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XXX. Szentendrei 
Tavaszi Fesztivál. 
Szentendrei koncertje 
előtt Péterfy Borival 
beszélgettünk korábbi 
és április 17-én megjelenő 
új lemezükről.

15. oldal

Kossuth-díj:
Farkas Ádám 

Március 15-én Kossuth-díjat
kapott Farkas Ádám 
Munkácsy Mihály-díjas
szobrászművész, érdemes
művész, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja.

3. oldal

ÉS VIDÉKE

Részletek a 17. oldalon



Szentendre város önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a

Szentendre, 2453/a/4 és 2453/a/3 hrsz. alatt 
nyilvántartott, természetben a Szent istván utca 2.
szám alatt lévő lakóház és udvar megnevezésű 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Minden szükséges információt a pályázati kiírás 
tartalmaz, amely a Szentendrei Közös önkormányzati
Hivatal vagyongazdálkodási Irodáján vehető át, illetve
a www.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról 
ölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába április 5. 9:00 óráig
(városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 088
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mentők 104 +36 26 310 424, +36 26 319 941  

Tűzoltóság 105 
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
+36 26 500 017, +36 26 500 018  

rendőrség 107  +36 26 502 400 
BeLvÁRoS: Koós ervin r. főtörzszászlós 
e-mail: koose@pest.police.hu
PISMÁNy: Horváth Tamás r. törzsőrmester 
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós 
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IzBéG: Antalicz Ferenc r. zászlós 
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PüSPöKMAJoR-LAKóTeLeP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

Dmrv +36 27 511 511
ElmŰ +36 40 383 838   
eLMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
TiGÁz +36 26 501 100  
T-HomE hibabejelentés 1412  
Fűtőmű hibabejelentés +36 26  816 646

városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

Tourinform Szentendre +36 26 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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

orvosi ügyelet  
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet: 
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermek-
orvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Gyógyszertári ügyelet    
üGyeLeTI DÍJ eSTe 9 óRÁTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21 óráig
21 órától ügyeletes
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u.1., 500-248
Kedd Szent endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4., 310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11., 505-779
csütörtök vasvári Patika
Sas u. 10., 312-825
Péntek Napvirág csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 20. (Lidl mellett), 319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár
Kálvária út 33. 787-796
vasárnap vasvári Patika nyitva 8-13-ig (Sas u.10., 
312-825); Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig 
(Kálvária út 33., 787-796)
március 28-án: Húsvét hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár
7-14-ig NyITvA utána ügyeletes kedd reggel 7 óráig. 
A többi gyógyszertár zÁRvA.
vasárnap eSTe 9 órától ügyeletes 
március 27. Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 1. T: 500-248

idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

Állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060  

Árvácska Állatvédő Egyesület +36 20 571 6502 

Gyepmester +36 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

KözÉlETi ÉS KulTurÁliS laP 
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szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 
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közérdekű

Felhívás
SzENTENDrE vÁroS PEDaGÓGiai
DÍJ JavaSlaTTÉTElÉrE

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) az önkormányzati képviselők és a Képviselő-
testület állandó bizottságainak tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egye-
sületek, intézmények
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel
rendelkező polgár  

a javaslatok beérkezési határideje: 
március 31. csütörtök 16.00

További felvilágosítást kérhető: Lantos Annától
a hivatal Jegyzői titkárságán a 26/785-033 tele-
fonszámon. 

alkotópályázat 
gyerekeknek
TÜNDÉr iloNa i. mESEÜNNEP

A visegrádi Firúl-fira Meseház és Alkotóműhely
A csillagokból kapom a meséket címmel mese-
ünnepet hirdet. Népmesét szerető gyerekeket
várnak az általános iskolák 1., 2. és 3. osztályai-
ból, akik jelentkezhetnek mesemondással vagy
rajzokkal a megadott mesék alapján. 
Jelentkezési határidő: április 5. 
e-mail cím: karcsaitundertanc@gmail.com
Azok jelentkezését várják, akik a két megadott
és egy saját gyűjtésű mesét el tudják mondani
vagy le tudják rajzolni:
1. Mátyás király és a tisztavizű kút (Pápainé
emma néni meséje)
2. A karcsai templom története (Pápainé emma
néni mesélte)
3. Saját gyűjtés: lakóhelyről, a környékéről gyűj-
tött népmese, legenda, vagy hagyományos tör-
ténet.
emma néni meséit megtalálják a
tunderilona.webnode.hu és a
tunderilona.hu honlapokon és a Tündértánc
című mesekönyvben.
A területi válogató az alábbi négy településen
lesz áprilisban Pilismarót (esztergom, Dömös,
visegrád körzetből), zebegény (Párkány, Szob),
Nagymaros (Kismaros, verőce, vác), Tahitótfalu
(Pócsmegyer, Szigetmonostor, Kisoroszi, Leány-
falu, Szentendre).
A Meseünnep visegrádon lesz májusban, és a
Meseünnep legjobbjai  a Tündér Ilona Nemzet-
közi Mesetáborában, visegrádon tölthetnek egy
hetet augusztus 8-15. között.
További információ: tunderilona.webnode.hu,
tunderilona.hu

pályázatpályázat

ÉS VIDÉKE

Jótékonysági bazár
április 9-én, szombaton 9-től 12 óráig
a Baptista imaház épületében 
(Rákóczi F. u. 27.)
• használt ruhák
• háztartási eszközök
• csecsebecsék
Az ott kihelyezett tárgyakért adományokat el-
fogadnunk, melyeket karitatív célra fordítunk.

