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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018

107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán 
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin 
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László 
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós

VÍZMÛ (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
T-HOME hibabejelentés 1412

VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725, Zöld
e-mail: 
kozerdeku-zoldmail@ ph.szen-
tendre.hu

TOURINFORM SZENTENDRE
(26) 317 965

KÖZTERÜLET FELÜGYELET 
Munkanapokon: (26) 503 329

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

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

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

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

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

szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16-ig
nyitva, ügyelet 16-tól reggel 8-ig
április 21-22.
Vasvári Patika
április 28-29.
Andrea Patika

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

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502 

GYEPMESTER
06 20 931 6948

SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
tel/fax: (26) 310 442

Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ

Nonprofit Kft.
felelôs kiadó: 

Kolti Helga igazgató

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

szevi.ibolya@gmail.com

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

Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
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FIÁKER ÜZEMELTETÉS

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást
tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére:

• Lázár cár térnél
• Dunakorzó - Görög utca találkozásánál
• Jókai u. - Dumtsa J. utcánál
• Dumtsa J. u. - Péter Pál utcánál lévõ várakozóhelyekre.

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án 9.00 óráig (Városház tér
3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át. 
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377.

INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást
tesz közzé 

a tulajdonában lévõ Ady E. u. 88, 4829 hrsz.-ú, 7146 m2

területû ingatlan értékesítésére.

A pályázatokat a hivatal iktatójába április 27-én, 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: (26)
503-377.

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 megvásárol-

ni kívánt terület nagysága el kell érje a 2000 nm-es nagyságren-

det.

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 per-
cig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás tele-

fonon: (26) 503-377. 

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz
közzé az alábbi (tulajdonában lévõ) garázsok
értékesítésére.

Cím (Szentendre) Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Dózsa György út 65. 16 m2 1.500.000 Ft 100.000 Ft

Károly utca 2
14 4 alagsor 6/G 36 m2 4.510.000 Ft 100.000 Ft

Károly utca 2-14 
12 alagsor 18/G 18 m2 2.050.000 Ft 100.000 Ft

Széchenyi István tér 
19- 21. alagsor 1 
(volt videotéka) 41 m2 4.910.000 Ft 100.000 Ft

Fehérvíz utca 20-30. 
2 3.em/2 17,68 m2 1.610.000 Ft 100.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2012. május. 02. 10 óra
30 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZAT

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

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

hrsz.: 9188 (beépítetlen t.)

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

Nyerges u. – üdülõövezeti 1515 ~ 1500 11.100,- ~16.650.000,- 100.000,-
Táltos u. találko- ingatlan
zása Hrsz.: 6996 (beépítetlen t.)

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

(beépítetlen t.)

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

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

2555/0/A/3

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

8209/A (beépített t. 
és üdülõépület)

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

7100/7 (beépítetlen t.)

Dunakanyar üdülõövezeti 1225 pályászati kiírás 8.900,- kiírás 100.000,-
sétány: ingatlan 4. sz. mellékelte 4. sz. mellékelte

Hrsz: 4566/2(beépítetlen terület) szerint szerint

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, illetve Szentendre Város internetes honlapján 
www.szentendre.hu lehet megtekinteni. 

További információt a (26) 503-377 telefonszámon kaphatnak. 
A pályázat bontás és licittárgyalás következõ idõpontja: 2012. május 3.

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

Április 20. (péntek)
09.00 TV Szentendre és Rádió
Szentendre interjú
11.00 TÖOSZ Polgármesteri Akadémia

Április 21. (szombat)
10.00 Szépíró verseny és Tehetségnap
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Április 23. (hétfõ)
15.00 Reorganizációs megbeszélés

Április 24. (kedd)
10.00 TÖOSZ Küldöttgyûlés
Lajosmizsén
13.00 Föld Napi várostakarítás a
Hivatal dolgozóival
18.00 Képviselõkkel megbeszélés

Április 25. (szerda)
09.00 Vezetõi értekezlet

Április 26. (csütörtök)
10.00 Budapesti Agglomerációs
Konferencia
13.00 Fogadóóra

Május 2. (szerda)
09.00 Vezetõi értekezlet
15.00 Reorganizációs megbeszélés
17.00 Kossuth Nyugdíjas Klub
vezetõjével találkozó
18.00 Képviselõkkel megbeszélés

Május 3. (csütörtök)
09.00 Állampolgársági eskütétel
10.00 30 éves Szivárvány óvoda
ünnepsége
18.00 Szentendre Szalon

Május 7. (hétfõ)
15.00 Reorganizációs megbeszélés

Május 8. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
18.00 Képviselõkkel megbeszélés

Május 9. (szerda)
10.00 Konferencia a járások
kialakításáról

Május 10. (csütörtök)
15.00 Képviselõ-testületi ülés

Infokommunikációs rendszer Szentendrén

Szentendre az elmúlt idõszakban jelentõs fejlõdésen ment keresztül; utak, utcák, épületek szépültek
meg, ám a külsõ megújulás mellett ugyanolyan fontos cél ezek tartalommal való megtöltése is, a lakók
igényeinek magasabb színvonalon történõ kiszolgálása érdekében. Mindazok számára, akik iOS vagy

Android rendszerû okos telefonnal rendelkeznek, a közeljövõben új szolgáltatás indul a településen. Ennek
révén minden érdeklõdõ – helyi lakos és turista egyaránt – naprakész információkat kaphat a városi
eseményekrõl, rendezvényekrõl, emellett az okos telefonokon keresztül elérhetõvé válnak a település szál-
láshelyei, éttermei és lehetõség lesz útvonaltervek készítésére is a város turisztikai weboldalának
(www.iranyszentendre.hu) okos telefonokra történõ átirányítása révén. Szentendre alaposabb megismerését
segíti majd két játék, az egyik egy ún. helyi játék, amely itt a városban, a különbözõ helyszíneket bejárva
ismertet meg Szentendre rejtett utcáival, nevezetességeivel; a másik pedig egy nem helyhez kötött, bárhon-
nan játszható játék. Ezen alkalmazások nemcsak a turistákat, hanem a szentendrei lakosokat is segíthetik
otthonuk alaposabb megismerésében, amely jelentõs mértékben hozzájárulhat a lokálpatrióta tudat
erõsítéséhez.
Ezen felül minden felhasználó számára elérhetõvé válnak bõvebb információk Szentendre nevezetességeirõl,
érdekességeirõl is a QR kódok segítségével, amelyek az újonnan kihelyezett térképekrõl, utcanév-táblákról
érhetõek el.
Hamarosan Szentendre turisztikai központjának wifi hálózattal történõ lefedésére is sor kerül a bluetooth,
a www.iranyszentendre.hu oldalhoz és az alkalmazás játékaihoz való hozzáférés érdekében, amely
fejlesztések nagy elõrelépést jelentenek Szentendre életében! B.

Felhívás kitüntetési javaslattételre

Szentendre Város Önkormányzata augusztus 20-
án, a Szent István király tiszteletére rendezett
városi ünnepségen adja át  a Szentendre Város
Díszpolgára kitüntetõ címet és a Pro Urbe
Emlékérmeket.

Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozható –
a város önkormányzatának legnagyobb elisme-
réseként – annak a magyar vagy külföldi állampol-
gárnak, aki valamely téren jelentõs, kiemelkedõ
munkájával vagy életmûvével mind a városon belül,
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylat-
ban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult
Szentendre város jó hírének öregbítéséhez. A
díszpolgára cím minden évben csak egy adomá-
nyozható.
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a
személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gaz-
dasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város
fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a
szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a tár-
sadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a
város értékeit gyarapítva, kiemelkedõ eredményt
értek el. Pro Urbe Emlékérem minden évben maxi-
mum 3 db adományozható.

A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatalhoz
határidõre beérkezett javaslatok alapján dönt arról,
hogy az idei városi ünnepségen kik vehetik át a
kitüntetéseket.

Az adományozásra tett javaslatokat személyekre és
kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként
kérjük beadni.
Javaslatot tehetnek: • a polgármester, a jegyzõ • a
képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ bizottságok
tagjai • szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények • legalább 20, szentendrei
állandó lakhellyel rendelkezõ polgár.

A javaslatok beérkezési határideje: május 21.
hétfõ 15.00 óra
A javaslat beadásának helyszíne: Polgármesteri
Hivatal iktatója (Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatások szöveg-
ét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal
ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapunkról
letölthetõ adatlapon. 
A javaslatokat e-mailben is el lehet küldeni a
következõ címre: dala.nagy@ph.szentendre.hu.

További felvilágosítás:
Dala-Nagy Katalin, (26) 503-337

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy április 20-
án, pénteken az Okmányiroda és a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfo-
gadási ideje 8-12-ig, és 13-16.00-ig
tart, április 21. napján, szombaton
pedig zárva lesz. 
Megértésüket köszönjük!

DR. MOLNÁR ILDIKÓ
címzetes fõjegyzõ

Emlékezés a holokauszt
áldozatairól

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Polgármesteri
Hivatal és a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége idén is megemlékezett a holokauszt
Szentendrérõl elhurcolt és meggyilkolt áldozatairól
Kertész Péter írásával és korabeli naplójegyzetek
felidézésével. Az egykori zsidó iskola falán elhe-
lyezett emléktáblánál a város polgárai nevében dr.
Dietz Ferenc polgármester és dr. Molnár Ildikó
címzetes fõjegyzõ helyezett el koszorút. Az április
13-i megemlékezést jelenlétével megtisztelte dr.
Fónagy János államtitkár is. Közremûködött a
Vujicsics Együttes és Nemesházi Beatrix.
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Új kormányablak

Tisztelt Szentendrei Lakosok!

Új Kormányablak nyílt
Budapesten, a III. ke-
rület Váradi utca 15.
szám alatt. Az Integrált
Kormányzati Ügyfél-
szolgálat a XI. kerületi

Bartók Béla útról költözött a Vörösvári úti
Szakrendelõ közvetlen közelébe. Nyitva
tartás: minden hétköznap 8- 20 óra között.

A Kormány a gyorsabb és hatékonyabb ügyin-
tézés elõsegítése érdekében integrált ügyfél-
szolgálati irodákat – Kormányablakokat
hozott létre, ahol az állampolgárok egysze-
rûen és gyorsan intézhetik ügyeiket. A kor-
mányablakoknál jelenleg 61 különbözõ ügyet
lehet indítani, és bármilyen hatósági ügyben
részletes tájékoztatást adnak az érdeklõdõk
számára az ügyintézéssel kapcsolatban és
segítséget nyújtanak a nyomtatványok ki-
töltésében is. 

A Kormányablakban intézhetõk például a
következõ ügyek: 
• ügyfélkapu létesítése, és elektronikus kapc-
solattartással összefüggõ felvilágosítás,
tájékoztatás kérése 
• családtámogatási ellátások (anyasági
támogatás, családi pótlék, GYES, GYED,
TGYÁS, stb.) igénylése 
• utazási költségtérítések igénylése egészség-
biztosítási ellátáshoz 
• nyugdíjügyekkel kapcsolatos tájékoztatás,
kérelmek, változás-bejelentések átvétele 
• TAJ-kártya és Európai Egészségbiztosítási
kártya igénylése 
• adóigazolvány igénylése 
• egyszerûsített honosítási eljárás
megindítása 
• fogyasztóvédelmi panaszok átvétele
Az intézhetõ ügyek teljes listája 
és a szükséges ismertetõk a www.kor-
manyablak.gov.hu oldalon tekinthetõk meg.

A Váradi utcai Kormányablak megközelíthetõ
az 1-es, 1A és a 17-es villamossal, illetve a
160-as és a 260-as BKV busszal. A személy-
gépkocsival érkezõk számára ingyenes par-
kolást biztosítanak.

FELHÍVÁS 
önkéntes jelentkezésre, polgári
védelmi feladatok ellátására

Tisztelt Lakosság!

Hatályba lépett 2012. január 1-jén a ka-
tasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény, valamint annak végrehaj-
tásáról szóló 234/2011 (XI.10.) sz. Kor-
mányrendelet. Ezen a jogszabályok a város
honlapján is elérhetõk: http://szentendre.hu/
kozerdeku/vedelmi_torvenyek. A törvény 53.§
értelmében a polgári védelmi kötelezettség
személyes kötelezettség az emberi élet és a lét-
fenntartáshoz szükséges anyagi javak vé-
delme érdekében. A kötelezettségen kívül a
törvény 65.§-a lehetõvé teszi a polgári védelmi
feladatok ellátására való önkéntes jelent-
kezést is.
A jelentkezõ személy ebben az esetben nyi-
latkozatot (a fenti honlapról letölthetõ) tesz,
melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás
tartalmát és alkalmazás feltételeit. Az önkén-
tesen jelentkezõ személyt a polgármester pol-
gári védelmi szervezetbe osztja be. 

Szentendre lakossága a 2006. évi árvízi
védekezéskor, rendkívüli összefogással, több
mint 600 fõ önkéntes részvételével orszá-
gosan is elismert védekezési munkát végzett
néhány nap alatt. Azóta megépült a
kerékpárútként ismert gátszakasz, ami kiállta
az elmúlt évek magas vízállásait eredményezõ
megpróbáltatásait is. Most új események elõtt
állunk, megkezdõdik a szentendrei árvízvédel-
mi védmû megerõsítése és átalakítása. A
beruházás befejeztével a város egy komplex
védmû rendszerrel fog rendelkezni, benne
megemelt védfallal, mobil árvízvédelmi fallal,
az ismert kerékpárúttal, és a kapcsolódó
zsiliprendszerekkel.

Tisztelt Szentendrei Polgárok!

Szentendre városa továbbra is önállóan
védekezik árvízi veszély esetén.  A védekezési
feladatokban új elem lesz a mobil árvízvédel-
mi fal alkalmazása. A szervezett védekezés
úgynevezett kettõzött biztosítást tesz szük-
ségessé azért, hogy a lehetõ legnagyobb biz-
tonsággal lehessen megoldani a feladatokat.
Várjuk mindazon polgárok önkéntes jelen-
tkezését, akik polgári védelmi feladatok
keretében, szakmai elõképzettségükkel, ta-
pasztalataikkal, tevékeny közremûködéssel
tudják segíteni a védekezési munkálatokat.
Vállalják a törvény által biztosított feltételek
mellett a polgári védelmi szolgálatot.

Milyen munka és feladatkörökre várjuk a
jelentkezõket? 
• Mobil gátfal építése, fenntartása, bontása,
karbantartása 
• Szakszerû védekezési munkafolyamat
végzése: homokzsáktöltés, gátmagasítás,
nyúlgátépítés, bordás megtámasztás építése,
buzgár-elhárítás.

Bõvebb felvilágosítást a 26-503-335 tele-
fonon, hétfõi napokon 09.00 órától 12.00
óráig kaphatnak. Személyes érdeklõdésére 
és jelentkezésére számítunk!

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati felhívás
LOGO tervezésre
2012. február 7-én újjáalakult Szent-
endrén a KEF (Kábítószer Egyeztetõ
Fórum).

