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Szvorák Katalin

6. oldal

Csíkszentmihályi Róbert 8. oldal

Bolla Tibor

2. oldal

Jávor Piroska

21. oldal

Új buszjárat és változatlanul működő
klubkönyvtár a Püspökmajorban

Horváth Győző, a Fidesz-KDNP jelöltje meggyőző fölénnyel nyerte a március 24-i időközi önkormányzati választást Szentendrén. A régi-új képviselő
egyrészt a püspökmajoriakért végzett évtizedes munkájának, másrészt a jelenlegi városvezetés eredményeinek tulajdonítja győzelmét. A lapunknak
adott interjújában beszélt arról, hogy mit várhatnak tőle a Püspökmajor-lakótelepen élők.
3-4. oldal

Sikeres a szentendrei térfigyelő
kamerarendszer

Szentendrén 2010 júliusától működnek a térfigyelő kamerák, melyek elhelyezésénél elsődleges szempont volt, hogy a forgalmas közterületeinken
zajló cselekmények ellenőrizhetőek legyenek. A térfigyelők 2012-ben is számos alkalommal nyújtottak segítséget azokban az esetekben, amikor törvénysértő cselekményeket – verekedés, lopás, betöréses lopás, közlekedési
baleset – rögzítettek a kamerák. A 32 kamera jelentősen hozzájárult ahhoz,
hogy városunk még biztonságosabb település legyen.

Föld napi programok Szentendrén

Tegyük szebbé környezetünket, óvjuk Földünket! Közös várostakarításra
hívja Szentendre polgárait a Föld napja jegyében április 20-23. között a Polgármesteri Hivatal, a Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület és a Társaság
az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület. Április 21-én vasárnap a helyi
környezetvédelmi központ, a REC és a Ferenczy Múzeum is csatlakozik
színes, családi programjaival a Föld napi rendezvényekhez. Részletes programajánlónk a 10-11. oldalon
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Új defibrillátor a H5-ös, szentendrei HÉV
végállomásán

Dr. Dietz Ferenc, Szentendre Város polgármestere és Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója közösen elhelyezték a H5-ös HÉV
szentendrei végállomására azt a defibrillátor
készüléket, melyen a város idén elvégeztette
a szavatossági idő lejárta után szükséges javításokat. „Hála a Jóistennek, ez idáig még
nem kellett használni a készüléket, de a tudatos városfejlesztés nem csak nagyberuházásokból áll, hanem a meglévő kis dolgokra
való odafigyelésből is. Reméljük, hogy ezután sem lesz szükség a készülék használatára, de ha valaki mégis rászorul, akkor biztonságos és szakszerű segítséget tud kapni
a mentők kiérkezéséig. Fontos, hogy odafigyeljünk a lakosságra, különösen az idősebb
generációra, akik fokozott veszélynek vannak kitéve a szív és érrendszeri problémákat
illetően” – mondta Dietz Ferenc polgármester.

touRInfoRM Szentendre (26) 317 965

közteRület felügyelet
munkanapokon: (26) 503 329
Hódiszpécser: 20-320-72-16

gyógyszeRtáRI ügyelet
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGyELETI Díj 380 Ft
hétfő Ulcisia Gyógyszertár /Hév-nél/
Szentendre Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Szentendre Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Szentendre Sas u.10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Szentendre, Attila u. 23. Tel: 319-354

szombat-vasárnapi ügyelet
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13 nyitva utána ügyelet másnap reggel 8-ig
ÜGyELETI Díj 380 Ft
ápr. 20-21. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél),
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
ápr. 27. szombat Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
ápr. 28. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-ig nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779

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 állatVédő egyesület
06 20 571 6502
gyePMesteR 06 20 931 6948

szentendReI közteMető tel/fax: (26) 310 442

Ernest Zmeták kiállításának létrejötte messze túlmutat Szentendre határain, hiszen nem
csak azt jelzi, hogy itt nemzetközi szintű gyűjteményeket mutathatunk be, hanem azt is,
hogy városunk példát mutat a Kárpát-medencében – mondta Tolonics Gyula képviselő,
a szentendrei önkormányzat nevében a kiállítás megnyitóján. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton ehhez csatlakozva leszögezte: példás a magyar-szlovák kulturális összefogás,
amely felülemelkedik a sérelmeken és az ellentéteken. A Szlovák Kulturális Intézet budapesti irodájának vezetője, Jana Tomková azt emelte ki, hogy a kiállítás és Ernest
Zmeták életművének bemutatása kiváló alkalom arra, hogy megérthessük, milyen sok
minden köti össze a magyar és a szlovák népet, kultúrát.

FoTó: KEMPF KÁRoLy IGNÁC

oRVosI ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

FoTó: KEMPF KÁRoLy IGNÁC

PolgáRőRség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

Sikert hozott a szentendrei művészek által kezdeményezett teremőr akció. A városunk
művészei, közéleti emberei, a Ferenczy Múzeum vezetői és munkatársai és a város vezetői összefogva egy rendhagyó akcióval hívták föl a figyelmet a szentendrei kismúzeumok értékeire. A teremőrzésben számos művész aktívan részt vett. Dr. Dietz Ferenc
polgármester és dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója Balogh
László festőművésszel együtt várták a látogatókat a Barcsay Múzeumban.
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A lAp témÁjA

Megmarad könyvtár, lesz új buszjárat
és hamarosan nyithat a gyógyszertár
a Püspökmajorban

A polgármester
programja
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InteRjú a 2013. MáRcIus 24-I IdőközI kéPVIselő-Választás
győzteséVel, HoRVátH győzőVel

április 16. kedd
09.00 Megbeszélés a Művészeti Tanács vezetőjével
09.45 Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetőjével megbeszélés
10.00 Szentendrei Térségi Kamarai Klub
megnyitója a díszteremben
11.00 Díszdiplomások köszöntése
14.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről

április 17. szerda
09.00 Megbeszélés az ipartestület vezetőjével
10.00 Helyi vállalkozási lehetőségekről
egyeztetés
14.00 Intézménybejárás (Pannónia, Szivárvány és Hold utcai Tagóvoda)
április 18. csütörtök
09.00 Együttműködési lehetőségről megbeszélés
10.00 Fejlesztési lehetőségekről egyeztetés

n gratulálunk a győzelméhez! Minek tulajdonítja, hogy ön végzett a szavazáson ilyen fölényesen az első helyen?
Köszönöm. Érzésem szerint több tényező
segített a győzelemre. Egyrészt végig
éreztem azt a nagyfokú bizalmat az itt élő
emberek részéről, amely töretlenül végigkísért már a korábbi képviselői munkám
során is. Persze az a bizalom egyben egy
óriási felelősség is. Én nagyon régóta itt
élek, az emberek többsége ismer. Engem
bármikor el lehetett érni, nem csak a kampányidőszakban. Akkor is Püspökmajorért
dolgoztam és az itteniekért, amikor épp
nem voltam képviselő. És ezt megbecsülik
az emberek. Ez volt az egyik. A másik fontos tényező pedig az, hogy kétségtelen
tény: sikeres a mostani polgármester,
dr. Dietz Ferenc és a városvezetés. Ez is
sokat jelentett a választás során. Mondhatom tehát: a választópolgárok többsége
nem csak fölvette az új ritmust, hanem tetszik is nekik.

n Hogyan, mivel sikerült mozgósítania
az embereket, hiszen az időközi választásokon általában nagyon alacsony
szokott lenni a részvétel?
Személyesen. Mint mondtam, engem itt
nagyon sokani smernek. Nem volt arra
szükségem, hogy a többi jelöltet pocskondiázzam – ez távol is áll tőlem –
egyszerűen elég volt annyi, hogy szemé-

lyesen tudtam beszélni sok emberrel, akik
eszerint hitelesnek tartották a személyemet és a programomat.

n Mit ígért a választóinak?
Semmi olyasmit, ami csak kampányfogás
lenne. Én 2014-ben és utána is szemébe
akarok nézni a szomszédaimnak és az itt
élőknek. Ezért csak olyasmit ígértem, amiről jó szívvel azt gondoltam, hogy megvalósítható. Ilyen például a helyi közlekedés
további javítása, gazdaságosabb távfűtést,
olcsóbb rezsit, szebb közösségi tereket.
És minden erőmmel azon vagyok, hogy
megnyíljon a gyógyszertár is a Püspökmajorban.

n Mi a jellemző a püspökmajori választókerületre?
A terület szinte teljes egészében lakótelep,
egy kis családi házas övezet és a Radnóti
utcai társasházak tartoznak még ide.
Egyébként meg a fiatal pároktól a többgyermekes családokig és persze a nyugdíjasokig minden korosztály képviselteteti
magát. Én ennek egyébként nagyon örülök, mert így minden réteg örömeiről,
gondjairól, terveiről és igényeiről első kézből értesülhetek. Ellátottság szempontjából jó a környékünk, de mint mondtam, a
gyógyszertárért és a közösségi terekért kitartóan harcolok.

Folytatás a 4. oldalon g

április 19. péntek
10.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről
16.00 Holokauszt megemlékezés a Szántó
Emlék- és Imaház udvarán
április 20. szombat
09.00 Bükkös-patak takarítása
április 22. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

április 23. kedd
09.00 Polgármesteri fogadónap
14.00 Várostakarítás a hivatal munkatársaival
április 24. szerda
14.00 Intézménybejárás a Püspökmajorlakótelepi Klubkönyvtárban
április 25. csütörtök
10.00 TÖoSZ küldöttgyűlés

április 26. péntek
12.00 ELTE rektorával megbeszélés

Együttműködő partnerünk a:

SZENTE NHírek
DREI

oLVASSoN SZENTENDREI HíREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf
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Folytatás a 3. oldalról

n a kampány utolsó napjaiban egyesek
a püspökmajori könyvtár bezárását vizionálták. önt megkeresték ebben az
ügyben? Mi a véleménye a könyvtárról
és az ott folyó klubéletről?
Elhiheti, hogy sokan megkerestek ebben
az ügyben is. Alaposan utánajártam az
ügynek, és így nyugodt szívvel csillapíthattam a kedélyeket. Egyrészt, ami a legfontosabb: bezárni soha senki nem akarta.
Legalábbis a városvezetés részéről biztosan nem. Másrészt én azon az állásponton vagyok, és ebben polgármester úr is
támogat, hogy változatlan formában meg
kell őrizni a klubkönyvtár működését.

Van jövője
a Püspökmajori
Klubkönyvtárnak!

– A rémhírekkel ellentétben senki nem
akarta és nem is akarja bezárni a Püspökmajori Könyvtárat. Számomra is fontos, hogy a kulturális és közösségi élet
színtere továbbra is változatlan formában
szolgálja a Püspökmajor-lakótelepen élőket – mondta el lapunknak dr. Dietz Ferenc. Városunk polgármesterét annak
kapcsán kérdeztük, hogy a Facebookon
elterjedt egy felhívás, amelyben azt állították, hogy bezárják a könyvtárat. Felelőtlen és valótlan állítás – reagált minderre
dr. Dietz Ferenc. Hozzátette: az előterjesztés szerint a Püspökmajori Klubkönyvtár 2013. április 15-i fordulónappal
kerül a Pest Megyei Könyvtár üzemeltetésébe. A PMK változatlan nyitvatartási idővel köteles azt működtetni, változatlan
szolgáltatásokkal, valamint biztosítania
kell az eddigi foglalkozásokhoz (nyugdíjas
klub, baráti kör stb.) a közösségi teret,
technikai feltételeket. A feladat ellátáshoz
a képviselő-testület a Pest Megyei Könyvtár részére a 2013. évre 1,8 millió Ft
többlet-támogatást biztosít.
Dr. Dietz Ferenc április 24-én, 14 órától
tart intézménybejárást a Lakótelepi Klubkönyvtárban.

n Volt-e ön szerint a Püspökmajor-lakótelepen kívüli tétje is a választásnak?
Hát hogyne. Egyrészt helyi, de mint az
utólagos sajtóvisszhangból kiderült, országos tétje is volt. Itt helyben egyfajta bizalmi véleménynyilvánítás volt. Mint
mondtam, az emberek többsége úgy látja,
biztatóan alakul Szentendre sorsa, és
alapvetően jól mennek a dolgok a városban. Lépten-nyomon látható a fejlődés, és
azt tapasztalják az emberek, hogy itt értük
történik minden, hogy még élhetőbb, még
szebb legyen a város. országosan is egyfajta bizalmi szavazásnak tekintették ezt,
hiszen az ellenzéki parlamenti pártok nagyon készültek, nagyon nyerni akartak.
Az, hogy végül én kerültem be győztesként Kósa Lajos oldalán az országos médiába, szerintem jól mutatja Magyarország
közhangulatát.

n Mennyit lehet tenni a hátralévő szűk
másfél esztendőben? Milyen tervekkel
vág neki az időszaknak?
A terveimet már az imént elsoroltam, de
már jó híreim is vannak. Nagy valószínűséggel egy fontos új buszjárattal bővül a
Püspökmajor. A reggel nyolckor induló
busz lemegy a városközponthoz, majd to-

Választási közlemény
szentendre, 4. számú egyéni
választókerület időközi képviselő
választás eredményéről

Szentendre 4. számú egyéni választókerületében 2013. március 24-én Kiss Károly képviselő halála miatt időközi
képviselő- választásra került sor. A választási névjegyzékben a választásra jogosultak száma 2230 fő, melyből 748 fő
vett részt a voksoláson. Ez 33,5%-os
részvételi arányt jelent.
A választás hivatalos eredménye a Helyi
Választás Bizottság eredményt megállapító határozata alapján a következő:
• dr. Görög Balázs, LMP: 28 érvényes
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vább Izbégre és a Skanzenhez. A könyvtárról beszéltem már. A gyógyszertárról
pedig az a mai információm, hogy a miniszter már szignálta a hatóság által kiírt
pályázatot. Hamarosan megjelenik a Közlönyben, és utána akár egy hónapon belül
a döntés megszülethet. így jó esély van rá,
hogy belátható időn belül megnyíljon a
gyógyszertárunk. A távfűtés korszerűsítése persze nem csak nekünk, hanem sok
mindenki másnak is fontos, de a mi házunkban például egy-egy család havonta
mintegy 10 ezer forintot spórol meg. Ez
nagyon jó irány, és a magunk eszközeivel
folytatnunk kell a rezsicsökkentést. Erre
lesz jó például a Dunyha-terv.

n Milyen terület áll önhöz a legközelebb? Milyen területen fog tevékenykedni a képviselő-testületben?
Hozzám az oktatás, a sport és a zene áll
a legközelebb, de egyáltalán nem bánom,
hogy most Kiss Károly örökébe lépve a
Gazdálkodási és Városfejlesztési Bizottságban dolgozhatok a püspökmajoriakért
is.

n ön már volt képviselő korábban
nyolc évig. a mostani képviselőket
mennyire ismeri? könnyű lesz a beilleszkedés?
Egy-két kivétellel mindenkivel dolgoztam
már együtt, így zökkenőmentes a beilleszkedésem. Ráadásul a mostani városvezetés egy kiváló, jól együttműködő, egy
irányba húzó csapat, amelynek jó tervei
vannak, és ami még fontosabb, ezeket
meg is tudják valósítani. Egy ilyen társasághoz öröm csatlakozni.

n Mikor és hol tartja az első képviselői
fogadóóráját?
Minden hónap utolsó csütörtökén délután
öttől hatig tartom a fogadóórámat a Püspökmajori Könyvtárban. Szeretettel várok
mindenkit.
Kempf Károly Ignác
szavazat, leadott érvényes szavazatok:
3,75%-a
• Horváth Győző, FIDESZ-KDNP: 311 érvényes szavazat, leadott érvényes szavazatok: 41,69%-a
• Kádár Péter, TESZ: 148 érvényes szavazat, leadott érvényes szavazatok:
19,84%-a
• Miakich Gábor, MSZP: 206 érvényes
szavazat, leadott érvényes szavazatok:
27,61%-a
• Soláry József, JoBBIK: 53 érvényes
szavazat, leadott érvényes szavazatok:
7,1%-a
A hivatalos eredmény értelmében a 4. sz.
egyéni választókerület képviselője: Horváth Győző (FIDESZ-KDNP).
Dr. Molnár Ildikó, a HVI vezetője
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Új munkák kezdődnek a gáton
Teljesen elbontották a régi gátat a PéterPál utcáig, így már taapsztalható, hogy
milyen lesz a rálátás a Dunára, illetve a
folyóról a városra. Elkezdődött a szivárgórendszer építése, ami a következő időszakban porral és zajjal jár, viszont
ennek befejezésekor, nyár elején már birtokba vehetik a városlakók a megújult sétányt. A Duna felől azonban még dolgozni
fognak a szervizúton, melynek átadása
őszre várható.

A korábbi töltés elbontása miatt a város
védelmét az esetleges tavaszi árvíz ellen
már a mobil árvízvédelmi fal fogja szolgálni. A vízállásokról folyamatosan tájékozódnak a kivitelezők, akik elmondták,
hogy a következő pár hétben még nem
várható magas vízszint, és a későbbiekben is csak a vízgyűjtő területeken bekövetkező hirtelen olvadás esetén lehetséges magas vízállás. Április közepére
tervezik a mobil árvízvédelmi fal terheléspróbáját és a felállításán dolgozók kiképzését.

