
több idõt töltünk számítógépünk mellett –
nemcsak sokasodó munkánkkal, hanem elektronikus levelezésünk vagy a különbözõ
közösségi portálok látogatása miatt. Valóságos kapcsolatok helyett egyre inkább virtuális világban élünk. E-mailen, Facebookon
létezõ, személyes találkozások nélküli barátságok, szerelmek szövõdnek, bonyolódnak
életünkben. Idõ hiányában – mondjuk.
Kényelembõl vagy önbizalom hiányából, akár
gyávaságból?
Daniel Glattauer osztrák író nagysikerû
regénye, a Gyógyír északi szélre ezt az
aktuális problémát boncolgatja. A mû alapján
dramatizált, e-mail formában megírt színdarab egy olyan szerelem történetét mutatja
be, amely soha nem jut el a megvalósulásig.
Egy véletlenül kezdõdõ levelezés – a Like magazin elõfizetésének lemondásakor Emmi
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IMF és ökonometria – dalban

Meglepõ, de elvileg megzenésítésre alkalmatlan
fogalmakat is képes volt dalba önteni GYL, azaz
György László gitáros-énekes-zeneszerzõ március
23-i fellépésén a P’Art Moziban. A könnyed-franciásan ejtendõ mûvésznév („Zsil”) mögött különleges
egyéniség rejtõzik. A Tavaszi Fesztivál fiatal vendége
„civilben” a Mûegyetem tanára, s ez az elõadáson is
érzõdött. GYL nemcsak olyan népszerû szerzõk
mûveit idézte fel, mint Eric Clapton, Michael Bublé
vagy Britney Spears, de aktualizálta Eddy Grant híres
számának refrénjét is „Gimme Hope IMF”-re. Némi
RAPPAI ZS. agytornára is késztette a közönséget, amikor az Internacionálét szõtte egybe Márai idézetekkel. Aki kitalálta, melyik kitõl való, jutalmat kapott. A meglepetést tovább tudta fokozni, hiszen Consuelo Velazquez
örökbecsû Besame, besame mucho kezdetû dalát is
felülmúlta: gitárjából, torkából szerelmes sóhaj röppent fel, melynek tárgya az ökonometria volt!
Kedves személyiségét jól tükrözi az a gesztus, ahogy
az elsõ sorban ülõ, ismerõs Éva nénitõl elnézést kért,
amiért a gitárjáról visszatükrözõdõ reflektorfény
megzavarta a zenehallgatásban.
GYL teltházas elõadása a hit, a líra, a szerelem, a
humor tökéletesen kiegyensúlyozott ötvözetével
szórakoztatott bennünket, amit õszinte örömmel
SZÉLES N.
köszönünk.

KOLTI HELGA
a Szentendrei Kulturális Központ
igazgatója

fotó  SZÉLES NÓRA

Wolf Kati koncertje

Rothner félreüt egy betût, s a levelet Leo Leike
kapja – során a két ember egyre közelebb kerül
egymáshoz. A szerelemmé növõ kapcsolatban
az egyre sûrûbben váltott leveleken keresztül
mindketten megélik a boldogságot és a
gyötrelmet egyaránt.
„Írjon nekem, Emmi, az írás olyan, mint a
csók, csak ajkak nélkül. Az írás annyi, mint
csókolni, de ésszel” – kérleli Leo Emmit. A
találkozást azonban nem merik vállalni,
hiszen akkor az egymásról felépített kép, a
szép álom talán szertefoszlik. Meddig lehet ezt
büntetlenül játszani? Kiállják-e az érzéseik a
személyes találkozás próbáját? És ha igen,
hogyan tovább? Mi az erõsebb: a vágy a másik
megismerésére vagy a félelem annak valós
voltától? Az északi, hideg szél – a magány –
ellen létezik-e gyógyír? Mennyire lehet
magányos valaki egy látszólag jó házasságban?
Emmi és Leo szerelmi történetét a két remek
színész – Fullajtár Andrea és Õze Áron –
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nagyszerû, eszköztelen elõadásában szünet
nélkül, közel két órán át lélegzetvisszafojtva
követtük.
A szemek sarkában összegyûlt könnycseppek
letörlése után hosszan tartó vastapssal
köszöntük meg ezt a hibátlan elõadást.
RAPPAI

KULTÚRA

Misztériumjáték

Tehetséges tanoncok
a Borbély Mûhelybõl

fotó  SZÉLES NÓRA

Borbély Mihály múlt kedd esti jazz-klubja a DMH
Barlangjában a megszokottnál is melegebb hangulatban telt. Az elsõ hangok megszólalása elõtt a
Kulturális Központ dolgozói, Kurdics Vali programszervezõ és Herczeg Ábris hangtechnikus köszöntötték a muzsikust abból az alkalomból, hogy a napokban a legrangosabb zenei elismerést, a Liszt-díjat
nyerte el. „Az ember a kitüntetéstõl egy fokkal sem
lesz jobb muzsikus” – nyilatkozta valahol a tõle
megszokott derûs iróniával a kitûnõ zenész, és most
is a szokott szerénységgel „tudta le” a ráirányuló
ünneplést. Sietve tette hangszerei mellé az ajándékpezsgõt, mert fontosabb dolga akadt: játszani a
közönségének zenésztársaival, Szabó Dániellel,
Horváth Balázzsal és Baló Istvánnal.