„A KEF-ek feladata, hogy összehangolják a
drogprobléma visszaszorításban szerepet
játszó négy alappillér – a közösség és
együttmûködés, a megelõzés, a gyógyítás
és rehabilitáció, valamint a kínálatcsökken-
tés – intézményeinek munkáját. Ennek
érdekében a KEF-ek a lokális helyzet-
felmérés eredményeire támaszkodva helyi
stratégiát dolgoznak ki a kábítószer-problé-
ma visszaszorítására. Egységes szakmai és
módszertani szemléletmód megvalósí-
tására törekednek, továbbá arra, hogy
összehangolják és ésszerûsítsék a helyi
szinten zajló kábítószer-fogyasztást meg-
elõzõ, valamint kezelõ tevékenységeket. A
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumok tagjai a
drogprobléma kezelésben fontos szerepet
játszó állami, önkormányzati, civil és egy-
házi szervezetek képviselõi.” 
(Forrás:
http://www.kef.hu/Introduction.aspx)

Szentendre Város Önkormányzata a
KAB-KEF-11-A-3594 pályázat keretében
LOGO tervezési pályázatot ír ki szentend-
rei ötletgazdag, kreatív fiatalok részére.

Követelmények: a logo fejezze ki a KEF fent
megfogalmazott célját a fiatalság errõl
kialakított véleményét. A logo tartalmazza
a „Szentendrei KEF” szöveget.
A pályázat benyújtásával a nyertes átad a
logo felhasználásával kapcsolatos minden
jogot Szentendre Város Önkormányzatá-
nak.
A terveket jeligével (valamint zárt boríték-
ban névvel és elérhetõséggel) postán vagy
személyesen kérjük eljuttatni Szentendre
Város Polgármesteri Hivatala (Szentendre,
Városház tér 3.) címére, „KEF logopályázat”
megjelöléssel.

A pályamûveket Szentendre Város Önkor-
mányzata és a Szentendrei KEF kép-
viselõibõl álló zsûri bírálja el.

Beérkezési határidõ: április 25. 

Díjazás:

I. helyezett: 12 000 Ft értékû utalvány
II. helyezett: 8000 Ft értékû utalvány
III. helyezett: 5000 Ft értékû utalvány

DR. DIETZ FERENC
polgármester



(Forrás: www.szentendreezerev.hu)

Lakossági kérdések:

• A döntést elõkészítõ tanulmányban arról is
írnak a tervezõk, hogy „az árvízvédelmi gát-
nál a magassági hiány 60 cm”. Mekkora lesz
a mobilgát koronamagassága a meglévõ
gáthoz képest?

• Az elfogadott gátnyomvonal elvesz-e te-
rületet a Dunától, vagy marad az eredeti
nyomvonal? Milyen meggondoláson alapul és
milyen következményekkel járhat a döntés?

• Gondolom, a mobilgát és a stabil rézsû
fenntarthatóságát szolgálja a fenntartó út,
amely a víz felõli oldalon fut. Furcsa azon-
ban, hogy a fenntartó út egyszer csak véget ér
a Péter-Pál utca magasságában, itt egy fen-
ntartó gépjármû mit csinál vajon, visszatolat?

• A kerékpárosok ismét másodrendûként
vannak kezelve, ugyanis az ártéren fut a
kerékpárút, de az lépcsõben végzõdik. A meg-
lévõ hatalmas fáink kivágásra kerülnek-e,
vagy beépülnek a gátba?

• Elõfordulhat, hogy valamilyen nem várt
esemény miatt a mobilgát felszerelése nem
készül el idõben? (Amikor már a mai stabil
gát bontása megtörtént.)

• A „gát” nevû beruházás a Dunától a háza-
kig terjedõ teljes terület teljes felújítását
jelenti? Ha nem, akkor kérem behatárolni a
nem érintett területeket.

• Félõ, hogy a Dunakorzó felõl a Bogdányi
utca mélyebb részei felé fog a hirtelen lezú-
duló esõzésekkor a csapadék távozni, ami a
nem elválasztott rendszerû vízelvezetés miatt
a fekáliát is magával hozza (mint ahogy ezt
eddig is tette). Van erre megnyugtató
megoldás?

• A mobilgát szivárgó vizének elvezetése
minden körülmények között megnyugtatóan
történik? A szivárgó víz mennyisége elõre
pontosan kiszámolható-e? Hová kerül ez a
víz, és technikailag milyen módon kerül
elvezetésre?

Válaszok:

Országos elõírások szerint a gátépítéseknél a
terveknek a mértékadó árvízszint +1 méter
szintnek kell megfelelnie (Budapesten is). A
pályázat esetén nem lehet másra tervezni.
Ugyanakkor jelenleg a MÁSZ értéke Szent-
endrén 104,6 m (a tervezés idején 2009-ben
104,95 m volt, így erre lett tervezve a gát),
azaz a terveken szereplõ gát az érvényben
lévõ MÁSZ + 1,35 méterrel épül, azaz nagy-
jából a 106 mBf magas lesz.

A mobil árvízvédelmi fal moduláris elemekbõl
áll, a jelenlegi tervekben 1,8 méter magas
oszlopokkal lett tervezve, de a tartószerkezet
2,4 méterre lett méretezve, azaz a tervektõl
eltérõen 60 cm-rel magasabb oszlopok is biz-
tonsággal beilleszthetõk (ez MÁSZ + 1,95
méter lenne). Jelenleg még tárgyalások foly-
nak, hogy a támogató szervezet engedélyezze
a magasabb oszlopok használatát, mivel a
közbeszerzési eljárásban körülbelül ilyen
összegû megtakarítást sikerült eddig elérni.

Az új gát az eredeti nyomvonalon kerül
kialakításra, mivel a Duna árterületét csök-
kenteni nem lehet, valamint a beruházás
kizárólag az árvizek elleni védekezést szol-
gálhatja, ezért csak a gát területét érinti.
Rendkívül fontosak számunkra a környe-
zetvédelmi szempontok és a lakosság leg-
kisebb mértékû „zavarása” is. Az építkezés
szakaszolva fog folyni, hogy a lehetõ leg-
kisebb területen okozzon gondot a korzó láto-
gatóinak, lakóinak, az üzlettulajdonosoknak.
A munkaterület lekerítésérõl és õrzésérõl a
kivitelezõnek kell gondoskodnia az elõírások
szerint. A munkálatok során körülbelül 12
ezer köbm földet, követ kell elbontani és
elszállítani, és  kb. 7000 köbméter földet,
követ kell visszaépíteni a gáttestbe. A
pályázat alapján a szállítás 75%-a vízi úton
történik. A város szerencsés fekvése miatt az
építkezés kapcsán nem kell nagy porter-
helésre számítani, mivel igen ritkán fúj keleti
szél, ha mégis bekövetkezne ez, akkor a
kivitelezõnek meg kell oldania a problémát
(porfogó, nedvesítés, befedés stb.). Sajnos a
gáttestben lévõ öt – már egyébként is rossz
állapotban lévõ – fa kivágásra kerül, mivel a
gyökérzetük tönkreteszi a gátat. A kivágott
fák helyett 81 új fa kerül majd telepítésre a

fõkertész javaslatai alapján a töltéstalpon
kívülre.

Az építkezés során elõírás, hogy a gátépítés
teljes ideje alatt a kivitelezõnek 24 órán belül
vissza kell tudnia állítani a gát eredeti véd-
képességét vagy azzal egyenértékû véde-
kezési megoldást kell kialakítania. A mobil-
elemeket a vasbeton fogadószerkezet el-
készültéig le kell szállítania az IBS-nek.
Rendkívüli árvízhelyzet esetén a helyreállí-
tott védképességû gáton természetesen –
ahogy eddig is minden árvizes idõszakban – a
városnak kell állnia a védekezés költségeit.

Az építkezés során kialakításra kerül a par-
ton a szervizút is, mely által a kerékpárosok
helyzete jelentõsen javulni fog, hiszen árvíz-
mentes idõszakban kerékpárútként használ-
hatják majd az utat, míg eddig a korzón az
autók és gyalogosok közt voltak kénytelenek
közlekedni. A felvetéssel ellentétben a kar-
bantartó út mindkét végén szintben fog 
csatlakozni a korzóhoz, a yacht klubnál pedig
új vagyonvédelmi kerítés fog épülni az út
mentén.

A beruházásnak nem része a Bogdányi utcai
egyesített csatornarendszer problémáinak
megoldása, ugyanakkor a gátépítés során
kialakítandó szivárgórendszer segíteni fog a
helyzeten. A gát teljes hosszán drain csöves
szivárgó rendszer kerül kiépítésre – elõzetes
vízmennyiség számításokat követõen – több
helyen átemelõ szivattyúval a talajvíz elleni
védekezés érdekében, de ez a rendszer a nagy
esõzések idején is üzemelni fog, csökkentve a
csatornahálózat terhelését.

Kérdéseit Ön is felteheti 
e-mailen

az info@szentendreezerev.hu 
címen.
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Hamarosan kezdõdik a belvárosi gátépítés
LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK A MOBIL ÁRVÍZVÉDELMI FALLAL KAPCSOLATOSAN

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg
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Kizártak, mert nem
voltam hajlandó részt
venni a korrupcióban?
A Jobbik Etikai és Fegyelmi Bi-
zottsága március 26-án kelt ha-
tározatában kizárt a tagok so-
rából. Az indoklás szerint azért,
mert az Országos Elnökség
visszahívásra vonatkozó határo-
zatát nem hajtottam végre, ma-
gyarul, nem mondtam le a képvi-
selõségrõl. A történet itt nem ért
véget, mint ahogy nem is itt
kezdõdött. Elõször a Jobbik „hi-
vatalos” álláspontjáról beszélnék,
majd elmondanék egy történetet,
ami talán közelebb visz az
igazsághoz.
A „hivatalos” verzió szerint azért
hívtak vissza a képviselõségbõl,
mert – és itt hadd idézzem az
Országos Elnökség indoklását!
„A Jobbik Országos Elnöksége
szerint elfogadhatatlan, hogy
Szentendrén a Raiffeisen Bank
delegálja az alpolgármestert, s ez
a képviselõi döntés drasztikusan
szembe megy a Jobbik országos
politikájával, ezért hozta meg a
Dr. Filó András önkormányzati
képviselõségbõl való visszahí-
vásának döntését. A képvise-
lõségbõl való visszahívás viszont
félmegoldás lenne annak érde-
kében, hogy a Jobbik tehermen-
tesítse magát képviselõjének dön-
tésének negatív politikai követ-
kezményeitõl, amennyiben dr. Filó
András továbbra is helyi vezetõje
maradna a Jobbiknak, így az
Országos Elnökség szükségesnek
ítélte az elnöki tisztségbõl való
visszahívását is.” 
Nem szeretném minõsíteni az

indoklást, de az tény, hogy a Job-
bik hivatkozott Alapszabálya
108.§ (3) c.) szerint ilyen döntést
az elnökség nem hozhatott volna
velem szemben. Ilyen döntés csak
akkor hozható, ha „c) a párt
érdekeit és alapszabályát külö-
nösen veszélyeztetõ, illetve sértõ
esetben az Országos Elnökségénél
kezdeményezheti bármely területi
vagy helyi szerv tisztségvise-
lõjének a visszahívását, amely
akkor bizonyul sikeresnek, ha az
Országos Elnökség tagjainak
legalább kétharmada megszavaz-
za a leváltását az adott tisztség-
viselõnek.”
Tehát ehhez a döntéshez, nekem
az alapszabályt és a párt érdekeit
együtt kellett volna különösen
veszélyeztetni vagy sérteni. Az
elmarasztaló határozatban vi-
szont szó sincs arról, hogy az
alapszabályt bármilyen módon
megsértettem. Persze arról is
lehet vitatkozni, hogy a párt
érdekeit sértettem-e, vagy veszé-
lyeztettem-e azzal a döntésem-
mel, hogy a Város érdekében (ezt
fontos hangsúlyozni) megszavaz-
tam a külsõs alpolgármestert,
akit természetesen nem a
Raiffeisen Bank delegált, mint azt
a Jobbik határozata írja. A Jobbik
határozatát egyébként megtá-
madtam a bíróságon, mint
jogszabálysértõt, de a számomra
kedvezõ döntés ellenére sem
kívánok tovább a Jobbikban poli-
tizálni, mivel úgy gondolom, a
leváltásomat nem ez a döntés vál-
totta ki. Annyit még hozzátennék,
hogy a Jobbik helyi tagsága maxi-
málisan kiállt mellettem. Nem
véletlen, hogy a képviselõjelölti
listán mögöttem szereplõ összes
érintett így nyilatkozott: 
„Alulírottak, Berkesi Attila, Szat-
mári László, Kosznovszki József,
Berecz István, mint a 2010. évi
önkormányzati választás Jobbik –
Szentendrei Nemzeti-Konzervatív
Kör közös listás jelöltjei kijelent-
jük, hogy nem kívánjuk betölteni
a dr. Filó András esetleges le-
mondásával megüresedõ képvi-
selõi mandátumot, egyben tájé-
koztatjuk az illetékeseket, hogy

több név nem szerepel a listán.
Kijelentjük, hogy továbbra is 
maximálisan támogatjuk dr. Filó
Andrást, aki közmegelégedésre
töltötte be ezt a tisztséget. Az
inkriminált szavazásnál mi is
hasonlóan döntöttünk volna,
mint õ, ezért tisztességtelen lenne
vele szemben bárminemû szank-
ció. Az pedig nem lehet cél, hogy a
nemzeti oldal képviselet nélkül
maradjon 2014-ig.
Mind a választási program elké-
szítésekor, mind a program végre-
hajtásakor esküjéhez méltóan
képviselte Szentendre nemzeti
érzelmû lakosságának érdekeit. A
Jobbik Országos Elnökségének
döntése méltatlan és igazságta-
lan dr. Filó Andrással szemben.
Felszólítjuk az Országos Elnök-
séget, hogy döntését változtassa
meg, és helyezze vissza tiszt-
ségébe az igaztalanul megvádolt
helyi vezetõt.” 
Erre a nyilatkozatra mondta
Szabó Gábor országos pártigaz-
gató, „nem számít, ha nem lesz
képviselõ, csak te ne maradj
képviselõ!” Vajon miért?