A SzeRvezőK
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Farkas Ádám 
szobrászművész 
Kossuth-díjat kapott

Március 15-én Kossuth-díjat kapott 
Farkas Ádám Munkácsy Mihály-díjas
szobrászművész, érdemes művész, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja, absztrakt stílusú, monumentális
köztéri alkotásai, illetve kisplasztikái
tekintetében egyaránt elsőrendű alko-
tóművészete, valamint jelentős művé-
szetelméleti, szakmai közéleti, továbbá
értékes oktatói tevékenysége elismeré-
seként.
A szentendrei születésű, Szentendrén
élő Farkas Ádám nemzetközi elismert-
ségnek örvendő alkotó, a kortárs ma-
gyar szobrászművészet kiemelkedő
alakja.
Számos szakmai díj és elismerés mel-
lett szűkebb hazája, Szentendre és a
franciaországi vanves díszpolgára.
Munkásságát Munkácsy-díjjal (1983),
érdemes művészi címmel (1989) is-
merték el, 2003-ban a Magyar Művé-
szeti Akadémia, és ugyanebben az
évben, első magyar művészként a
Royal British Society of Sculptors is
tagjai közé választotta.
Farkas Ádám 1990 óta tanít a Magyar
Képzőművészeti egyetemen, amelynek
három éven át rektora volt. oktatói
munkásságát alkotótevékenysége ré-
szének tekinti.
2015 szeptemberében  Térhajlatok és
áthajlások címmel életmű-kiállítása
nyílt Szentendrén, a MűvészetMalom-
ban.
Farkas Ádám közel hat évtizedes mun-
kásságát áttekintő kiállítás alkalmából
a mester életműve előtt harminckét
művész-tanítványa ugyanott megren-
dezett kísérőtárlaton tisztelgett.

Buhály József 
festőművész 
a díjazottak között

Balog zoltán, az emberi erőforrások
minisztere az 1848-as forradalom év-
fordulója alkalmából a Pesti vigadóban
rendezett nemzeti ünnepségen adta át
a művészeti díjakat március 11-én. 
Magyar Arany érdemkereszt polgári ta-
gozat kitüntetést vehetett át mások
mellett Buhály József festő- és grafi-
kusművész. 

Sok szeretettel gratulálunk kitüntetett
művészeinknek!

Nem riasztotta el az esősre fordult időjárás
a szentendreieket az 1848/49-es Forrada-
lom és Szabadságharc Emléknapja alkal-
mából tartott városi megemlékezésen,
március 15-én. Ez az ünnep több mint
másfél évszázada a magyar eszmélés,
nemzeti függetlenség és a szabadság, a
márciusi ifjak által közvetített eszmények
és a hősök előtti főhajtás napja, mely
2016-ban is számos ünneplőt vonzott.

Reggel a Magyar Honvédség Altiszti Akadé-
mia katonazenekarának közreműködésével
a városvezetés, a pártok, intézmények,
egyesületek és civil szervezetek képviselői
a Sztaravodai úti köztemetőben megkoszo-
rúzták Petzelt József mérnök, honvéd alez-
redes sírját.
ezután a katonazenekar és a váci Huszár-
bandérium Miklós huszárainak vezetésével
ünnepi menet indult a Czóbel Parkból az ün-
nepi műsor helyszínére, a Pest Megyei
Könyvtárhoz. A menet, melyben szép szám-
mal képviseltették magukat a szentendreiek,
köztük sok kisgyermek is, az eredeti rendez-
vényhelyszínen, a Fő téren áthaladva ér-
kezett a könyvtárhoz, ahova az eső elől me-
nekítették a szervezők a megemlékezést.
Az ünnepi műsor nyitányaként Farkas An-
namária nívódíjas népdalénekes vezetésé-
vel és a Dunazug együttes kíséretével a
résztvevők közösen énekelték el a Him-
nuszt. Az első fellépő is a 2003-ban Szent-
endrén alakult Dunazug együttes volt, kalo-
taszegi összeállítással.
A vendégeket verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester köszöntötte. Úgy fogalmazott:
„1848-ban a magyarok olyan értékek mel-

lett tettek hitet, melyek azóta is örökérvé-
nyűek minden szabadságszerető nép szá-
mára. De minden évben, amikor erre
emlékezünk, felmerül a kérdés, tehetünk-e
többet az emlékezésnél. Hiszem, hogy a vá-
lasz: igen. Nekünk, ma élő magyaroknak az
a kötelességünk, hogy élettel töltsük meg
azt az értékes örökséget, amit az előző ge-
nerációk hagytak ránk” – mondta verseghi-
Nagy Miklós. „1848 példája arra tanít
minket, hogy a sikerhez mindenkire szük-
ség van, mert ami egynek talán lehetetlen-
nek tűnik, az egy összetartó közösség
számára igenis megvalósítható.” „Minden
időben, ki-ki hivatása szerint végezze el fel-
adatát a közösségért, ezáltal a hazáért” –
idézte Hollán ernőt, Kossuth hadmérnökét
a polgármester.
„A mi közös ügyünk: Szentendre. A város,
ahol otthon vagyunk, ahol építünk és alko-
tunk, ahol a gyermekeinket neveljük, a
város, amire büszkék vagyunk. Szentendre
jövője a mi felelősségünk, a mi álmaink, a
mi alkotó energiánk, a mi munkánk hatá-
rozza meg, hogy mit hoz a város számára a
holnap. Kívánom, hogy Szentendre közös-
sége a béke számolatlan éveit élhesse, és
legyünk mindannyian részesei álmaink ki-
bontakozásának” – zárta beszédét a város
első embere.
ezután Tolcsvay László erkel Ferenc- és
Magyar örökség díjas zenész, énekes, 
zeneszerző saját megzenésítésében adta
elő Petőfi Sándor Nemzeti Dal című költe-
ményét.

Folytatás a 4. oldalon

Ünnepi megemlékezés

hírek
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Folytatás a 3. oldalról