A következő héttől kezdve új területeken
kezdődik a munka a belvárosi gátrendszeren. Már folynak a munkák a szervizút
építésén a Bükkös-patak irányába és a
4-es szakaszon (a köszöntőszobor, illetve a patak között), elkezdik a résfalépítési munkákat. Lezárják a patak utáni
rövid kerékpárút és gyalogjárda szakaszt, amit elbontanak. ott kiépítik a
résvezető gerendát, valamint a későbbiekben a patakig kiépítik a sétányt. A résfalépítési munkákhoz szükség lesz újabb
munkaterületre, ennek érdekében a
patak túloldalán lévő kis parkolót lezárják, ezért a környező kis utcák a korzó
felől nem lesznek megközelíthetők.

A munkák előrehaladtával a tavasz folyamán elkezdődik majd a gát megerősítése a Bükkös-patak két partján, illetve a
Postás-strand irányába is, melyről tájékoztatni fogjuk olvasóinkat!
A következő időszakban várható munkák
• 7-es szakasz: a mentett oldali töltés
építése
• 6-os szakasz: átemelő akna építése a
Lázár cár térnél, a teljes szakaszon a
szivárgórendszer építése, lábazati
kőszórás építés
• 5-ös szakasz: szervizút-építés
• 4-es szakasz (az emlékműtől a Bükkös-patakig): szervizút építés, új résfal építése, a pataknál lévő parkolóban
a résfalépítéshez felvonulási terület kialakítása

Az építkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálhatnak
a www.szentendre1000ev.hu
városfejlesztési honlapon.

FoTó: www.SZENTENDREIFoToK.HU

A márciusi nyílt nap után nem sikerült az
eredeti tervek szerint végezni a munkákat a gáton, mivel először a hideg és a
hóesés, majd a sok csapadék következtében kialakult sár hátráltatta a munkákat. A munkafázisok átcsoportosításával
viszont nem csúszik a rendkívüli időjárás
miatt az építkezés.

A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg

Eladó ingatlanok

Ingatlan címe

szentendRe VáRos önkoRMányzat éRtékesítésRe kIjelölt IngatlanjaI

Ady E. út 88
Ady E. út 4416/2,4416/2/A,4416/2/B
(Spar mellett, Pap szigettel szemben)
Fő tér 14
Vt-2 övezetben elhelyezhető lakóés kereskedelmi szolgáltató épület is.

Érdeklődni lehet: 26/503-377, Vagyoniroda

Mérete m2

övezeti besorolása Ingatlan bruttó ára

1700
85,24

Vt-2
Belváros

7146

Vt-2

137.900.000,47.700.000,21.700.000,-
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„A Teremtőtől kapott intuíció…”

XXVII. évfolyam, 7. szám

Mostantól súlya van minden szavamnak – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában szvorák katalin kossuth-díjas
énekművész. a világszerte ismert és szeretett népdalénekesünk mesél gyermekkoráról, példaképeiről és eddig soha el nem
mondott, szentendréhez fűződő emlékeiről is.

n Meg vagyok győződve
arról, hogy nem csak a
magam és a szentendre és
Vidéke szerkesztősége nevében, hanem az egész városunk nevében gratulálhatok
sok szeretettel az újabb rangos kitüntetéséhez.
A gratuláció minden embernek
nagyon jólesik, így nagyon
szépen megköszönöm! Felemelő érzés, hogy Szentendrén túl az egész Felvidék
büszke rám, hogy a Nógrádi
Lapok címoldalon gratulál, mint
a harmadik Nógrád megyei
Kossuth-díjasnak, de magáénak
tart
vezércikkében
Gömör megye is. Gyermekkorom színterén, a Losonc melletti Pincen a hír hallatán még a
vasárnapi mise is később kezdődött. Egyébként Pilisszentlászlón jut 1000 főre a legtöbb
Kossuth-díjas a Kárpát-medencében, ugyanis rajtam kívül
Krasznahorkai László is birtokosa az elismerésnek. Mostanában
levelek,
üzenetek
százait próbálom megválaszolni. Volt, aki verset írt, voltak csodálatos virágcsokrot
küldők, de a legjobban a kézzel írott gratulációknak örültem,
mert azokban igazán ott a
lélek, az odafigyelés, a rám
gondoló idő szeretete. Lelki éghajlatom stabilitásának köszönhetően a díj kapcsán
megváltozni nem fogok, megmaradok ebédet főző családanyának, paraszti elődeim
génjeit öröklő kertet kapáló,
gyomláló gazdasszonynak, hegyen-völgyön túrázónak, Örkényt, Ulickaját, Poppert és
Polcz Alaine műveit faló olvasónak, diákjait szerető tanító
néninek…
Alázatosságom,
félénkségem, gyakori csöndességem, olykori hiányos műveltségem is felvállalva maradok az, aki voltam. Mindig kiérzem az emberekből azt, hogy
mennyire természetesen és
őszintén közelítenek felém.
Mostanság a legérdekesebb
lélektani tanulmány, hogy a
Kossuth-díj birtoklása után az
emberek hogyan viszonyulnak
hozzám.

n az ön életében mit jelent
ez a díj? csúcspont vagy
egy mérföldkő az úton?
Elsősorban ajándék. Nem várt
ajándék. Álom és valóság.
Álom, mert álmodni sem mertem, valóság, mert öröm, és
egyfajta teher is. Teher, mert
súlyos nekem, aki eddig csak
az elénekelt szavak területén
jeleskedtem, de mostantól
súlya van minden szavamnak,
így megpróbálok hebehurgyaságomon javítani, hogy méltó
legyek a díjhoz. Milyen egyszerű lenne az életem, ha nem
kéne most interjút adnom, csak
énekelhetnék, dalolhatnék a
feltett kérdésekre.
A díj nemcsak nekem szól, de
szól áttételesen az egész Kárpát-medence közös zenei
anyanyelvét művelőknek, mert
munkásságom egyik súlypontja az egyik lemezsorozatomban is megfogalmazott
megbékélése az itt élő népeknek. Úgyszintén archimédeszi
pontja életemnek az ökuménia,
ezért igyekszem minél gyakrabban történelmi egyházaink
énekeivel dicsérni a Teremtőt.
Egyébként ars poeticám a cselekvő szeretet, így ez a díj a
jóleső érzésen túl figyelmeztetés a továbbra is magányos
életút-ösvényem bejárásához,
melyen most biztosabban közlekedek majd, mert ez a díj bizonyos fokig konzervál és
védettséget is nyújt.

n Honnan jön a mindig új
inspiráció és az állandó hit
az énekléshez?
A Teremtő mindenkit megáld
egy energiahorizonttal és boldogság-érzékeléssel is. Nekem mindkettőből jócskán jutott. Ehhez már csak adalék
volt az egykori falusi nagycsalád, az óvodanélküliség, a
kiváló tanárok, a nem mindennapi férjem, felcseperedett
gyermekeim és még sorolhatnám a mindennapi szocializációmat kísérő-segítő tényeket. Tudom, hogy van bennem egy belső intuíció, melyet
szintén a Teremtőtől kaptam,
és ennek köszönhetően művé-

szetem nemcsak rekonstrukció, nemcsak mesteri utánzás.

n kik indították el a művészi
útján, kik a példaképei?
Szellemi példaképeim között
első helyen József Attila szeretet-versei állnak, mögöttük dübörögnek a mindig iránytűként
használt Ady-sorok. Megemlítendők Mikszáth „jó palócai“,
Bartók nyitottsága, a francia és
magyar
impresszionisták,
Rodin szobrai, Lénárd Sándor
és Albert Schweitzer humanizmusa és még hosszan sorolhatnám. A sor végtelen.
Rengeteg érzés színezte lelkemet: családomon belül anyai
nagyapám nemzetféltése és
igazságérzete, az első tanító
nénik és bácsik életmeghatározó szerepe, majd a remek
füleki gimnázium tanári kara,
de felvillan a Palóc Táncegyüttes koreográfusa Taki, azaz
Takács András, a felvidéki népdalokat megmentő Ág Tibor,
Rajeczky Benjamin, a zenetörténész, aki szeretetével elbűvölt, a gyimesi Zerkula, a vak
hegedűs, az ismerős és ismeretlen nótafák, a dallampárhuzamok kutatója, SzomjasSchiffert György. Külön kiemelném – engem, a szekértáborokba fel nem kéredzkedőt – a
mindig őszinte szeretettel segítő Kis Ferenc népzenészt, de
eszembe jut a nótáskedvű
Czine tanár úr és a „piros a vér
a pesti utcán“ költője, Tamási
Lajos is, aki szerint „hangomtól
megszépülünk“. Külön fejezet

életemben a kassai polgár férjem, akinek köszönhetően egy
csókkal és egy boldogító igennel elintéztük a népi-urbánus
vitát. Férjemnek köszönhető
Palotai Erzsi, az egykoron kassai művész, aki „benső fényforrásnak, a napsugár kishúgának“ nevezett. A valamikori Nemzeti Színház rendezőjének özvegyét szintén férjem
varázsolta elém. Ő volt Neményi Lili operaénekesnő, aki
először figyelmeztetett a karrierépítés mérhetetlen egoizmusára, ami belőlem teljesen
hiányzik. Az avantgard költőfejedelmet, Palasovszky Ödönt
és párját, Mici nénit gyakorta
látogattam. Mici néni síoktató
könyvet írt, megmászta az Alpesek legmagasabb csúcsait,
munkásokat ingyen gyógytornáztatott, és esténként eltáncolta Madzsar Alice Ayrus
lányát. Külön passzusként említem a „depolitizált“ Szájer
Józsefet, aki „állófogadásos
repi-pénzéből” jó néhány CD-m
megjelentetését önzetlenül támogatta. Zárójelesen jegyzem
meg: példát vehetnének róla
többi politikát művelő társai is.
Minden egyes barátságnálkapcsolatnál-ragaszkodásnál
nekem elsődleges a természetesség és őszinteség, mert
csak ilyen emberekkel, emlékekkel érdemes élni.
n Mit jelent az ön életében
szentendre? Hogyan kötődik
városunkhoz?
Két évtizede szinte minden

2013. április 15.

hétköznapom színtere Szentendre, nemcsak a munkahelyem köt ide, de elsősorban a
monarchikus békeidők üzenete, a délszláv barokk, a
templomok, az utcák, házak, a
piac. Találkozások helyszíne is
Szentendre, mely számomra
lényegében egy múltbéli üzenet, egy nem létező egykori
világ keresése, egy nosztalgikus álom. Ezt az álmot kergettem például pár hete Lukin
karnagy lányaival, akik mellesleg Molnár Ferenc ükunokái,
Vészi József dédunokái, Vészi
Margit unokái, de a családfát
most tovább nem bogozom,
mert elég élményfoszlányként
megemlíteni, hogy birtokháborítottunk Izbég romokba dűlő
egyik épületében, az egykori
Vészi-villában, majd családi fotóalbumokat könnyeztünk meg.
A fényképeken az izbégi kert, a
teniszpálya, a mai napig észlelhető fürdőmedence, hatalmas társasági összejövetelek.
A fotókon a Vészi házaspár
mellett lányuk Vészi (Molnár)
Margit, unokájuk Márta és férje
Sárközi György, aki Izbégen
fordítja le a Faustot. Ő volt
zsidó származásúként a népiek Válasz folyóiratának az
atyja. Egyébként Izbégen Farkas Ferencéknél határozták el
a Válasz folyóirat megszüntetését 1949-ben. Számos fotón
ott látható Márkus Anna, aki
egy ideig Pilinszky felesége lehetett, de ott van Baby, Kolozsvári Grandpierre húga, a „tardi
helyzetes” Szabó Zoltán, fürdőnadrágban a gyermek Horváth Ádámka (a későbbi
Kossuth-díjas filmrendező) és
a fura pofákat vágó Sárközi
Matyika (az író, szerkesztő)
stb… Jólesett a múltba révedés. olyannyira, hogy hamarosan Párizsba utazunk a közel
90 esztendős festőművészhez,
Márkus Annához, hogy személyesen meséljen az egykori
Szentendréről.
Az utcákat járva a valamikori
Szentendrét élesztgetem lelkemben. Boromisza Tibor, Vas
István, Barcsay, Czóbel lábnyomait keresem – és már
csak a neve miatt is BánátiSverákét… A szörnyű bóvlit
próbálom nem észrevenni…
n ön tanít is. Mit jelent az ön
számára a tanítás?
A zeneiskolai tanítás létele-
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mem immáron 17 éve, bár tisztában vagyok az ember „nevelhetetlenségével”, mert vallom,
hogy a Teremtő kész lényeket
hoz létre, már a megszületésünk előtt. Valóban egy genetikai-horoszkopális
csoda
születik kész adottságokkal,
akit tulajdonképpen nevelni
nem lehet, mert már születéskor magunkban hordozunk
mindent, és a nevelésből csak
az marad meg bennünk, ami
ellen a már kész énünk nem
lázad. Tehát én nem nevelek,
de cselekedeteimmel próbálok
példát adni, hátha növendékeim kész lénye-lelke nem
lázad ellene és befogadja.
Énekesi tevékenységem inkább lelkek gyógyítása, istápolása, melyre mostani szeretetéhes világunkban nagy szükség van. Az már más lapra tartozik, hogy a népdaléneklés
kiskorban (is) egyfajta tükröt tár
nemzetünk felé, és visszatükröződik benne minden bánatunk és ritka örömünk is. Az
ének, a zene és a testnevelés
a legjobb gyógyír egy egészségesebb generáció felcseperedéséhez.

n „az elmúlt 33 évben több
mint 3000 koncert 3 kontinens 33 országában”. Impozáns adatok, jól láthatóan
nem él elefántcsonttoronyban. Mikor és hol láthatjuk,
hallhatjuk legközelebb?
Nem élek elefántcsont-toronyban, de már csak egy juhász
dinasztia ivadékaként is szeretem a magányt, a csendet, a
televízió-telefon nélküliséget.
Mindig is tudatosan távoltartottam magam minden érdekkapcsolattól, minden pofavizittől,
kerültem a hatalomvágyó-karrierista diktátorokat, a kultúrát
dirigáló önjelölteket és a mozgalmi nyájszellem is távol áll
tőlem, ezért is ritka csoda,
hogy Kossuth-díjjal tüntettek ki.
Hál’ Istennek alázatos, természetes lelki éghajlatom mindig
taszíthatta a menedzserek közeledését, így nem véletlen,
hogy csak olykor jutottam el
nagydobra-vert fesztiválokra,
akkor is csak azért, mert kolléganőim megbetegedtek, vagy
fél-pénzen én kapható voltam.
olykor zenekari tagként szerepelhettem egy-egy nagyobb
eseményen. Most talán kissé
megtörni látszik a távolról sem

bántó több évtizedes mellőzésem, ezért szerepelhettem pár
hete a Táncháztalálkozó gálaműsorában, és nemsokára a
Református Fesztiválon is énekelhetek, valamint volt növendékemmel és zeneiskolai
„utódommal”, Tímár Sárával
adhatunk közös koncertet
május 8-án a Hagyományok
Házában. Itt a hagyományokhoz hűen ismét Pistyur Imre
szobrai díszítik majd a színpadot. A nyár folyamán remélem,
Szentendre szintén meghív,
hogy a növendékeimmel alakított Lánykapella új műsorát itt
is bemutathassuk. Ebben az
interjúban szeretném először
„levédetni” a Lánykapella
együttes nevet is, akikkel hamarosan CD-re rögzítjük énekeinket. Egyébként a közeljövő
kisközösségi fellépései szintén
lényegesek-mérvadóak számomra. Akár a népdal, én is
szájról szájra terjedek, és
ennek köszönhetően hamarosan énekelek Révkomáromban
egy Galán Géza emlékesten,
visszatérő vendéként koncertezem Andrejszki Judittal Váckisújfaluban, négy-öt alkalom-
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mal tartunk előadást a szeretet
kommunikációjáról Kudlik Julival, „lánykapellázom” Mátraalmáson, Borsodszirákon, de a
nyár folyamán dalolok egy losonci érettségi találkozón,
meghívtak az örökkön hűséges
evangélikusok Nagykanizsára,
jótékonykodom Celldömölkön,
de vendége leszek egy koncert
erejéig a Nógrád megyei Apc
falunak is. Különlegesen fontos
számomra a szórványmagyarság, így Kudlik Julival tartok
előadást Munkácson és Ungváron. Szeretem a kissé világvégi helyeket, ahol szigetként-szórványként még él féltve őrzött kincsként a magyar
nyelv, ott, ahol mindennap meg
kell küzdeni védelmében. Ez
az érzés, amit egy anyaországinak átéreznie szinte lehetetlen, mert gyermekként kell
átélni mindazon lelki hatásokat,
melyek a kisebbségi sorsban
élőket érintik. Én megmaradtam mindenkori kisebbséginek
úgy, hogy ezt az érzést többletté alakítottam, és az egész
Kárpát-medencét érzem otthonomnak.
Kempf Károly Ignác
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Bronzba öntött filozófia
8

csíkszentmihályi Róbert Munkácsy-díjas érem- és szobrászművészt, a Magyar
köztársaság kiváló Művészét, szentendre díszpolgárát március 15-én, a Parlamentben alkotó művészi pályája elismeréseként kossuth-díjjal tüntették ki.