A valamilyen oknál fogva a 80-as évek elrettentõ
ízlésû (vagy inkább -hiányú) retro-terítõivel leborított asztalkák mögött ezúttal sok fiatal arcot lehetett
látni a közönségben. A Borbély Mûhely vendégei
ugyanis fiatal jazz-tanítványok voltak. Valamennyien a pomázi Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola
jazz tanszakán „fertõzõdtek“ meg ezzel a zenével,
ahogy Borbély Mihály fogalmazott. A „fertõzés”
azonban már jóval korábban kezdõdött, hiszen a fel-

fotó  SZÉLES NÓRA

Április 3., Szentendre. Két fontos hír egy
estén: a Liszt-díjas Borbély Mihályt köszöntötték. A jazz-klubban bemutatkozott az
Armand v. Quartet formáció.

lépõ Armand v. Quartet több tagja már évek óta a
Borbély jazz-klub törzsközönségébe tartozik. Ezt a
„betegség”-et reméljük, soha nem heverik ki, és
egyre lázasabban gyakorolnak majd. A quaret tagjainak többsége korábban leginkább különbözõ rock
együttesekben bontogatták szárnyaikat, Neuschl
Armand például a Roxon zenekar frontembere volt
már tizenkét évesen.
A vendég quartet egybõl egy Herbie Hancock számmal indított, s a közönség tagjai elégedetten bólintottak egymásnak. A zenekar vezetõje, Neuschl
Armand gitár- és zongoratudását egyaránt megcsillogtatta, ugyanígy kitûnõ szaxofonjátékkal bizonyította tehetségét Szatmári Kristóf. Remek alapot
pengetett Grõber Máté, a basszusgitáros, és Gergely
Simon ritmusfelelõs virtuozitása is megmutatkozott
a dobok mögött. (Talán nem baj, ha bulvárhírekhez
méltóan eláruljuk: a dobos fiú édesapja Gergely
Róbert színész, aki szintén a közönség között ült.)
Sarkadi Szabó Emese közremûködésével elhangzott
az idei városi Ki mit tud? gyõztes dala is az esten.
Az Armand v. Quartet tagjai között van, aki még
egyelõre a gimnázium padjait koptatja, de lám, mint
zenészek, ezen a napon már érettségi vizsgát tettek:
a legnagyobb természetességgel léptek fel közösen a
Borbély Mûhely fantasztikus zenészeivel. Szép pillanat volt, amikor a fiatal dobos a dal közben adta
vissza a stafétát Baló Istvánnak, úgy, hogy az ütem
eközben sem szakadt meg. Ugyanígy fog továbbperegni a ritmus a tanítványokkal, hiszen láttuk,
van utánpótlás, méghozzá igéretes!
SZÉLES NÓRA

Most a Buday!
„Buday Péter kalandos utazásai” lehetne a címe
annak a mozgalmas fõzõmûsornak, amelynek egyik
állomásaként Szentendrére is látogatott a „szakácsok szakácsa”. Ugyan nem fára mászott, vagy
tojást patkolt, hanem belekóstolt a hamisítatlan
szentendrei kreativitásba.
A Szamos Marcipánmûhelyben marcipánt formázott,
ellátogatott a régi rádiók múzeumába, majd fõzött.
A Dunaparti Mûvelõdési Házban, a kézmûves
„Bütyköldében” tavaszi kreációkat készített (apropó,
legközelebb május 5-én, szombaton várjuk ismét a
bütykölni vágyókat), és fõzött; körülnézett a KOMP
mûvészeinek portékái között, aztán fõzött; végül
pedig a nemrég újra megnyílt MûvészetMalom
udvarán egy kis tárlatvezetés után – nem találják ki
– fõzött.

Vágó Piros és Buday Péter a DMH udvarán fõznek

Garantált gasztronómiai kalandban és nem mellesleg városunk adta esztétikai élményben lesz részük,
ha nyomon követik Buday Péter szentendrei látogatását április 21-én, szombaton 11.30-tól az M1
J. N.
mûsorán. Ne hagyják ki!

Barátsággal hívnak és várnak
mindenkit a húsvéti misztériumjáték elõadására a Kõhegyre, a Menedékházhoz
április 6-án, nagypénteken
délután 6 órára. Esõnap:
nincs, nem is volt, a történelem
pedig nem maradt el... A mûfaj:
kortárs ókori misztériumjáték.
A Golgota: Kõhegy, a Menedékház elõtti rét. Megközelítés:
gyalogosan, fölfelé a Hegyen.
Információ: Máté, Márk,
Lukács és János. Megjelenítik:
a Menedékház Barátai, dirigensek: Juhász Kristóf és
Schramkó Péter. Hogyan lehet
Jézus története, a szenvedõ
szolga története valójában az
örömhír elbeszélése?
Hogyan lehet születése története a halál közelében kibomló
életünk története? Ezzel a
paradoxonnal küszködünk és
ebbõl a paradoxonból merítünk. Misztérium ez, ami azonban valóságosan elbeszélhetõ.
A Történet újbóli és újbóli
mondása megjelenítheti azt,
aminek teljes belátása csak
végül adatik meg.