Sokat gondolkoztam azon, hogy
elmondjam-e, miért gondolom
azt, hogy nem az inkriminált
szavazás volt a leváltásom és
kizárásom valódi oka. Az utóbbi
idõben természetesen az is ki-
derült, hogy amit a Jobbik az
alpolgármester-választással kap-
csolatban állított, az fikció, annak
semmi valóságalapja nincs. A lufi
kipukkadt. Nem beszélve arról,
hogy a napokban látott napvilá-
got az a cikk (senki nem cáfolta),
hogy a leváltásomat kezdemé-
nyezõ Vona Gábor és a Parla-
mentben a „témavezetõ” Z. Kár-
pát Dániel is nagyban tõzsdézik.
Akkor most utáljuk a bankokat,
vagy ez csak PR-fogás?
És akkor rátérnék a lényegre.
(Hihetetlennek fog tûnni, de
igaz.)
Gondolom, sokan tudják, hogy a
városban ún. funkcióbõvítõ be-
ruházás keretében egy ÉP-KAR
Zrt. nevû cég végzi a Fõ tér és
környéke, Dumtsa Jenõ utca és

környéke kövezési munkáit. (Ez a
cég végezte a SZEI beruházást, a
Földhivatal volt épületét is õk
újítják fel…) Szakemberként és
városlakóként sem tetszett az,
ahogy ez a munka folyt (nem
voltam vele egyedül). Éppen ezért
2011 októberében készítettem egy
elõterjesztést arról, hogy igaz-
ságügyi szakértõvel vizsgáltassuk
meg a burkolat minõségét. A
következõ kérdésekre vártam a
választ a szakértõtõl:
– Külön kérjük megvizsgálni a ter-
vezett síktól való eltéréseket, a
burkolatok lejtését, és azok
egyenestõl való eltérését, vala-
mint a fugázás szakszerûségét
(mélysége, maximális és mini-
mális fugatávolság, fuga anyaga
és esetleges utókezelésbõl adódó
hiányosságok).
– A munka a mûszaki leírásban,
és a költségvetésben elfogadott
anyagokkal készült-e?
– A szerzõdésben vállalt, ha a
szerzõdésben erre utalás nincs,
akkor a szokásos jó minõségû (I.
osztályú) munka készült-e el? A
munka osztályba sorolása a
mûszaki leírásnak megfelelõ
tagozódásban.
A testület elfogadva a javasla-
tomat, megbízott egy igazságügyi
szakértõt, aki 2011 decemberében
írta le szakvéleményét, amelyben
mind az alkalmazott anyagok
vonatkozásában, mind a ki-
vitelezés minõségében elma-
rasztaló volt. 
„A térkövek minõsége alapján
gyakorlatilag megállapíthatatlan,
hogy hol használt Vállalkozó bon-
tott anyagot, és mely területen
készült új anyagból a burkolat.”
„A beépített kövek nagy számban
csorbák, töröttek.” 
„A fúgák anyaga nem egységes.”
„A térkövek elhelyezése szaksze-
rûtlen.”
„A lerakott burkolókövek közötti
távolság (fugaszélesség) nem
egyenletes, jelentõsen meghaladja
a tervben is hivatkozott Útügyi
Mûszaki Elõírásokban megen-
gedett maximális szélességet” –
írta az igazságügyi szakértõ.
A szakvéleményre hivatkozva
2012. január 13-án interpellációt
nyújtottam be a polgármesternek
címezve. Az interpellációt csak
január 19-én tárgyalta volna a
képviselõ-testület, de már az
interpelláció benyújtását követõ
napon kaptam egy telefonhívást
Szegedrõl(!), hogy gond van vele.

Folytatás a 7. oldalon

Dr. Filó András visszahívásának okairól
Dr. Filó Andrást, a képviselõ-testület jobbikos tagját február 23-án a pártja visszahívta a
képviselõi mandátumából és leváltotta a helyi elnöki tisztségébõl. A párt etikai bizottsága
több fordulóban tárgyalta ügyét, végül március 26-i határozatában a tagok sorából is kizárta
a képviselõt. A visszahívás, leváltás, kizárás okairól az érintett, dr. Filó András számol be
lapunknak, aki a továbbiakban független képviselõként vesz részt a testületi munkában.



Folytatás a 6. oldalról

Vajon hogy került Szegedre az
interpellációm? A hívó fél a
Szegedi Közgyûlés Jobbikos tagja,
dr. Keresztúri Farkas Csaba volt.
Arra kért, vonjam vissza az inter-
pellációmat. Nemet mondtam, de
õ mindenképpen személyesen
akart velem beszélni, és a
testületi ülés elõtt feljött hozzám
Szegedrõl Csongrád megye
Jobbikos elnökével, Tóth Péterrel
együtt. Megismételte a kérését,
kiegészítve azzal, hogy az ÉP-
KAR támogatta a Jobbik kam-
pányát, és az interpellációm nagy
károkat okozhat a következõ
versenytárgyalások során. 
Miután ismét elutasítottam, úgy
gondoltam, ezzel vége az ügynek.
Természetesen az interpelláció
elhangzott, a feltett kérdéseimre
az átadáskor kapunk választ. (Ez
még nem történt meg.)
Az ügy azonban nem ért véget. Dr.
Keresztúri Farkas Csaba felhívta
Vona Gábort, a Jobbik Országos
Elnökét. Vona Gábor a feladatot a
személyes fõtanácsadójának, For-
rai Richárdnak adta ki. Forrai
Richárd is többször hívott tele-
fonon, és végül február 22-én 10
órakor 10 tanú elõtt találkoztunk
a Fõ tér egyik vendéglátó helyi-
ségében. Elmondtam, sõt megmu-
tattam neki, hogy ez a munka
nem I. osztályú, ezért vélemé-
nyem szerint nem vehetõ át. A tel-
jes beszélgetést nem kívánom
ismertetni, de a végeredmény az
lett, hogy másnap, február 23-án
közölték velem, hogy Vona Gábor
elnök kezdeményezésére vissza-
hívtak a képviselõségbõl, és levál-
tottak, mint helyi elnököt, és
kezdeményezték a kizárásomat a
Jobbikból.
Úgy gondolom, nem kell kom-
mentálnom, miért nem szeretnék
a továbbiakban a Jobbikban poli-
tizálni. Azt hozzá kell tennem,
nem a tagság miatt. 21 évig vol-
tam kisgazda, éppen Vona Gábor
személyes hívására szerveztem
meg Szentendrén a Jobbikot
2009-ben. A hároméves tevékeny-
ségemet nem nekem kell értékel-
nem, de én tisztán állok az Úr
elõtt, a lelkiismeretem teljesen
tiszta. 
Itt a Városban van egy stabil kon-
zervatív közösség, annak a mun-
kájában szeretnék ezek után tevé-
kenykedni. Az országos politika a
továbbiakban nélkülem zajlik.

DR. FILÓ ANDRÁS

Alegfõbb finanszírozó bank-
kal megszülettek az erre
az évre szóló megálla-

podások a 2,5 milliárd Ft köt-
vénybõl származó összeg fel-
használási irányairól. Még nyár
elõtt minden bevételi forrás-
növelési lehetõségérõl egyedileg
dönt a képviselõ-testület, a
kötelezõ önkormányzati felada-
tok költségeit csökkentik, a nem
kötelezõ feladatot csak akkor vál-
lal a város ezentúl, ha az nem
veszteséges. A jelenlegi felülvizs-
gálatával megkezdõdik az új
vagyongazdálkodási stratégia
kidolgozása, amellyel a fõ cél az,
hogy az értékes vagyonelemek
folyamatos bevételt biztosít-
sanak. A jövõben kizárólag olyan
új fejlesztések indulnak, ame-
lyeknek a teljes finanszírozása
pályázati pénzekbõl megoldott
vagy gyorsan megtérül. 
Kiemelt feladat az uszoda jövõ-
jének megoldása is: a város vagy
átadja egy szakmai szervezetnek,
amely képes veszteség nélkül
üzemeltetni a finanszírozási ter-
hek részbeni átvállalása mellett,
vagy a jelenlegi keretek között az
önkormányzat üzemelteti vesz-
teség nélkül. Ehhez szükséges
egy 50 millió forintos energia-
hatékonyság-növelõ beruházás
végrehajtása, illetve a városi
marketingstratégia módosítása,
azaz a hagyományos szentendrei
értékek mellett markánsabban
jelenítik meg az uszoda lehetõ-
ségeit is. Az önkormányzat tulaj-
donában lévõ Városi Szolgáltató
Zrt. az elmúlt idõszakban már
jelentõs racionalizálási lépéseket
hajtott végre, amelyeket folytat-
nak. A szemétszállítás eszköz-
parkját a megtermelt nyereségbõl
fejleszteni kívánják a jövõbeni
stabil mûködés érdekében, va-
lamint gazdaságossági vizsgálat
alapján döntenek az energiater-
melés jövõjérõl. 
Új, feladatalapú költségvetés ké-
szül a nyár közepéig az összes
közpénzzel gazdálkodó szerveze-
tre vonatkozólag. A bevezetésre
kerülõ tervezési és jelentési rend-
szer segítségével centralizált

közpénzgazdálkodást alakítanak
ki. Az önkormányzati szervezetek
átalakításának tervei hasonlóak a
Kormányhivatalok felépítésében
alkalmazott elvekhez. Az új rend-
szer megfelelõ mûködése érde-
kében létrehoznak egy állandó
külsõs gazdasági alpolgármesteri
pozíciót, amelynek fõ tevékeny-
ségi területe a vagyongazdál-
kodás, a központi kontrolling, a
hitel és finanszírozás menedzs-
ment, a központi beszerzés és a
fejlesztések projektmenedzsment-
je. A feladat ellátásához szük-
séges szakember kiválasztása
õsszel kezdõdik.
Nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy az önkormányzatnál dolgo-
zó kollégák önállóbban, kreatí-
vabban, hatékonyabban dolgoz-
zanak. Ennek érdekében átalakul

a referensi rendszer, és új motivá-
ciós módszereket vezetnek be. 
A reorganizációs terv eredmé-
nyeként a mai éves 150 millió Ft
mûködési eredményt 500 millió
Ft-ra emelik, ami lehetõvé teszi a
fenntartható mûködést pénzügyi
kötelezettségek teljesítése mellett.
A fenti feladatok végrehajtása egy
külsõs szakember bevonásával
vált lehetõvé, aki új, az önkor-
mányzatoknál még nem alkalma-
zott menedzseri szemléletet és
vezetõi tapasztalatot hozott.  A
tervek megvalósításához számí-
tanak a széles körû összefogásra
a város polgárai, gazdálkodó
szervezetei és a Polgármesteri
Hivatal dolgozói részérõl.

SZENTENDRE VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
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Ellenszavazat nélkül fogadta el 
a testület a reorganizációs tervet 
A CENTRALIZÁLT KÖZPÉNZGAZDÁLKODÁS, A MENEDZSERSZEMLÉLET ÚJ PÁLYÁRA ÁLLÍTJA
SZENTENDRE GAZDÁLKODÁSÁT
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AMóricz Zsigmond Gimná-
zium hagyományos reál-
osztályos találkozójának

(21. ROT) bevezetõje évek óta egy
magas szintû elõadás. Idén – a
Las Vegas-i szakkiállításon is
nagy sikert aratott – Rátai Dániel
találmányát, a Leonar3Do-t mu-
tatta be Czeglédi Zoltán, a
Konkoord informatikai kft. gyõri
régióvezetõje. A világon egye-
dülálló szerkezet lényege: a 3D-s
szemüveget a vezérlõdobozra
kötve a monitor elõtt jelenik meg
a virtuális valóság, amelyben a
speciális „térbeli egérrel” navigál-
hatunk, amit ma már inkább
"madár"-nak neveznek. A moni-
toron lévõ szenzorok miatt a kép
mindig a szemünkhöz igazítva
jelenik meg. Néhány perc alatt
tervezhetünk vele grafikákat, ani-
mációkat. Élénk derültség köze-
pette tette fel a közönség a kiosz-
tott 3D-s szemüvegeket, aminek
segítségével vált háromdimenziós
élménnyé az elõadás. A Leo-
nar3Do felhasználási területei
szinte korlátlanok: oktatás, se-
bészet, építészet, régészet és mû-
vészet. Czeglédi Zoltán kollégája,
Németh Zoltán néhány alkal-
mazást be is mutatott. A szakem-
berek elmondták, hogy a közön-
ség korosztálya az, akiknek a
feladata lesz, hogy kitalálják a
konkrét alkalmazások körét. Zá-
poroztak is az ötletek, a gyerekek
pillanatokon belül számos lehe-
tõséget soroltak fel. Szakterü-
letérõl hozott példát egy már meg-
valósult alkalmazásról Somogyi
Péter akadémikus, aki szintén

végignézte a bemutatót. A bak-
tériumok antibiotikum reziszten-
ciájának kutatásában új módszer-
ként alkalmazzák a 3D-s kép-
szerkesztõ eszközöket, melyekkel
a sejtekben végbemenõ biokémiai
folyamatok jól modellezhetõk.
Somogyi Péter Szegedrõl érkezett,
ahol részt vett a Szent-Györgyi
Albert emlékülésen. Számos
Nobel-díjas tudósunk közül Szent-
Györgyi Albert az egyetlen, aki 75
évvel ezelõtt magyarországi kuta-
tásaiért kapta az elismerést. Ezt
ünnepelte a magyar tudományos
élet, és hívta meg a biológia és
orvostudomány jeleseit Szegedre.
A kilenc Nobel-díjas orvos-bioló-
gus kutató mellett, az Agy-díjas
Somogyi Péter is meghívottja és
elõadója volt a rangos tudományos
rendezvénynek. A konferencián
való részvételét megszakítva jött el
a ROT-ra, hogy személyesen hir-
desse ki a Ramón y Cajal ösztöndíj

pályázat eredményét. Beszédében
friss, szegedi elõadásélményeit
osztotta meg a diákokkal. A 3D-s
elõadáshoz kapcsolódó példáját
Ada E. Yonath Nobel-díjas pro-
fesszor asszony elõadásából vette.
Méltatta Szent-Györgyi Albert tu-
dományos munkásságának je-
lentõségét és emberi nagyságát,
majd az általa meghirdetett pá-
lyázatra térve elmondta, hogy célja
a következõ kor nagy felfedezõi-
nek megtalálása. Három város –
Szentendre, Csíkszereda és Duna-
szerdahely – gimnazistái pályáz-
hattak. 
Az idén 7. alkalommal meghirde-
tett pályázat témái a biofizikához
és az idegi folyamatokhoz kap-
csolódtak. Az elsõ helyezett Gyi-
mes István László (Ferences Gim-
názium) 1-2 hónapot tölthet el az
Oxfordi Egyetem Anatómiai Neu-
rofarmakológiai Intézetében. A
második díjat elnyert Varga Donát

László (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
és Gimnázium) meghívása az
agykutatás hazai, budapesti ku-
tatóintézetébe szól. Megosztott
harmadik helyezéssel könyvju-
talomban részesült Mészáros
Ágota (Ferences Gimnázium) és
György Adrián (Magyar Tanítási
Nyelvû Magángimnázium, Duna-
szerdahely).
A ROT-ot szervezõ 11. A osztály
tanulói is kitettek magukért. A
szakmai rendezvényen kilenc
diákelõadás hangzott el. Az ér-
dekes geometriai és jól szer-
kesztett informatikai diasoroza-
tok mellett, színes és látványos
kémiai, ötletes fizikai kísérleteket
is láthattunk. Elgondolkodtató
volt azonban Aszalós Márton
elõadása egy égetõ globális gond-
ról: a túlnépesedésrõl. Azzal
szemléltette a problémát, hogy ha
a jelenlegi földi világot lekicsi-
nyítenénk és egy százfõs faluhoz
hasonlítanánk, a rendelkezésre
álló pénzügyi források 60%-át hat
fõ birtokolná. Még megdöbben-
tõbb, ha tudjuk, hogy ennek a
„világfalunak” 50%-a éhezne,
csak egyetlen lakója tanulhatna
tovább, és ugyancsak egy ember
birtokolna számítógépet. Ebbõl a
perspektívából másként hatnak
mindennapi életünk apró-cseprõ
nehézségei is! 
Az ilyen rendezvények optimiz-
musra adnak okot, hogy a mai
ifjúság tudományokhoz értõ és
társadalmi problémákra érzékeny
része korunk nagy kihívásaira
megfelelõ választ tud majd adni.