A régóta várt tavasz első napsütéses délelőttjén találkoztunk otthonában, ahol a
műteremmel egybekanyarodó terek minden kis zuga harmóniát sugároz. Az udvaron, mint földből fakadt fák, egy-egy
Csíkszentmihályi-szobor simul a tájba. Kőoszlopok emberi alakba áttűnve, magas
talapzaton csillogó bronz ember-állat alakok. A bejárati kaput nemcsak Boróka, a
négyéves házőrző vigyázza, de egy kővadkan is. A műteremben sorakozó groteszk szarvas, őz, nemes ló-portrék között
többször fölbukkan a vaddisznó jellegzetes, robusztus alakja. Csíkszentmihályi
Róbert művészetének meghatározó elemei a bronzba öntött, emberi tulajdonságokkal felruházott állatalakok, melyek nem
pusztán háromdimenziós karikatúrák, sokkal mélyebb filozófiát mintáznak. Az ember
és természet ősi viszonyát, kölcsönhatásait ábrázolják, s olyan „közhelyeket” –
ahogy ő fogalmaz –, melyek a mindennapi
életet derűs szemlélettel mutatják be. Hasonló derűt és valamiféle déli optimizmust
látok tükröződni a művész szemében. Ez a
mediterrán mosoly nem véletlen.

Csíkszentmihályi Róbert édesapja az
akkor még olaszországhoz tartozó Fiuméban, a helyi magyar konzul fiaként
olasz iskolába járt. Itt ismerte meg feleségét, akivel Budapestre telepedtek át.
Róbert fiuk már itt született, 1940 januárjában.
A fiumei olasz-magyar család Tito rezsimje
elől menekülve szétszóródott a világban.
Közülük Amerikában lelt új hazára a művész nagybátyja, a Széchenyi-díjas pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály, a
flow-elmélet atyja. Az egyetemi professzor
számos könyvében az alkotás folyamatában azt a „transzközeli” állapotot vizsgálja,
melynek révén, szinte öntudatlanul születnek az emberi szellem legmaradandóbb
művei.
Csíkszentmihályi Róbertet olaszországba
először a háború vihara sodorta. Ötéves
volt, amikor egy nap, az utcáról, civilként
málenkij robotra hurcolták apját, aki hoszszú időn át semmilyen életjelet nem tudott
küldeni. A család ezekben az években átköltözött olaszországba. Ide később már
nem a történelem kényszere vitte vissza.
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„A mediterráneum meghatározó volt egész
életemben, nemcsak genetikailag, de a
gyönyörű olasz tájakon, az itáliai művészeten keresztül is” – mondja Csíkszentmihályi Róbert, amikor olaszországban
tett tanulmányútjaira emlékezik vissza,
ahol főiskolásként, ösztöndíjjal járt. Szinte
csoda volt, hogy nagyapja meghívólevelére 1963-ban útlevelet kapott, és kiutazhatott egy kéthónapos olasz körútra.
A Római Magyar Akadémia ösztöndíját
nyerte el 1972-ben és ’82-ben, de bejárta
később Görögországot, Indiát, Svédországot is.
Szentendrére 1964-ben költözött feleségével. Valahol, Buda környékén kerestek
alkalmas telket, s Szentendre akkor még
nem volt a művészek divatos célpontja. „A
Fő teret nem is ismertem, erdőjáró emberként mindig az elhagyott ösvényeken rohantam keresztül a városon, lerövidítve
utam. Azt sem tudtam sokáig, hogy szeretett mesterem, Barcsay Jenő szentendrei.”
Igaz, a Képzőművészeti Főiskolára csak
harmadjára vették fel, de a felkészüléssel
és a munkával eltöltött két év nem veszett
kárba, mert ez az időszak adott alapot az
otthonteremtéshez Szentendrén. Csíkszentmihályi Róbert a budapesti, Török
Pál utcai Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban tanulta el a díszítőszobrász
szakma titkait, a precizitást, a munkabírást. Meghatározó „gyújtópontja volt” is-
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lapzártánk után avatták fel szentendre óvárosában, a dumtsa jenő utca elején
csíkszentmihályi Róbert legújabb szobrát, a „csobogót”. a mészkő oszlopot koronázó
fém-kupoláról a szentendrei szőlősgazdák jelképei, a szerb templomok tornyainak motívumai
köszönnek vissza. a kőoszlop magasából csorgó vízsugár úgy törik meg a rusztikus felületen,
mintha forrásból fakadna. képünkön a művész a csobogó makettjével.

kolájának Somogyi József szobrászművész, aki nagy hatással volt rá.
Csíkszentmihályi Róbert többre vágyott,
mint a stukkók, gipsz faldíszek pontos másolatainak készítése napról napra. A szobrászatban hitt. De amíg a „felvételt nyert”
üzenetére várt, díszítőszobrász szakmájával jól keresett, s hamarosan meg tudták
vásárolni a Pomázi úton az elhagyott kukoricást, ahol feleségével felépítették házukat a műteremmel, a teraszos udvarral.
Akkoriban földút vezetett ide, traktorok, néhány gyakorlatozó harckocsi tévedt csak
erre. Nem volt áram, víz. Az építkezés lassan ment, könyvből tanulták a betonkeverés arányait, a hozzávaló vizet maguk
cipelték, olyan „úri dolgot”, mint betonkeverő, nem használtak. Az egyetlen „személyes kapcsolatot” a várossal a
marhacsordát naponta erre terelő pásztor
jelentette. Azóta óriási lakótelep nőtt ki a
földből a házzal szemben, körben, mindenhol családi házak épültek.
Különös, de ez a közelség a szomszédokkal később művészetét is gyökeresen
megváltoztatta. Csíkszentmihályi Róbert
úgy tartotta, a szobor legyen kőből. „A kőfaragás elmélkedésre sarkallja az alkotót,
mert a lassú folyamat alatt együtt formálódik az anyag és a gondolat.” A bronz, mint
formaalkotó anyag csak később került alkotói horizontjába. Mint vallja, korábban
számára „megvetett” osztálya volt a szobrászatnak a gipszminták alapján öntött fém
szobrok világa. Mégis, idővel művészete
talán ennek az anyagnak a révén kristályosodott ki. „A kőfaragás sok mocsokkal
és zajjal jár” – mondja. – „Zavart, hogy zavarom a szomszédaimat, pedig biztosítot-

tak az ellenkezőjéről.” így aztán, idővel a
kőszobrászat háttérbe szorult.
Csíkszentmihályi Róbert kompromisszumkész, békeszerető embernek tartja magát,
ám a tisztelet, amivel mások kérései iránt viszonyul, néha hátrányt jelent alkotói munkájában. Jó néhány köztéri szobrát másképp
alkotta volna meg, ha kellő csökönyösséggel ragaszkodik eredeti elképzeléséhez.
„Teljes felelősséggel vállalja” azonban ironikus ember-állat szobrait, éremsorozatait,
melyekben szabadon hagyta végigfutni
inspiráló gondolatmeneteit.
Feleségével, Évával négy gyermeket neveltek fel. Az „almák” nem estek messze
fájuktól: Réka és Sára textilművészek,
Berta grafikus, Márton fotóművész. S lassan az unokák is kezdenek felnőni, ki
tudja, talán hasonló pályát választanak.
Sz. N.

csíkszentmihályi Róbert száznál több
köztéri szobra közül néhány:
1969 Vadkan (mészkő, 1966. Tiszadob,
Gyermekváros)
1974 Herman ottó emlékkút (mészkő,
Budapest, Vérmező)
1975 Felszabadulás emlékmű (mészkő,
Szentendre)
1980 Boldog Erzsébet, Boldog Dominici
János, Boldog Hedvig (mészkő,
Róma, 1980, Szent Péter Bazilika
altemploma, magyar kápolna)
1981 Szarvas (mészkő, készült 1969ben, Budapest, Margit krt.)
1983 Zene (mészkő, Budapest, Kálvin
tér, 2001-től Tűzoltó u.)
1985 Tűzszerész emlékmű, mészkő, Budapest, Logodi u.)
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1986 Szent Ferenc (mészkő, Szentendre, Ferences Gimnázium)
1988 Kálvária (bronz, Ábrahámhegy, a
Szent László templom mellett –
gipszmintái 1999-től Szentendre,
Péter-Pál templom)
1990 Barcsay Jenő síremléke (gránit,
bronz, Budapest, Kerepesi temető)
1993 Doni emléktábla (bronz, Budapest,
Hadtörténeti Intézet udvara)
1994 II. világháborús emlékmű (mészkő,
Tata)
1995 II. világháborús emlékmű (mészkő,
Biatorbágy)
1996 Gépember (bronz, Valkenswaard,
Hollandia)
1997 Hősi emlékmű (öntöttvas, készült:
1974-ben, Szentendre, Kálváriadomb)
1998 Budapest, a Duna gyöngye
(mészkő, Budapest, Március 15-e
tér)
1999 Türr István (carrarai márvány és
travertin, Róma, Gianicolo)
2001 Petőfi (mészkő, Noto, Palazzo Ducesio, olaszország)
2002 winkler Lajos emléktábla (bronz és
márvány, Venezia, San Marco)
2004 Szénbányász emlékmű (gránit és
mészkő, Dorog, Jubileum tér)
2006 Németh László (mészkő, készült
2003-ban, Budapest, Pasaréti út)
2006 1956-os emlékmű (mészkő, Budapest, Műegyetem)
2009 Szent Ferenc (mészkő, Budapest,
Margit krt., Ferences Rendház)
2009 Lázár Ervin síremléke (mészkő,
Budapest, Farkasréti temető)
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szentendrei közös önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézői ellátására.
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pályázatok

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság; cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS office
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy
pénzügyi – számviteli szakképesítés
• mérlegképes könyvelői végzettség
Ellátandó feladatok:
• cél és címzett támogatások nyilvántartása, lehívása, elszámolása
• alszámlák könyvelése
• pályázati elszámolások számla könyvelése
• beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó pénzügyi – számviteli feladatok ellátása
• az önkormányzat számviteli feladatainak ellátása, éves és időszaki
beszámoló készítés,
• az önkormányzat gazdálkodásának nyilvántartása, könyvelése;
• a központi költségvetéssel történő elszámolások, jelentések, igénylések lebonyolítása;
• intézményi gazdálkodás koordinálása;
• az önkormányzat számlázási tevékenységének bonyolítása

a pályázat benyújtásának határideje: április 18.
A pályázat elbírálásának határideje: április 30.
Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal,
2000 Szentendre, Városház tér 3.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Puhl Márta irodavezető nyújt a 26/503-373-as telefonszámon.
szentendrei közös önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
kontroller feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• főiskolai vagy egyetemi szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• jó kommunikációs készség
• önállóság, precíz munkavégzés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• pénzügyi munkatapasztalat, önkormányzati szakmai tapasztalat
• államháztartásban szerzett szakmai tapasztalat
• adótanácsadói képesítés
• szentendrei, kistérségi helyismeret
Ellátandó feladatok:
• éves költségvetések és hosszú távú tervek elkészítése, felülvizsgálata
• rendszeres (havi, negyed éves) vezetői jelentések elkészítése
• eseti jelentések és elemzések, döntéstámogatás
• kapcsolattartás az önkormányzati költségvetési szervek és gazdasági társaságok kontrolling szervezeteivel
• projektek, beruházások és a napi működési költségeinek nyomon
követése
Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. törvény szerint.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony, próbaidő 6 hónap. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
a pályázat benyújtásának határideje: április 26.
A pályázat elbírálásának határideje: május 10.
Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000
Szentendre, Városház tér 3.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kontroller.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Budai otília
nyújt a 26/503-361-es telefonszámon.
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szentendre Város egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet
gazdasági igazgatói feladatok ellátására

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; egyetem, a
gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM
rendelet 5. §-a alapján: szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy
felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes könyvelői vagy
ezzel egyenértékű szakképesítéssel, valamint legalább 3 éves vezetői
gyakorlattal; a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe
tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bek. szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel; legalább hároméves – egészségügy területén szerzett –
vezetői gyakorlat; gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban alapképzésben szerezhető képesítéseket kell
irányadónak tekinteni; angol nyelv társalgási szintű ismerete

Ellátandó feladatok: a gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 9-10. §-ában rögzített feladatok ellátása.
a pályázat benyújtásának határideje: április 24.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzata, Szentendre Egészségügyi Intézményei
címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági
igazgató
További információ: dr. Pázmány Annamária, 06-20-967-6870.
A pályázati kiírás további közzétételének a helye: www.szentendre.hu,
www.kozigallas.gov.hu.

Kedves Szentendrei Környezetet
Szerető és Védő Lakosok!

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a Föld napja tiszteletére idén a Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ)
szervezi Szentendre határában a hulladékgyűjtést, a Pomázi úttól
a Szentlászlói útig bezárólag.
A TESZ szervezésével még több civilszervezetet és pártot szeretnénk ebben a nem túlzottan közkedvelt, ám tisztességes munkába bevonni az alábbiak szerint: Izbégi Baráti Kör Egyesület,
László-telepi lakóközösség, Kőhegyi Elektromos Közműtársulás,
Budapesti Turista Egyesület, Fidesz Szentendrei Szervezete,
Jobbik Szentendrei Szervezete, LMP Szentendrei Szervezete,
MSZP Szentendrei Szervezete.
Ebben a munkában, melyre sajnos, még sokáig szükség lesz,
nagy tisztelettel és szeretettel várunk egyéni érdeklődőket, baráti
társaságokat is!
A Polgármesteri Hivatal és a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt,
biztosítja a szükséges mennyiségű kesztyűt, műanyag zsákot,
konténert. A munka szervezését felvállaló TESZ a hulladékgyűjtés befejezését követően, 14 órakor a Püspökmajor-forrásnál
nagy szeretettel vár minden kedves résztvevőt egy forró, hamisítatlan gulyáspartira! (Kérjük az előzetes létszámok leadását a
főzés tervezése miatt telefonon Fülöp Zsoltnál a 06-20/548-5738
számon, vagy emailben: szerkesztoseg@tesz2000.hu).
A gulyáspartival fűszerezett pikniken nem utasítunk vissza némi
házias étel- és italkülönlegességeket sem!
Találkozás április 20-án, szombaton 9 órakor a László-telepi
parkolóban (Kálvária út végén) a területi felosztások ismertetése
és a kellékek szétosztása miatt. A fenti találkozónk a munkával
együtt csak nagyon nagy csapadék esetén marad el, illetve másnapra (vasárnap) áttesszük.
Nagy szeretettel várunk minden kedves ismerőst, és érdeklődőt!
Maholányi Pál a szervező bizottság nevében

2013. április 15.
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Takarítás a Templomdombon

Tolonics Gyula önkormányzati képviselő
április 22-én, hétfőn, késő délelőttől a
Templomdombon várja mindazokat a
szentendreieket, akik számára fontos a
tiszta és rendezett környezet!

Bükkös parti
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
ünnepeljük együtt a föld naPját
a patakparton április 20-án,
szombaton!