Tavaszi koncert
Szeretettel hívják a Ferences és
a Református Gimnázium
hagyományos tavaszi koncertjére a két gimnázium
egykori tanulóit, szülõket és a
két egyházi iskola törekvéseit
támogatókat április 14-én,
szombaton 18 órakor a
Ferences Gimnázium tornacsarnokába (Áprily tér).
Közremûködõk: a két gimnázium kórusa Varga Zsuzsanna és
Tardy Gergely vezényletével,
valamint Lachegyi Imre (blockflöte), Papp Dániel (hegedû),
Oláh Aino (csembaló), Szászvárosi Sándor (viola da gamba). Mûsor: Georg Philipp Telemann: Triószonáták (nemrég
megjelent CD-jük lemezbemutató koncertje). Kertész József a
zenemûvek között a húsvéthoz
és a feltámadáshoz kapcsolódó
rövid irodalmi részleteket ad
elõ. A koncert fõvédnöke dr.
Dietz Ferenc polgármester, védnökei Lukovits Milán atya és
dr. P. Tóth Béla református
lelkész. A koncert után
szeretetvendégség. Belépõdíj
nincs, önkéntes adományokat
köszönettel elfogadnak!
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KULTÚRA
Kiállítások

KIÁLLÍTÁS

Skanzen Galéria Sztaravodai út
ERDÉLY VIRÁGAI – FOTÓKIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ április 10-ig, hétvégenként
10-16-ig

Finta József Szentendrén
Finta József neve fogalom a kortárs magyar
építészetben – az elmúlt évtizedekben õ építette a
legtöbb nagy szállodát és irodaházat Budapesten.
Az ismert építész március 8-án Szentendrén tartott
elõadást a Rotary Club Szentendre meghívására. A

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.
A KÉPPÉ FORMÁLT VÁROS
A szentendrei festõk õstémái
Megtekinthetõ: május 20-ig
fotó  RAPPAI ZSUZSA

A MOTÍVUMTÓL A KÉPIG –
A MAGYAR MODERNIZMUS FESTÕI NYELVÉNEK KIALAKULÁSA
A kiállítás nyitva: június 17-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)
Április 21. szombat 16 óra
TEMPLOMÉPÍTÉSZETEM
Csete György Kossuth-díjas építész
elõadása
Szentendrei Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
Április 13. péntek 18 óra
A SZENT KORONA MISZTÉRIUMÁNAK IDÕSZERÛ KÉRDÉSEI
Kocsis István történész-író elõadása
Szentendre Szalon PMK, Szántó Piroskaterem, Pátriárka u. 7.
25 ÉV A PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
ÉLÉN
Biczák Péter elõadása

P'Art Mozi kistermét zsúfolásig megtöltötték az
érdeklõdõk. Egy kivételes személyiséget, nagyszerû
elõadót ismerhettek meg azok, akik ezen az esten
részt vettek. A neves vendég leült hallgatói elé, és
mesélt. Gyermekkoráról, a meghatározó erdélyi
élményekrõl, emlékekrõl, a Magyarországra mene-

Vasmunkák fotókon
bemutatva
Lehoczky János Ferenczy Noémidíjas kovács iparmûvész,
Szentendre Város Díszpolgára
Vasmunkák fotókon bemutatva
címû kiállítása április 10-én,
kedden 17.30-kor nyílik a
Városháza Polgármesteri
Galériájában.
A vendégeket köszönti dr. Dietz
Ferenc polgármester, a kiállítást
megnyitja Farkas Ádám szobrászmûvész.
A kiállítás megtekinthetõ április
30-ig, a hivatal ügyfélfogadási
idejében (hétfõn 13-17, szerdán
8-12 és 13-16, pénteken 8-12 óra
között).

külésrõl, az egyetemi évekrõl és az elõadásnak címet
adó, szeretett városról, Budapestrõl. Ahová számos
nagyszerû – tömegével, újszerû megoldásaival
gyakorta nagy vitát kiváltó – épületet tervezett. A
nem egész harmincévesen megálmodott Duna-parti
egykori Hotel Intercontinentalt (ma Hotel Mariott),
majd a Kongresszusi Központot, a Nemzetközi
Kereskedelmi Központot, a Bank centert, a Rendõrség Teve utcai székházát vagy a Kempinski szállót –
többek között.
Az est egyik legkedvesebb pillanatát az jelentette,
amikor Finta arról a protokoll-látogatásról mesélt,
amelyet Kádár János tett az új Intercontinental szállodában, ahol a vendéglátók kedvenc ételével, a
káposztáskockával – az építész „nemszeretem”
ételével – kívántak kedveskedni a fõtitkárnak. A
közönség nagy derültségére kiderült, hogy a teremben helyet foglaló Szikora Imre vendéglõs, aki ott
dolgozott a konyhában, fõzte ezt.
Szóba kerültek stílusok, irányzatok, Finta beszélt
panelról, meg posztmodernrõl, és arról a káoszról is,
amely a kortárs építészetet napjainkra eluralta.
Hallhattunk a tervek és a megvalósulás különbözõségérõl, a pénznek ebben játszott nagy szerepérõl.
Nem tudományos elõadás, hanem közvetlen, baráti
együttlét részesei lehettünk, amelyben Finta
kötetlenül beszélhetett házairól, terveirõl, Budapestrõl. Álmokról és lehetõségekrõl. Okosan, színesen, kedves humorral.
RAPPAI ZSUZSA

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

Doszkocs Zsuzsa
kiállítása
Április 1-jén nyílt kiállítás a
Corvin Mûvelõdési Házban (1165
Budapest, Hunyadvár u. 43/B.),
amelyen a korábban Szentendrén
élõ, jelenleg légzésbénult és
mozgássérült, izomgyengesége
miatt gépi lélegeztetést kapó
autodidakta festõmûvész három
mûvével szerepel.

Tavaszi játszóház

Viola da gamba est

Szeretettel meghívunk tavaszi játszóházunkba április 14-én, szombaton 10
órára a püspökmajori klubba, ahol meglepetés kézmûves foglalkozásokkal várunk
Benneteket! A belépés ingyenes!