ÕZI

Ismerkedés a tudományokkal valódi és virtuális térben

Rovnyai Bence tanuló kémia kísérlete

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 jelölt-
jeként, 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 (lehetõ-
leg 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 18-án 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  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 ne-
vébõl (Rascia) ered. A török megszállás során a város szinte teljesen elnépte-
lenedett, és majd csak a törökök végleges kiûzését követõen érkezett a telje-
sen elpusztult, kihalt városba több száz szerb telepes, és a következõ évszázad-
ban 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 falu-
ból 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, népszoká-
saikat, 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, melye-
ket 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 hirde-
tõtábláin és a város honlapján. Szeretnénk, ha minél többen részt vennének a
most meghirdetett versenyeken és a gyermeknap programjain.
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A két évtizeddel ezelõtti indulást
hosszas elõkészítõ munka elõzte
meg. Mivel a rendszerváltás után
kisvártatva megjelent az igény
arra, hogy Szentendrén bõvüljön
a középfokú oktatási intézmé-
nyek száma, a Rákóczi tantes-
tülete közös gondolkodásba
kezdett, hogyan indíthatnának
gimnáziumi képzést. – Az ország-
ban gombamód szaporodtak a 12
évfolyamos iskolák. Szentendrén
is biztosítani kellett a környéken
élõ családoknak, hogy gyermekeik
egy iskolában érhessék meg a
kisiskolás kort, a kamasz éveket,
az érettségit, mint egy nagy
család. Micsoda gondolat! –
fogalmaz Kovács Lászlóné, a tan-
testület oszlopos tagja. A gimi
indulásának egyik kitalálója
Perjéssy Sárika volt, s persze szá-
mos támogatóra akadt a képzés
felépítése során. A kezdeti évek
természetesen sok izgalmat tarto-
gattak, 2009-ben pedig egy
szerkezetváltozásnak köszönhe-
tõen a 6+6-os rendszerbõl 8+4-
es rendszert alakítottak ki.
Tartalmi szempontokon kívül a
bõvítés természetesen óriási
infrastrukturális fejlesztést is
megkívánt: a kezdetben 16 tan-
ulócsoportot és 380 tanulót
foglalkoztató iskolából 25 tanu-
lócsoportos, közel 650 tanulót
befogadó intézmény kristályo-
sodott ki. Az ezredforduló táján a
lapos tetõ beépítésével egy kémia-,
két informatika- és három nyelvi
szaktantermet alakítottak ki,
2007-ben pedig a Rákóczi utca
felé esõ „zöld” szárnyban három
tanterem kialakításával növelték
lehetõségeiket. Új lett a könyvtár,
új klímarendszer épült a tanuszo-
dához, felújították a vizes helyi-
ségeket is.
– Nem lehet panaszkodnunk,
hiszen iskolánk megállta a helyét
a nevelõ-oktató munkában, a
továbbtanulók felvételi arányai-
ban, a különbözõ versenyekben
elért eredményekben – fogalmaz
Hajdu Gábor, aki 23 éve igazgatja
a Rákóczit. S valóban, a kötetben
több írásban is oldalakat tesz ki a

diákok eredményeinek felsorolása
– s nem meglepõ, hogy az eredeti-
leg sporttagozatos iskolában a
sporteredmények különleges rész-
letességgel kapnak helyt. Szirze
Adrienn, a testnevelési munka-
közösség vezetõje kiemeli: – A
testnevelés és a sport az iskola
életében mindig is kiemelkedõ
szerepet töltött be. Az emelt szin-
tû testnevelés 8. osztályos korig
mûködik. A felvételi alapján bek-
erült tanulókat emelt óraszám-
ban, heti négy órában oktatjuk.
Ugyanilyen szép eredményeket
tud felmutatni azonban a humán,
a reál és a nyelvi munkaközös-
ség is.
A tanárok és diákok akár 12 évig
tartó együttélésének kulcsa a
kölcsönös megértés és a nyi-
tottság: a pedagógusok a szülõkre
egyenrangú partnerként tekin-
tenek, a szülõi munkaközösség
folyamatosan együttmûködik a
tantestülettel, a tanulók pedig
igyekeznek szintúgy hatékonyan
és határozottan képviselni
álláspontjukat – többek között a
helyi diákönkormányzati szerve-

zet, a Gimnáziumi Érdekvédelmi
Liga (GÉL) is ezt a célt szolgálja. 
– Éreztem, hogy számít a tanárok
és a diákok véleménye. Nagyon jó
volt, hogy a programokat nem
mereven ismételtük évrõl évre,
hanem egy kicsit mindig módosí-
tottunk rajtuk. Ezt én rugal-
masságként éltem meg – fogal-
maz Cseh Erzsébet, aki a 2009-
10-es tanév során búcsúzott el az
iskolától.
„Azért szeretek ide járni, mert sok
osztályprogram van. Nagyon
aranyosak a tanárok, barátságos
a környezet.” „Rendben van min-
den. Jók a tanárok, és értem, amit
mondanak.” „Nekem fontos, hogy
jól és jó helyen tanuljak, és ezt itt
megtehetem.” „Az iskola mindig
biztos hely lesz a számomra.” „Az
iskola volt az, ami segített bará-
tokra találni.” „Nagyon jó kö-
zösségben élünk.” „Igazán sze-
rencsénk van, mert van egy iskola
az országban, ahol megtalálhatod
a legjobb tanárokat, osztálytár-
saidat és barátaidat. Nem csak
közoktatást kapunk, hanem mû-
vészetet, sportot is.” „A Rákóczi

életem kezdetét jelenti. Egy na-
gyon jó kezdetet.” „Itt tanítottak
meg az élet dolgaira úgy, hogy
közben boldog voltam.” Csak
néhány idézet az ide járó
gyerekektõl, fiataloktól.
Szembetûnõ, mennyire meghatá-
rozó a Rákóczi szellemisége,
légköre azoknál, akik 6-8, esetleg
12 évet töltenek el a falai között.
S ugyanígy az „öregdiákok” is, az
elsõ érettségizett évfolyamok tag-
jai, akiknek a legidõsebbje is még
csak éppen harminc felett jár, de
már elég tapasztalattal ahhoz,
hogy tudja: máshol tanulva, más
iskolában felnövekedve talán nem
jutott volna ilyen messzire. A
Rákóczi igazi márkanév lett
Szentendrén és környékén, mind
az alsó- és felsõ tagozaton, mind
a gimnáziumi képzésben. Ren-
dezvényei, témahetei, kirándulá-
sai, tanulmányi versenyei és hét-
végi programjai, ahogy a hétköz-
napi, de igényes pedagógiai mun-
kája is mind-mind a nagycsalá-
dot, a közösséget építik, s fogják
még sok-sok évfolyamon át.
Boldog születésnapot kívánunk,
Rákóczi!                          

- B -

Húsz esztendõ a nagycsaládban
1992-BEN INDULT A RÁKÓCZI GIMNÁZIUMI KÉPZÉSE

Idén húsz esztendeje annak, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevéhez hozzákap-
csolták az „és Gimnázium” utótagot, s beindulhatott a középfokú oktatás az iskolában. Ez
alkalomból az egész tanévben színes programsorozat zajlott, amelyet április 4-én gálamûsor
zárt. Az évforduló alkalmából az intézmény jubileumi évkönyvet adott ki.
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Ebben a nehéz, válságos évek-
ben hogyan sikerült megújul-
niuk?
Fejlõdésünket leginkább a töret-
len optimizmusunknak köszön-
hetjük. Sikerünk kulcsa abban
rejlik, hogy aktivizáltuk cégünk
tartalékait, valamint megnyertük
a Magyar Fejlesztési Bank által
kiírt pályázatot. Ennek köszön-
hetõen nagymérvû fejlesztést,
beruházást hajtottunk végre.
Régi, központi telephelyünk mel-
lett most egy egyhektáros terü-
leten folyik vásárlóink, viszonte-
ladóink kiszolgálása. Irodahá-
zunk – külsõ jegyekben is vissza-
köszön a jellegzetes színvilág –
belsõ terei, valamint a  fedett rak-
tárrészek mind-mind a minõségi
munkavégzést szolgálják. Dolgo-
zóink és partnereink részére pedig
jól felszerelt oktatótermet hoz-
tunk létre. 
Büszkén vezet végig az iroda-
házban, a falakon elismerések,
oklevelek sokasága jelzi, hogy az
Iso Thermo Kft. több gyártónál, az

értékesítés volumenét tekintve,
dobogós helyet foglal el az építõ-
anyagok forgalmazásában – de
mindenképpen az elsõ tíz között
van ma Magyarországon.

Mikor alakult meg a cég?
1989-ben egy gyártó és egy
kivitelezõ cég volt az alapító. Az
évek során, a privatizációs folya-
mat következtében, egy többségi
magyar tulajdonnal rendelkezõ

svéd-magyar kft.-vé váltunk. A
gyártást elhagytuk, viszont a ke-
reskedelem bõvült: jelenleg az
építõipari anyagok teljes ver-
tikumát forgalmazzuk. Az Új Ház-
csoporthoz 2005-ben csatlakoz-
tunk, beszerzéseinket rajtuk ke-
resztül bonyolítjuk. Közel 80
gyártóval állunk kapcsolatban. Az
építõanyagok értékesítése három
telephelyen (Szentendrén a Kõ-
zúzó u 26., Pilisvörösváron a
Csobánkai u 28. és Budakalászon
a Szentendrei út 7. szám) folyik.
A kezdeti ötmilliós nettó árbe-
vételû cég jelenleg másfél milliárd
árbevételt tudhat magáénak.

Kezdetektõl az Ön vezetése alatt
mûködnek. Sikerének mi a
titka?
Stratégiám a megfontolt haladás,
a racionális, tervszerû mûködés.

Ezt az eredményt 27 fõállású
munkatárssal értük el. Széleskörû
kapcsolatrendszerrel rendelke-
zünk, csak minõségi árukkal
kereskedünk. Az elmúlt évek alatt
Európában több nagyberuházás-
hoz mi szállítottuk az anyagot, de
sikereink ellenére azt még nem
értük el, hogy nagyobb szent-
endrei beruházás beszállítói
legyünk. 

Jelenleg milyen akciókkal vár-
ják a szentendreieket és a
környéken lakókat?
A Nemzetközi Szakkiállítás és
Vásár ideje alatt a Construmán
(április 18-22.), valamint telep-
helyeinken és webshopukon
keresztül több akciós termékkel
találkozhatnak most vásárlóink,
melyekrõl elsõsorban webolda-
lunkon keresztül – www.iso-ther-
mo.hu – tudnak tájékozódni. Mi
mindig ügyfeleink érdekeit, ké-
nyelmét helyezzük elõtérbe. Sok
éves tapasztalattal, magas szín-
vonalú munkavégzéssel a térség
lakosságának megbízható forrása
kívánunk lenni.
Ha még nem jártak az Iso-Thermo
Kft-nél, látogassanak el telephe-
lyeink valamelyikére – most ér-
demes! Megújult árúkészlettel a
már megszokott szakértelemmel
várják az építkezni vágyó vagy
felújítási munkákat folytató la-
kosságot.

-MI-

Megújult az Iso-Thermo Kft.
Feltûnõ, narancssárga színû óriás plakát jelzi több helyen is
az út mentén az Új Ház Centrum, vagyis az Iso-Thermo Kft.
megújult, kibõvült telephelyét. Dacolva a gazdasági válság-
gal, a szentendrei székhelyû, közel 25 éves múltra visszate-
kintõ cég nemrégiben egy 700 nm-es, új irodaházba köl-
tözött. A svéd-magyar kft. vezetõjével, többségi tulajdonosá-
val, Lendvay Péter ügyvezetõ igazgatóval beszélgettem.

A Szentendre Gyökerei Hagyo-
mányõrzõ Baráti Társaság 2000.
év  tavaszán  örökbe fogadta az
Orbán-keresztet Pethõné Németh
Erika helytörténész kérésére és
szervezésében.
Ez évben is rendbe tette és felvirá-
gozta a keresztet és környékét a
szorgalmas csapat. Az idõközben
tönkrement padot két tagunk,
Vanyák Gábor és Stefanek János
vállalták, hogy felújítják.

Kedves Szentendreiek! Kedves
Környezetvédõ Barátaink!
Az elõzõ évekhez hasonlóan, a Föld napja
tiszteletére, április 22-én hulladékgyûjtési akciót
szervezünk a Kõhegy lábánál! A tavalyi nagyon sik-
eres akciónkon felbuzdulva, ez évre még többen
jelentkeztek, erre az igen fontos és nemes célra! Ezt
a feladatot a szentendrei önkormányzat (Perniczky
Sára fõkertész) és a hulladékszállítással megbízott
Városi Szolgáltató Zrt. (Pálinkás Attila) segítségével
és támogatásával végezzük.

A hulladékgyûjtéshez hét konténert veszünk
igénybe, melyhez még számos gyûjtõzsákot és kesz-

tyût is szétosztunk. A munkák április 22-én, vasár-
nap, 9 órától 12 óráig tartanak, utána, kérünk min-
den közremûködõt, hogy a László-telepi buszfor-
dulójához jöjjenek 12 órára egy közös fény-
képezkedésre!

A hulladékgyûjtés az alábbi felosztás szerint
történik, még esõs idõben is!

I. volt tyúkosok helye
Schneider Géza vezetésével az Izbégi Baráti Kör
II. László-telepi buszforduló
Pádár Zoltán vezetésével a László telepiek
III. Kõhegyi víztározók
Nagy László vezetésével a Kõhegyi el. Társulás
IV. Kõhegyi turistaút
Bártfai Borbála vezetésével a Budapesti turisták
V.-VI.  Püspök-forrás
Fekete János vezetésével a TESZ egyesület
VII. Pomázi út – Kõhegy
Maholányi Gabriella vezetésével a Lovas csapat

Védõkesztyût mindenki igyekezzen magával hozni.
Üdítõitalokat biztosítunk. Mindenkit nagy szeretet-
tel várunk, kérjük támogatásukat! 