Program
9 órától környezet-, játszótérrendezés,
pataktakarítás, aluljáró festés
Találkozás 9-kor a Mókus hídnál
Zsákokról, kesztyűkről, konténerekről
(10 db) gondoskodunk.
Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával
ásót, gereblyét, spaknit!
11 órától CSALÁDI NAP az IZBÉGI
PARKTÁBoRBAN: Víg Zoltán tanár úr
vezetésével lovaglás, íjászkodás, Majnekné Horváth Katalin tanárnő vezetésével kézműves foglalkozás

A nap fővédnöke:
dr. Dietz Ferenc polgármester
Szervező: Bükkös-partiak Baráti Köre
Egyesület
Érdeklődni lehet: 06-20-967-6820,
Zakar Ágnes és dr.Török Balázs szervezőknél
A rendezvény támogatói:
Szentendre Város Önkormányzata,
Szilágyi pékség Homó Attiláné, BEoCAFE kávézó, VSZ ZRT., SZEVI, TV
Szentendre, Tourinform Iroda, Maros
Márk kiskereskedő

VÁROS
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FÖLD NAPJÁN SZENTENDRÉN, TAKARÍT
A VÁROS! – 2013. április 21-23.
Vegyen részt városszépítő akciónkban!
tegyük együtt rendbe a duna és a patakok partját, köztereink és közútjaink
környezetét! tegyük rendbe közvetlen
lakókörnyezetünket!
Már több, mint 20 szervezet közel 600
fővel csatlakozott. Erre hívjuk Önt is!
Javasolt helyszínek:
• Dömörkapui út, a Szentlászlói úti elágazástól a lőtérig
• Sztaradovai út 18-tól - Skanzen Irodaházig
• Skanzen Irodaháztól Skanzen buszmegállóig (kisvasútig)
• Izbégi kopjafa környezete
• Pásztor utca végétől kifelé terjedő terület
• Kisforrás környezete
• Leányka utca területe
• Kút utcai játszótér
• Kékesi utcai (Pásztor utca legelején) hulladékgyűjtő sziget és tágabb környezete
• Püspök-forrás környezete és folyása
• Kálvária út végétől a Vörös-villáig és az
új köztemetőig haladó utak és környezete

• Bükkös-patak, április 20. 9.00 óra, találkozó a Mókus-hídnál. (Bükkös-partiak
Baráti Köre szervezésében)
• Kerékpárút, Pap-szigettől Határcsárdáig
Válasszon helyszínt a javasoltak közül
vagy jelöljön meg saját területet, melyet
szeretne megszépítni!
Hogy ne egymás után járjunk, kérjük,
mindenképp jelezze, melyik helyszínt
választotta szentendre Város
önkormányzatának központi
ügyfélszolgálatán (dunakorzó 18),
a 06 26 300-407 telefonszámon vagy
az ugyfelszolgalat@szentendre.hu
e-mail címen!
weboldalunkon (szentendre.hu) és híroldalainkon térkép és e-űrlap is segíti az
együttműködést, keresse híreinket ott is!
Április 21-én 10.00 órától pedig várjuk Önt
is a REC Konferenciaközpontban (Ady
Endre út 9-11.). Érdekes családi programok, növénybörze, megfestjük közösen a
mi Szentendrénket!
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A Szentendre Térségi
Kamarai Klub vezetősége
tisztelettel meghívja az érdeklődő
vállalkozásokat előadással
és konzultációval egybekötött
klub rendezvényére
április 16-án, kedden 10 órakor
a polgármesteri hivatal dísztermébe.

Program
10.00–10.05

Polgármesteri köszöntő
10.05–10.30
Vállalkozásokat érintő
helyi adók, mire figyeljünk az adózás során.
Előadó dr. Gerendás
Gábor aljegyző
10.30–11.00
A magyar gazdaság
növekedési esélyei.
Előadó: dr. Vereczkey
Zoltán, a PMKIK elnöke
11.00–11.30
Mit ellenőriz a NAV; Az
ellenőrzések tapasztalatai
11.30 Kérdések és válaszok

VÁROS
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Emlékezés az áldozatokra

Az 1944 évi deportálások megkezdésének évfordulójáról
megemlékező ünnepi rendezvényt tartunk április 19-én (pénteken) 16:00 órakor
Szentendrén, a Szántó Emlék- és Imaház udvarán (Alkotmány u. 3.).
A megemlékezésen felolvassák a Szentendréről elhurcolt,
mintegy százötven áldozat nevét.
Koródi Péter titkár
Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület
Szentendre-Dunakanyar

Egyre közelebb…

ezen a címen rendezett országos vetélkedősorozatot középiskolás csapatok számára a dombóvári Izraeli-Magyar Baráti társaság. a verseny támogatója a Magyar-Izraeli Baráti társaságok országos szövetsége, az eeM oktatási Hivatal és
Izrael állam nagykövetsége.

pályázat

A Gondozási Központ
Szentendre

Iskola-egészségügyi Szolgálata

FoTóK: KoRóDI PÉTER

Az előadáson való részvétel ingyenes.

pályázatot hirdet
iskolaorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan

Pályázati feltételek: egyetem, csecsemő-gyermekgyógyász, belgyógyász
vagy háziorvosi szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
iskola-egészségtan, ifjúságvédelem
szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: önéletrajz és
motivációs levél, diploma másolata.
a pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 26.
További információ: Kecskésné Sipos
Andrea, 06/26-311-964.

A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: SZMoR/120-2/2013, valamint a munkakör
megnevezését: iskolaorvos.

A vetélkedő célja segíteni a felnövő nemzedék számára Izrael államának valós tényeken keresztül történő megismerését; átláthatóvá tenni az európai kultúrához hasonló
közel-keleti állam mindennapi életét a napjainkban tapasztalható, sokszor félreérthető,
esetenként rosszindulatú zűrzavarban.
A sorozat keretében április 9-én került megrendezésre Komárom-Esztergom, Pest és
Nógrád megye csapatainak regionális elődöntője a MűvészetMalomban. A vetélkedőt a
szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság rendezésében bonyolították le, és dr. Dietz
Ferenc, a város polgármestere nyitotta meg. A verseny fő szervezője a Magyarországon
működő magyar-izraeli baráti társaságok szekszárdi-dombóvári egyesületének elnöke,
Rostás Zoltán volt. A szentendrei iskolák közül a Petzelt József Szakképző Középiskola
diákjai fogadták az érkező diákokat, illetve az ünnepi ebéd is az ő szakértelmüket dícsérte. A versenyen a három érintett megyéből 12 háromfős csapat vett részt. Közülük
a százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbaknak, ők jutottak tovább az országos döntőbe, melyet a tervek szerint a Parlamentben rendeznek meg. A győztes csapat felkészítő tanára: Tima Emese.
A részt vevő csapatoknak Kósa Klára kerámiaművész ajánlott fel csodás alkotásaiból
néhányat. A város nevében dr. Dietz Ferenc polgármester ajándékozott a győztes versenyzőknek egy-egy különleges Szentendre-albumot.

2013. április 15.
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Onkológiai szakrendelés Szentendrén

dr. Izsó józsef belgyógyász

n Mióta van onkológiai rendelés itt, a
szakorvosi rendelőben?
Hivatalosan 2012. július elsejétől, de gyakorlatilag 2007 óta, a belgyógyászati rendelés keretein belül.

n Milyen esetekkel foglalkoznak a rendelésen?
Daganatos vagy arra gyanús betegeket fogadunk. A háziorvos kulcsszereplő ilyenkor, mert ő küldi a beteget az alapvizsgálatokra, majd alapos gyanú esetén
az onkológiai szakrendelésre.

n Miben lép tovább az onkológus?
További célzott vizsgálatokat rendel el –
ilyenek a CT, az MRI vagy a vér daganatra
utaló vizsgálata, a tumormarker. Az onkológus szükség esetén kórházba küldi a beteget, majd ellátja annak utókezelését. Ma
már jelentős gondozóhálózat működik az
országban.

n Milyen vizsgálatokat végeznek el
helyben?
Szentendrén az újjászervezett rendelőintézetben minden alapvető vizsgálatot meg
tudunk csináltatni. A laboratórium az onkológus javaslata alapján elvégzi a tumormarker vizsgálatot is.

n ebből tényleg meg lehet állapítani,
hogy valakinek rosszindulatú daganata
van?
Tévhit, hogy ebből fel lehet állítani a diagnózist. Ez csak a megállapított daganat
létét erősíti, s a későbbiekben pedig követésre alkalmas.

FoTó: RAPPAI ZSUZSA

köztudott, hogy napjainkban a rosszindulatú daganat szinte már népbetegségnek számít. emiatt is különös fontossággal bír, hogy onkológiai szakrendelés létesült a szentendrei szakorvosi Rendelőben. dr. Izsó józsef belgyógyász, klinikai
onkológus szakorvos rendel itt kedd délutánonként.

n Milyen tendenciákat mutat a daganatos betegségek mortalitása?
A daganatos betegségek okozta halálozás
világszerte növekszik. Magyarországon is
növekvő tendenciát mutat – negatív csúcstartók vagyunk, statisztikailag az alsó harmadban állunk, évi 32 000 halálozással.

n Melyik életkorban a legnagyobb a daganatok előfordulása?
A rosszindulatú daganatok 75%-át a 65 év
felettieknél találják. Ebből a vezető halálozási ok férfiaknál és nőknél a tüdőrák, de
egy évtizede a férfiaknál fokozatos csökkenés észlelhető, a nőknél viszont megelőzte a korábbi emlőrák okozta
halálozást. Nálunk évente 2500 nő hal
meg mellrákban, ami véleményem szerint
szégyen.

n Miért gondolja ezt?
Ma Magyarországon ingyenes szűrés áll a
nők rendelkezésére, mégis a nőknek csak
40%-a jelenik meg a vizsgálaton. Pedig
nem lehet eléggé hangsúlyozni a korai felismerés jelentőségét, hiszen az időben
észlelt daganatok java része gyógyítható.
n Hány éves kortól és milyen rendszerességgel ajánlott ez a vizsgálat?
45 éves kortól 2 évente. Szentendrén is
működik ingyenes mammográfia. Emellett
mindenkinek ajánlom a rendszeres önvizsgálatot is, mert ezáltal az intervallum
rákok is kiszűrhetők.
n nézzük a férfiakat! Melyik rosszindulatú daganat a leggyakoribb náluk?

A tüdőrák után a prosztatarák a második
leggyakrabban diagnosztizált rosszindulatú folyamat, a halálozásban a 3-4. helyet
foglalja el.

n Melyik korosztályt érinti ez a probléma a leginkább?
A diagnosztizált esetek 85%-a 65 év feletti
férfiaknál fordul elő. 50 év alatt viszonylag
ritka. Korai felfedezés esetén műtéttel, sugárterápiával, hormonális kezeléssel gyógyítható. A mindkét nemet érintő
vastagbélrák egyre gyakoribb előfordulására is fel kell hívni az emberek figyelmét.

n Mi történik akkor, ha valakinél már áttétes daganatot fedeznek fel?
A felismert daganat molekulár patológiai
szövettani vizsgálata következik, majd ezután az egyénre szabott célzott terápia történik. Ma már rendelkezésünkre állnak a
legmodernebb terápiák is. Ilyenkor a kemoterápiát biológiai szerekkel egészítik ki,
ezáltal a mellékhatások is csökkenthetők.

n említette, hogy sokat változott, fejlődött a daganatos betegségek kezelése.
Van-e máshol is változás?
Az elmúlt 10–15 évben szemléletváltás is
bekövetkezett az onkológia területén. A
hangsúly egyre inkább a megelőzésre tevődik. A rosszindulatú daganatok egyharmada ugyanis megelőzhető lenne
életmódváltással.

n Mit jelent ez konkrétan?
A mértéktelen alkoholfogyasztás, a dohányzás, a környezeti behatások és a
stressz nagy mértékben felelősek ezek kialakulásában. Erre hívja fel a figyelmet
minden év február 4-én a rákellenes küzdelem világnapja.

n a szemléletváltáshoz hozzá tartozik a
daganatok idejekorán való felfedezése
is. Milyen szűrővizsgálatok szolgálnak
erre?
A mammográfia, a méhnyakrák-szűrés, a
prosztatarák-szűrés, a tüdőszűrés (a jövőben a mellkasi CT-vizsgálat), gyanú esetén a vastagbéldaganat megállapítására
szolgáló kolonoszkópia, a célzott bőrgyógyászati vizsgálat, amely az egyik legrosszabb indulatú daganat, a melanóma
kiszűrésére irányul.
n Mi lehet ma egy onkológus ars poetikája?
Talán az, hogy ne vegyszereket, hanem
életéveket adjon a betegnek.

n a daganatos betegeken kívül kiket fogadnak még itt a rendelésen?
Belgyógyászati betegeket is, akiknél a
műtét előtti, valamint a sportorvosi és a jogosítványhoz szükséges EKG vizsgálatokat is elvégezzük, leletezzük.
Rappai Zsuzsa
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Szeniorok Szentendrei
Akadémiája
a szentendReI
önkoRMányzat
és a zsIgMond
kIRály főIskola
előadássoRozata

2013. május 8. szerda, 15:00

konflIktuskezelés
IdőskoRBan
Előadó: dr. Boga Bálint főorvos

Helyszín: a Városháza díszterme
(Szentendre, Városház tér 3.)
Az előadás időtartama 1 óra. Az előadás
költségeit az önkormányzat vállalja, az érdeklődők számára a részvétel ingyenes.

Tisztelt Városlakó!
Minden 50 év feletti érdeklődőt vár a
Szentendrei Aranykor Központ, ha
kérdése, ötlete, véleménye van, kérjük
keresse az információs iroda önkéntes
munkatársait!
szentendrei aranykor központ
Információs Iroda
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. fszt.
Telefon: 20/282-8787 (hétköznap 8-18
óra között)
Személyes ügyfélfogadás: kedden
14-16, csütörtökön 10-12 óra között
e-mail: korkozpont@gmail.com
Honlap: www.korkozpont.szentendre.hu

Beiratkozás az óvodákba
Kedves Szülők!

Szentendre Város óvodai Intézménye várja
azon szülők jelentkezését, akik a 20132014. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik. a jelentkezés helyszíne
minden esetben a Pannónia utca 3.

Bimbó utcai és Vasvári tagóvoda
5 éveseknek április 22-én, hétfőn 8 és 12
óra között, 3-4 éveseknek április 23-án, kedden 8 és 12 óra között
Hold utcai és Izbégi tagóvoda
5 éveseknek április 22-én, hétfőn 8 és 12
óra között, 3-4 éveseknek április 24-énszerdán 8 és 12 óra között
szivárvány tagóvoda
5 éveseknek április 22-én, hétfőn 8 és 12
óra között, 3-4 éveseknek április 25-én, csütörtökön 8 és 12 óra között
Püspökmajor és Hétszínvirág tagóvoda
5 éveseknek április 22-én, hétfőn 8 és 12
óra között, 3-4 éveseknek április 26-án,
pénteken 8 és 12 óra között

A jelentkezési lap a jelentkezés napján helyben is kitölthető, de az ügyintézés gördülékenysége érdekében kérjük, amennyiben
lehetőségük van rá, kitöltött jelentkezési lappal érkezzenek (letölthető az oktatas.szentendre.hu honlapról).
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Bartha Gábor tanár
úr emlékére
elhangzott 2013. március 22-én
Tisztelt Gyászoló Egybegyűltek!

Megrendülten állunk itt Bartha Gábor kollégánk ravatalánál, hogy egykori iskolája,
majd szeretett munkahelye, a Móricz Zsigmond Gimnázium nevében búcsút vegyünk tőle.

Még csak egy hónapja, hogy hitetlenkedve
értesültünk súlyos betegségéről. Majd heteken át reménykedve állítottuk meg egymást a folyosón kérdezve, hogy javul-e,
gyógyul-e? Ma pedig majdnem tíz napja,
hogy elhangzott a kimondhatatlan, Gábor
nincs már közöttünk, eltávozott.

Most tőle búcsúzva, és rá emlékezve, szemeink előtt megjelenik jellegzetes alakja.
Látjuk őt, ahogyan reggel az iskolába sietve az elhagyhatatlan széles karimájú kalapban, kis aktatáskával a kézben
keresztezi a Bükkös-patakot. Felidézzük
őt, ahogyan becsengetés után a soha el
nem maradó mutató pálcával a kezében
órára megy. Halljuk hangját, ahogyan értekezleten tárgyilagosan, felesleges szavak nélkül, fanyar humorral érvel.
Emlékezetünkbe ötlik a diákok szava, ahogyan a folyosón beszélnek róla: „Fejben
számol! Semmilyen segédeszközt nem
használ! Nála minden jegy kettővel többet
ér!” És ahogyan kórusban kiáltják Gábor
ironikus, biztató, szeretetteljes mondatát:
„Maguk nem tudnak semmit!”

Tamási Áron így fogalmazott: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Gábor nem hosszú élete
során többszörösen is otthonra lelt. Itthon
volt kedves városában Szentendrén és a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban is, először diákként, majd 1974-től majdnem
négy évtizeden át matematika-fizika szakos tanárként. A mindennapok oktató
munkája mellett mindvégig talált időt arra,
hogy különleges matematikai képességét
alkotó, maradandó módon is kamatoztassa. Tankönyveket, példatárakat írt,
szerkesztett és lektorált. Szakfolyóiratok-

ban rendszeresen versenyfeladatai jelentek meg, részt vállalt a Pest megyei Matematikai és az országos Középiskolai
Versenybizottság munkájában. Élete
utolsó pillanatáig az Arany Dániel Matematikai Versenybizottság elnöke volt.
Habár a külvilág csillogása helyett mindig
a feladat volt fontos számára, megtalálta
őt néhány szakmai díj, majd 2008-ban
részesült élete nagy elismerésében az
Ericsson-díjban is. Nagytudású szaktanár,
jó osztályfőnök, lelkiismeretes igazgatóhelyettes és nagy összefüggéseket átlátó
és kezelni tudó oktatási szakember volt.
De a legjobban tanítani szeretett, kedves
diákjai között.

„Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog, igyekezz úgy élni, hogy
mosolyogva távozzál, és körülötted mindenki sírjon” – figyelmeztet egy hindu
mondás. Nem tudhatjuk, hogy Bartha
Gábor arcán a szörnyű betegséggel folytatott küzdelemben megjelent-e egy mosoly, de mi, itt állók tapasztaljuk, hogy
fájdalmas űrt hagyott maga után. Reméljük azonban, hogy abban a másik, titokzatos világban, melyet most csak tükör által
homályosan látunk, magához öleli az
Isten.
Búcsúzunk most Gábor, mi szerencsések,
akik tanítványként és kollégaként ismerhettünk Téged. Emlékedet és példádat
megőrizzük!
Nyugodjál békében!
Tóth István
Móricz Zsigmond Gimnázium

Hálás szívvel mondunk köszönetet barátoknak,
ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapám,

Vetési kálmán

búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot hoztak,
részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló család
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Szentendrén 2010 júliusától működnek a térfigyelő kamerák, melyek elhelyezésénél elsődleges szempont
volt, hogy forgalmas (állomás, belváros, lakótelep) közterületeinken zajló cselekmények ellenőrizhetőek legyenek. Eddig 32 helyre telepítettek ilyen megfigyelő
eszközt. A kamerák által ellenőrzött területekre kikerültek a figyelemfelhívó táblák a térfigyelő kamera működéséről, így az ott közlekedők tájékoztatást kapnak
arról, hogy cselekményeiket rögzítik.
A kamerák működésének célja a bűnmegelőzés, valamint bűncselekmények és szabálysértések elkövetése
esetén adatok gyűjtése a közterület-felügyelet és a
rendőrség eljárásaihoz. A térfigyelő központban az élő
képek figyelemmel kísérése kapcsán bármikor bárki
szembesülhet azzal, hogy közterület-felügyelő vagy rendőr járőr
megjelenik a helyszínen intézkedni.
A térfigyelők 2012-ben is számos alkalommal nyújtottak segítséget azokban az esetekben, amikor törvénysértő cselekményeket
– verekedés, lopás, betöréses lopás, közlekedési baleset – rögzítettek a kamerák. Ezeket átadták az illetékes hatóságoknak. Elmondható tehát, hogy a közterület-felügyelet és a rendőrség
együttműködése ezen a területen eredményes, több alkalommal
is a központban történt észlelés alapján azonnali beavatkozás
történt a szabályszegő cselekményeknél.

Rendőrségi hírek

közlekedésbiztonsági kupa

Április 5-én került sor a Váci Rendőrkapitányságon a X. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupára, amelyre az egész
megyéből, köztük Szentendréről nevezhettek a diákok. A versenyen a közlekedési szabályokat már jól ismerő
középiskolások három kategóriában mérték össze elméleti és gyakorlati tudásukat
(kerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi). Kategóriánként az első helyezett versenyzők az országos szintű
megmérettetésre kvalifikálták magukat.

Motoros akció

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti osztálya 2013. április
6-án közlekedési akciót tartott a motoros
balesetek megelőzése érdekében. Az
akció a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén, különösen a 11-es
számú főúton, Visegrád és Dobogókő térségében zajlott. Az akcióban 10 motoros
rendőr vett részt. Az ellenőrzések megkezdése előtt a motoros rendőrök megkoszorúzták a rendőrkapitányság épületén
tavaly elhelyezett emléktáblát, és mécsest
gyújtottak a motoros balesetekben elhunyt
áldozatok emlékére. A megelőző intézkedések eredményeiről a rendőrség később
ad részletes tájékoztatást.
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Sikeres a térfigyelő
rendszerünk
2013. április 15.

Az önkormányzat keresi a lehetőséget, hogy az esetleg, jövőben
megjelenő ilyen jellegű pályázaton való indulással tovább nőjön a
városunkban a térfigyelő kamerák által lefedett terület nagysága.
A kamerák kezelésére csak jogszabályban meghatározott személy (rendőr, közterület-felügyelő, polgárőr) bízható meg, szigorú
beléptetési és adatvédelmi szabályok megtartása mellett. Az
adatkezelést az adatvédelmi biztos nyilvántartásba vette. A rendszer használata a Közterület-felügyeletről szóló törvény, az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján a jegyző
által kiadott adatvédelmi szabályzat alapján történik.

eltűnt tardos gyula

A
Szentendrei
Rendőrkapitányság
keresi Tardos Gyula
84 éves csobánkai
lakost, aki március
29-én 11.00 órakor
budapesti
Nyírő
Gyula Kórház Neurológiai osztályáról
saját felelősségére
távozott, azonban nem érkezett meg
otthonába. Tartózkodási helye azóta ismeretlen. A férfi 170 cm magas, kövér testalkatú, rövid ősz hajú és kreol bőrű. Háta
enyhén görnyedt, arcán a fogyástól a bőr
megereszkedett, lábai visszeresek. A
kórházból való távozáskor félhosszú
fekete tollkabátot, világoskék nadrágot és
fekete bakancsot viselt. Szatyor, mobiltelefon és pár ezer forint volt nála. Tardos
Gyula magas vérnyomás betegségben és
szívritmuszavarban szenved, amelyek
miatt állandó gyógyszeres kezelésre szorul. Vérhígító szedésének hiányában zavartság léphet fel nála.
Kérjük, hogy aki a személyleírás alapján
az eltűnt férfit felismeri, vagy róla, illetve
tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, hívja a Szentendrei
Rendőrkapitányságot a 06-26/310-233-as
telefonszámon, vagy az ingyenesen hívható 107-es és 112-es segélyhívó vonalak valamelyikét.

Ereszcsatorna
százezrekért!

Lapunkhoz eljuttatott információk szerint feltűnt egy magukat „székelyeknek” nevező (hazudó) társaság, akik
furgonnal vagy kisbusszal járják a környéket, és az ereszcsatorna javítását,
tisztítását vagy cseréjét ajánlják kedvező áron, 10-12
ezer forintért. Mint
mondják, egy nagy
munkából megmaradt anyag van
náluk, amit már
nem akarnak hazavinni Székelyföldre. Mire a
gyanútlan tulajdonos észbe kap, már le is szedték a fél
ereszcsatornát, és kicserélték az újra.
Ekkor derül ki, hogy 10-12 ezer forintért 2 méterét cserélik, vagyis a végén
kihoznak 800 ezer – egymillió forintos
végösszeget! A tulajdonos vitatkozik,
alkudozik, végül csak fizet nekik valamennyit, hiszen a munkát elvégezték,
és az sem probléma, ha nincs otthon
készpénz, mert elkísérik a bankba.

Tudomásunk szerint az ország más
részein is feltűntek ilyen trükkökkel,
Kérjük, legyen mindenki elővigyázatos
és körültekintő, és ne dőljenek be a
csaló bádogosoknak.
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Kiállítások

SzEntEndREI pROGRAmmElléKlEt

A Ferenczy Múzeum programjai

MűvészetMalom
Április 12.- augusztus 25.
a BudaPest aRt exPo fRIss
fIatal kéPzőMűVészek
neMzetközI BIennáléja

Kurátorok: Gergely Mariann művészettörténész (MNG) és Kopin
Katalin művészettörténész (Ferenczy Múzeum)
Április 18-20.
közéP-euRóPaI MűVészetI
közPontok találkozója
Tudományos konferencia és szakmai találkozó, melynek célja, hogy
a Közép-európai kisvárosokban
működő kortárs művészeti központok áttekintést kapjanak egymás munkájáról, bemutassák
működésük fontos elemeit, megismertessék egymással kiállítási
koncepcióikat. Részvétel meghívóval.
19-én 10.00-18.00-ig a plenáris
ülés az érdeklődők számára nyitott. A konferencia nyelve angol,
szinkrontolmácsolással.

Április 28. vasárnap 10.0012.00
MaloMMeseMatIné
Kortárs mese- és alkotássorozat
4-8 éveseknek
A családi programsorozatán a
gyerekek kortárs meséken keresz-

tül ismerkednek meg a kiállítások
alkotásaival. A mesehallgatást
minden alkalommal alkotó foglalkozás egészíti ki. A 4-8 éves gyerekeknek ajánlott programot
drámapedagógus és múzeumpedagógus közösen vezeti. A foglalkozás a Budapest Art Expo Friss
VI. Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Biennáléja című kiállításhoz kapcsolódik
Belépő: 1000 Ft/gyerek, 500Ft/felnőtt

Április 26. péntek 17.00
könyVBeMutató
MűvészetMalom régi szárnya
25 éves a Magyar Művészetért Díj
Gubcsi Lajos, a díj alapítója tollából, ebből az alkalomra megjelent
kötet bemutatóján jelen lesznek a
kötetben szereplő szentendrei
művészek
május 20-ig
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
eMlék-kéPek szentendRéRől – Válogatás S. Nagy János
magángyűjteményéből
Megtekinthető: hétfő kivételével
naponta 10–18 óráig
Április 28-ig
Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
a dunakanyaR
a közéPkoRBan
Régészeti vándorkiállítás

június 2-ig
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
egy ModeRn festő és
klasszIkus gyűjteMénye
Válogatás Ernest Zmeták (19192004) alkotásaiból és gyűjteményéből

Április 9-27.
Párbeszéd Háza
Budapest, Horánszky u. 20.
ég-föld átHatása
Pirk László Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

Koncert

Április 27. szombat 15.00
Püspökmajor-lakótelepi klubkönyvtár
zenés délután

Előadás

Petőfi Kulturális
és Hagyományőrző
Egyesület,
Stéger köz

Április 19. péntek 18.00
tItokzatos Pálosok
Varga Tibor előadása
Április 26. péntek 18.00
töRök Hódoltság koRI
leletek a nagy keVély
előteRéBen
Lánszki Imre előadása
Szentendre Szalon
PMK, Pátriárka u. 7.

Április 18. csütörtök 18.00
a HazaI felsőoktatás
Helyzete
Török Turul előadása
Kolping Akadémia
Kolping Ház, Török köz

Április 27. szombat 16.00
a MűVészet Ma – és HolnaP
Páljános Ervin szobrászművész
előadása

Mozi

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 15. hétfő
17.00 VIlágok aRca:
BaRaka (96’) ( kn) 2D
18.40 HIsztéRIa (100’) (16) 2D
20.30 szex felsőfokon (96’)
(18)

április 16. kedd
17.00 Rúzs, RePtéR, satöBBI
(95’) (16)
18.35 nekeM BudaPest (95’)
(16 ) egy P’aRton az alkotókkal
20.30 született gengszteRek (95’) (16) 2D

április 17. szerda
17.00 MaloM és keReszt (92)
(12)
18.35 Most jó (103’) (12)
20.20 VIlágok aRca: BaRaka (96’) (kn) 2D

Játszik: Déri György és a Mediterrán együttes
Belépődíj: jelképesen 100 Ft

FRANCIA FILMTAVASZ
április 18-22-ig
április 18. csütörtök
17.00 egyéjszakás kaland
(91’) (16*)

XXVII. évfolyam, 7. szám

18.35 PoPulaIRe (111’) (12*)
20.35 egy fRancIa család
szexuálIs kRónIkája (77’)
(18)

április 19. péntek
17.00 Rajzoljuk köRBe a
földet? (70’) (kn)
18.30 néPzene-kéPzene soRozat (80’) (DunaP’Art Filmklub)
20.00 Q-desIRee (103’) (18)
április 20. szombat
15.30 BaRátoM kneRten 2.
kneRten nyoMoz (74’) (kn)
16.00 MagyaR gRafIkusMűVészek a fRancIa fIlMtaVaszéRt-kiállítás
17.00 gyeRMekeInk (111’)
(16*)
19.00 egy fRancIa család
szexuálIs kRónIkája (77’)
(18)
20.20 egyéjszakás kaland
(91’) (16*)
április 21. vasárnap
15.30 BaRátoM kneRten 2.
kneRten nyoMoz (74’) (kn)
17.00 casaBlanca HadMűVelet (110’) (12*)
18.00 Vas MIklós fIlMkluB
19.00 staRBuck (103’) (16)

április 22. hétfő
17.00 PIngVInkIRály (78’) (6 )
2D
18.20 Rajzoljuk köRBe
a földet (70’) (kn)
19.30 kíséRletI egeRek
Vagyunk? (115’) (12*)

április 23. kedd
17.00 nekeM BudaPest (95’ )
(16)
18.35 MIndenkI a MennyBe
Megy (107’) (16) LÉLEKMoZI
SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.25 dől a Moné (89’) (12) 2D

április 24. szerda
17.00 staRBuck (103’) (16)
18.50 Most jó (103’) (12)
20.35 szeRetők, utazók (95’)
(16) 2D

április 25. csütörtök
17.00 MIndenkI a MennyBe
Megy (107’) (16)
19.00 a MesszI dél VadjaI
(93’) (12) 2D - NyISD KI A SZEMED! SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.45 dől a Moné (89’) (12) 2D

2013. április 15.

SzEntEndREI pROGRAmmElléKlEt

április 26. péntek
17.00 PIngVInkIRály (78’) (6)
2D
18.30 szeReleM (125’) (12 )
CSALÁDKÉP SoRoZAT- Deák
Judit
20.35 szeRetők, utazók (96’)
(16) 2D
április 27. szombat
16.00 az óRIásölő (114’) (12)
2D
18.00 szIa!:) Hogy Vagy?
(105’) (16)
20.00 dől a Moné (89’) (12) 2D

április 28. vasárnap
15.30 BaRátoM kneRten 2.
kneRten nyoMoz (74’) (kn)
17.00 MaloM és keReszt (92)
(12)
18.45 dől aMoné (89’) (12) 2D
20.15 szeRetők, utazók (95’)
(16) 2D
április 29. hétfő
17.00 VIlágok aRca: BaRaka (96’) (kn) 2D
18.45 szIa! Hogy Vagy? (105’)
(16)
20.45 szeRetők, utazók (95’)
(16) 2D
április 30. kedd
17.00 az óRIásölő (114’) (12)
2D
18.00 RendHagyó kalendáRIuM - Török Katalin új várostörténeti sorozata
19.00 dől a Moné (89’) (12) 2D
20.30 a HázBan (105’) (16)

május 1. szerda
17.00 a teRMészet IQ-ja (58’)
(kn)
18.00 gyeRMekeInk (111’)
(16*)
20.00 szeRetők, utazók (95’)
(16) 2D

május 2-14-ig MESEMoZGATó
FILMNAPoK

május 2. csütörtök
17.00 a teRMészet IQ-ja (58’)
(kn)
18.15 a HázBan (105’) (16)
20.00 széP ReMények (128’)
(12)

május 3. péntek
18.00 loRe (109’) (16)
20.00 széP ReMények (128’)
(12)

május 4. szombat
16.15 cRoodék (99’) (6) 2D
18.00 VIlágok aRca: BaRaka (96’) (kn) 2D
19.45 360 (110’) (16)

május 5. vasárnap
15.15 cRoodék (99’) (6) 2D
17.00 BaBák az első éV (79’)
(kn)
18.30 360 (110’) (16)
20.30 dől a Moné (89’) (12) 2D

május 6. hétfő
17.00 BaBák az első éV (79’)
(kn)
18.20 széP ReMények (128’)
(12)
20.30 loRe (109’) (16)
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BUDAPEST – SZENTENDRÉN

Enyedi Ildikó rendezőszakos végzős osztálya, 8 fiatal rendező
(Szeiler Péter, Szimler Bálint, Kárpáti György Mór, w. Pluhár Attila, Ferenczik Áron, Reisz Gábor, Bálint Dániel, Kapronczai Erika,
Csuja László, Muhi András Pires) vizsgafilmje a Nekem Budapest, tematikus csokrot alkotva mutat képet Budapestről, ahogy
ők látják…

A (*)-gal jelölt filmek végleges korhatár
besorolása a műsorfüzet zárásig nem
történt meg.
A P’Art Mozi a műsorváltoztatás jogát
fenntartja (de ritkán él vele).

Gyerekeknek
Április 23. kedd 10.00
Pest Megyei Könyvtár színházterme
a négy éVszak – zenés orosz
népmese egy részben
A Magyar Nemzeti Gyermek
és Ifjúsági Színház előadása
Belépőjegy: 700 Ft
jegyek elővételben a Szentendrei
Kulturális Központban kaphatók
(26/312-657)
május 4. szombat, 10.00
Bütykölde – Kézműves
foglalkozások a DMH-ban
(Dunakorzó 11/A)
Tel: 26/312-657
anyák naPI ajándékok

Tv Szentendre

Friss hírek minden nap
a tV Szentendrén!

Szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik 19 órától a TV Szentendre a UPC kábelhálózatán. Ha valaki esetleg
lemaradna az első kiadásról, ezt
követően óránként este 11 óráig
bármikor megnézheti a TV Szentendre napi hírösszefoglalóját.
A hírműsorok között a hét minden
napján más és más témájú magazinnal jelentkezik a TV Szentendre. www.tvszentendre.hu
Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon,
de csatlakozhat hozzánk
a Facebookon is!

A groteszk humorú kisesszétől a blöffön át, viccesen önironikusig,
felsorakozik itt mindenféle megfogalmazás.
A film bemutatója április 16-án kedden este fél 7 órakor lesz a
P’Art Moziban, ahol a vetítést követően Schramko Péter beszélget az ifjú alkotókkal.
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KOMP-olni élmény
volt!