Különleges koncertre, fantasztikus zenei élményre hívja fel a
zeneszeretõ közönség figyelmét a
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Kecskés Együttes: a részben
magyar származású, Bécsben élõ
Christoph Urbanetz és tanára,
Vittorio Ghielmi viola da gamba
estje lesz A deux violes esgales
címmel április 19-én,
csütörtökön 18 órakor a Magyar
Rádió Márványtermében. Jegyek
az interneten a jegymester.hu
oldalon, illetve a helyszínen
vásárolhatók.

Az összmûvészet
otthona…
...a Kárászy szalon, nyitva áll a
nagyközönség számára is Újlipótváros szívében. A Szalon egy pol-

gári otthonból lett átalakítva, s
mára a különleges kulturális, társasági életet kedvelõk találkozó
helye lett. Az estélyek háziasszonya Kárászy Szilvia zongoramûvész.
A Szalon programjairól a
www.karaszyszilvia.hu oldalon
lehet tájékozódni.

KULTÚRA

P'ART MOZI

év (2D)

Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

 április 15. vasárnap
15.30 RANGO (107’) kh:12 év
17.30 A LELEMÉNYES HUGÓ (126’) kh:12
év (2D)
19.45 NADER ÉS SIMIN - EGY ELVÁLÁS
TÖRTÉNETE (123’) kh:16 év

Jegyár hagyományos filmeknél: 800 Ft,
nyugdíjas, diák: 700 Ft
Jegyár digitális (2D) filmeknél: 900 Ft
nyugdíjas, diák: 800 Ft

MOZIMÛSOR
 április 6. péntek
16.15 HOPP (101’) kn.
18.00 MARTHA MARCY MAY MARLENE
(102’) kh:16 év
19.50 AZ AJTÓ (98’) kh:12 év
21.30 GUSZTÁV (75’) kn.
 április 7. szombat
15.00 TÜKRÖM,TÜKRÖM (106’) kh:12 év
(2D)
16.50 AZTÁN MINDENNEK VÉGE (112’)
kh.16 év
18.45 TITANIC 3D (194’) kh:12 év (2D)
 április 8. vasárnap
15.00 HOPP (101’) kn.
16.45 TÜKRÖM,TÜKRÖM (106’) kh:12 év
(2D)
18.35 TITANIC 3D (194’) kh:12 év (2D)

 április 9. hétfõ
HÚSVÉT HÉTFÕ, A MOZI ZÁRVA
TART
 április 10. kedd
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 ÚJ MESE
(70’) kn
18.10 TITANIC 3D (194’) kh:12 év (2D)
21.15 CSAK A SZÉL (86’) kh:16 év
 április 11. szerda
17.00 CSEH TAMÁS FILM (85’)
18.30 MARTHA MARCY MAY MARLENE
(102’) kh:16 év
20.15 TITANIC 3D (194’) kh:12 év (2D)

 április 12. csütörtök
17.00 GUSZTÁV (75’) kn
18.15 A VASLADY (105’) kh:12 év (2D)
20.00 UTÓDOK (115’) kh:16 év (2D)

 április 13. péntek
17.00 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN (94’) kh:12
év (2D)
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS – Lázár
Enikõvel
18.35 THE ARTIST - A NÉMAFILMES

 április 16. hétfõ
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 ÚJ MESE
(70’) kn
18.30 „…ÉS RÓLAM FELEDKEZZETEK EL”
(71’) – A MAGYAR LÉLEK ARCAI
SOROZAT
19.45 A LELEMÉNYES HUGÓ (126’) kh:12
év (2D)
21.55 GUSZTÁV (75’)
 április 17. kedd
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 ÚJ MESE
(70’) kn
18.20 ÓPIUM - EGY ELMEBETEG NÕ
NAPLÓJA (108’) kh:16 év –
LÉLEKMOZI SOROZAT
20.00 A SEGÍTSÉG (146’) kh:12 év (2D)
 április 18. szerda
17.30 A SEGÍTSÉG (146’) kh:12 év (2D)
20.00 A LELEMÉNYES HUGÓ (126’) kh:12
év (2D)
 április 19. csütörtök
17.00 AZ AJTÓ (98’) kh:12 év
18.40 AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE (79’) kh:12
év
19.00 HÖLGYSTAFÉTA: Vendégünk B.
Szabó Veronika építész
20.00 JOHN CARTER (132’) kh:12 év (2D)
 április 20. péntek
17.00 GUSZTÁV (75’)
17.30 KVARTETT – kiállítás megnyitó a
Regõs család munkáiból
18.30 BÚCSÚJÁRÓHELYEK:
MÁRIAPÓCS-KÁRPÁTALJA (70’) –
MUZSIKUSPORTRÉK
20.00 JOHN CARTER (132’) kh:12 év (2D)
 április 21. szombat
15.00 TÜKRÖM, TÜKRÖM (106’) kh:12 év
(2D)
17.00 MINDENKI SZERETI A BÁLNÁKAT
(107’) kn. (2D)
18.50 AZ AJTÓ (98’) kh:12 év
20.30 ÉLETREVALÓK (112’) kh:12 év (2D)
 április 22. vasárnap
15.00 TÜKRÖM, TÜKRÖM (106’) kh:12 év
17.00 KELLEMETLEN IGAZSÁG (100’)
kh.12 év
18.00 A FOGADÓ (102’) a M-IZ BT-vel
közös rendezvény
19.50 CSAK A SZÉL (86’) kh:16 év

Ha táncolsz, élsz... ha élsz, táncolsz…
…olvasható a találó mottó a szentendrei Diótörõ Balettiskola igényes,
új honlapján. Gyúróné Domján Andrea és Gyúró Tamás, az iskola
vezetõi – hihetetlen, de – lassan húsz éve terelgetik a klasszikus zene
és balett nemes ösvényein a szentendrei gyerekeket. A Dunaparti
Mûvelõdési Házban ma már száz növendék tanulja a balett alapmozdulatait és a változatos koreográfiákat Csajkovszkij, Bizet, Grieg vagy
kortárs szerzõk mûveire. A http://diotorobalett.hu-n a felvételi,
táborozási információkon kívül a korcsoportokra lebontott aktuális
tantervek, órarendek is megtalálhatók. Egy kattintással errõl a
felületrõl is elérhetõ a Diótörõ Balettiskola Facebook-oldala. A galéria
fotóin és videóin keresztül pedig betekinthetünk a táncórák mindennapi munkájába, a fellépések sikereibe.
Az elegáns weboldal és az ott látható profi fotók Vogel Kristóf István
tehetségét dicsérik.
SZ. N.