A március 15-i szentendrei városi megem-
lékezésen Prőhle Gergely, az emberi erőfor-
rások Minisztériuma nemzetközi és európai
uniós ügyekért felelős helyettes államtit-
kára beszédében arra figyelmeztetett: a
nemzeti emlékezetnek már 1848-ban is
nagy jelentősége volt, öntudatot, példát és
bátorítást adva a fiatalabb generációnak.
„Nem félek” – írja Berzsenyi, s adott ezzel
bátorítást a márciusi ifjaknak. „Demokratá-
nak lenni annyit tesz, mint nem félni” – bá-
torította Bibó István az 1956-os forradalom
hőseit. „Ne féljetek!” – kezdte a bibliai mon-
dattal pontifikátusát Karol Wojtyla, azaz
szent II. János Pál. vajon el tudjuk-e ma-
napság mondani Berzsenyivel: nem félek?
elég erős-e a hitünk, bizalmunk ahhoz, hogy
megfogadjuk a „Ne féljetek!” felszólítását?
– tette fel a kérdést az államtitkár, emlékez-
tetve arra: az elmúlt évi ünnep óta óriási 
változások zajlanak körülöttünk a menekült-
áradat és a jobb élet iránti vágy mozgatta
tömegek miatt.
Mint mondta, e helyzetben a lehető legrosz-
szabb tanácsadó a félelem. Kifejtette: az
oktatás és a kultúra, a hagyományok és a
közösségek megerősítésével kell erősíteni
a társadalom szövetét, felkészíteni magun-
kat és főleg gyerekeinket az európát érintő
várható változásokra. „ébreszd fel alvó
nemzeti lelkedet” – idézte Berzsenyit. „Ami-
kor azt olvasom, hogy az egyre több szent-
endrei kisgyerek miatt újabb óvodát kellett
nyitni, amikor tudom, hogy evangélikus hit-
sorsosaim, de más egyházi közösségek is
milyen virágzó gyülekezeti életet élnek, s
milyen sikeresen tudják mobilizálni lelki és
anyagi erejüket programjaikra, vagy akár 
orgonaépítésre, akkor azt gondolom, hogy
nem üzent nekünk hiába Berzsenyi, Bibó, 
II. János Pál, nem áll előttünk hiába a cse-
lekvésre kész márciusi ifjak példája – nem
a félelem, hanem a »Lélek és szabad nép
tesz csuda dolgokat.« S ez teheti Szentend-
rét, Magyarországot sikeressé – tehetjük
mi szerényen hozzá a XXI. század elején” –
zárta szavait az államtitkár.
Prőhle Gergely beszéde után a Budakalászi
Lenvirág Táncegyüttes magyarpalatkai tán-
cokat mutatott be, majd a fiatalok után az
ürömi Botladozók szenior csoportja Szat-
mári táncok címmel adta elő műsorát, 
korántsem botladozva. végül a jövő nemze-
dék képviseltette magát a színpadon a 
Püspökmajori és a Bimbó utcai óvoda gyer-
mekeivel.

A március 15-i városi megemlékezés zárá-
saként a Petőfi Kulturális és Hagyomá-
nyőrző egyesület koszorúzott a Petőfi-
szobornál a Templomdombon, majd dél-
után a vasvári-szobornál, a vasvári-lakóte-
lepen.
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Testületi hírek
A képviselő-testület március 10-
én tartotta ülését a Városházán.

vaGyoNNyilaTKozaT
Az önkormányzati törvény értelmében a
képviselők a megválasztásukkor, majd ezt
követően minden év január 1-jétől számított
harminc napon belül kötelesek vagyonnyi-
latkozatot tenni, melynek ellenőrzése a
Jogi, vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénz-
ügyi ellenőrző Bizottság feladata. A Jogi 
bizottság e feladatnak eleget téve megálla-
pította, hogy képviselő-testület valamennyi
tagja határidőben eleget tett kötelezettsé-
gének, és a leadott nyilatkozatok formailag
megfelelőek.

SzENTENDrE NÉvHaSzNÁlaT
A testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy
a Kósz zoltán és Petőváry zsolt által veze-
tett KóPé Úszó-, vízilabda Sportegyesület
a „Szentendrei KóPé” elnevezést használ-
hassa a Budapesti vízilabda Szövetség
által szervezett Markovits Kálmán Gyermek
2003-as bajnokságban.

lEzÁrulT 
a coNcErTo-ProJEKT
A projekt elszámolási határideje február 29.
volt, így a program pénzügyi összesítését
most ismerték meg a képviselők. A projekt
önkormányzati programja hat éven át,
2009-től 2015-ig tartott, a rendelkezésre
álló támogatási keret 52%-a került felhasz-
nálásra. ennek oka, hogy két társasház
(Hamvas 12-18, Kálvária 57-61.) betervezett
felújítása nem valósult meg, illetve a költ-
ségek is alulteljesültek, elsősorban az eu-
rópai és a hazai átlag munkabérek
különbsége miatt. A projektet az eU tiszt-
ségviselők, felügyelők egyértelműen siker-
ként értékelték. Mario Dionisio eU project
officer a záró konferencián kijelentette,
hogy „Szentendre teljesítménye a Concerto
Pimes’s projekt sikeres lezárásában kiemel-
kedő jelentőségű”.

A vSz Nzrt. projektrésze három korszerű-
sítésből tevődött össze: az irodaépületé-
nek teljes korszerűsítése, napelemek
elhelyezése a fűtőmű tetejére, illetve a
Hamvas Béla utca 2-10. számú társasház
napelemes és napkollektoros használati
melegvíz termelésének kialakítása. A be-
ruházás 53,2%-át sikerült támogatási ösz-
szegként elszámolni, úgy, hogy az igényelt
összeg tartalmazza a tervezési-, szemé-
lyi-, monitoring- és kivitelezési költsége-
ket is.

cSaTorNÁzÁSi ProJEKT
A Dunakanyari Csatornázási Társulás által
bonyolított projekt lezárása előtt készült
egy részletes hibalista, mely tartalmazta a
kivitelező további feladatait a fenntartási
időszakban. Azóta újabb hibák is keletkez-
tek, illetve lakossági bejelentések érkeztek
arról, hogy a bejelentett problémákat nem
oldotta meg a kivitelező.
A képviselők döntése szerint: aktualizálni
kell a hibalistát, fel kell szólítani a kivitele-
zőt a mielőbbi helyreállításra, és gondos-
kodni kell a lakosság folyamatos tájé-
koztatásáról; beruházási programot kell ké-
szíteni az úthelyreállításokra;felül kell vizs-
gálni a forgalmi rendet, és egyes helyeken
súlykorlátozást bevezetni; beruházási ter-
vet kell készíteni a 11-es út Ady endre úti
szakaszán található gyalogátkelők szigetes
átalakítására.