Az IRMÁK Nonprofit Kft. csobánkai Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató otthonában, melynek lakói enyhe, illetve
középsúlyos értelmi fogyatékosok, szorgos és ügyes kezek dolgoznak a műhelyben: hímeznek, papírt merítenek, gyertyát
öntenek, képeslapokat és ajándéktasakokat készítenek. Valódi művészi alkotások
születnek, csodálatra méltó türelemmel és
kitartással.

VÁROS
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Csak egy tál étel...

...de milyen sokat jelent azoknak az otthontalanoknak, akik
a szentendrei hajléktalan szálló lakói. Hosszú évek óta a
helyi Karitasz vezetője, Kovács Marika, illetve Zakar Ágnes
képviselő szervezésében került a szerencsétlen sorsú embereknek az asztalára vasárnaponként egy tál meleg étel.
Most az akcióhoz a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium tantestülete is csatlakozott. A gimnázium tanárai közül sokan vállalták, hogy az
otthon főzött ebéddel segítenek a szálló lakóinak. A szervezést Csigéné Várnai Judit
némettanár vállalta, s ennek nyomán az áprilisi vasárnapokon a móriczos tanárok vitték-viszik az ebédet a hajléktalan szállóra. Később ezt egybekötnék az osztályfőnökök
az érettségi-felkészülés idején a diákokkal közös főzéssel, miközben a tananyagot is átbeszélik. Szarvas Rita irodalomtanár otthonába már meghívta végzős osztályát. Ők palóclevessel és a kelttésztával készülnek. A diákok tanrendjébe beépült ötven óra
társadalmi munka idejét így a leghasznosabban töltik majd ki: miközben bővítik tudásukat és háztartási ismereteiket, a közösségi összetartást erősítve a társadalomért is felelősséggel tehetnek valamit.

Egy különleges adomány

A Szentendrén több éve sikeresen működő KoMP, azaz a Kortárs Művészeti
Piac szervezői, Farkas Bori és Csősz
Krisztina, tudomást szerezve az intézményben folyó munkáról, majd látva az alkotásokat, meghívtak minket tavaszi
vásárukra, hogy a szentendrei közönség
is megismerhesse munkáinkat.
Lakóink nagy örömmel készültek és vettek részt a vásáron és az ott zajló kézműves foglalkozásokon.
Köszönjük a KoMP-nak a lehetőséget, az
új élményt, és reméljük, hogy együttműködésünk tartós és sikeres lesz!
Lindner Monika

A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület nevében Jolanda willemse, az egyesület alelnöke a moldvai csángók világát bemutató társasjátékokkal ajándékozott meg több általános iskolát
Szentendrén. Az ajándék nemcsak Szentendrére, hanem az ország
ötven különböző iskolájába is eljutott. Az ajándékozás célja, hogy a diákok és a tanárok figyelmét felkeltsék a csángó magyarok iránt. A társasjátékokat az iskolai és napközi foglalkozások keretében, valamint a táborokban is
tudják használni a diákok.
A világ első csángó társasjátéka a Naputánjáró nevet kapta és Lakatos Demeter csángó
költő születésének 100. évfordulójára jelent meg. A társasjáték, mely játékos formában
történelmi, földrajzi, irodalmi, néprajzi stb. ismereteket ad a csángó kultúráról, Albert
Zoltán Máté ötlete és munkája alapján Ianco Laura költőnő néprajzkutató és önkéntes
segítők közreműködésével született meg.
– A szentendrei iskolákban nagy örömmel fogadták az ajándékokat. Bízunk abban, hogy
a társasjáték segít a kapcsolatok kialakításában valamelyik moldvai iskolával, és megismerteti a magyarországi diákokkal a magyar nemzet legárvább, leghűségesebb magyarjainak kincseit és kultúráját – mondta Jolanda willemse, a KEMCSE alelnöke.
aki segíteni szeretne a csángó magyarok helyzetén, a következő számlaszámon
megteheti: a Moldvai Magyar oktatásért alapítvány, otP, 11742173-20154778,
vagy az szja 1% felajánlásával a következő adószámra: 18710209-1-43.

Velünk dalol a világ!

A Szentendrei Tavaszi Fesztivál keretében
a Musica Beata Kórus és a Szentendrei
Kamarazenekar nagy sikerű koncertet
adott virágvasárnap alkalmából a református templomban, a Szentendrei Kulturális
Központ Nonprofit Kft. szervezésében.
A Fenyő Gábor által vezényelt kamarazenekar után lépett fel a több mint negyven főt
számláló kórusunk. Műsorunkon Kodály,
Lisznyay Szabó Gábor, Gounod művei szerepeltek wolf Péter orgonakíséretével. Szólót énekeltek Brezanóczy János és Pintér
Zsolt. A koncert zárásaként Bach „ó, Krisztusfő, te zúzott” kezdetű műve hangzott el,
melyet a kórus kamarazenekari kísérettel
adott elő, többeknek könnyet csalt a szemébe, és méltó volt az ünnep hangulatához.
A következő nagy esemény a kórus életében, a „Velünk dalol a világ!” world Voice
Day című rendezvény. Az évek óra meg-

rendezésre kerülő orvoskongresszus nemzetközi méretű felhíváshoz a világ számos
országában csatlakoznak, azzal a céllal,
hogy az emberi hang fontosságára felhívják a figyelmet.
A szentendrei programra április 16-án,
kedden, 19 órai kezdettel kerül sor, a zeneiskola oltai hangversenytermében.
Ennek keretében a Musica Beata Kórus
rövid éneklésre hív mindenkit. Kezdésként
wolf Péter rövid előadást tart: A zeneszerző feladata kórus esetén címmel,
majd közös éneklés következik a kórus
karnagyainak vezetésével. Az eseményről
készült felvételek felkerülnek majd a world
Voice Day honlapjára. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt, akár közös éneklésre,
akár hallgatóságnak is. Daloljunk együtt a
világgal!
Orgoványi Anikó, a kórus tagja
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Magyar Arany Érdemrend kitüntetést kapott Cseke Sándor
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Március 15-e alkalmából a Vidékfejlesztési Minisztériumban
cseke sándort a Magyar arany érdemkereszttel tüntették ki.

1968 és 2012 között újságíróként „Csekő” Sándor néven tevékenykedett, mert a Szabad Európa Rádió „Cseke Lászlója” miatt
nem dolgozhatott ezen a néven. Csekő Sándorként volt a Magyar
Rádió Krónika rovatának munkatársa, bemondó és
riporter a Magyar Televízióban, Vas-Zala megyei tudósító a Magyar Rádió és Televíziónál, főszerkesztő a Nimród vadászújságnál, majd kiadó-főszerkesztő a Magyar Vadászlapnál és a
www.huntingpress.eu honlapnál. Nevéhez fűződik a Vadászati
Kulturális Egyesület, a Diana Vadászhölgy Klub, a Magyar Vadászok Zászlója, a Hubertus Kereszt kitüntetésnek, az Európai Vadászújságírók Szövetségének, a Zöld Kereszt Alapítványnak a
megalapítása, és az országos Vadásznapok rendezvény-sorozat elindítása. Alapító főszerkesztője és kiadója a Venatus könyvsorozatnak. 1990-ben, magánvállakozásban adta ki a Városunk
A-tól Z-ig című kiadványt.
Gratulálunk a díjhoz!

Kistérségi csatornázás

A kistérségi csatornaprojekt a közbeszerzési kiírások szakaszában került, a beérkezett ajánlatok értékelése folyamatban van. A
műszaki ellenőrzést az UTIBER-EURoUT-KÖMI Konzorcium
látja el, a céggel kötött szerződés 2013. március 19-én írták alá.
A kommunikációs feladatokra az ajánlatok beérkezési határideje
április 8. A kivitelező ajánlati dokumentációja a Közbeszerzési

Felügyeleti Főosztálynál minőségbiztosításra vár. Amennyiben a
jóváhagyás megérkezik, az ajánlati felhívás megjelenik a Közbeszerzési Értesítőben. A kivitelezői szerződés megkötése után
kezdődhet a kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése. A munkálatok megkezdésének várható időpontja ez év december, jövő
év január hónap. A projektzárás az aláírt Támogatási Szerződés
szerint 2014. július 7, mely előreláthatólag kb. ¾ évet csúszik. A
beruházás végső dátuma a kivitelezői szerződés aláírása után
lesz pontosan kiszámítható.

Több mint 10 éves gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező kollégáinkkal, cégünk vállalja
kis- és középvállalkozások

• bérszámfejtését
• valamint a számviteli és adótörvényekben előírtak szerint teljes körű könyvvezetését
(visszamenőleg is)
• mindkét tevékenységhez szükséges adóbevallások, beszámolók elkészítését
• számviteli és társadalombiztosítási ügyekben tanácsadást

Mindezen szolgáltatást tesszük kedvező, hosszútávra kialakított ﬁx díjakon.
Precíz minőségi munkát garantálunk.
Megbízóink felé állandó személyes kapcsolattartást biztosítunk és igényük esetén az érintett
hatóságok előtti képviseletet is ellátjuk.
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Föld napi program

Április 21-én vasárnap délelőtt a Föld
napja alkalmából múzeumpedagógusaink a Regional Environmental Center-ben
a gyerekekkel gesztenyefákat készítenek
különböző technikákkal. A programmal a
2013. június 18-án a Pajor Házban nyíló
Ferenczy Család kiállításához kapcsolódunk, a világszerte ismert Ferenczy Károly Gesztenyefa című festményére
épített foglalkozással.

Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások

Tárlatvezetést, diákcsoportoknak múzeumpedagógiai foglalkozást egy héttel
előre lehet kérni a közönségkapcsolati
csoport múzeumpedagógusaitól.
Elérhetőségeink:
(26)
920-990,
edina.csillag@femuz.hu, erdohati.orsolya@femuz.hu, www.pmmi.hu, www.facebook.com/muveszetmalom.

KultúRA

Ecsetgyár (Románia), Kunstmuseum
(Bonn, Németország), Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk (Poznan,
Lengyelország), Cyprian Mejerník Vizuális Képzőművészeti Galéria (Pozsony,
Szlovákia), GASK (Kutná Hora, Csehország), ICA-D Kortárs Művészeti Intézet
(Dunaújváros), Paksi Képtár, Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár),
Miskolci Galéria, Szentendrei MűvészetMalom, MoDEM – Modern és Kortárs
Művészeti Központ (Debrecen).
április 19. szerda 9.00: ünnepélyes
megnyitó, plenáris előadások, informális
konzultáció. A program angol nyelven
zajlik, szinkrontolmácsolással!
A programon való részvétel ingyenes, 2
500 Ft/fő részvételi díjat számítunk fel
azoknak, akik büféebédet és kávét igényelnek.

Budapest Art Expo FRISS
hatodszor

A Budapest Art Expo Alapítvány kuratóriuma örömmel nyugtázhatja, hogy a
2000-ben hozott döntését – miszerint a
továbbiakban pályakezdő fiatal művészek számára szervez kiállításokat – a
legnagyobb örömmel fogadta a szakma

Közép-európai művészeti
központok találkozója
a MűvészetMalomban

A tudományos konferencia és szakmai
találkozó célja, hogy a közép-európai kisvárosokban működő kortárs művészeti
központok áttekintést kapjanak egymás
munkájáról, bemutassák működésük fontos elemeit, megismertessék egymással
kiállítási koncepcióikat. Szándékunk,
hogy együttműködést indítsunk el a meghívott szervezetekkel, közös művészeti
programokat, kiállítás-sorozatokat szervezzünk. A találkozó időpontja április 19.
9:00 - 19:00, helyszíne: Szentendrei MűvészetMalom – Kortárs és Modern Művészeti Központ (Bogdányi út 32.)

Témakörök: Milyen eszközöket, módszereket alkalmaz a kiállítóhely a közönség
megszólítására. A kiállítóhely és a helyi
művészek viszonya. A kiállítóhelyek finanszírozásának lehetőségei. A kiállítóhelyek gyűjteményezésének kérdései.
Kerekasztalbeszélgetés az alábbi témákban: kurátori munka, csereprogramok lehetősége; közös pályázás lehetősége –
V4, Mitost Program, Culture Keretprogram, országos felhívások.
Előadóink: Essl Múzeum (Klosterneuburg, Ausztria), Kortárs Művészetek Múzeuma (Szabadka, Szerbia), Kolozsvári
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las művészi munka, amely a különböző
műfajok és kifejezési eszközök változatos megnyilvánulásaiban jelenik meg. A
hagyományos festészet, grafika és plasztikai műfajok mellett a fotó, a videó, a
számítógépes animáció vagy az installáció egyaránt megtalálható a kiállítási
munkák között. A figurális kifejezésmód
jól megfér az elvont fogalmazással, a
hiper-realista ábrázolás a lírai absztrakcióval, az ironizáló szarkazmus a meditatív szemlélődéssel. A finom, rajzos
stílus együtt van jelen az erőteljes olajfestés expresszív gesztusaival. A festői
értékek – a színes forma intenzív megjelenése, vagy a kompozíció kiegyensúlyozott elrendezése – éppúgy kortárs
művészeti jelenség, mint a festői eszközök tudatos tagadása vagy minimalizálása. A tematikus megközelítés legalább
annyira hangsúlyos, mint a formai-technikai lehetőségeket kiaknázó művészi
gondolkodásmód. Jelen van a költőiség
és a vadság, a kedvesség és az agreszszió, a kritika és az irónia, a megértésen
alapuló elfogadás és az elutasító tagadás. Egyszóval sokféle ez a kiállítás, anynyira, amennyire a fiatal művészek
pillanatnyilag a körülöttük lévő világot látják, értik és érzik. A kiállítás augusztus
25-ig tekinthető meg, hétfő kivételével
naponta 10–18 óra között a MűvészetMalomban (Bogdányi u. 32.).
Dr. Gergely Mariann művészettörténész, a kiállítás kurátora
Magyar Nemzeti Galéria

Teltházas teadélután

és a kortárs művészet iránt érdeklődő közönség. Igény volt egy olyan rendezvénysorozatra, amely rendszeresen
lehetőséget biztosít a művészi alkotómunkájukat most kezdő fiatalok és a néhány éve kiállító fiatal művészek
bemutatkozására. A siker bizonyítéka,
hogy immár hatodszor kerül sor a biennálé formában megrendezett „FRISS” kiállításra, ahol 40 évesnél fiatalabb
magyar és külföldi művészek mutathatják be legújabb alkotásaikat. Az idén
közel 200 pályázó jelentkezett, és a hazai
pályázókon kívül Romániából, Szlovákiából, Horvátországból, Szerbiából és
Szlovéniából érkeztek pályaművek.
A szentendrei MűvészetMalom kiváló
helyszínnek bizonyult, építészeti adottságaival igazi stúdióhangulatot kölcsönöz
a bemutatónak. Remek partnerkapcsolat
alakult ki az Alapítvány és a Ferenczy
Múzeumhoz tartozó MűvészetMalom
munkatársai között. A kiállításon való
részvétel egyetlen kritériuma a színvona-

Április 7-én vasárnap délután a Műgyűjtés rejtelmei címmel beszélgetett Kondor
Katalin újságíró, szerkesztő S. Nagy
János és Szlankó János műgyűjtőkkel a
Malom Caféban (MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.). A beszélgetés során olyan

izgalmas témákat érintettek, mint a műtárgyak megvásárlásának lehetőségei, a
véletlen szerepe egy-egy felbukkanó,
ritka és értékes műtárgynál, a csere és a
gyűjtemény egyben tartásának lehetőségei és esélyei. A program az EmlékKépek Szentendréről – Válogatás S.
Nagy János magángyűjteményéből című
kiállításhoz kapcsolódott.

2013. április 15.
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Molnár Bertalan kiállítása

Szentendre Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves
családját
május 2-án, csütörtökön 18 órára
a Polgármesteri Hivatal Galériájába

Jótékony magány

Április 3-án nyílt meg Jávor Piroska festőművész kiállítása a Városháza Polgármesteri
Galériáján, melyet rendhagyó módon maga a művésznő nyitott meg.
Köszöntőjében dr. Dietz Ferenc polgármester gratulált Jávor Piroskának az igazán értékes, s szívet melengető tárlathoz, és elmondta, hogy külön öröm számára, hogy egymást követően két, Szentendre művészetében meghatározó női festő kiállítását
tekinthető meg, hiszen a hölgyek alkotásai igazi csemegének számítanak. Hozzátette,
hogy ez a kiállítás egyfajta beharangozója a MűvészetMalomba megálmodott és a jövő
évben megvalósuló szentendrei női festők kiállításának.
A tárlat egy filozófiai utazás, amely a lét, a lélek kettőssége, az ember és az otthon helye
Európában, a zene és a természet inspiráló hatásának a végtelenségét tárja elénk –
zárta köszöntőjét dr. Dietz Ferenc.
A kiállítás április 30-ig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében.

Koszorúzás Barcsay Jenőre emlékezve

MolnáR BeRtalan
festőművész
jubileumi kiállítására

A kiállítást megnyitja:
dr. Dietz Ferenc polgármester

A kiállítás megtekinthető naponta,
a hivatali nyitvatartási időben,
május 2-től 24-ig

A Magyar Művészetért díj
25 éves!