 április 23. hétfõ
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.10 MINDENKI SZERETI A BÁLNÁKAT
(107’) kn. (2D)
20.00 JOHN CARTER (132’) kh:12 év (2D)
(100’) kh.:12 év (2D)
20.15 A TETOVÁLT LÁNY (158’) kh:18 év
(2D)

 április 14. szombat
15.00 MUPPETS (103’) kn (2D)
17.00 NEM FÉLEK (95’) kh:16 év – MOZIZZ OKOSAN! (DunaP’Art Filmklub)
18.45 A VASLADY (105’) kh:12 év (2D)
20.35 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN (94’) kh.12

 április 24. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN…. Török
Katalin várostörténeti sorozata
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA -13 ÚJ MESE
(70’) kn
18.10 A VASLADY (105’) kh:12 év (2D)
20.00 ÉLETREVALÓK (112’) kh:12 év (2D)
 április 25. szerda
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.10 MINDENKI SZERETI A BÁLNÁKAT
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APRÓK
ADÁSVÉTEL

EGÉSZSÉG

Április 14-én szombaton 9-12
óráig kirakodó vásár lesz:
ruhanemû, kisebb háztartási
tárgyak, csecsebecsék 50100 Ft-os áron. Helyszín:
Rákóczi Ferenc u. 27. szám
alatt a Baptista Imaház
udvara.

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

EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

4 személyes rekamié (vörös
aranyszínû) + 2 fotel olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.
Sírkõ már 70 ezer Ft-tól! Mûkõ,
márvány, gránit, mészkõ,
sírkövek. Pozsonyi sírkõ. Tel. 0620-376-5707.

KIADÓ LAKÁS

Ligustrum (élõ sövény) nagy
tételben eladó 50 Ft/tõ (ki kell
ásni). Tel. 06-20-570-0631.

Szentendrén, Pismány aljában
lakrész egy fõnek kiadó 45 ezer
Ft-ért rezsivel. Tel. 06-70-3010948.

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

Garázs kiadó a Radnóti Miklós
utcában. Tel. 06-20-351-0960.
Tahiban, jó helyen 100 nm-es,
egyszintes lakóház szép
udvarral, garázzsal 100 ezer
Ft/hó kiadó. Tel. 06-30-2990376.

ÁLLAT
VÉDÕOLTÁS! Kedvezményes
tavaszi veszettség elleni védõoltás háznál és a rendelõben. Dr.
Schumiczky Gábor, Szentendre,
Római sánc u. 2/B. Tel. 06-30415-9060, mindig hívható.

Szentendrén 27 nm-es, felújított
téglaépítésû lakás eladó. Irányár:
8,3 millió Ft. Tel. 06-30-4480833.

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

LAKÁS, INGATLAN
Duna-korzón 50 nm-es, cirkós
lakásom napfényes terasszal,
tárolóval 21 millió Ft fix áron
eladó. Tel. 06-30-515-6544.
Szentendrén, a Pap-szigetnél
eladó felújított, erkélyes garzon.
Irányár: 7,5 millió Ft. Tel. 06-30375-2525.
Püspökmajor-lakótelepen eladó
41 nm-es, erkélyes, II. emeleti
lakás, vagy elcserélném erkélyes
magasföldszintire, vagy földszintes budapestire. Tel. 06-20952-7740.
Szentendrén, a Fõ úttól 200
m-re panorámás, 456 nm-es
építési telek 13,9 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-417-3536.
Tahitótfalun 1080 nm-es
építési telek 8,9 millió Ft-ért
eladó tulajdonostól. Tel. 0630-966-4305.
Szentendrén 2011-ben épült
100 nm-es családi ház, kulcs-

Szentendrén kiadó egyszobafürdõszoba egy fõ nem dohányzó,
igényes, értelmiségi egyén
részére (konyha nincs). Ára: 45
ezer Ft rezsivel, kaució nincs. Tel.
06-30-540-3516.

ÁLLÁS
Dobogókõn konyhai munkára
keresünk részmunkaidõs szakácsot és képesítés nélküli
munkatársakat. Jelentkezés
e-mailben önéletrajzzal
geletmodtabor@gmail.com
április 30-ig.

Garázs kiadó Szentendrén, az
Attila u. 3. szám alatt, Hévhez
közel. Tel. 06-30-846-7655.

Szentendrei étterembe szakács
mellé kézi lányokat felveszünk.
Tel. 06-20-958-8701, 06-20-5982443.

Garzonlakás kiadó. Tel. 06-30854-2277.
A Hév-végállomásnál 60 nm-es,
két helyiségbõl álló házrész
kiadó, megosztva is. Tel. 06-30966-8497.

Szentendrei kivitelezõ cég kõmûvest felvesz. Tel. 06-20-3773625, e-mail: info@ddeco.hu.