ÜzlETi BESzÁmolÓK
A képviselő-testület a február 11-i ülésén el-
fogadta a Kulturális Kft. és a TDM Kft. ez évi
üzleti tervét azzal, hogy az ügyvezetők dol-
gozzák át a tervet a sémának megfelelően,
egyúttal felkérték a városi Szolgáltató Nzrt.
vezérigazgatóját és az Aquapalace Kft.
ügyvezetőjét az üzleti terv séma szerinti el-
készítésére. A testület ezúttal elfogadta
három cég üzleti tervét, az Aquapalace Kft.
ügyvezetőjét viszont a benyújtott üzleti terv
átdolgozására kérték fel.

rENDElETmÓDoSÍTÁSoK
A képviselők pontosították az önkormány-
zat által alapított, többségi részesedésű
gazdasági társaságok– városi Szolgáltató,
Aquapalace Kft., Szentendrei Kulturális
Központ – döntési jogosultságait. e szerint
a Kulturális Kft.-nél a nettó 5 millió forint és
20 millió forint érték közötti jogügyletekről
a Kulturális és Turisztikai Bizottság, az
Aquapalace Kft.-nél a nettó 5 millió forint és
20 millió forint érték közötti jogügyletekről
a városfejlesztési Bizottság dönt, míg a 20
millió forintot meghaladó értékű jogügyle-
tekről a Képviselő-testület. A városi Szol-
gáltató Nzrt. esetén az SzMSz már
tartalmazta a rendelkezést, hogy a város-
fejlesztési Bizottság dönt a nettó 10 millió
Ft és 20 millió Ft közötti jogügyletekről, ezt
a rendelkezést most a rendeletben is rögzí-
tették.

NEm vÁlTozTaK 
az ÉTKEzÉSi DÍJaK
A Gondozási Központ vezetője és a városi
Szolgáltató Nonprofit zrt. Közétkeztetési
Divíziójának vezetője felülvizsgálta az in-
tézményi térítési díjak mértékét, amely
alapján csak a szociális étkeztetés térítési
díjait módosították. A városi Szolgáltató
zrt. szerint az idei évben nem kell árat
emelni, mert az eddigi nyersanyagárakat to-
vábbra is lehet tartani, köszönhetően a köz-
beszerzési eljárásban elért beszerzési
áraknak.

rENDElET a HÁziorvoSi 
KörzETEKről
Módosították a képviselők a 2002-ben ho-
zott, a felnőtt háziorvosok és a házi gyer-
mekorvosok által végzett orvosi tevé-
kenység körzeteit meghatározó önkor-
mányzati rendeletet, mert az elmúlt idő-
szakban több háziorvos is eladta a praxisát,
illetve új utcákat alakítottak ki.

rENDElETmÓDoSÍTÁS 
a HElyi aDÓrÓl
A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat-
ban számos olyan szabályozási vonal talál-
ható, amely jövőbeni közlekedési terület
kialakítását célozza. Annak érdekében,
hogy ez a fejlesztési lehetőség ne jelentsen
újabb adóterhet a lakosoknak, a képviselők
beépítették az önkormányzati rendeletbe
ezeknek a területeknek az adómentes-
ségét.
Az építéshatósági Iroda tájékoztatása sze-
rint 2015-ban 16 olyan telekalakítás volt,
ahol közforgalom elől elzárt magánút került
kialakításra. ezek a telkek azonban ugyan-
úgy tárgyai a helyi adónak, mint bármely
más normál telek, de mivel ezek jogszabályi
kötelezettségek miatt, és nem az ingatlan-
tulajdonosok szándékából jönnek létre,
ezért adóztatásuk indokolatlan plusz terhet
jelentene az ingatlantulajdonosoknak. A
mentesség 2016. január 1-jétől alkalmaz-
ható.

KözBESzErzÉSi TErvEK
A közbeszerzésekről szóló törvény szerint
az ajánlatkérőknek a költségvetési év elején
éves összesített közbeszerzési tervet kell
készíteniük. A képviselők elfogadták az ön-
kormányzat cégeinek – városi Szolgáltató
Nonprofit zrt., Ferenczy Múzeumi Centrum,
Aquapalace Kft., Pest Megyei Könyvtár –
közbeszerzési terveit. A Szentendrei Közös
önkormányzati Hivatal 2016. évre nem ter-
vez közbeszerzést.

EGyEBEK
Az utolsó napirendi pontban a képviselők
dicsérték a Szentendre és vidéke megújult
arculatát; felkérték Petricskó zoltán alpol-
gármestert a Hold utcai parkolási lehetősé-
gek megvizsgálására; illetve kérés hangzott
el, hogy rovásírásos helységnévtábla is ke-
rüljön ki a város határára.



Edit, átugorhatok
hozzád?
„Egy barát örök időkre barát, 
akár támaszra van szükség,
akár az örömök megosztására. 
Akár jó, akár rossz idők járnak ránk,
egy barát mindig jelen van,
kész a megosztásra, a szolgálatra, 
a meghallgatásra, egyszerűen csak ott van.”
Anthony Strano

Január elején edittel (Kosztival) arról be-
szélgettünk, a cicáit is ajnározva, hogy
ebben az évben mi mindent fogunk csinálni
helyi termék szövetkezetként, hogyan hala-
dunk tovább, úgy gondoltuk, hogy ez  fontos
év lesz. Nekünk mostanában ez volt a „fon-
tos téma”. Január közepén pályázatot ír-
tunk. edit tele volt energiával, tenni
akarással. Aztán történt valami, ami nehe-
zen felfogható.
editre, Kosztira így emlékezem.
editet akkor ismertem meg közelebbről,
amikor a Napórás Ház közösségét építette,
és a városházán a szentendrei civilek arról
faggatták, hogyan lehet ekkora feladatba
belevágni. De tudtam, mint mindenki tudja,
edit alapította az erdei Iskolát, a Szala-
mandra egyesületet, az Árnyas Sziget Ifjú-
sági Tábort Szigetmonostoron, és tagja volt
a Dunakanyar Foltvarró Körnek is. ott volt
szinte minden civil szervezet bölcsőjénél.
életem egy szakaszában sokat segített
azzal, hogy bevont a munkájába. Az ő célja
a kezdeteknél az volt, ahogy egy szakmai
anyagban fogalmazta: „Szentendrei térség
egyedi, szellemi, természeti és kulturális
örökségét megőrizze, továbbörökítse, be-
mutassa rejtett értékeit és mindezek hosz-
szú távon fenntartható hasznosításával, és
ennek eredményeként az itt élő lakosság
életminőségét javítsa.” ez több embert is
megszólított.
Már együtt folytatva a „helyi termék, helyi
érték” programját, mostanáig, immár három
éve együtt dolgoztunk a Dunakanyar-Pilis
Helyi Termék Szövetkezetben. Boldog vol-
tam, hogy részese lehetek a sok-sok ese-
ménynek és magának a folyamatnak is,
amit az általa megfogalmazott cél határoz