MAHOLÁNYI PÁL
a szervezõ bizottság nevében
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Meséljenek kicsit a családról!
Milyen emlékeket õriznek Bar-
csay Jenõrõl? 
Kónya Márta: Második unokahú-
ga vagyok, a nagymamám, Bar-
csay Mária volt a testvére Jenõ
bácsinak. 14 éves koromban ta-
lálkoztam vele elõször. Akkoriban
Erdélyben, Szamosújváron lak-
tunk. Jenõ bácsi korábban poli-
tikai okokból nem jött Erdélybe, a
hetvenes évektõl kezdve viszont
gyakrabban látogatta szülõföld-
jét: általában szeptemberben egy-
két hétre. Nagyon megszerettem
õt, követtem minden mozdulatát,
és õt nem zavarta a rajongásom.
Sok festõmûvész látogatta meg
ilyenkor, jó barátságban volt
Abodi Nagy Béla kolozsvári, Vésõ
Ágoston nagybányai festõmû-
vészekkel, Sütõ András íróval, aki
a pesti lakásán is többször meglá-
togatta. 
Kónya Ferenc: Kiválóan, szép
stílusban beszélt magyarul, meg-
válogatta a szavait. Ha Szék
faluból származó emberek meglá-
togatták Pesten vagy Szentend-
rén, nagy örömmel fogadta õket,
mert szerette hallani a tiszta erdé-
lyi beszédet. Ez a település 20
km-re fekszik Szamosújvártól.
Tatárjáráskor szinte teljesen el-
pusztult, a lakosság nagy részét a
tatárok kiirtották. Az a néhány
ember, aki megmenekült, meg-
esküdött, hogy a falu nevét, vise-
letét és szokásait örökre meg-
tartják. A mai napig minden év
augusztus 24-én Bertalan napra
hazamennek, éljenek a világ bár-

mely részén is, és megemlékeznek
az elõdökrõl. 

Milyen ember volt Barcsay Jenõ?
K. Márta: Nagyon szerény, nem
változtatta meg a siker, a hírnév.
Csak a mûvészet érdekelte, hogy
mennyibe kerül egy kiló kenyér,
az már kevésbé. Puritán ember
volt, szerintem ez a mûvein is lát-
szik.  
K. Ferenc: A tehetséget nagyra
tartotta, nem számított, hogy
milyen nemzetiségû az illetõ, az
eredmény volt a lényeg. Szeretett
jó kiállításokra járni, függetlenül
attól, hogy a mûvész ismert
ember-e.
K. Márta: Szeretem a képeit,
mélyen megérintenek. Emlék-
szem, a halála elõtt mellette
voltam több hónapig ápolása
miatt, és amikor szép napsütés
volt, érdekes árnyékokat lehetett
látni a lakásban, õ pedig nézte,
hogy milyen szép absztrakt kép
lenne ebbõl.
K. Ferenc: Hívõ ember volt, bár
nem járt templomba, de rendsz-
eresen olvasta a Bibliát. Idõsebb
korában sokszor késõ estig nézte
a tévét, és akármilyen fáradt volt,
az adás végén, még ha támo-
gatásra is szorult, a Himnuszt
állva hallgatta meg. A nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumban
eltöltött diákéveket tartotta élete
legszebb idõszakának. Nagyon jó
tanárai voltak, többek között
Áprily Lajos, és büszke volt az ott
tanult, mára már legendássá vált
diákokra, mint Bethlen Gábor,
Apáczai Csere János, Bolyai
Farkas, Kemény Zsigmond, Deák
Ferenc. Egy életre szóló szellemi
útravalót kapott ott, innen ere-
deztethetõ a mi munkánk is a
hagyaték ápolására…

Pontosan mibõl állt a hagyaték?
K. Ferenc: Jenõ bácsi még életében
munkáinak nagy részét, mintegy
170 képet a Pest Megyei Múze-
umok Igazgatóságára hagyta, így
jött létre a Barcsay Gyûjtemény
1978-ban. Néhány képe vidéki
múzeumba került, például Hód-
mezõvásárhelyre, a Kossuth-díj-
ból vásárolt 17 Medgyánszky-

festmény pedig a szolnoki Dam-
janich Múzeumot gazdagítja. 
K. Márta: A szellemi hagyatéká-
nak ápolása maradt ránk. Minket
választott, hogy idõs korában
mellette legyünk, ezért jöttünk el
Kolozsvárról. Az iránta érzett
tiszteletbõl és szeretetbõl végez-
zük ezt a sokrétû, felelõsségteljes,
szép, de kemény munkát.

Ennek érdekében hozták létre a
Barcsay Jenõ Képzõmûvészeti
Alapítványt...
K. Ferenc: Jenõ bácsi halála utáni
évben testvére, Erzsébet létrehoz-
ta a Közérdekû Közhasznú Fel-
ajánlást Barcsay-díjra és Barcsay-
jutalomra, kezelõként az akkori
Magyar Képzõmûvészeti Fõis-
kolát nevezte meg. Ebbõl sze-
rettük volna létrehozni a Barcsay-
alapítványt, de a két illetékes
Tanügyi és Kulturális Minisz-
térium vitája miatt az ügy 2006-
ig húzódott, végül saját tõkénkkel
jegyeztettük be az alapítványt. Az
eredeti alaptõkét továbbra is a
mai Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem kezeli, és õk osztják ki a
Barcsay-jutalmat. Az alapítvá-
nyunk pedig a fiatal pályakezdõ
festõmûvészeket tünteti ki a
Barcsay-díjjal, melyet az igen ran-
gos, héttagú, mûvészekbõl álló
kuratórium ítél oda. 

Az alapítvány egyéb, szerte-
ágazó tevékenységei közül me-
lyeket emelnék ki még?
K. Ferenc: Kárpát-medence ma-
gyarlakta területein, magyar nyel-
ven mûvészetet oktató intéz-
ményeket tüntetünk ki egyedi
Barcsay könyvcsomaggal: a
Mûvészeti Anatómiával, a Magyar
festészet mesterei sorozatból a
Barcsay-albummal, a Munkám,
sorsom, emlékeim címût önélet-
rajzi könyvével. 
K. Márta: Emléktáblát állítottunk
az egyetemmel közösen a Kodály
köröndi lakásánál, a szentendrei
mûteremnél, a nagyenyedi kol-
légium dísztermének bejáratánál
és az Erdélyi Gyülekezet emlék-
kertjében a kiemelt erdélyi nagy-
ságok sorában is. A Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságával kö-

zösen rendezzük a megem-
lékezéseket és a Barcsay-díjátadá-
sokat minden év január 14-én,
születésének évfordulóján. Tart-
juk a kapcsolatot a Barcsay is-
kolával is, így a diákok minden
évben meglátogatják a Mester
mûtermét, melyet megtartottunk
eredeti állapotában. Olyan,
mintha Jenõ bácsi éppen csak
kiment volna, ott van a kalapja,
köpenye, botja…
K. Ferenc: Tavaly a Duna tévében
rendeztünk egy szitanyomat-kiál-
lítást, amelynek nagyon jó lett a
visszhangja. Ennek hatására indí-
tottuk el a vándorkiállítást,
amelybe bevontuk legközelebbi
három tanítványát: Balogh Lász-
lót, Deim Pált és Konok Tamást.
Igyekszünk ezt a kiállítást Kár-
pát-medence magyarlakta terü-
leteire eljuttatni. Felvidékkel
kezdtük, az ottani kiállítások
fõvédnöke Csáki Pál. A komáromi
Limes Galéria után most Gútán az
Oszlopgalériában látogatható. A
következõ állomások: Ipolyság,
Dunaszerdahely, Szeged, Nagy-
várad, Marosvásárhely, majd a
Székelység következik. 

Lapunk terjedelmi lehetõségeit
jócskán meghaladná az alapít-
vány addigi tevékenységének
pusztán felsorolása is. De a fen-
tiekbõl is kitûnik, hogy a Kónya
házaspár milyen áldozatos mun-
kát végez Barcsay Jenõ emlékének
ápolása érdekében, miközben az
alapítvány alig számíthat támo-
gatásra. Hogy mi készteti õket
erre a munkára? A Mester iránti
szeretet és tisztelet… N. E.

A Mester iránti szeretetbõl…
24 éve, április másodikán hunyt el Barcsay Jenõ kétszeres Kossuth-díjas festõmûvész-
grafikus. A Mester szellemi hagyatékát a Kónya házaspár, Márta és Ferenc ápolja. Velük
beszélgettem emlékeikrõl, a hagyatékról, az általuk létrehozott alapítvány munkájáról.

Köszönetet mondunk:

• a vándorkiállítás létrejöt-
téhez Deim Pál, Balogh László
és Konok Tamás festõmûvé-
szeknek, dr. Feledy Balázs
mûvészeti írónak, a Corvina
Kiadónak, a pomázi Tárlat
Képkeretezõ Kft.-nek és a befo-
gadó galériáknak;
• az alapítvány elmúlt húsz
évében kapott segítségért a
Magyar Képzõmûvészeti
Egyetemnek, a Magyar Alkotó
Mûvészek Országos Egyesü-
letének, a Pest Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának, Szent-
endre Önkormányzatának, a
kuratórium tagjainak és
közremûködõinek.

KÓNYA MÁRTA ÉS KÓNYA FERENC
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Gombold újra!
SZENTENDREI SIKER – TETÕTÕL TALPIG

A pályázat

Az elsõ „Gombold újra! Divat a magyar”
öltözéktervezési pályázatot 2011-ben hirdette
meg a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium megbízásából a Design Terminál
Non-Profit Kft. A lehetõség sokak fantáziáját
megmozdította, így közel 450-en kísérelték
meg a hagyományos magyar viseleteket a
XXI. század divattrendjeivel – harmonikusan
– ötvözni. A pályázati siker több fiatal tervezõ
karrierjét is segítette, ezért 2012-ben több
mint ezer „újragomboló” jelentkezett. Idén
már két – „Kortárs” öltözéktervezési, valamint
„Design és hagyomány” – kategóriában is
indulhattak. Utóbbiban öltözékeket, de ki-
egészítõket is készíthettek a pályázók.
Érdekes módon nemcsak a divatvilág sze-
replõi tettek próbát, többek között Szent-
endrérõl sem.

Vesszõ.hu :)

Az országos verseny döntõjébe jutott Vinkler
Zsuzsi képzõmûvész és alkotótársa, Horváth
Kata kosárfonó népi iparmûvész különleges

fejfedõ kollekciója, a
NET. A szentendrei
képzõmûvész bevall-
ja, régóta formáló-
dott már bennük a
fejrevalók ötlete. „A
bukósisaktól a pár-
táig sok mindent
tesznek fejükre az

emberek a divat és a sport világában, és amit
a fejünkre teszünk, annak mindig jelentõsége
is van. Mi vesszõvel dolgoztunk, lévén a
vesszõkosár egyike azon kevés hagyományos
tárgyunknak, amelyeket ma is egykori fela-
datuknak megfelelõen használunk. A nõk
szombati bevásárlásának eszközét állítottuk a
feje, pontosabban a saját fejünk tetejére! A
veszõ egyszerre erõs, kemény, mégis formál-
ható, rugalmas anyag s ez a kettõsség akár a
nõi létben is tetten érhetõ. Akárcsak a kollek-
ciónk másik anyagánál, a lennél. Izgalmas
volt ezekkel az anyagokkal dolgozni és valami
egészen újat teremteni belõlük. Sokszor
kerülök olyan helyzetekbe, ahol aztán kívülál-
lóként szemlélem a történéseket. Ilyen volt a
divat show is, amiben valamennyi döntõs
bemutatkozhatott. Nagyon mókás és szokat-
lan dolog volt egy kis idõre becsöppenni a
divat világába!”

„Amerre mész édes rózsám,
kívánom…”
Amíg Vinkler Zsuzsi és Horváth Kata a nõk
fejét felékesítve került a 35 döntõs közé,
Huszár Diána csipkefinom horgolt haris-

nyákkal gyõzte meg a szakértõ zsûrit. A fiatal
szerkesztõ-riporter ezzel a technikával régóta
készít különleges ékszereket, ám a pályázaton
csak baráti „nógatásra” indult el. „Egy
agyagékszereket készítõ barátnõm, Horváth
Niki beszélt rá, hogy induljak, de nem volt
könnyû meggyõznie! Már csak azért sem, mert
elsõ körben le kellett rajzolnunk, mit
készítenénk el, nekem pedig a rajz nem megy
annyira. Így aztán õ segített, és mivel össze-
sen egy hetünk volt rá, hát minden este „szak-
köröztünk”. Rajzoltunk, festettünk, így ké-
szült el a pályamunka, ami bekerült az elsõ
fordulóra. Aztán megérte a második fordulót,
ahol már a rajzolt darabok elkészítése volt a
feladat. Három terv kellett, én egy terítõbõl
készült mellényt, egy fürdõruhát és egy hor-
golt harisnyát képzeltem el. A zsûri viszont
azt mondta, legyen egyedül a harisnya, de
abból mindjárt három pár! A pályázatban az
állt, hogy valami ma hordhatót hozzon létre
az ember, használva a hagyományos motí-
vumokat. Én végül a neccharisnya mellett
döntöttem. A fiatal nõk kedvelt ruhadarabját
pedig megbolondítottam egy kicsit, fõként
kalocsai és sárközi rózsákkal. Nem voltam biz-
tos benne, hogy meg tudom-e csinálni, de hát
elnyerte a zsûri tetszését, és így bejutottam
döntõbe!“

Lesz folytatás!

A különleges fejfedõ és a lábravaló kollekció
alkotói, ha dobogós helyet nem is szereztek,
komoly figyelmet keltettek a rangos ver-
senyen. Alkotásaikkal minden bizonnyal

találkozhat majd a nagyközönség, és nem is
csak Szentendrén. A „Gombold újra” szervezõi
ugyanis azt tervezik, hogy az ország több
városában és külföldön is bemutatják majd az
öltözéktervezõ pályázat izgalmas darabjait.

DNK

Vinkler Zsuzsi, Huszár Diána és Horváth Kata 
a divatbemutatón

Móriczos Öregdiákok
figyelmébe

A Szentendrei Móriczos Öregdiákok
Egyesületének vendége április 24-én,
kedden 16 órakor dr. Gerse Károly, 
a Magyar Villamos Mûvek Rt. elnöki 
kabinetjének vezetõje. Elõadásának 
témája: Hazánk energiaellátásának 
alternatívái. Minden egykori és mai
diákot, tanárt és érdeklõdõt szeretettel
várunk a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban (Kálvária út 16.).
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Kedves Szentendrei
Diákok!
Ugye nem feledkeztek meg
arról, hogy a MûvészetMalom
A Képpé formált város – 
A szentendrei festõk õstémái
címû kiállításhoz kapcsolódva
Õstémák mai képeken címmel

kiírt pályázatunkra készített
mûveiteket május 2-tõl 5-ig,
10–17 óráig a MûvészetMalom
Mûvészboltjában (Bogdányi u.
32.) vagy a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága
Közönségkapcsolati Csoportja
irodájában (Vastagh Gy. u. 4.)
lehet leadni!
Pályázati kiírást a Mûvészet-
Malomban és a www.pmmi.hu
honlapon találhattok!