Szentendrén, a Hév-állomáshoz
közel 35 nm-es lakás kiadó. Ára:
55 ezer Ft+rezsi/hó. Tel. 06-30996-5784.

Fodrászt, kozmetikust keresek.
Tel. 06-20-555-8532.
Dobogókõn, havi rendszerességgel tartott életmódtáborba keresünk részmunkaidõre diplomás ápolót és
nõvért. Jelentkezés e-mailben
önéletrajzzal geletmodtabor@gmail.com április 30-ig.

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

ÁLLÁST KERES
Kertgondozást, kerítésfestést,
ház körüli munkát vállal megbízható középkorú férfi. Tel. 0620-362-4328.

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

www.empatiabalatin.net, 0630-869-9796, 06-70-3805522.

Szigetmonostor központjában
eladó 80 nm-es, felújításra
szoruló, régi építésû, óriási
telekkel rendelkezõ családi
ház, nagyon kedvezõ áron.
Irányár: 15 millió Ft. Tel. 0620-214-8626.

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

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

rakész állapotban eladó 35,9
millió Ft-ért. Tel. 06-20-3549025, lestar.david@gmail.com.
Eladó- kiadó lakásokat, házakat, telket keresünk.
www.ingatlanma.eu, 06-30876-7934.
Szentendre belvárosában, a
patakparton eladó összkomfortos
családi ház, mûteremmel. A ház
két bejáratú, 250 nm-es telken
157 nm-es ház. Ár megegyezés
szerint. Tel. 06-30-540-5639.

4 fõ részére albérletet keresek,
hosszú távra 60 ezer Ft-ig. Tel.
06-20-555-9281.
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. 06-30-560-3567.

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

TÁRSKERESÕ
DUNAKANYAR- FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.

ÜDÜLÉS
Lakások, garzon és másfél
szobásak, 5,5 és 7,5 millió Ftért eladók. Nem lakótelepen!
Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun 300 nöl-es õsfás
telken, 85 nm-es alapterületû
és 60 nm-es tetõtérrel, villajellegû ház 26 millió Ft-ért
eladó. Kétgenerációs! Tel. 0630-299-0376.

OKTATÁS
Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten a délelõtti órákban.
Tel. 06-20-416-9136.
Egyetemi végzettségû bölcsész
lány általános-és középiskolás
diákok oktatását, korrepetálását
vállalja angol nyelvbõl és
történelembõl. Tel. 06-30-4348674.
Általános és középiskolások
részére angol korrepetálást vállalok, elérhetõ áron. Tel. 06-30534-8574.

Szentendrén kétszintes ház
alsó szintje (90 nm-es) garázzsal, szép udvarral, kulturált
állapotban, jó helyen, 23 millió Ft irányáron eladó. Tel. 0630-299-0376.

Olasz nyelvoktatás! Tel. 06-20452-6613.

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés! Tel. 06-30-9664305.

Pihenés és gyógyulás
Mátraderecskén a széndioxidos gyógygázfürdõ közelében
(érszûkület, magas vérnyomás, cukorbetegség mellékhatásai stb. kezelésére
javalott). Szállásfoglalás: 0620-587-6625 vagy a
barna.i@t-online.hu e-mail
címen.
Hévízi apartmanok kiadók, közel
a tóhoz, csendes, családias
környezetben, parkolás zárt kertben. Tel. 06-20-310-4142.
Szentendreieknek kedvezmény.
Harmath Ház.

ÜZLET
Külön bejáratú mûterem kiadó a
belvárosban, a piactérhez közel.
32 nm-es, 6 m magas, fürdõszobával. Tel. 06-30-540-5639.
Szentendrén, iparterületen 130
nm-es, I. emeleti tároló/raktár
egyben vagy részletben kiadó.
Ár. 500 Ft/nm. Tel. 06-30-9965784.
Szentendrén 28 nm-es, bútorozott iroda kiépített infrastruktúrával, zárt parkolási lehetõséggel
kiadó. Ára: 50 ezer Ft+15 ezer Ft
fix rezsi. Tel. 06-30-996-5784.

Hidegtálak, szendvicsek
készítése házhozszállítással a Fõ
téri Elisabeth étteremtõl. Tel. 0620-591-4941.

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

Takarítást vállal negyvenes,
gyakorló családanya. Tel. 06-70277-9955.

Szentendrén, a Fõ tér közelében pinceétterem felszereléssel kiadó. Tel. 06-20-4371153.

VÍZSZIGETELÉS: vizessalétromos házak utólagos
talajnedvesség elleni
szigetelése garanciával. Tel.
06-20-942-4954.

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

EGYÉB
Családoknak ajánlunk megbízható, képzett idõsgondozókat, bébiszittereket,
takarítónõket, akár bentlakással is.

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

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA

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

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

SZÁLLÍTÁS:
3

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m
Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,
Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu
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Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
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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
Tisztelt Pszichológusnõ!
Segítségét kérném. Az unokám 6 éves és dadog. A dadogása csak idõközönként jelentkezik, és aggódom a viselkedése miatt is, néha
agresszívvá válik. Ilyenkor verekszik a 4 éves
húgával, nem engedi játszani. Van olyan alkalom, mikor az anyukáját is megüti, és hangosan kiabálja, hogy utállak. Ilyenkor nem
hajlandó bocsánatot kérni sem. Nem tudjuk
kezelni ezeket a helyzeteket. Nem tudjuk, mi
váltja ki ezt nála. Van valami, amit helytelenül teszünk? Várom megtisztelõ válaszát!
Üdvözlettel:

„EGY AGGÓDÓ NAGYMAMA”