meg, hosszú távra feladatot adva a váro-
sunk, a Dunakanyar megértését, jobbítását
szolgáló ügyek megvalósításában. 
edittel együtt örültünk, ha valami jól sike-
rült, ha sokan voltak a konferenciáinkon, ha
sokan érdeklődtek termékeink, alkotásaink
iránt, ha egy vásár jól sikerült, és akkor is,
ha csak egy telefonhívás jött, és valaki a ter-
mékekről, a dolgainkról érdeklődött. edit
vesszőparipája volt a helyi értékek felkuta-
tása, idei terveink között volt, hogy ezzel fo-
gunk mélyebben foglalkozni.
De az igazi kincsestár Kosztiék kertje, kony-
hája, terasza volt. Mindig került a rendezvé-
nyekre illatos alma, körte, szőlő. Hoztam
egy kicsit – mondta edit. Az adventre min-
dig készült textil szaloncukor, kis csecsebe-
csék, no és azok a finom mézeskalácsok,
most jut eszembe, nem tettem el belőle,
hisz azt gondoltam, ez évben is készít majd.
„ezek az igazi helyi termékek, értékek”
mondta nekünk. 
Nagy volt a hite abban, amit tett, magával
ragadó volt a lelkesedése.
Persze nem lehet elfelejteni a mosolyt, ha
jól beszéltünk, jól döntöttünk, és a pongyola
mondatoknál megjelenő tanítós homlokrán-
colást, hogy ide kell még valami. 
A célok felé vezető rögös úton kis hétköz-
napi sikerekkel erősödve dolgoztunk vele
és dolgozunk tovább NéLKüLe.
A közösség, amely tovább halad az általa
megmutatott úton a minőségi helyi értékek,
termékek, alkotások, emberek felkutatásá-
ban, bemutatásában, most már az emlékét
is köteles erősíteni, mert visszafordíthatat-
lanul ő már nincs közöttünk.

n NyITRAI zSUzSA

„Úgy szeretlek, 
Edit néni!”
Az 1979/80-as tanévben létrehozott Köz-
ponti Általános Iskola alig 10 évet élt. A ta-
nulólétszám meghaladta az 1600 főt. Az
iskola három épületében dolgozó 106 fős
tantestületben még a pedagógusok sem 
ismerték egymást személyesen. ez egyre
elviselhetetlenebbé tette a mamutiskola
hangulatát. Néhányan a pedagógusok
közül elhatározták, hogy ezen változtatnak.
ennek a csoportnak az összefogója, mo-
torja lett edit, bízva abban, hogy a Temp-
lomdombon létrehozhatnak egy olyan új
iskolát, amely az ők pedagógiai hitvallását
tükrözi majd. Másfél éves kitartó munka
eredményeként a belvárosban az 1989/90-
es tanévben már három, egyéni arculattal
bíró oktatási intézmény kezdhette meg mű-
ködését.
Az így létrejött Templomdombi Iskola prog-
ramjának kialakításában editnek természe-
tesen meghatározó szerepe lett. Leg-
fontosabb alapelvnek – mely ma is megta-
lálható az iskola pedagógiai programjában
– a személyes kapcsolaton alapuló bizal-
mat és tiszteletet tartotta, melynek eredmé-
nyeként már nem „kémiatanárnőnek”,
hanem edit néninek szólították tanítványai.
és nem kellett sokat várni a csodára, ami-
kor is a szünetben, az udvaron az első osz-
tályos Józsika átölelte és azt monda neki:
„Úgy szeretlek, edit néni!”
A Templomdombi Iskola nagyon hamar or-
szágos hírre tett szert. Több innovatív okta-
tási és nevelési program indult innen.
Kiemelkedik közülük a környezeti nevelés,
melynek alapjait edit rakta le. ő szervezte
az első erdei iskolát, melynek sikerein 
felbuzdulva létrehozta az erdei Iskola Ala-
pítványt, hogy módszertani tudásával, 
tapasztalatával szervezett keretek között
tudjon segíteni az érdeklődő pedagógusok-
nak. Az ő kitartó munkájának köszönhe-
tően épült meg az első oktatóközpont az
iskola tetőterében, és teljesedett ki a Duna-
parti Napórás Házban, az Árnyas szigetben.
országszerte népszerű pedagógus-tovább-
képzési tréningjein több ezren vettek részt,
és ma is az általa írt és szerkesztett köny-
vek, kiadványok segítik a leghatékonyabban
a környezeti nevelés iránt elkötelezett pe-
dagógusokat.
Mindvégig töretlen hite és lelkesedése
miatt vált sokunk példaképévé.

n A TeMPLoMDoMBI ISKoLA TANTeSTüLeTe

NevéBeN BeReGNyeI JózSeFNé

Kosztolányi Edit március 4-én hunyt el, bú-
csúztatása március 17-én volt a Sztaravodai
úti köztemetőben. (Szerk.)
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mi is emlékezünk
rózsa nénire...
Március 1-je van. Hallgatom a Péter-Pál
templom harangjának szavát...
Búcsúzni gyűltünk össze a családdal, bará-
tokkal, munkatársakkal, tanítványokkal a
„Bajcsy” utolsó – egyben Monoki Lászlóné
Rózsa néni első szentendrei – leányosztá-
lyából (Daru Ági, Dobos edit, egresi zsuzsa,
Kecskés Mari, varjas Ági és jómagam). ötö-
dik osztálytól, 1960-64-ig volt osztályfőnö-
künk. 52 éve már, hogy búcsúztatott minket
– félszeg, nyakigláb, csitri, feleselő, zsi-