Április 28. szombat

15:00 KINCSES SZÍNHÁZ bûvész
és bohóc produkciója
17:30 – 22:00 HÁZIBULI ATTILÁ-
VAL ÉS SZTÁRVENDÉGEIVEL

Mûsorvezetõ: Juhász Károly 
színmûvész, a Kulturális Központ
mûvészeti vezetõje 

Április 29. vasárnap 

10:00 KINCSES SZÍNHÁZ bûvész
és bohóc produkciója
11:30 SZENTENDREI KREATÍV
SZÍNHÁZI STÚDIÓ énekes mûsora
13:00 WELLDANCE SPORTTÁNC
EGYESÜLET bemutatója
14:00 –16:00 DUNAZUG
EGYÜTTES mûsora és táncháza
16:30 – 18:00  LAST 4 CHANCE
koncert
19:00 – 22:00 efZÁMBÓ HAPPY
DEAD BAND koncert 

Egyéb programok: 
11:00 – 14:00 SZENTENDREI
TÛZOLTÓSÁG kitelepülése

Mûsorvezetõ: Kertész Kata 
színmûvész 

Április 30. hétfõ 

11:00 PORTÉKA SZÍNPAD:
VÁSÁRI KOMÉDIA
13:00 SZABÓ BENCE, a
Dunakanyar hangja  koncertje 
14:00 SALSA BEMUTATÓ –
BAILAR TÁNCKLUB 

14:30 ESZES VIKI koncert 
15:30 HUNGARICUS CRUORIS
KÖZÉPKORI HAGYOMÁNY-
ÕRZÕ EGYESÜLET bemutatója 
16:00 SCHWARTZ DÁVID 
KONCERTJE
17:30  ARMAND V. QUARTET
19:30 – 21:30 FIESTA EGYÜTTES
KONCERTJE

Egyéb programok: 
10:00–16:00 KÉZMÛVES 
FOGLALKOZÁS ÉS
JÁTSZÓHÁZ
a Szentendrei Nagycsaládosok
Egyesülete szervezésében 
10:00–16:00 HUNGARICUS
CRUORIS KÖZÉPKORI
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET kitelepülése
RÁDIÓ SZENTENDRE kitelepülése

Mûsorvezetõ: Kertész Kata 
színmûvész 

Május 1. kedd

08:30 KINIZSI FUTÁS
10:30 JUDO  BEMUTATÓ –
Farkasvár DSE
11:00 KARATE BEMUTATÓ –
Piramis SE. Szentendre
11:30 THAIBOX BEMUTATÓ –
Szentendre Városi Sport Egyesület
12:00 KINIZSI FUTÁS
EREDMÉNYHIRDETÉSE
13:30 MOZDULJ, HOGY MOZ-
DULHASS! – Törökné Bakos Bea
gyógytornász segítségével
14:00 SZENTENDREI KENGURU
KÖTÉLUGRÓ EGYESÜLET
bemutatója

15:00 ÉNEKELJÜNK EGYÜTT! –
A HEMO EZÜSTFÉNY Ének- És
Zenekarának mûsora
16:00 WELLDANCE SPORTTÁNC
EGYESÜLET bemutatója
17:30 TRX és HASTÁNC
BEMUTATÓ – Hügeia Életmód
Szolgáltató Kft.
18:30 ZUMBA-PARTY – Brunda
Éva vezetésével
20:00-21:00 VARIDANCE
EGYÜTTES

Egyéb programok: 
10:00 -16:00 KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁS ÉS
JÁTSZÓHÁZ 
a Szentendrei  Nagycsaládosok
Egyesülete szervezésében
10:00–15:00 EGÉSZSÉGSÁTOR
az Egészséges Városért
Közalapítvány szervezésében 
Vércukor, koleszterin, prosztata, 
allergia szûrés, számítógépes
mozgásszervi diagnosztika
11:00 – 14:00 SZENTENDREI
TÛZOLTÓSÁG kitelepülése
Egész nap: PÁRTOK ÉS CIVIL
SZERVEZETEK sátrai

Mûsorvezetõ: Kertész Kata 
színmûvész 

A rendezvény négy napja  alatt a
helyszínen gasztronómiai külön-
legességek, kézmûves termékek
vására és vidámpark várja a láto-
gatókat. 

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk! 
Szentendrei Kulturális Központ

ARTVENTURA

Utazó környezetvédelmi, interaktív, tapintható mûvészeti kiállítás
és roadshow a Szentendrei Képtárban: április 27. - május 25.

Az ARTVENTURA-kiállítás az energiatakarékosság, a klímatudatosság
és a megújuló energiák felhasználásának érdekében jött létre, a fenn-
tarthatóság, a mûvészet és a fogyatékosok integrációjának hármas jel-
szavával az értékválasztáson alapuló, pozitív gyakorlatokat szeretné
inspirálni. A tárlat a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-
6.1.0./B/09-2009-0050 számú pályázata révén valósult meg 2010-ben,
majd kb. 1 év alatt az ország 10 városában 10 kiállítóhelyen került
bemutatásra.
A projekt a Közép-Magyarországi Operatív Program „A fenntartható
életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kam-
pányok” címû, KMOP-2010-3.3.4/A számú pályázata révén folytatódik,
s lehetõséget kap, hogy további öt városba látogathasson el. A program
közvetlen célja tehát egy – Budapestet és Pest megye négy városát
(Szentendre, Gödöllõ, Vác, Cegléd) érintõ, öt helyszínen megvalósuló –
fenntarthatósági tematikájú interaktív tapintható kiállítás és road-
show szervezése és lebonyolítása. A projekt számos olyan elemet tar-
talmaz, amely egyedülállónak tekinthetõ. Célunk a mûvészet
eszközeivel felhívni a társadalom figyelmét a fenntartható, kör-

nyezettudatos és egészséges életforma fontosságára, hagyományos
módszerek helyett az informális nevelés, interaktív kiállítások, kis,
fesztiválszerû road-show szervezése révén. 
A kiállítás egységei és kapcsolódó rendezvények: • 1. Tapintható
mûvészeti kiállítás 2. 2. Tematikus fotókiállítás 3. Környezetvédelmi
nyílt nap (május 4-én és május 18-án, a Múzeumok Világnapján) 4.
„Zöld Krajcár” – internet alapú környezetvédelmi társasjáték.
A kiállítás berendezésében, technikai eszközeiben is a környezetbarát
elemeket részesíti elõnyben. A tárlat elektromos energiaigényét
„humán-bringaerõmûvek” segítségével állítja elõ, az installációs
eszközök pedig részben újrahasznosított anyagokból, a megállító-
táblák kerékpárelemekbõl, a lámpaoszloptartók használt sílécekbõl
készültek.
A környezet védelme egészséges és fogyatékos emberek számára
egyaránt fontos kell, hogy legyen, ezért az ARTVENTURA kiemelten
törekszik arra, hogy fogyatékos emberek is aktív résztvevõi lehessenek
a programnak. A kiállítás tapintható, ezáltal vakok, gyengénlátók
számára is különleges élményt nyújt. A kiállítás fizikai akadály-
mentességét vezetõ szõnyegek és vezetõ korlátok segítik, illetve
speciális audio-guide-ok, melyek révén a mûtárgyak rövid leírását is
meghallgathatják a látogatók. Természetesen a kiállítás taktilis
érzékelés révén történõ „megtekintése” látó emberek, kiváltképp
gyerekek számára is a megszokottól eltérõ, maradandó élményt kínál.

SZENTENDREI CSALÁDI MAJÁLIS 2012
ÁPRILIS 28. – MÁJUS 1. POSTÁS-STRAND 

Rab Ráby háza és a téma Balogh
László festményén
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Az én napom
Ha a szentendrei polgár azt hallja,
hogy Skanzen, akkor rögtön azok a
végeláthatatlan kocsisorok, a dugók
és a tömeg jut eszébe, amelyek a
rendezvények idején gyakran nehe-
zítik meg az életét (húsvétkor
például tízezer látogatója volt a mú-
zeumnak). Ha meg már járt is itt,
letudta egyszer, s nem nézi meg az
újdonságokat. 
„Senki sem próféta a saját hazá-
jában” – idézhetnénk a közismert
bölcsességet. Hogy mennyire nem
járnak a szentendreiek a Szabadtéri
Néprajzi Múzeumba, mutatja az is,
hogy az évi közel 200 000 láto-
gatóból csak 1000–2000 a helyi
lakos – a csoportos iskolai láto-
gatókon kívül. Ezért jutott dr. Cseri
Miklós fõigazgatónak és kollégái-
nak eszébe, hogy rendeznek egy
napot a szentendreieknek. Április
29-én minden városlakó lakcímkár-
tyája felmutatásával ingyen láto-
gathatja a múzeumot (a parkolásért
és a vasúton való utazásért fizetni
kell). Ezzel a hivogató vasárnappal
azt akarják elérni, hogy a szentend-
rei polgár  ne csak az életét néha
megkeserítõ  negatívumokat lássa,
hanem ismerje meg mindazt, amit a
Skanzen ma nyújt. Az immáron

nyolc tájegységet, a több mint 300
épületet, az egész területet bejáró
vonatot, a megannyi programot és
foglalkozást. Ezen a napon a For-
gács egyesület tagjai nyított szín-
házi próbát tartanak, szentendrei
festõk aktuális munkájukon dol-
goznak itt, s ha a látogatók kedvet
kapnak, akár ecsetet kezükbe véve
maguk is festhetnek. Ehhez 30 fes-
tõállvány is rendelkezésükre áll. A
mûvészek Szentendre fõterének jel-
legzetes épületeit fogják az aszfalt-
ra megfesteni, s itt délután tárlat-
vezetést tartanak. A Skanzen többi
részében kerülnek megrendezésre a
hagyományos hétvégi események,
a szombati szöszmötölés és a
régimódi vasárnap programjai
(kézmûves bemutató a népmû-
vészet mestereivel, játékkészítés a
bütykölõben, hagyományos ételek
kostolója, interakatív játékok a
különbözõ kiállításokban). 
A lehetõség adott, hogy mindenki
jól szórakozzon, s a rendezõk
ígérik, hogy senki sem fog unat-
kozni. Ez a gesztusértékû nap –
„Az én napom” – azt a célt szolgál-
ja, hogy a város egyik legismer-
tebb, legjelentõsebb múzeuma
végre közelebb kerüljön a lakos-
sághoz.

RAPPAI ZSUZSA

CD-AJÁNLÓ

Arany János 
daloskönyve

A Petõfi Iro-
dalmi Mú-
z e u m b a n
mutatták be
március 26-
án azt a 19

dalt tartalmazó CD-t, melyen
Arany János daloskönyvébõl vá-
logatott Dsupin Pál. Az Arany Já-
nos halálának és Kodály Zoltán
születésének 130. évfordulójára
készült lemezen közremûködik
Dsupin Pál (ének, fuvola, furulya,
tárogató, flóta, duda, citera) és
Csergõ-Herczeg László (ének,
gitár, tekerõ), illetve az Egri
Tinódi Sebestyén Általános Iskola
Kamarakórusa.
„Ha azt mondjuk, Tamburás
öregúr, akkor a megfáradt, öreg
költõre gondolunk, de azt már
nehezen képzeljük hozzá, hogy
néha valóban gitárral kezében
múlatta az idõt. Arról, hogy öreg
korában papírra is vetette azokat
a dalokat, melyek élete során
megragadtak emlékezetében, még
az irodalom és énekzene tanárok
közül is csak kevesen tudnak.
Lehet, hogy népzenével foglalkozó
barátja, Bartalus István hatására
fogott dalos emlékei lejegyzé-
séhez, de a magyar népdalról leírt
gondolatai több helyen is jelzik,
hogy ez a mûfaj nem volt közöm-
bös számára sohasem.” – írja
honlapján (http://dsupinpal.hu)
Dsupin Pál a költõrõl. 
Arany János kottás kéziratát 148
dal-lejegyzéssel csak 1952-ben
adták ki Kodály Zoltán és Gyulai
Ágost jegyzeteivel. „Tagadhatat-
lan, hogy nekem is csak a véletlen
sodorta utamba Kodály Zol-
tán–Gyulai Ágost Arany János
népdalgyûjteménye c. könyvét –
vallja Dsupin Pál a találkozásról.
– A könyvet az egri régiségpiacon
egy ponyváról emeltem fel, s a
gondos kézzel lejegyzett kotta- és
szövegírás kíváncsivá tett. (…)
Csergõ-Herczeg Lászlóval próbára
tettük a dallamokat tamburán,
azaz gitáron, amivel »múlatta
magát« a »tamburás öregúr« és a
dalokhoz illõ egyéb hangszereken:
fuvolán, dudán, citerán, furulyán,
tekerõn, tárogatón; színre lépett
egy angyali gyermekkar tiszta és
erõs hangokkal.” 
A CD mellékletének illusztrációit
Dsupin Luca készítette.

SZ. N.

„Bütykölde” 

A Dunaparti Mûvelõdési
Házban (Dunakorzó 11/A)
május 5-én, szombaton 9-12
óráig a kézmûves foglalkozá-
son anyák napi meglepetéseket
lehet készíteni. A foglalkozás
ingyenes. Info: 301-088.

Litoráma

Pistyur Imre
Munkácsy-díjas
szobrászmûvész, 
a XXI. Debrecdeni
Országos Nyári
Tárlat fõdíjasaa

összefoglaló kiállítása április
20-án, pénteken 16 órakor
nyílik Debrecenben, a Kölcsey
Központ Bényi Árpád termében
(Hunyadi u. 1-3.). Köszöntõt
mond Somogyi Béla 
alpolgármester, a kiállítást
megnyitja P. Szabó Ernõ
mûvészettörténész.
Megtekinthetõ május 20-ig
hétfõ kivételével naponta 
10-tõl 19 óráig. 
www.fonixinfo.hu.

Itt voltam

Szeretettel várnak mindenkit
az Aba-Novák Galériába
(Leányfalu-Ház, Móricz Zs. út
124.) április 21-én, szombat-
on 18 órakor Vilhelm Károly
Munkácsy-díjas festõmûvész
emlékkiállítására. 
A kamaratárlatot még Vilhelm
Károllyal közösen kezdték
elõkészíteni a szervezõk, ám
2011. december 1-jén
betegsége végképp legyõzte õt!
Ez a szomorú eset azonban
nem változtatta meg a kiál-
lítási tervet: leánya és jelentõs
gyûjtõje segítségével Itt voltam
címmel emlékeznek rá. Ebben
Jovián György Munkácsy-díjas
festõmûvész is segítséget
nyújt. 

Aknay-kiállítás
A Dorottya
Szalonban (Café
Dorottya, 1051 Bp.,
Dorottya u. 1.)
április 17-én nyílt
Aknay János
Kossuth-díjas fes-

tõmûvész, a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagjának kiállítása.
www.cafedorottya.com.