Kedves „Aggódó Nagymama”!
A dadogás elég gyakori probléma, legfõképpen
2 és 7 éves kor között jelentkezik, és a hátterében több lehetséges okot is feltételeznek.
Kezdete általában köthetõ olyan életeseményekhez, amelyek a gyermek számára
kellemetlen élményt jelentettek. Ilyenek lehetnek például egy kistestvér megszületése vagy
az óvoda elkezdése is.
A gyermekek sokszor szorongóak, feszültek,
ez pedig szintén dadogáshoz vezethet.
Levelében említette, hogy unokája több
helyzetben is agresszívvá válik – a húgával és

az édesanyjával szemben is –,
amely
természetesen
a
szorongás egyértelmû jeleként
értelmezhetõ, és sokszor valóban nagyon nehéz kezelni,
ehhez sok türelemre, megértésre van szükség. Ilyen helyzetekben érdemes tudatosítani
magunkban, hogy a gyermek
azért reagál agresszíven, mert
szorong és feszült. Ezen alkalmakkor figyelemre van szüksége, azért viselkedik így,
mert a környezete érdeklõdését szeretné felhívni magára, azt szeretné, hogy foglalkozzanak vele.
Ahogy említettem, a dadogás hátterében több
okot is feltételeznek, például elfojtott konfliktusokat vagy akár a gyermekkel szembeni túlzott elvárásokat, de genetikai okok, illetve az
idegrendszer érésének késése is okozhatja ezt
a problémát.
Ezeket a háttérben meghúzódó okokat érdemes lenne akár egy szakember segítségével
feltárni, mivel a dadogás az iskolai teljesítményt is negatívan befolyásolhatja, ahogyan
negatív módon hathat a késõbbi társas, kommunikációs helyzetekre is. Említette a levelében azt is, hogy az unokája dadogása csak
idõközönként jelentkezik, ezért segíthet az
okok feltárásában az is, ha a szülõk megfigyelik, melyek azok a helyzetek, események, amelyekre az unokája fokozott szorongással

reagál, amelyekben a gyermek agresszívvá
válik, és dadogni kezd.
Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a
szorongásnak nagy szerepe van a dadogás
megjelenésében, aminek csökkentéséhez
például a különbözõ relaxációs módszerek
jelentõs segítséget nyújthatnak!
Kívánom Önnek és az egész Családnak, hogy
minél hamarabb sikerüljön rátalálni a
dadogás hátterében meghúzódó okokra!
Addig is sok türelmet és kitartást kívánok
Önöknek!
Üdvözlettel:

PAPP ZSUZSA
pszichológus

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

JÓGA
KEDD 10:00
CSÜTÖRTÖK 08:00 és 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel
a Duna-parton
1000 Ft/alkalom
MOSOLY • ENERGIA • LELKI BÉKE

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

Veterán Rally Szentendrén

Úszás

A Club Banska Stiavnica szervezésében idén
júniusban kerül megrendezésre az 5. Silver
Veteran Rally. A szervezõk március 22-én tartottak az eseményrõl részletes megbeszélést
dr. Dietz Ferenc polgármesternél, mert a hét
országból érkezõ, közel 30 veterán autóból
álló csoport június 29-én megáll Szentendrén
is. Az eseményen részt vevõ autóknak összesen 1100 kilométert kell megtenniük, és hat
különbözõ állomáson kell megállniuk, amely
településeken különbözõ versenyfeladatokat
kell majd megoldaniuk.

Vel’ka cena mesta Nové Zámky (SVK) 2012.
03. 24-25.

Aranyözön
az évadnyitó lovas versenyen
Megkezdõdött a Póni Klub lovas versenyek
idei évadja. Satu Kristiina Hurme csapata az
április 1-jén, Budapesten, a Nemzeti Lovardában megrendezett regionális minõsítõ
versennyel nyitotta a szezont.

Három nemzet (szlovák, cseh, magyar) mintegy 300 utánpótláskorú úszója vett részt a
hagyományos érsekújvári nemzetközi versenyen, amelynek LEN kalendáriumban is szereplõ hivatalos kvalifikációs rangja volt. A
négy magyar klubon (Siklós, Harkány,
Szigetvár, Szentendre) egy cseh (Brno) és 14
szlovák csapat – a teljes szlovák élmezõny – is
starthoz állt!
Szentendrét a Honvéd Kossuth SE nyolc
versenyzõje képviselte Schifferer András edzõ
és ifj. Szabó László vezetõedzõ irányításával.
Versenyzõink remekül helytálltak a nívós
mezõnyben, 22 egyéni csúcsot javítottak: 1
arany-, 2 ezüst-, 8 bronzéremmel tértek haza!
A jól szervezett és precízen lebonyolított
versenyen úszóink számos sportbarátságot
szereztek, és örök emlékeket, felejthetetlen
pillanatokat éltek át a versenyek során a
sportszerû küzdelmekben, illetve a dobogón
állva az ünnepélyes eredményhirdetéseken.
A versenyt követõen a külföldi sportolók
megtekintették Érsekújvár impozáns fõterét, a
barokk nevezetességeket, a magyar történelmi
emlékeket, melyek lépten nyomon jelen voltak
a városban emlékeztetve minket a történelmi
közös múltunkra és az egymásra utalt
jelenünkre egyaránt.