bongó lányokat – a 8. év végén. Most raj-
tunk a sor... Hallgatjuk a méltató mondato-
kat. emlékeink vásznán megjelenik figyelő,
szelíd tekintete, ahogy átölel vele. A kedves
Halász utcai kert, ahol Madarak és Fák nap-
ján bográcsban főtt az ebéd, és mi gondta-
lanul énekeltünk. Szárnyalt a dal a fák
között…
Köszönjük az önfeledt időket, a zene, a dal
szeretetét, léleknemesítő erejét. A dalét,
amely végigkíséri életünket, felcsendül bár-
hol, bármikor – születésünktől az utolsó
búcsú pillanatáig. 
Búcsúzom, de emlékezem:

n NeMeS ILoNA (Az oSzTÁLy NevéBeN)
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megszépült 
a Sztelin tér
A Sztelin tér a szennyvíz-
csatorna hálózat kivitele-
zési ideje alatt felvonulási
területként működött. A
Sztelin tér Baráti Kör kéré-
sére a csatornázási mun-
kálatok kivitelezői lefes-
tették a téren található
padot, a turisztikai táblát,
valamint a transzformátor
dobozt. A patakot meg-
tisztították a hulladéktól,
így újra rendezetten fo-
gadja a tavaszt a tér. 

§

miért kössünk 
házassági vagyonjogi
szerződést?
Sajnos még a mai napig nem egyér-
telmű a hétköznapokban, hogy milyen
jelentősége van egy még időben elké-
szített házassági vagyonjogi szerző-
désnek. 
Sokak megítélése szerint egy ilyen 
jellegű szerződés felvetése a párkap-
csolatokban kellemetlen helyzeteket
okozhat, de fontos tudni, hogy legtöbb
esetben a válás és az ahhoz tartozó
vagyonmegosztási per egy eseteleges
vagyonjogi szerződéssel jelentősen le-
egyszerűsödik, meggyorsul, nem be-
szélve arról, hogy a felek energiát és
költségeket spórolnak meg, hiszen a
vagyon elosztása egyértelmű.  
A házassági vagyonjogi szerződésben
akár már a házasság megkötésekor
(természetesen a házasság fennállása
során is) rögzíteni lehet, hogy a házas-
ság során keletkezett vagyon kit, mi-
lyen arányban illet. A szerződésben
továbbá leírható, hogy a felek milyen
saját, különvagyonnal kezdték meg a
házasságukat, így a felek által külön
szerzett vagyon nem válhat a későbbi-
ekben vita tárgyává. 
A törvény rendelkezésünkre bocsát kü-
lönböző vagyonmegosztási lehetősé-
geket, melyek alapján a felek meg-
oszthatják házasságuk során keletke-
zett vagyonukat. Nagyon fontos, hogy
a szerződést a felek közokiratba vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánok-
iratba kell, hogy foglalják, melyet köve-
tően a szerződést el kell helyezni a
Házassági és élettársi vagyonjogi
Szerződések országos Nyilvántartá-
sában. 
Amennyiben a párok úgy döntenek,
hogy mégsem kívánnak ezzel a lehető-
séggel élni, a vagyonjogi viszonyaikra
a törvényben meghatározott szabályok
vonatkoznak, melyről azonban a va-
gyonmegosztás előtt mindenképpen
szükséges tájékozódni. 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, tel-
jes körű jogi tanácsadásért forduljon
jogi képviselőhöz. 

Dr. Pazicski Fruzsina
+36-20-284-27-72
pazicski@drpazicski.hu

meghívó
Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját Szentendre felújított Hév-aluljárójának
ünnepélyes átadására,

2016. március 23-án szerdán, 16 órakor
a Hév-aluljáró előtti területen (Szentendre, Kossuth Lajos utca)

Az eseményen köszöntőt mond:
verseghi-Nagy Miklós polgármester és Borbás Péter építész

Közreműködik: Czifra Gergely fuvolaművész, a vujicsics zeneiskola tanára

Utak építése, felújítása, új óvoda létesítése, iskolaépületek több éves felújítási programja,
középületek energetikai korszerűsítése után a városvezetés Szentendre egy hangsúlyos,
ám jó ideje méltatlan állapotban lévő pontján fogott felújításba. A 11-es főút alatt a Hév-
hez vezető aluljáró régóta a város szégyenfoltjának számított, pedig a tömegközlekedéssel
érkezők számára ez a város kapuja. Az aluljáró és környezete rendezésével a városvezetés
olyan problémához nyúlt, ami, bár hosszú ideje megoldásra várt, azt korábban senki nem
vállalta magára. A nyilvános pályáztatás után neves helyi építész tervei alapján felújított
aluljáró már a műszaki átadás és a munkálatok lezárulta előtt látványos változáson ment
át, áthangolva egész környezetét. Letisztult formáival, funkcionális elemeivel méltóvá vált
a városhoz és az ide látogatók fogadására. (Részletes beszámolónkat a megújult aluljáróról
április 4-én megjelenő lapunkban olvashatják.)
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Fokozottan 
védett a kuvik
A Budakeszi vadaspark 10 költőláda kihe-
lyezésével csatlakozott a Magyarországi
Kuvik oltalmi Közhasznú egyesület kuvik-
védelmi programjához. Az odúk mestersé-
ges menedéket és költőhelyet nyújtanak a
fokozottan védett, ám fészket önállóan nem
építő bagolyfajnak, ezen túl madártani, a faj
védelmét támogató kutatásokhoz is alap-
anyagot szolgáltatnak.
A kuvikok élőhelye sajnálatosan visszaszo-
rulóban van Magyarországon, fennmaradá-
sukhoz, eltűnésük okainak kutatásához
széleskörű szakmai összefogás szükséges.
A Magyarországi Kuvik oltalmi Közhasznú
egyesület 2003 óta több mint 400 mester-
séges fészekodút és költőládát készített és
helyezett ki országszerte. Kuvikvédelmi
programjukhoz most az európában ősho-
nos és a Kárpát-medencébe betelepült ál-
latok bemutatását és megóvását célul
kitűző Budakeszi vadaspark is csatlako-
zott. A Budakeszi vadaspark és vele együtt
a Pilisi Parkerdő zrt. ezzel is hozzájárulhat
a ma 2-4000 párra becsült hazai kuvikállo-
mány megmentéséhez és bővüléséhez.  
A vadaspark területe és tágabb erdei kör-
nyezete, 10 kuvikodú kihelyezését köve-
tően, 2016. január közepétől kuvikbarát
mintaterületté vált.  
Kuvikokkal a hétköznapjaink vagy kirándu-
lásaink során ritkán találkozhatunk, ami
egyrészt kis termetükből, másrészt alapve-
tően rejtőzködő, éjszakai életmódjukból
fakad. A Budakeszi vadaspark látogatói
azonban könnyedén megpillanthatják privát
szállásukon azt a három kuvikot, akik a
macskabaglyokkal és az uhukkal együtt al-
kotják a Budakeszi vadaspark bagolyállo-
mányát. Az ősi, rosszhírű babonával
ellentétben – miszerint a kuvikok túlvilági
halálmadarak – ezek a kicsiny tollasok ér-
kezésük óta a vadaspark legnépszerűbb ál-
latai közé tartoznak. 

n PILISI PARKeRDő zRT. 