„Használható mûvészet az enyém…”
„A vas az általunk használt anyagok közül talán az egyik legemberibb
anyag. A fa magától nõ. A kõ mindent megelõzött és mindennek sírem-
léke is lesz. A vas viszont az embertõl származik, az ember találmánya.
A vas hangzása is kemény, majdnem szúr. A vasból fegyver és eke
készül, szerszámok, vonatok. A világ legszebb mestersége, ahogyan a
tûz és a mester formálja ezt a hihetetlen, kemény anyagot.” Lehoczky

János kovács-iparmûvész kiállítását ezekkel a gondolatokkal pályatár-
sa és barátja, Farkas Ádám szobrászmûvész nyitotta meg. 
A város Ferenczy Noémi-díjas díszpolgárának munkáit ezúttal fotókon
láthatja a közönség. A sorozat darabjait több mint egy évtizeddel
ezelõtt készítette az Iparmûvészeti Múzeum számára Lehoczky János.
„Valamikor szobrásznak készültem, aztán mégis a vas lett az én
anyagom. Minden tetszett benne! Egy kapunak nyílnia és záródnia,
egy ablakrácsnak védenie kell. Mindennek nagyon pontosan és jól kell
mûködnie. Használandó és hasz-
nálható mûvészet az enyém.”
Az alkotót az 1960-as években
újraéledõ kovácsmûvesség meg-
határozó egyéniségének tartják az
ítészek. Monumentális kapuinak,
rácsainak megálmodásában a
modern építészeti formák és a
román kori vasmunkák iránti
érdeklõdése segítette. 
A Vasmunkák fotókon bemutatva
címû kiállítást április 30-ig te-
kinthetik meg a látogatók a
Polgármesteri Galériában, a hiva-
tal ügyfélfogadási idejében.
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Beszélgetések 
a történelemrõl 3.
Folytatódik a Pest Megyei
Könyvtárban (Pátriárka u. 7.)
olvasótermében februárban
elkezdett sorozat Mítoszok, 
legendák tévhitek címmel. Az
április 23-án, hétfõn 18
órakor kezdõdõ est történész
vendégei: Szakály Sándor és
Romsics Ignác. A téma:
Horthy-korszák avagy Horthy-
Bethlen-korszak? Mit hozott
húsz esztendõ a magyarság
történetében? A sorozat 
utolsó elõadásának idõpontja
május 7. 

Csevej-est

Szeretettel várunk mindenkit
Csevej esten, melynek vendége
Kecskeméti Róbert énekes-
színész lesz április 24-én,
kedden 19 órakor a Pest
Megyei Könyvtárban (Pátriárka
u. 7.). Az est folyamán Róbert
több dalt és éneket is elénekel,
így színes, változatos estben
lehet részük a nézõknek.
Mindenkit nagy szeretettel,
valamint kis édes és sós
süteménnyel, üdítõkkel várunk.

Szentendrei siker
Párizsban
Március 27. és április 1. között az
Erdész Galéria részt vett a Párizsban 14.
alkalommal megrendezett nemzetközi
Art Paris Art Fair kiállításon, amelyen –
többek között – Vajda Lajos, Czóbel
Béla, Regõs István, valamint Sam
Havadtoy szentendrei mûvészek mûveit
állította ki. 

A francia fõvárosban rendezett négynapos
kortárs képzõmûvészeti vásárra 16 országból
120 galériát hívtak meg, a résztvevõk negyven
százaléka külföldi volt. Magyarországról hét
kortárs mûvekkel foglalkozó galéria, köztük
az Erdész Galéria vett részt a rendezvényen.
A stand vendége volt Monsieur Frédéric
Mitterand francia kulturális miniszter, aki

felismerte Vajda Lajos mûvét, sõt még azt is,
hogy ki szerepel a képen. Javasolta a Pompi-
dou Art Center Parisnak a kép megvásárlását,
azóta már el is indultak a tárgyalások a
központ és a galéria között. A miniszter
megígérte, ha Magyarországra utazik, elláto-
gat Szentendrére is, az Erdész Galériába. 

A képzõmûvészeti vásáron nagy sikert aratott
Regõs István Út Rousseauhoz címû mûve,
melyet egy Washingtonban élõ házaspár
szeretne megvásárolni. A szentendrei festõ-
mûvész alkotása több francia mûvészeti maga-
zinban is megjelent, egész oldalas reprodukcióban.

TAVASZI SZÍNKAVALKÁD A SZENTENDREI DIEGO ÁRUHÁZBAN
Több hónapig tartó felújítást követõen teljesen megújult a Szentendrei
Diego, és nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a végeredmény nagyon meg-
gyõzõ. A Diego lakberendezési hálózat teljes termékpalettáját felvonultat-
va az áruházban számos ötletet, komplett megoldásokat kínálunk akár

egy nappali felfrissítéséhez, vagy akár teljes otthonunk színesebbé tételéhez.
Külön említést érdemel az áruházban kialakított „olvasószoba”, ahol a DIEGO teljes tapéta kollekciója
megtekinthetõ, így minden kedves Vásárlónk kényelmesen megtalálhatja az otthona stílusához
illeszkedõ dekorokat, akár romantikus kuckót, natúr világot, szolid eleganciát, vagy a képregények
dinamikus világát idézõ hangulatot szeretne kialakítani.
Várjuk szeretettel személyesen, hogy egy csésze forró kávé mellett, kiváló minõségû termékeinkkel és
szakértõ eladóink segítségével hozzájáruljunk álmai otthonának megvalósításához!

Regõs István: Út Rousseauhoz

Erdész Barna Monsieur
Frédéric Mitterand-nak 
a Vajda-katalógust mutatja
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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 20. péntek 18 óra
A SÁRKÁNY ÉS AMIT A MAGYA-
ROKNAK ILLIK TUDNI RÓLA
Kiss Mao-Tun István elõadása

Április 27. péntek 18 óra
A SVÁJCI HUN-VÖLGY KÜLÖNÖS
TÖRTÉNETE MAGYAR
ÕSTÖRTÉNETI BARANGOLÁSSAl
Dr. Salamin András könyvbemutató
elõadása

Május 4. péntek 18 óra
ÜLDÖZTÉK-E A TÁROGATÓT?
Lukács Ágnes, a Magyar Tárogató
Archívum alapítójának elõadása

Május 11. péntek 18 óra
„HALÁLT SZEGEZNI SZEMBE
HALÁLLAL” – KALANDOZÁSOK
KORA
Varga Tibor elõadása 

Szentendre Szalon PMK, Szántó Piroska-
terem, Pátriárka u. 7.

Május 3. csütörtök 18 óra
POLGÁRMESTER VOLTAM
SZENTENDRÉN
Kállay Péter emlékezik városára,
munkájára

Koncert

Pest Megyei Könyvtár színházterem
Pátriárka u. 7.

Május 5. szombat 11 óra
ZENÉS MESÉK, MESÉS ZENÉK
Ambrus-Baranyi: Bogáncs
Közremûködnek a Vujicsics zeneiskola
mûvész-tanárai, Rozsos István opera-
énekes, Ambrus Ákos operaénekes, Holló
Mariann zongoramûvész, Bokor Jutta,
Marton Kovács Katalin, Németh Gábor,
Jekl László operaénekesek, Nádházy Péter
színmûvész

ELÕADÁS

Adott egy darab erõs mágnes és
két, függõlegesen álló csõ – az
egyik rézbõl, a másik üvegbõl ké-
szült. A fizikatanár Maxwell-
egyenleteket ír fel a táblára,
melyekbõl a jobbak számára már
látszik a lényeg, a kísérlet azon-
ban még õket is megdöbbenti: az
üvegcsõbe ejtett mágnes szemvil-
lanás alatt leesik, a réz csõben
viszont lelassul a mozgása, mert
nem szabadeséssel zuhan le. A
közvetlen tapasztalás a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke
szerint még a legközömbösebb
diák érdeklõdését is felkelti, ami
kulcs a jelenség megértéséhez
vezetõ úton. Pálinkás Józsefnek
meggyõzõdése, hogy a termé-
szettudományos oktatás ered-
ményessége többek közt azon
múlik, hogy sikerül-e általánossá
tenni az iskolákban a kísér-
letezést. A „Természettudomány
tanítása korszerûen és vonzóan”
címmel megrendezett tavalyi kon-
ferencián elhangzott nyitóelõ-
adásának szerkesztett változata a
közelmúltban nyomtatásban is
megjelent. Az elnök négyszáz
résztvevõ elõtt beszélt Buda-
pesten a magyar nyelven termé-
szettudományt tanító tanárok
számára rendezett tanácskozá-
son. Az ELTE Természettudo-
mányi Oktatásmódszertani Cent-
rum nemrégiben közreadott kiad-

ványában több mint száz elhang-
zott elõadás kivonata szerepel
többek közt a biológia, a fizika
vagy a kémia területeirõl. A
Szentendrei Református Gim-
náziumot (SZRG) ketten kép-
viselték a szemináriumon: Kiss
Székely Zoltán biológia-infor-
matika, illetve Szakács Erzsébet
matematika-kémia szakos tanár. 

Munkájáról, munkamódszereirõl
35 éve mûködtetett termé-
szetvédelmi szakköre, a Kõvirág
TVSZK sikereinek tükrében mesél
a marosvásárhelyi születésû Kiss 
Székely Zoltán, aki a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudományegyete-
men diplomázott. Az 1974 óta
kutató és publikáló tanár már
kezdõként a Szõkefalvi Általános
Iskolában (Románia) a nyol-
cadikos tanulókkal a téli idõszak-
ban az etetõre szoktatott madár-
populációk dinamikáját vizsgálta.
Közben Szõkefalva népi növény-
ismereti (etnobotanikai) felmé-
résébe is belefogtak, melynek
eredményeként elkészült egy 447
taxont tartalmazó lista. Egy év
múlva elindult az elsõ, két év
múlva pedig a második Kõvirág
expedíció. Kiss Székely Zoltán
’91-ben a gyermelyi általános
iskola tanáraként, szakköröseivel
csatlakozott az ún. Hóvirág ak-
cióhoz, azzal a céllal, hogy feltár-
ják, hány hóvirág faj és alfaj van
Magyarországon. 2000 óta tanít
az SZRG-ben, különösen büszke
arra, hogy tizenkét köri diákjának
dolgozata megjelent a Természet
Világa címû folyóiratban. Nevé-
hez fûzõdik az SZRG herbáriumá-
nak életre hívása és a meglévõ
anyag folyamatos fejlesztése is.

A tudományközpontú megkö-
zelítés helyett a kémia tananya-

got gyakorlatiasabb szemlélettel
dolgozza fel óráin a matematika-
kémia szakos Szakács Erzsébet,
aki szintén 2000 óta oktat a szen-
tendrei középiskolában. Módszer-
tani megoldás lehet, ha az új
anyag megismerését egy-egy
hétköznapi problémával indítjuk.
A középiskolai kémiatudással
megválaszolható felvetések nyil-
vánvalóvá teszik a kémia tantár-
gy kötõdését a mindennapi
élethez. Szakács Erzsébet szo-
morúan állapítja meg, hogy mivel
a fiatalok egyre inkább virtuális
térben élik szabadidejük nagy
részét, egyre kevesebb szálon
kötõdnek a valósághoz. Pél-
daként említi azt a diákot, aki az
õ kémiaóráján gyújtott meg
életében elõször gyufát. A hétköz-
napokban felvetõdõ problémák
kiváló kiindulási alapot jelenthet-
nek olyan tudományos diákkör
jellegû projektmunkákhoz, me-
lyek önálló kutatómunkát is
feltételeznek – vallja az ELTE
Természettudományi Karán vég-
zett tanár. Támogatást ehhez
többek közt az Útravaló program
Út a tudományhoz elnevezésû
alprogramja adott. 2009-ben azt
járták körbe, hogy miként jelenik
meg a matematika a hétköz-
napokban és a mûvészetekben, a
következõ évben pedig környezeti
vizsgálódásokat végeztek az
energiatakarékosságra és alter-
natív energiaforrásokra összpon-
tosítva. A tavalyi nemzetközi
szemináriumon Szakács Erzsébet
„Megettük a kenyerünk javát?”
címmel adta közre a 2007-ben
végzett diákköri munka ered-
ményeit. 

WIEDEMANN KRISZTINA

A cikk teljes terjedelmében honlapunkon
olvasható: www.szevi.hu.

Korszerû és vonzó
TERMÉSZETTUDOMÁNYOKRÓL ÉRDEKESEN

Családi nap a MûvészetMalomban!

Április harmadik vasárnap délutánján nem titkoltan
hagyományteremtõ szándékkal a megújult Mûvé-
szetiMalom megrendezte elsõ családi napját. 
Míg a felnõttek Krizbainé Szabó Éva lebilincselõ tár-
latvezetését élvezhették A képpé formált város – A
szentendrei festõk õstémái címû kiállításról, addig a
gyerekek Szeivolt Kati képzõmûvész vezette kreatív
alkotófoglalkozáson az õstémák feldolgozásaként,
újraértelmezéseként megalkothatták saját Szent-
endréjüket. A régi nagy szentendrei mûvészek

alkotásai által megihletett gyerekek Szeivolt Kati
rutinjának és inspiráló erejének köszönhetõen bele-
feledkezhettek az alkotás örömébe, hûen a hely
szelleméhez. 
Reméljük, minél többen kapnak kedvet az alko-
táshoz, és ellátogatnak majd a havonta megren-
dezendõ családi napra. Legközelebbi téma május 13-
án a Motívumtól a képig – A magyar modernizmus
festõi nyelvének kialakulása címû kiállítás lesz.

SZEGI BEATRIX

Szeivolt Kati festõmûvészt lapunk következõ számában 
mutatjuk be.

GYEREKEKNEK
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P'ART MOZI
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

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

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

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)

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

(107’) kn. (2D)
20:00 JOHN CARTER (132’) kh.12 év (2D)

április 26. csütörtök
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA – 13 ÚJ MESE

(70’) kn
18.30 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK (95’) kh.:16

év (2D)
20.10 KÉMES HÁRMAS (98’) kh:16 év (2D)
21.50 GUSZTÁV (75’) kn.

április 27. péntek
16.30 HOPP (101’) kn
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS – Lázár

Enikõvel
18.45 SHAME- SZÉGYENTELEN (101’)

kh.18 év (2D)
20.30 RÉM HANGOSAN ÉS IRTÓ KÖZEL

(129’) kh:12 év (2D)

április 28. szombat
15.00 AZ IGAZI KALAND (123’) kh.12 év

(2D)
17.00 MOZIZZ OKOSAN! (DunaP’Art

Filmklub)
SOPHIE SCHOLL – AKI
SZEMBESZÁLLT HITLERREL (120’)
kh:12 év

19.00 RÉM HANGOSAN ÉS IRTÓ KÖZEL
(129’) kh:12 év (2D)

21.15 GUSZTÁV (75’)

április 29. vasárnap
17.00 S.O.S. LOVE – AZ EGYMILLIÓ

DOLLÁROS MEGBÍZÁS (100’) kh:12
év (2D)

18.40 AZ IGAZI KALAND (123’) kh.: 12 év
(2D)

20.45 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK (95’) kh.:16
év (2D)

április 30. hétfõ
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 ÚJ MESE

(70’) kn
18.30 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK (95’) kh.:16

év (2D)
20.10 SHAME – A SZÉGYENTELEN (101’)

kh.:18 év (2D)

május 1. kedd
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.30 TÉTOVA FÉLRELÉPÕK (95’) kh.:16

év (2D)
20.10 KÉMES HÁRMAS (98’) kh.:16 év

(2D)

MOZIMÛSOR
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ADÁSVÉTEL

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

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

ÁLLAT

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

ÁLLÁS

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum felvételt hirdet állatgondozói
munkakör betöltésére. Bõvebb infor-
mációt a www.skanzen.hu oldalon,
valamint Kovács Zsuzsánál a 06-
30/232-2060-os telefonon kaphat.
Jelentkezési határidõ: 04. 30.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal.
Postán: Kovács Zsuzsa, Szabadtéri
Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre
Sztaravodai út Pf. 63. E-mailen:
kovacs.zsuzsa@sznm.hu.