nem segítenek ki a szentendrei, meg a
környékbeli pingpong szeretõ emberek adójuk
egy százalékával, akkor kénytelen leszek
feladni a gyermek asztaliteniszezõk oktatását! Mehetnek a gyerekek a BVSC-hez, a
Postáshoz Pestre, vagy messzebb, Vecsésre!
Ha nincs segítség, fel kell adjam az egész
egyesületet, mert nem gyõzzük pénzzel a
terembérletet, a versenyek költségeit. Több
tagdíjat nem tudunk szedni, a város nehéz
helyzetét is mindenki ismeri. Itt állunk mi is a
csõd szélén!
– Mióta is vezeted az egyesületet?
– Harminc éve. Még Nemes Tibivel kezdtük a
lakótelepi iskolában.
– Emlékszem. Németh Magdi ott tûnt fel az
úttörõ olimpiákon, meg a Kuts Nándi is...
– Magdi azóta élversenyzõ lett, és a kicsiket
oktatja nálunk. Nándi nálunk játszik azóta is.
Nemes Tibi 24 éve, 1988-ban abbahagyta a
szervezést, így azóta egyedül viszem az
egyesületet. Korábban a Petõfi SE szakosztálya voltunk, '96-tól lettünk Eurokapu (ez
a cég karolt fel minket a Petõfi SE anyagi
gondjai után.
– Hányan vagytok egyesületi tagok?
– Ötvenen! Ebbõl 17 igazolt versenyzõ, 15
gyerek, a többi amatõr felnõtt. A versenyzõk
egyik fele NB III-ban, a Pest megyei régióban
játszik, 4. helyen állnak, a másik fele a megyei
A osztály középmezõnyében küzd. A legközelebbi ellenfél Göd, a legtávolabbi
Nagykõrös! Számold ki, mennyi az útiköltségünk.

A SZENTENDREI HKLSE CSAPATA

„GYERE ÉS EVEZZ VELÜNK!”
Az óriási széllökések és a reggeli 3 C fok megnehezítette a bemelegítést, a lovak feszültek
voltak, a versenyzõk kezei megmerevedtek. Az
elsõ start 9 órakor volt, az utolsó 16 órakor.
Satu Hurme Lovas Sportiskola versenyzõi
határozott, pontos lovaglásokat mutattak be,
amelyet a bírók magas pontokkal értékeltek. A
csapatnak 15 startja volt, ebbõl 12 dobogós
helyezett lett.
Szentendrei versenyzõinkre méltán lehetünk
büszkék, mivel három aranyérmet és egy
ezüstöt szereztek. Reinspach Kincsõ és Ficzere
Bianka (II. Rákóczi Ferenc iskola 5/A oszt.),
Lovas Benjamint (Szigetmonostori iskola)
csak csapattársa tudta stílusugrásban megelõzni: Fenyvesi Zsófia, aki két aranyat
szerzett egy nehezen kezelhetõ lóval, ami
bemelegítésnél inkább tûnt rodeó lónak, mint
versenyparipának. A csapatot budapesti
lányok is színesítik, Nagy Zita aranyéremmel
járult hozzá a csapat sikeréhez. Esztergomból
Major Lilla két ezüstérmet kapott, míg két
kezdõ lovas két arannyal kezdte versenyzõi
pályafutását.
Hosszú, hideg nap volt, tele izgalmakkal, de
bearanyozódott a gyerekek teljesítményével.
Szép nyitány volt, gratulálunk!
BUJDOSÓ ORSOLYA
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A Presto Sport Egyesület kajak-kenu szakosztálya felvételt hirdet 1996 és 2003 között
született lányok és fiúk számára. Jelentkezni
lehet a 26-313-071 vagy a 06-30-416-9159
telefonon vagy a presto@dunakanyar.net email címen és személyesen a régi hajóállomás
melletti csónakháznál, naponta 15 órától. Az
érdeklõdõket várja Hamar Ágnes kajak edzõ és
Novák Ferenc olimpiai bajnok kenu edzõ.

Asztalitenisz
Kovács Árpád az Eurokapu SE asztalitenisz
egyesület vezetõje. „Ezer
éve” ismerem, anno kézilabdáztunk egymás ellen
régmúlt kézilabda szpartakiádok megyei selejtezõin, azóta is. örömmel
üdvözöljük egymást, ha
találkozunk.
A minap összefutottunk. – Na, mi újság? –
kérdezem.
Mosolyogva köszönt, aztán elborult az arca!
– Baj van? – kérdeztem. Egészség?
– Jaj, dehogy! Az asztalitenisszel van baj! Ha
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Beszélgetésünk végén Kovács Árpád megadta
azt a számot, ahová az adó egy százalékát el
tudják juttatni:
Eurokapu SE Szentendre 18673151-1-13
GERLAI P.

Labdarúgás
Március második hétvégén elindult a nagypályás labdarúgó bajnokság a megyei elsõ és
másodosztályban. Érdekesebb eredmények
környékünkön az elsõ fordulóban:
Megyei I.o. Budakalász-Alsónémedi 1-1
Megyei I./B.o: Dunabogdány-Erdõkertes 4-1
Pomáz-Tahitótfalu 4-2
Március 18., megye II. o.
Visegrád-Kismaros 4-1 (1-1). Góllövõk:
Ferbert Ádám, Horicsányi Péter, ill. Tömör
Gábor.
Kellemetlenül szeles idõben az elsõ félidõ
jelentõs részében a szél által támogatott
Kismaros birtokolta a labdát, de helyzetig alig
jutottak, azt az egyet pedig belõtték, a hazaiak
mindjárt egyenlítettek is. A második játékrész
eleje és a vége hazai támadásokkal telt és
gólokat hozott, elõbb 2-1-re, majd a végére 41-re alakult az eredmény a magukhoz térõ
visegrádiak sorozatos támadásai révén. A
hazaiak néhány jó támadásán kívül sajnos
csapkodó volt a játék legkifejezõbb jelzõje.
GERLAI