Kilátó épül 
a csúcson
A Pilis-tetői Boldog özséb-kilátó és a Nagy-
Kopaszon található Dévényi Antal-kilátó
után a Pilisi Parkerdő zrt. a 639 méteres
Prédikálószéken kezdte meg új kilátója épí-
tését. A közjóléti-turisztikai létesítmény to-
vább növeli a közismert kirándulóhely
vonzerejét és a Bejárható Magyarország
Program sikerességét. Átadására várha-
tóan 2016 őszén kerül sor. 
A Pilisi Parkerdő zrt. a méltán népszerű ki-
rándulóhelyen 2016 februárjában kezdte
meg legújabb közjóléti beruházásának
megvalósítását. A kilátó tervezése során ki-
emelt hangsúlyt kapott, hogy az építmény
mind anyagában, mind küllemében a tájba
illeszkedjen. ennek érdekében a Pilisi Park-
erdő zrt. munkatársai egy erre a célra kiala-
kított, emelőkosaras autó segítségével
mérték fel a faszerkezetű építmény optimá-
lis magasságát, hogy az a még esztétikus
és környezetbe illő építményméret (9 méte-
res padló- és 12 méteres építménymagas-
ság) mellett a lehető legteljesebb kör-
panorámát nyújtsa. 
A kiviteli munkák során most is kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a természetvédelmi
szempontokra, ezért a februárban megkez-
dett munkálatokat a madarak fészkelési
idejére és a természetvédelmi törvényre
való tekintettel a tavaszi és a nyár eleji hó-
napokra felfüggeszti. A kilátó építése során
környezetre veszélyes anyagot nem hasz-
nálnak fel, az építési tevékenységgel járó
környezetterhelést a kivitelező minimálisra
csökkenti. 
Az építkezés megkezdése előtt, a munkála-
tok megkönnyítése miatt, a korábban kihe-
lyezett pad-asztal garnitúrákat ugyan
elszállították, a kilátó ősszel várható hiva-
talos átadójára azonban nagyobb darab-
számban, tájékoztató információs táblák
kíséretében fogják visszahelyezni őket.
A Pilisi Parkerdő zrt. az építkezési munká-
latok okozta esetleges kellemetlenségekért
a kirándulók, természetjárók türelmét és
megértését kéri. 

Új fészekkel várják
a fekete gólyákat
2014-ben számoltunk be arról, hogy a Pilisi
Parkerdő zrt. Pilismaróti erdészetének te-
rületén fekete gólyapár rakott fészket:
abban az évben három, míg tavaly már négy
fióka repült ki a családi fészekből. A gólyák
által vékonyabb ágakból, gallyakból készí-
tett építmény azonban nem bírta az elmúlt
hónapok időjárásának viszontagságait.
Mivel a fekete gólyák fészekpusztulás ese-
tén nem építenek újat, a Pilisi Parkerdő zrt.
és a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai
február végén egy fémből készült műfész-
ket helyeztek ki, ezzel biztosítva a gólyák
visszatérésének feltételeit. A fekete gólya
igen érzékeny a környezetének megváltozá-
sára, a szakemberek ezért a műfészket
pontosan az eredeti helyére tették, a fémvá-
zat pedig ágakkal és gallyakkal „rejtették
el”. Az erdészek és a természetvédelmi
őrök bíznak benne, hogy a gólyapár bir-
tokba veszi új, most már valóban időtálló
otthonát, és ez év nyarán újabb életerős 
fiókák repülhetnek ki belőle. 

Klasszikus zene 
a Föld Óráján
A 10. évéhez érkezett Föld órája előtt külön-
leges programokkal jelentkezett a WWF
Magyarország. Idén március 19-én a fenn-
tartható innovációké, a zöld tehetséggondo-
zásé és a vízé volt a főszerep. A központi
lekapcsoló esemény házigazdája a Müpa
volt, a Nemzeti Filharmonikus zenekar
aznap esti koncertje pedig a Föld órája
jegyében zajlott. Az est szólistája meglepe-
tés ráadás számát sötétben, csak zongora-
világítással játszotta el. 
Tavaly 172 országból több mint kétmilliárd
ember kapcsolódott a legnagyobb önkéntes
éghajlatvédelmi kezdeményezéshez. A Föld
órája évek óta többet jelent a 60 perc sötét-
ségnél, hiszen a hosszú távú gondolkodás
és a közösség erejének szimbólumává vált.
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rendőrségi hírek

Kedvezőbb hajómenetrend, 
hétvégi buszjárat Dömörkapura
• A főszezonban – júliusban és augusztusban – idén nyáron is közlekedik a Szentendre–visegrád
hajójárat, ráadásul a tavalyinál kedvezőbbre alakított menetrenddel, ugyanis a hajó 17:30-kor indul
vissza visegrádról. A korábban megszüntetett hajóállomások – Szigetmonostor, Dunabogdány,
Horány, Surány, verőce, zebegény, Szob – visszaállítására egyelőre még nem került sor.

• Közeledik a nyári időszámítás időszaka, indul a Szentendre–Dömörkapu hétvégi buszjárat,
amely csak abban az esetben közlekedik (Szentendre i. 9:10, Dömörkapu i. 17:25), ha a járatra
a menetjegyet a volánbusz bármely pénztárában elővételben megváltották. Kiváló családi prog-
ram busszal Pilisszentlászlóra utazni, onnan a közforgalom elől lezárt erdei műúton lesétálni a 
Bükkös-patak völgyébe, azon át Dömörkapura, s onnan a késő délutáni busszal visszatérni 
Szentendrére.