Jól képzett kõmûvest keresünk azon-
nali belépéssel! Kiemelt kereseti
lehetõség. Tel. 06-20-377-3625, e-
mail: info@ddeco.hu.

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

ÁLLÁST KERES

Diáklány Szentendrén
takarítást/kisegítõ munkát vállal
kötetlen munkaidõben. Bérezés mege-
gyezés szerint. Tel. 06-30-436-1417.

Takarítást, gyermekfelügyelet vállalok.
Tel. 06-30-328-0211.

Gimnazista lány szívesen vigyáz és
foglalkozik gyerekekkel hétvégenként
és a nyári szünetben, Szentendrén és
környékén. Tel. 06-30-627-4018.

Kertgondozást, kerítésfestést, ház
körüli munkát vállal megbízható
középkorú férfi. Tel. 06-20-362-4328.

EGÉSZSÉG

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

EZOTÉRIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki

segítség gyakorlatiasan. www.lelekla-
to.eoldal.hu. Tel. 06-30-605-7199.

KIADÓ LAKÁS

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

Garázs kiadó a Püspökmajor-
lakótelepen, a Károly utcában. Tel. 06-
30-334-1537,(26) 311-973.

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

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. 06-30-299-0376.

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

Garzonlakás kiadó. Tel. 06-30-854-
2277.

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

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

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

LAKÁS, INGATLAN

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
III. emeleti lakás, körpanorámával,
beépített konyhával, hõmennyiség-
mérõvel, tulajdonostól 10 millió Ft-ért
eladó: Tel. 06-20-314-9080.

Szolid nyaraló kitûnõ helyen, a
Berkenye utcában, nagyon olcsón,
5,5 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Eladó telket keresünk Leányfalun,
min. 700 nm alapterületû,
összközmûves (víz, villany, gáz,
csatorna), panorámás helyen, a fõúttól
gyalogos távolságra. Tel. 06-20-529-
6360.

Duna-korzón 50 nm-es, cirkós laká-
som 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. 06-30-375-2525.

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

Szentendrén, a Fõ úttól 200 m-re
panorámás, 456 nm-es építési
telek 13,9 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-20-417-3536.

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

Tahitótfalun 1080 nm-es építési
telek 8,9 millió Ft-ért eladó tulaj-
donostól. Tel. 06-30-966-4305.

Tulajdonostól eladó napfényes, 2
szobás, 57 nm-es, I. emeleti lakás,
nagy terasszal, tárolóval egy csúszta-
tott zsalus technológiával készült
házban. Tel. 06-30-856-4100, 06-70-
604-4882.

Szentendrén 2011-ben épült 100
nm-es családi ház, kulcsrakész

állapotban eladó 34,5 millió Ft-ért.
Tel. 06-20-354-9025. 

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

Szentendre belvárosában, a patakpar-
ton eladó összkomfortos családi ház,
mûteremmel. A ház két bejáratú, 250
nm-es telken 157 nm-es ház. Ár meg-
egyezés szerint. Tel. 06-30-540-5639.

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

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

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

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

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

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

OKTATÁS

Általános és középiskolások részére
angol korrepetálást vállalok, elérhetõ
áron. Tel. 06-30-534-8574.

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

SZOLGÁLTATÁS

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

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

VÍZSZIGETELÉS: vizes-salétro-
mos házak utólagos talajned-
vesség elleni szigetelése garanciá-
val. Tel. 06-20-942-4954.

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

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

TÁRSKERESÕ

60 éves özvegy, lakással rendelkezõ
férfi társat keres. Várom a hívását:
06-20-220-1293.

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

ÜDÜLÉS

Pihenés és gyógyulás
Mátraderecskén, a széndioxidos
gyógygázfürdõ közelében
(érszûkület, magas vérnyomás,
cukorbetegség mellékhatásai stb.
kezelésére javallott).
Szállásfoglalás: 06-20-587-6625
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. Szent-

endreieknek kedvezmény. Harmath
Ház.

ÜZLET

Szentendre ipartelepén 832 és 1961
nm-es telek eladó vagy kiadó. Tel. 06-
70-408-3416.

Külön bejáratú mûterem kiadó a
belvárosban, a piactérhez közel. 32
nm-es, 6 m magas, fürdõszobával. Tel.
06-30-540-5639.

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

Szentendre ipartelepén 25 nm-es
helyiség kiadó. Tel. 06-70-408-3416.

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

EGYÉB

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

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármû
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga – szombaton
is – megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

Konténeres sitt- 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

Botár Emil 

2000 Szentendre, 

Kisforrás u. 19.

26/315-387

Defekt- és kátyúkár 

biztosítás a KÖBE

kötelezõ mellé

FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkor-
mányzata felkínálja
hasznosításra a régi
egészségház udvarán lévõ
régi prést. A jelentkezõ
térítésmentesen, csupán a
prés bontási és elszállítási
költségeinek fejében meg-
kaphatja azt. Jelentkezni
írásban, a Polgármesteri
Hivatal iktatójába április
27-ig leadott levélben lehet,
melyben a jelentkezõ vállalja
a bontás és szállítás költ-
ségeit. Amennyiben több
jelentkezõ is igényt tart a
présre, abban az esetben sor-
solás útján kerül eldöntésre,
ki kapja meg.
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Katasztrófavédelmi verseny
Az immár hagyományos felmenõ rendszerû katasztrófavédelmi ifjúsá-
gi versenyre az idei évben április 11-én került sor, a szentendrei
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon. A régió 14 településérõl összesen
21 csapat érkezett. Az általános iskolák felsõ tagozatos és a közép-
iskolák tanulói három elméleti (polgári védelmi, tûzvédelmi és
egészségügyi teszt) és öt gyakorlati feladat (mocsárjárás, vegyvédelmi
ruhában sérült személy szállítása hordágyon, nyúlgátépítés, túlélési
csomag összeállítása, célba lövés puttonyfecskendõvel, zsákban futás)
végrehajtásában mérték össze erejüket. 

A verseny eredményei
Általános iskolai kategória:
1. Sashegyi Sándor Általános Iskola, Mûvészeti Szakközépiskola és
Szakiskola (Pomáz)
2. Áprily Lajos Általános Iskola (Visegrád)
3. Szent András Általános Iskola (Szentendre)
Középiskolai kategória:
1. Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola (Szentendre)
2. Sashegyi Sándor Általános Iskola, Mûvészeti Szakközépiskola és
Szakiskola (Pomáz)
3. Sashegyi Sándor Általános Iskola, Mûvészeti Szakközépiskola és
Szakiskola (Pomáz)

A megyei versenyen – melyet Isaszegen rendeznek április 27-én, a két
1. helyezett csapat képviseli körzetünket.

A verseny lebonyolítását, a gyerekek étkeztetését, ajándékozását támo-
gatta: Szilágyi Pékség, Charlotte Papír-Írószer, Dunakanyar Takarék-
szövetkezet, Magyar Posta Zrt., METRO Áruház; valamint Budakalász,
Visegrád, Pilisszentkereszt, Szigetmonostor, Pilisszántó, Pomáz önkor-
mányzata. Köszönjük segítségüket!

HORVÁTH NÁNDOR
tû. alezredes

„Szeretném, ha szeretnének”
Az Egészséges Városért Közalapítvány meghív minden érdeklõdõt, diákot, tanárt, szülõt

április 27-én, pénteken reggel 8 órára 
a Barcsay Jenõ Általános Iskola színháztermébe, 
ahol dr. CSERNUS IMRE pszichiáter vezetésével 

– a család összetartó ereje az egészséges társadalom jövõje projekt keretében –
beszélgetünk a függések felismeréseirõl, a szenvedélybetegségek oldásának 

módszereirõl és megelõzésükrõl. Támogatónk a Nemzeti Erõforrás Minisztériuma 
és a pályázatkezelõ Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

„Szeretnénk, ha eljönnének!”



SPORT

SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 08. SZÁM 2012. ÁPRILIS 20.20

A Szentendrei Református
Gimnázium vitorláscsapata az
Adria Sport Club idei legény-
sége holtversenyben a har-
madik, de a szabályok értel-
mében a negyedik helyen
végzett a Genua Cup tengeri
navigációs vitorlásversenyen.

Március 31. – április 4. között
került megrendezésre a XI. Genua
Cup a dalmát Adrián. A csapat
már pénteken leutazott, hogy a
szombati elsõ napon mihamarabb
átvéve kipróbálhassa a kisorsolt
Foxtrott nevû hajót. A délutáni
megnyitót követõen a kapitányi
értekezleten minden hajó meg-
kapta az esti futam útvonalát tar-
talmazó térképvázlatot. Tervek
szerint az elsõ nap egy, a többi
napon 2-2 futam kerül megren-
dezésre.
Fél hétkor, kellemes 10-15 cso-
mós, D-DK szélben rajtolt el a
nyolc hajóból álló mezõny. A vál-
ság oda is elért, mert már rég nem
volt ilyen kevés hajó ezen a regat-
ta-sorozaton. Teljesen besötét-
edett, mire az ASC-sek hajója
negyedikként beért a célba.
Az elõrejelzés szerint éjfélre ígért
szélforduló és megerõsödés csak
reggelre érkezett meg. Ennek
elõször örülhettek a csapatok,
mert nyugodtan telt az éjsza-
kájuk. Aztán reggel még a védett
kikötõben is rángatóztak a hajók.
A vekker helyett az árbocok
között süvítõ szélre, és az azok-
hoz csapkodó kötelek jellegzetes
zajára ébredtek a résztvevõk. A
reggel 9 órai kapitányi értekez-
leten rajthalasztást hirdetett a
zsûri. Ez meglepte a szentend-
reieket, mert korábban erõs szél
miatt még nem volt halasztás.
Mindenki saját felelõsségére vi-
torlázik, minden kapitány eldönt-
heti, hogy legénységével vállalja a
futamot vagy sem. Idén nem! A
zsûri halasztott. Indoklása meg-
gyõzõ volt: minden korábbi ha-
sonló esetben személyi és vagyoni
sérülések történtek. 12-re hívták
össze újra a kapitányokat, hátha
gyengül addigra a szél. Nem
gyengült. A kifüggesztett jelentés
szerint 30-40 csomós a szél, 50-
60 csomós (90-110 km/ó) befújá-
sokkal, széllökésekkel. A hajó

mûszerei a védett kikötõben 28-
35 csomós értékeket mértek.
Remek alkalom nyílt arra, hogy
vitorlázóink kicsit körülnézzenek
Tengerfehérváron (Biograd na
Moru), és körbesétálva felfedez-
zék Könyves Kálmán dalmát és
horvát királlyá koronázásának
helyszínét.

Többszöri halasztás eredmé-
nyeképpen délután fél négykor
rajtolt el a mezõny Kornati, majd
Murter irányába. Az izgalmakban
bõvelkedõ második futamot a
gimnazista csapat az ötödik
helyen zárta. A harmadik futamra
pályarövidítést hirdetett a zsûri,
hogy sötétedés elõtt célba érjenek
a hajók. A vízen töltött kis pihenõ
után (míg az elõzõ etap sereghaj-
tói is beérkeztek) hamar újrain-
dult a mezõny. Ez navigációs
verseny, ami azt jelenti, hogy nem
elég eljutni A pontból B pontba a
leggyorsabban, hanem azt a tér-
képvázlaton elõre berajzolt útvo-
nal szerint kell megtenni. Min-
denesetre a kapitányi értekezle-
teken át is szokták beszélni a
pontos útvonalat. Ennek ellenére
könnyû elnézni az irányt, mert
erõs szélben billegõ hajón nem
úgy megy a navigáció, mint autó-
ban az autóúton. Ez történt a har-
madik futamban is. Nyolc hajóból
négy – köztük Foxtrott is – két
egymás melletti szigetet nem
nyolcas alakzatban került meg,
hanem egyiket is, másikat is 360
fokos körben. Bár a helyezési sor-
rend nem változott a kerülések
különbözõsége miatt, mégis az

ASC-sek, mikor észrevették a ron-
tást, visszafordultak, hogy a
helyes irányból is megkerüljék a
szigeteket, feladva ezzel az aktu-
ális negyedik helyüket. A mezõny
és zsûri közötti rádióforgalomból
hamar kiderült, óvás lesz az eset-
bõl. Hajójuk ismét sötétedés után
ért célba. Ez csak azért érdekes,

mert Murternél nem egyszerû
megközelíteni a kikötõt, ráadásul
a víz is elég sekély. A hajóátvétel-
nél azt mondták, a hajó (ELAN
340) merülése 210 cm és a mély-
ségmérõ a vízvonaltól mér. Si-
került megtalálniuk a kellõ mély-
ségû árkot a csatornán át, de a
mérõ 150 cm-es mélységet mért.
Ez két esetben lehetséges: vagy
nem vízvonaltól mért a mûszer,
vagy 60 cm mélyen szántották a
tengerfeneket. Az utóbbi elég
valószínûtlennek tûnik. 
A kikötõbe érve a zsûri az óvás
ügyében minden kapitány állás-
pontját egyesével kikérte, és
visszavonult döntéshozatalra. A
gimisek szempontjából a leg-
rosszabb döntés született, a zsûri
törölte a harmadik futamot. 
Másnap kellemesre gyengült a
szél (15-20 csomó). Murterrõl a
Kornati szigetek közé, majd 
vissza Biogradba volt a tervezett
útirány, rendhagyóan három
futamra módosítva, pótlandó az
elõzõ napi kiesettet. Foxtrott és
legénysége harmadik, negyedik és
ismét harmadik helyért járó pon-
tokat gyûjtött. Esténként a napi
futamok összeredménye alapján
is díjazzák a csapatokat. A he-

lyezések gyakori felcserélõdését
mutatja, hogy a szentendrei vitor-
lázók aznapi összeredménye
alapján ezüst kupával (2. hely)
gazdagodtak.
A negyedik versenynapon teljes
volt a szélcsend. A hajók mégis
mind kifutottak a kikötõbõl,
hátha megjön a reggelenként
szokásos enyhe vízi szél. Nem jött
délutánig sem jött a frissülés, így
mindenkit a zsûri mellé rendelve,
a vízen rögtönözve tartották meg
az ünnepélyes eredményhirdetést.
A szentendrei Adria Sport Club
vitorlázói hármas holtversenyben
a harmadik helyen végeztek.
Mivel nem lehet egyszerre három
csapat is harmadik, a szabályok
értelmében az utolsó értékelhetõ
futam befutási sorrendje alapján
az elõrébb végzett hajó az erõ-
nyerõ. Így a gimis csapat sajnos
csak a negyedik helyet szerezte
meg. De mellé, a törölt harmadik
futamban tanúsított sportszerû
magatartásáért és a helyezése
feladásával járó útvonal-korrek-
cióért méltán kiérdemelte a Fair
Play Díjat. 

SKIPPER

A szentendrei vitorlázók a 4. (3.) helyen végeztek
a tengeri vitorlásversenyen

A Foxtrott idei legénysége: Takácsy Dorka, Takácsy Kristóf, Sulyok András Attila, Kasza
Balázs, Nyisztor Gergely és Köck Gábor

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 e-mail 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.
„GYERE ÉS EVEZZ VELÜNK!”

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