Gubcsi Lajos, a díj alapítója tollából,
ebből az alkalomra megjelent
kötet bemutatóját tartjuk,
április 26-án pénteken 17 órától
a MűvészetMalom régi szárnyában.
Az eseményen jelen lesznek a kötetben szereplő szentendrei művészek.

Kézimunka kiállítás
a Gondozási Központban

Barcsay Jenő halálának 25. évfordulóján a művész kopjafáját számos tisztelője, művésztársa, követője körében koszorúzták meg a Barcsay Múzeum kertjében. Az eseményt Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekművész gyönyörű erdélyi népdallal nyitotta
meg. Köszöntőt mondott dr. Török Balázs alpolgármester és dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató. A mester munkásságát méltatta dr. Feledy Balázs művészeti író.

Intézményünkben kézimunka
kiállítást tartunk kötött, horgolt
és varrott darabokból
kézRől kézRe címmel.
Téma: A TAVASZ
Szeretettel várjuk gyerekek, szülők és
nagyszülők munkáit is
május 3-ig
kiállítás megnyitó:
május 9. csütörtök, 10.30-kor
Részletekről a 06 (26) 311-964-es
számon, Csizmadia Ildikótól
érdeklődhetnek.
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Tavaszi nagytakarítás
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Picasso azt mondta, a művészet lemossa a lélekről a hétköznapok porát.
Manapság az emberiség jelentős hányada lehajtott fejjel kullog
élete útjain. Ha a világ folyását szemléljük, ezen nem is kell különösebben csodálkozni. Megyünk egyfolytában, és egész életünk lassan egy nagy, végtelen hétköznappá maszatolódik. A por
meg csak rakódik, rakódik.
olykor meg kell állni. Milyen szerencse, hogy Szentendrén van
néhány szellemi oázis, ahol meg lehet pihenni azoknak, akik a
nagy menetelésben el nem mennek ezek mellett. Az „oázisok”
egyike dr. Gyarmati Péter Szentendre Szalonja, amely a közelmúltban dr. Feledy Balázs művészettörténészt látta vendégül, a
modern művészet mibenlétét taglalandó, majd Aknay János festőművész és – ez talán még többet ér – nagyszerű ember műtermébe vitt el minket vendégségbe. A mellékelt kép szimbolikus
jelentőségű: a művészet élvezői a magasba emelik tekintetüket.
(Köszönet érte Terjék Arankának.)
S noha e két összejövetel tárgyában, tudniillik az ízlés dolgában
– avagy szép-e a modern művészet? – ezúttal sem sikerült kimondani a nagy és végső igazságot, azért a jelenlét, a kis megállás a hétköznapokban felért a léleknek egy tavaszi
nagytakarítással…
Lindner Monika

30 éves a Máté Fotó-Optika!

sokan megszerettük az elmúlt évtizedekben a sztaravodai út
elején lévő fotó-optika üzletet, melynek kínálatában és méretében is történtek ugyan változások az elmúlt három évtized alatt, de az alaptevékenység megmaradt, sőt az optika
profilt egyre jobban erősítik.

– Édesanyám és édesapám 1983. április 1-jén nyitotta az üzletet
– meséli Máté Andrea. – Korunkban rendkívül felgyorsult a technika fejlődése, a fogyasztói szokások megváltoztak, ehhez alkalmazkodtunk az üzlet kínálatában is. Nemrégiben megszüntettük
a fotólabort, mert a papírképek előhívására már sajnos alig van
igény a digitális fényképezés korában, bár 10x15 cm-es papírképeket továbbra is azonnal készítünk, hagyományos és extra méreteket gyors átfutással vállalunk, illetve igazolványképeket is
készítünk, emellett fényképezőgépek és a fotózáshoz kiegészítők
minden igényt kielégítően, bőséges választékban megtalálhatók
nálunk.

Az üzletben jelenleg három generáció dolgozik: a tulajdonos Máté
Imre, lánya, Andrea, illetve az ő lánya, Metzger Alexandra, aki jelenleg a Semmelweis Egyetemen optometria szakon tanul, idén
diplomázik. A család legfiatalabb tagja, Püspöki Máté is folytatja
a családi hagyományt: májusban már ő is látszerész végzettséggel fog rendelkezni.

2001-től végeznek látásvizsgálatot, így a szemüvegkészítés minden fázisa elvégezhető az üzletben: a vizsgálattól a lencsecsiszoláson át a keretek kiválasztásáig, melyek nagy választékban,
minden árkategóriában kaphatóak.

Örömmel újságolták, hogy újabb fejlesztésbe fogtak: nemrégiben
egy új professzionális gépet vásároltak, melynek segítségével a
kontaktlencse paramétereit precízen meg tudják adni a rendeléshez. A komoly befektetéssel járó, korszerű géppel júliusban
kezdenek el dolgozni, addigra külön helyiséget is kialakítanak a
kontaktlencse-vizsgálatokra, és teljes körű tanácsadással várják
az érdeklődőket.

Mátéék esete is azt mutatja, hogy a mai világban ugyan nem
könnyű talpon maradni, de folyamatos újítással, fejlesztéssel, a
szakma iránti odaadással és szeretettel túl lehet jutni a nehézségeken. Kívánjuk, hogy a következő harminc évben is töretlen lelkesedéssel folytassák tevékenységüket, mindannyiunk örömére.

30 évesek vagyunk!

30%

Április hónapban

kedvezményt adunk

egy komplett szemüvegre
ingyenes látásvizsgálattal

Ajándékot adunk minden kedves
megrendelőnknek

Máté Fotó Optika

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.
Telefon: 06-26/311-841
Fax: 06-26/315-844
E-mail: matefotooptika@gmail.com
Web: www.matefotooptika.hu
Nyitva: H-P: 9.00-17.00, Szo: 9.00-13.00
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április 1-jétől 30-ig tart a szentendrei éttermek versenyének harmadik fordulója, melyben – ahogyan eddig is háromfogásos menüt kínálnak ajándék itallal, egységesen 2890 ft-ért. Múlt heti lapszámunkban az április 15-ig
érvényes menüt jelentettük meg, ezúttal a 16-tól április 30-ig kínált menüket közöljük. aki szeretné kipróbálni a
kedvezményes ajánlatokat, tegye meg minél előbb, mert a verseny csak az adventi időszakban indul újra.

BaR centRo étteReM
Péter-Pál u. 2/B. Tel. 06-70383-0383, www.barcentro.hu
Nyitva: szerdától vasárnapig
8.00-23.00, hétfőn és kedden
zárva

Menü
Tavaszi csípős ázsiai zöldségleves csirkehússal
Vaníliás karalábéfőzelék
omlós marhanyakkal
Citrus szendvics
+ 1 pohár Chapel Hill Cuvée
pezsgő
BaRcelona RestauRant
& taPas BaR
Szerb u. 2., 06-30-773-9696,
www.barcelonabar.hu
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 12.00-23.00, hétfőn zárva

Menü
Fokhagymás burgonyaleves
chorizoval
Fekete tőkehal vaslapon
sütve, fűszeres zöldségágyon
Tojáslikőrös mousse
+ 1 pohár San Miguel sör
coRneR étteReM
Dunakorzó 4., 300-027
Nyitva tartás:minden nap
10.00-22.00

Menü
Citromos borjúraguleves
Grilltál (sertés, pulyka és
szerb specialitások) választott
zöldségekkel
Ízes palacsinta
+ mézes datolyapálinka
el MaRIacHI étteReM
Pannónia u. 6/B., 303-132,
www.elmariachi.hu
Nyitva tartás:minden nap
10.00-22.00

Menü
Padlizsánkrém pirítóssal
Sertésszűz lángos, pirított
gombával, füstöltsajttal töltve,
lilahagymalekvárral, krokettel
Somlói galuska
+ 1 pohár üdítő, sör vagy bor
göRög kancsó étteReM
Dunakorzó 9., 303-178,
www.gorogkancsoetterem.hu
Nyitva tartás: minden nap
11.00- 22.00

Menü
Savanyú fácánleves medvehagymás galuskával
Csirke supreme újhagymás
tört burgonyával, édes chilimártással
Mojito-torta
+ 2 dl görög félédes vörösbor

keReskedőHáz étteReM
Fő tér 2-5., 06-30-600-9709,
www.kereskedohazcafe.hu
Nyitva tartás: minden nap
9.00 – 19.00

Menü
Padlizsánkrém bruschettával
és sült hagymával

Roston sült csirkemell spárgával, mogyoróval
Francia csokitorta
+ 1 pohár házi limonádé
MűVész étteReM
Dumtsa J. u. 7., 311-484,
www.ujmuvesz.hu
Nyitva tartás: minden nap
11.00-22.00

Menü
Zsenge karalábéleves kacsamájgombócokkal
Csirke supreme, epres spárgaraguval és túrókrokettel
Mascarponehab rebarbara
ágyon, diós grillázzsal
1 dl Egri rozé (Juhász pincészet)
PRoMenade étteReM
Futó u. 4., 312-626
Változó nyitva tartás miatt
előzetes bejelentkezéssel

Menü
Medvehagyma-krémleves
fűszeres pirítóssal
Tavaszi bárányrolád zsályás,
fahéjas mártással, zöldbabbal
és dödöllével

Gyümölcsös ricottatorta
+ 1 pohár ital kívánság szerint
RaB RáBy étteReM
Kucsera F. u. 1/A., 310-819,
wwwrabraby.hu
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 12.00-22.00, hétfőn zárva

Menü
Friss tavaszi saláta
dresszinggel
Zöldborsos szelet rizzsel
Gesztenyepüré gyümölccsel
megszórva
+ 1 pohár szódavíz
tRattoRIa caRdInale
étteReM és PIzzéRIa
Dunakorzó 7., 309-444,
wwww.cardinale.hu
Nyitva tartás: minden nap
11.00-23.00

Menü
Tavaszi zöldségleveles
gnocchival és húsgombóccal
Rakott csülök tormás
céklasalátával
Csoki mousse forró erdei
gyümölccsel
+ 1 pohár bor, sör vagy üdítő
kívánság szerint

GASztROnómIA
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MESTERSÉGÜK CÍMERE

IVán gáBoR, a szentendReI
„kecskés eMBeR”

cikksorozatunkban minden alkalommal
egy-egy, a szentendrei járásban működő termelőt, gazdát mutatunk be,
akik mesterségük jó ismerői, és nem
utolsósorban portékájuk is kitűnő. ezúttal a kőhegy tövében jártunk Iván gábornál.

Iván Gábor János néhány évvel ezelőtt még
az egyik Magyarországon működő multinacionális vállalat csapatát
erősítette.
Emellett
már akkoriban is foglalkozott állattartással
és növénytermesztéssel, ám a saját termelésű és önkezével
feldolgozott élelmiszereket – mint oly sok
más kistermelő esetében – kezdetben csak
családi és baráti körben fogyasztották el.
„Miután a multicégnél nem nézték jó szemmel, hogy nem vagyok híve az adalékokkal és ízfokozókkal készített ipari
tápláléknak, közös megegyezéssel szétváltak útjaink” – magyarázza a háromgyermekes családapa, hogyan lett végül
alkalmazottból főállású gazdálkodó. Állását otthagyva szülői segítséggel fejleszteni
kezdte a gazdaságot, és ettől fogva kistermelőként próbált érvényesülni – mint
utóbb kiderült, szép sikerrel. – Szerencsére anyai nagyapám hentesmester volt.

Örökségeként nagyon sok régi recept és
technológia maradt a családra, amelyeket
édesanyám segítségével újra elővettünk,
és ezekre alapozva hagyományos, adalékmentes kézműves élelmiszereket állítunk elő a felmenőink eredeti receptjei
szerint – árulja el, milyen tudáskészlet segítette a vállalkozás beindítását.
Háztáji takarmányon nevelt állatállományukban baromfi, nyúl, kecske, marha és
sertés is található. Ezek az állatok adják
az általuk készített kézműves élelmiszerek
alapjait, de pillanatnyilag elsősorban a
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állatok néhány hét vagy hónap elteltével rá
nem állnak a szénafogyasztásra.
– Szerencsére lépten-nyomon tapasztalom, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a
hagyományos, a minőségre összpontosító
élelmiszerkészítési irányzattal – fogalmaz
a gazda. – Partnereink között sok családellátó vállalkozás szerepel olyan igényes
és minőségi boltok mellett, mint a szentendrei ízmanufaktúra.
S hogy mit üzennek a leginkább érintettek,
Iván Gábor kecskéi a vásárlóknak? –
Ereszd le e remekeket begyedbe: megszereted, s megveheted – ne restelkedj!
Gyere, s teszteld!

BT

kecskék jutnak szerephez. Meglepően sok
minden készülhet ezeknek az állatoknak a
hozzájárulásával: a hús paprikás és borsos ízesítésű kecskeszalámivá válik, a tejből kecskesajt és joghurt készül. Iván
Gábor édesanyja rajong a sajtkészítésért,
ezért a gazdaság sajtmestereként ő kápráztatja el csodálatos sajtkölteményeivel a
kecskesajt-rajongók táborát. Jelenleg ellési időszak van a gazdaságban, ezért a
tej legjavát a gidák fogyasztják el, de kóstolóra addig is jut bőven, amíg az újszülött

AUTóSZERVíZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

SZTRAKA Kft.
2000 Szentendre, Sztaravodai út 110.

Tel: 06-30 961-7789
Sztraka Bálint

Építkezéshez minden egy helyen,
kedvező árakon, megegyezés szerint!

• bobcat, árokásó, beton törőfej, kanál
• konténeres szállítás
1 m³ – 8 m³ rendelhető
• szállítás: darus, ponyvás, billencs
teherautóval, kisteherautóval
az ország egész területén!
• építőanyag, ömlesztett áru, akció egész
évben!

mIKRObuSzKölcSönzŐ

8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse
honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

2013. április 15.

SAKK

Április 6-án délelőtt kezdődött
a Tusi Kupa sakkverseny-sorozat 10., utolsó fordulója. A sorozat felnőtt győztese Túróczi
Balázs lett, ahogy azt már korábban is lehetett tudni, hiszen
sok ponttal vezetett már a kilencedik forduló után.

THAIBOX

Április 6-án Nyuszi Kupa néven
a Szentendrei VSE gyermek
thaibox gálát szervezett a Vital
Fittnes teremben. Kötélhúzóversenyekkel indult a találkozó,
ezután léptek szorítóba gyermek és kadett korosztályban a
kor- és súlycsoportnak megfelelően összesorsolt párok. Élvezetesek és látványosak
voltak a küzdelmek. Valamenynyi versenyző kezét a magasba emelték a bírók, hisz
ezek a fiúk és lányok még csak
néhány mérkőzést tudnak
maguk mögött, pontozásos
mérkőzéseket csak később
fognak vívni.

KOSÁRLABDA

Április 6. Leányfalu tornaterem:
Szentendrei KSE - Esztergomi
KE 73–81. Az NB II-es férfi
mérkőzés fordulatos volt és izgalmakban bővelkedett. A vendégek a harmadik negyedben
sorozatos hárompontosaikkal
elhúztak, és hiába javult fel a
szentendrei csapat a végére,
nyolc ponttal alulmaradt. Az
esztergomiak időnként túl agresszívan viselkedtek, de a játékvezetők kézben tartották a
mérkőzést.

LABDARÚGÁS

Április 7. Mogyoród, műfüves
pálya: Fóti SE - Szentendre
VSE 3-0 (0-0) megyei III. o.
mérkőzés. Csapatunk a második helyezettel szemben a 70.
percig állta a sarat, sőt gólhelyzetünk is volt, de ekkor egy
gyors támadásból gólt kaptunk,
és ez megpecsételte a csapat
sorsát. Bár még 2-0-nál is volt
szépítési lehetőségünk, de a
végén a kedvét szegett csapat
nem tudta megakadályozni a
harmadik gólt. (Gyenge vigasz
a látottak alapján, hogy az egyik
bajnokesélyestől kaptunk ki idegenben, és ez várható volt.)
Gerlai P.

Szentendrei
Nyári Liga
2013

SpORt

VáRjuk a csaPatok
jelentkezését!
Kispályás férfi labdarúgó bajnokságot szervezünk a Móricz
Zsigmond Gimnázium sportcsarnokában (Kálvária út 16.)
május – szeptember hónapokban. Játéknapok szombatonként 9.00 és 15.00 óra között.
Szabályok: minden játéknapon

ELEVEN hírek házunk tájáról
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Az Elevenek SE úszópalántái számára az elmúlt időszak a húsvéti versenyek jegyében telt. Március 23-án Szentendrén, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban szervezett városi úszóversenyen az iskolájukat képviselték az úszóink.

nagy Bernadett úszóedző, fehérvári Balázs mesteredző,
Mihály norbert vezetőedző és a győztes gyerekek

2 fordulót bonyolítunk le, így
minden csapat 2 mérkőzést játszik egy napon. A mérkőzések
2x14 perces játékidővel, 20x40
méteres kiváló minőségű új linóleumborításon, vonalas pályákon zajlanak. Cserék száma
korlátlan.
Balogh Dávid
szervező

Akikre büszkék vagyunk
1. osztály: Rácz-Érsek Lili 3 aranyérem (gyors, mell, hát); Berényi Zoé aranyérem (váltó)
2. osztály: Kákai Ákos ezüstérem (gyors); Földi Patrik bronzérem (gyors); Szántó Bálint bronzérem (hát); Turcsányi Petra bronzérem (hát); Kákai Ákos bronzérem (váltó)
3. osztály: Domján Dávid 3 aranyérem (gyors, mell, hát)
4. osztály: Domján Dávid ezüstérem (váltó); Kiss-Haypál Gergely
ezüstérem (váltó)
Március 29-én a legkisebbek versenyeztek a Margitszigeti Nyuszi
Kupán, ahol a következő eredmények születtek:
Rácz-Érsek Lili: 3 aranyérem (gyors, mell, hát)
Dömötör Emma Luca: 3 ezüstérem (gyors, mell, hát)
Árvay-Nagy Áron: bronzérem (hát), ezüstérem (gyors)
Masszi Noel: aranyérem (hát)
Gratulálunk Minden Elevennek!
Norbi bácsi és csapata

Kötélugrás

Az országos Kötélugró Diákolimpiát március
9--10-én Szolnokon rendezték, ahol idén is
többször állhattak dobogón a Szentendrei Kenguru Kötélugró Egyesület sportolói.

egyéni eredmények
Gergely Johanna (Szent András iskola, 2/A) I.
korcsoportban szabadon választott gyakorlatával és az egyéni összetett versenyszámban is
II. helyezett. Dévényi Dorottya (Rákóczi iskola,
6/A) gyorsasági versenyszámban I. helyezett

formációs csapatverseny
Gergely Johanna, Kocsis Ajna, Spellenberg
Liza, Szabados Zsuzsanna (Szent András iskola, 2/A) gyorsasági versenyszámban III. hely;
Hilbert Petra, Kovács Vanda, Huba Tímea, Dévényi Nikoletta (Szent András iskola) II. korcsoportban gyorsasági versenyszámban III. hely.
Gratulálunk egyesületünk sportolóinak a kiemelkedő teljesítményükhöz.
Július 8-12-én nyári kötélugró edzőtábort tartunk
idén is a Szent András Általános Iskolában, ahol

dévényi dorottya 6. c
gergely johanna 2. a

az oktatásban Magyarország kötélugró világbajnok csapatának versenyzői segítenek. A táborba fiúk jelentkezését is szeretettel fogadjuk.
Lengyel Ibolya edző
Szent András Általános Iskola
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12. Kinizsi szentendrei utcai
futóverseny, Kistérségi Iskola
Bajnokság

A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület
és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia rendezésében
május 4-én, szombaton a Postás-strand melletti kerékpárúton.
A futamok 9.30-tól indulnak a legkisebbek rajtjával
Az iskolák korcsoportonként egy(!) 5 fős csapattal nevezhetnek!
Előnevezés április 30-ig: www.szkhse.hu
Helyszíni nevezés az adott futam előtt fél órával lehetséges
a Postás strand melletti csónakháznál
További információ: www.szkhse.hu, szkhse@freemail.hu
Egyéb programok: kettlebell bemutató; közelharc bemutató,
harcjármű bemutató

Sakk-sikerek

Március 27-30-án Budapesten rendezték meg a korcsoportos
magyar bajnokság selejtezőjét, amelyből korcsoportonként a tíz
legjobb sakkozó indulhat a magyar bajnokság döntöjében. A
Szentendrei Sakkiskola tíz versenyzővel vett részt a selejtezőn,
és remek eredményeket értek el: hatan jutottak be a döntőbe,
melyet valószínűleg június végén rendeznek.
A népes mezőnyben – a fiúknál átlagosan hetven, a lányoknál
harminc induló volt egy-egy korcsoportban – a mieink közül a legjobb eredményt Kovács Judit (Szentendrei Sakkiskola) érte el az
U12-esek között, ő másodikként jutott tovább. Az U12-ben Csetneki Márk (II. Rákóczi iskola) és Matos Bálint (Barcsay iskola),
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az U16-ban Csáti olivér (Szentendrei Sakkiskola), az U10-ben
Ruprecht Réka (Szentendrei Sakkiskola), az U18-ban pedig
Hönsch Dalma (Veres Péter Gimnázium) végzett az első tíz között, és jutott tovább. Újoncunk, Reviczki Roland szép játékkal a
középmezőnyben végzett.
Az U10-ben Magyari Gáspár (Templomdombi iskola) óriási nagyot küzdött, utolsó három partiját zsinórban megnyerte, de eredménye igy is csak a 11. helyre volt elég, pedig ugyanannyi pontot
ért el, mint csoportjában az 5. helyezett.
– Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, hogy ebben az erős
mezőnyben ilyen nagyszerű eredményeket értek el – mondta
Guba Miklós, a sakkiskola edzője. – Már el is kezdtük a felkészülést a döntőre: több edzést tartunk, sőt edzőtábort is, amit mi
csak „kistábornak” nevezünk. Sajnos a versenyeken való részvétel nagyon sok kiadással jár, ezért továbbra is keresünk szponzorokat, akik szívükön viselik városunk tehetséges gyermekeinek
sorsát, és támogatást tudnak nyújtani a versenyeken való induláshoz.

Aranylábú Sze-Fi-s gyerekek

kupagyőzelmek és sok-sok különdíj jellemezte a sze-fi labdarúgó sport egyesület focistáinak elmúlt időszakát.

Az elmúlt időben minden hétvégén kupákkal és
különdíjakkal tértek haza a Sze-Fi-s futballista
gyerekek rangos teremtornákról.
Az U10-es (9 évesek) és az U8-as (7 évesek) korosztállyal február 17-én Hidegkúton vettünk
részt egy tornán, ahol mindkét csapat taktikus,
szép játékkal olyan csapatokat megverve szerezte meg az ezüstérmet, mint a II. kerületi UFC vagy a Mészöly
Focisuli.
A szentendrei gyerekek csatakiáltásától lesz még sokáig hangos
a nagytarcsai csarnok is, ahol az I. Nagytarcsai Focitornán tettük
le névjegyünket február 23-án és 24-én. Az U8-as csapatunk minden meccsét megnyerve, a döntőben a nagy múltú UTE I. csapatát 4:0-ra legyőzve lett kupagyőztes. U11-es csapatunk Szeged
csapatát verte meg az elődöntőben, így az előkelő harmadik helyet szerezték meg.
A Törökbálinti Farsangi Focitornán immár hagyomány, hogy a
Sze-Fi több korosztályban képviselteti magát. Az idei megmérettetésen – amely 2013. március első hétvégéjén volt – 5 korosztályban (U11, U10, U9, U8 és U7) is elindultunk. Felsorolni is
nehéz a sikereket: U8-as csapatunk bronzérmes lett, U10-es csapatunk kapott gól nélkül (!) nyerte meg a 10 csapatos tornát. Különdíjasok lettek: Vattay Márton (Legjobb mezőnyjátékos), Tajti
Ákos (Gólkirály), Lang Marcell (Legjobb kapus), Kovács Dani
(Gólkirály).
Dunakeszin április 7-én rendezték meg a tavaszi Bozsik-torna
első fordulóját, amelyen a Sze-Fi LSE valamennyi korosztálya
képviseltette magát. Az óvodás korosztály 8 mérkőzéséből hatot
megnyerve remek teljesítményt nyújtott, előre vetítve, hogy ők
lesznek a jövő reménységei.
Az U9-es korosztályunk a téli időszakban is elvégzett rengeteg
edzésmunkának köszönhetően ezen a tornán is leiskolázta valamennyi ellenfelét. A szemet gyönyörködtető, sok passzos játék,
az érett, taktikus labdakihozatal és támadójáték, a bravúros
egyéni megoldások sok-sok góllal ajándékozták meg a lelátón
helyet foglaló szülőket is. Az U9-es „A” csapatunk négy magabiztos győzelemmel zárta a tornát, míg „B” csapatunk négy mecscsükből egyetlen egyet veszítettek el. U11-es csapatunk
összesen egy gólt kapva, rendkívül magabiztos, ragyogó játékkal,
négy fölényes győzelemmel hozta a már-már elvárt sikereket.

Szép volt fiúk, csak így tovább, hajrá Sze-Fi!

Egy szülő
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AdÁSVétEl

Zsuzsi kereskedés! Mosószer, fehérnemű, zokni, ruhanemű, kozmetikumok stb. Házhoz szállítás.
Bükköspart 34., a piacnál, a tejbolt
mellett.

Elvihető ajándékba: nem használt
szintetizátor, 4 db dísztárcsa (bora
ezüst), 4 db erősen használt téligumi
felnivel, 1 pár 38-as női sícipő, carving síléc, 2 db nagyméretű pálma (fikusz és kínai legyező pálma),
szobakerékpár, Videoton tévé. Tel.
06-30-992-8343.
Bélyeget, képeslapot, könyvet, fotót,
plakátot és egyéb dísztárgyakat vásárolok. Hétvégén is. Tel. (26) 385387.

Tálalószekrény, felül üveges, jó állapotban eladó. Irányár: 15 000 Ft. Tel.
(26) 316-082.

Rotációs kapálógép RK-02, Erika írógép, 2 ajtós szekrény eladó. Tel. (26)
313-730.
ÁllÁS

Szakképzett, angolul beszélő felszolgálót keresünk. Tel. 06-.20-980-9274,
06-20-340-5706.
Lakatos szakképesítéssel állást vállalok. Tel. (26) 313-730, 06-20-950-4671.

Szentendrei irodába 6-8 órás munkaidőre ügyintézőt keresünk. Magas
szintű számítógép-kezelői ismeret,
gépírástudás, önálló munkavégzésre
való képesség szükséges. Fényképes jelentkezéseket az info@munkavedelemcenter.hu címre várjuk.
A szentendrei Szépméker Szépség
Egészség Központba várunk szeretettel fodrász, műkörmös munkatársat. Tel. 06-20-569-1768,
info@szepmeker.hu.
EGéSzSéG

Elindult pszichológiai magánrendelésem; szeretettel várom! Segítő kapcsolat krízisben, terhelt
életszakaszban, családi, gyermeknevelési problémák esetén. www.docszentendre.hu. Balázs Boglárka,
klinikai szakpszichológus, 06-20-393-

hIRdEtéS

3113.Pedikűr-körömgomba- és bőrgombakezelés, tanácsadás. Tel. 0630-949-6456.

Egyéni- és párterápia,
krízishelyzetek feloldása.
Füzes Fruzsina, 06-20823-2025.

társasházban, Szentendrén. Tel. 0670-604-4882.

Szentendre belvárosában, a postától
100 méterre a Fürdő utcában új épí-

KIAdó lAKÁS

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

A Bogdányi utcában 1,5 szobás, konvektoros lakás társasházban kiadó.
Tel. 06-20-346-7470.
Szentendrén, a Kőfaragó u. 4. szám
alatt tetőtéri, légkondicionált helyiségek 2000 Ft/nm + rezsi áron kiadók.
A még kiadandó helyiségek hasznos
alapterületei 13, 14, 15, 18 nm. Tel.
(26) 500-115.

Garázs kiadó Szentendrén, a Vasvári
Pál utcában, a benzinkút mellett. Tel.
06-30-495-2086.

Leányfalun családi ház alsó szintje
kiadó két személy részére. Ár: 75
ezer Ft rezsivel. Tel. 06-20-956-2227.
lAKÁS, InGAtlAn

Eladó a Károly utca 16-ban IV.
emeleti, 54 nm-es, panorámás
lakás. Ár. 8 millió Ft. Tel. 06-70579-9670.

A Füzesparkban 54 nm-es, tehermentes, azonnal költözhető öröklakás tulajdonostól eladó. Tel.
06-70-252-1547, 06-30-255-6273.

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

57 nm-es, 2 szobás I. emeleti lakás
tulajdonostól eladó csúsztatott zsalus

HITELKIVÁLTÁS, ha elégedetlen deviza alapú hitelének kamatozásával!
A törlesztő részlete akár 10-30%-kal
csökken havonta, és a futamidő változatlan marad. Fapados Hiteliroda,
06-20-944-3165.

Társasházak, lakóparkok kezelése,
üzemeltetése jogi, műszaki, pénzügyi
háttérrel, felelősségbiztosítással. Tel.
06-20-987-5527. www.hollandhazpluszkft.com.

EzOtéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.
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tésű, 3 lakásos társasházban 85 nmes, 4 szobás teraszos lakás
kertrésszel eladó. Ár: 32 millió Ft. Tel.
06-20-354-9025.
30 nm-es szép lakás a Pap-szigettel
szemben eladó. Tel. 06-20-566-2211.
Szentendrén, Pismányban 456 nmes, panorámás építési telek magánszemélytől eladó. Irányár: 13,5 millió
Ft. Tel. 06-20-417-3536.

Tahitótfaluban 1080 nm-es saroktelek
magánszemélytől eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Tel. 06-30-966-4305.

Eladó a Füzesparkban - kétemeletes
társasház 2. emeletén - új építésű,
csendes, panorámás, egyedi gázfűtéses, „A” besorolású energetikai tanúsítvánnyal rendelkező, 55 nm
alapterületű lakás választható falszínekkel és burkolatokkal, melyet az ár
tartalmaz. Irányár: 17,8 millió Ft. Tel.
06-20-584-8612. Bővebb információ,
fotók: http://home.sellclassics.com/
lakas/nyar_utca.htm.
Garzon eladó (berendezett, cirkofűtés) a Pap-szigetnél. Tel. (26) 316478.
OKtAtÁS

Németoktatás, korrepetálás általános
iskolásoknak. Tel. 06-20-259-1718.
ANGoL nyelvtanfolyamok, magánórák, nyelvvizsgára való felkészítés
(EURo, TELC, Cambridge, ECL stb.,
Business English), a szentendrei
HÉV-végállomás mellett, vagy az Ön
otthonában. Dinamikus, de türelmes,
magyar és nemzetközi referenciákkal
bíró tanárral. Tel. 06-70-527-3879,
email: cserip72@gmail.com.
SzOlGÁltAtÁS

Megbízható nyugdíjas nagymama vasalást, takarítást vállal, esetleg gyermekfelügyeletet. Tel.
06-30-221-7018.
SZÜLETÉSNAPI ZSÚR? Isten éltessen! Élő zenés, bábos vidám előadással készülök az összesereglett
gyerekekkel való meseországi kirándulásra. Tel. 06-70-527-3879, email:
cserip72@gmail.com.

Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-, ácsmunkát vállalok! Tel. 06-70-578-1468.
Kertgondozást vállalok. Tel. 0670-548-5519.

Elromlott? Ami elromlott otthonában,
én megjavítom. Víz, villany, csatorna,
háztartási gép, zár, ajtó, ablak, festés, mázolás, burkolás. Szentendre
és környéke. Hétvégén is. Tel. 06-30944-8677.

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel. 0630-949-6456.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel. (26)
788-367, 06-30-950-4187, Mezei
Sándor.

Asztalos munkát vállal. Fából mindent! Tel. (26) 318-219, 06-30-3197278.
Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Manikűr, thai talp- és lábmaszszázs referenciával. Tel.
06-20-514-3323.
ÜdÜléS

Hévízen, a centrumban apartman 2-3
fő részére (5000 Ft/éj) kiadó. Tel. 0620-494-2550, hevizi-apartman.hu.

Balatonfüreden emeletes nyaraló
kiadó (egész nyáron is). A szintek
külön is, egybenyitva is használhatók
(kert, zsákutca, a part gyalog 10
perc). Tel. 06-30-959-1670.
ÜzlEt

Szentendrén 40 nm-es üzlethelyiség
csendes tevékenységre kiadó. Szépségszalonként működött berendezéssel. Jó parkolási lehetőség. Tel.
06-30-977-9577.

Üzlethelyiség kiadó Szentendre óvárosában. Tel. 06-20-943-9572.

GUMISZERELÉS,
CENTÍROZÁS,
MINISZERVIZ
Bíró Zoltán

Szentendre,
Szentlászlói út 153/A.,
az izbégi focipályával
szemben.
Időpont-egyeztetés:
06-30-461-4658.
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SzEntEndRE SzépÜl

Új sétahajó Szentendre és Budapest között

XXVII. évfolyam, 7. szám

wiking néven új sétahajó közlekedik hamarosan naponta háromszor Szentendre és Budapest között. A wikinget csaknem 200
millió forintból újították fel, uniós támogatással. A jövőben a tervek szerint több régi járművet is modernizálnának. A kapitánya
szerint a wiking lett az egyik leggyorsabb hajó a Dunán, így hetven perc is elég arra, hogy megtegye a Budapest és Szentendre
közötti vízi utat, folyásiránnyal szemben. Hamarosan menetrend szerint közlekedik majd a két város között. Fedélzetén akár száz
utas is elfér.

a hajó bemutatásakor, a fedélzetről készítette a fotót
az akkor még havas szentendréről dr. dietz ferenc
http://www.facebook.com/drdietzferenc
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