Közlekedés 
A Szentendrei Rendőrkapitányság
munkatársai kiemelt figyelemmel kísé-
rik ebben az évben is a kerékpárosok
és a gyalogosok részvételével bekövet-
kező balesetek megelőzését. 
A rendőrök a napokban közlekedési
akció keretében felhívták a kerékpáro-
sok és a gyalogosok figyelmét arra,
hogy minden évszakban és az aktuális
időjárási viszonyoknak megfelelően –
a biztonságos közlekedés érdekében –
figyelmet kell fordítaniuk a megfelelő
láthatóságra, valamint a kerékpárosok
esetében a kötelező felszerelések, vilá-
gító berendezések meglétére, karban-
tartására. 
A Szentendrei Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti osztálya illetékes-
ségi területén – figyelemfelhívó jelleg-
gel – a kerékpárosoknak és a gyalogo-
san közlekedő felnőtteknek, valamint
gyermekeknek láthatósági mellényeket
ajándékoztak. 

Bűnmegelőzés
A Szentendrei Rendőrkapitányság
vizsgálati osztályának vizsgálója,
Huber Mónika r. törzszászlós és a Bűn-
ügyi osztály előadója, Botos Adrienn r.
törzszászlós a Szentendrei Református
Gimnáziumban megtartott egészség-
projekt keretein belül bűnmegelőzési
előadásokat tartott. 
Huber Mónika r. törzszászlós a kábító-
szer fogyasztással, illetve tartással
kapcsolatos jogi következményekről
tartott előadást, amit dr. zacher Gábor
toxikológus előadása követett. 
Botos Adrienn r. törzszászlós további
bűnmegelőzési előadásokat tartott az
intézményben az alsó tagozatos diá-
koknak a biztonságos internetezés
szabályairól. 
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Sikeres egymásra találás
Szigethy Ildikó tagóvoda-vezető szerint a
pályázati kiírás és az óvoda pedagógiai
programja nagyon szerencsésen egymásra
talált. A pályázat célja ugyanis az óvodai és
a kulturális intézményrendszerek együttmű-
ködésének erősítése volt, vagyis hogy a kul-
turális programok minél sokrétűbben
épüljenek be az óvodák hétköznapjaiba. A
Bimbó úti tagóvoda szakmai programját
pedig éppen ez a nyitottság jellemzi, az,
hogy igyekeznek minden lehetőséggel élni,
városon belül és kívül egyaránt. Az intéz-
mény a hagyományéltetést, a magyar népi
kultúra megismertetését tűzte ki elsődle-
ges céljául, melyhez a programokat nem-
csak az óvodában és a városon belül,
hanem a tágabb környezetben is szervezik.

Bábszínház, mozi, zene és költészet
A Majorka Bábszínház évente négy alka-
lommal tart előadást az óvodában. A költé-
szet napját is megünneplik minden évben:
ilyenkor az egész hetet a versek uralják, a
versmondók pedig móriczos gimnazisták,
általában a régi óvodások.
Már a hetedik éve tart a nagycsoportosoknak
szervezett Bonbon-matiné a Barcsay iskolá-
ban, amelynek célja, hogy a gyerekek megis-
merjék a komolyzenét, és ízelítőt kapjanak a
kortárs zenéből is. A gyerekek értik és kifeje-
zetten élvezik ezt az előadássorozatot.
A Bánáti Sverák-program segítségével a
képzőművészetet hozzák közel a gyerekek-

hez. A Ferenczy Múzeumban tartott tema-
tikus foglalkozáson kívül Lehoczky Krisz-
tina képzőművész rendszeresen tart
művészet-terápiás foglalkozást az óvodá-
ban.
Az óvodának hosszú évek óta szoros kap-
csolata van a Skanzennel. A múzeumban a
Néphagyományőrző óvodapedagógusok
egyesülete szervez minden évben akkredi-
tált továbbképzést, ahol az óvónők az elmé-
letet, a néprajzi hátteret tanulhatják meg, a
gyakorlati bemutatót pedig – mesteróvoda-
ként – a Bimbó utcában tartják.
„Szoros az együttműködésünk a P’Art Mozi-
val is, ahol a Magyar népmesék-sorozat le-
hetőséget ad arra, hogy mesékhez
kapcsolódó játékokat játszunk, mondókákat
tanuljunk. emellett célunk még az ízlésfor-
málás és a moziban való viselkedéskultúra
elsajátítása – mondja Szigethy Ildikó. – Na-
gyon hasznosnak tartjuk Az én Szentendén
című helytörténeti kiadványt, melyet a város
jóvoltából minden nagycsoportos óvodás
ajándékba kapott. Rózsa és Bandi története
alapján a szülőkkel végigjárjuk a mesében
szereplő helyszíneket, amely nagyban hoz-
zájárulhat a város jobb megismeréséhez, a
lokálpatriotizmus kialakulásához.

városon és határon kívül
együttműködési megállapodásuk van a
Szépművészeti Múzeummal, ahol évi két al-
kalommal múzeumpedagógiai foglalkozá-
son vesznek részt (jelenleg ezt a Nemzeti

Galériában tartják), illetve a Petőfi Irodalmi
Múzeummal. A tervek között szerepel az Ál-
lami Bábszínház és a Magyar Állami opera-
ház meglátogatása is, ahol karácsony előtt
a Diótörőt szeretnék megnézni.
A programok megszervezésének még az
ország határa sem szab gátat, ugyanis
nemrégiben erdélybe, Csíkmadarasra szer-
veztek kirándulást, ahol az érdeklődő csa-
ládok megnézhették, hogyan élnek azok,
akik még tisztelik a hagyományokat, ahol
még szekéren utaznak, ványolnak stb.
Az óvodavezető elmondta, hogy nagyon
örülnek a sikeres pályázatnak, mert az el-
nyert támogatásból fizetni tudják az utazás,
a belépők, a foglalkozások költségeit, me-
lyeket korábban alapítványi pénzből és szü-
lői segítséggel tudtak csak finanszírozni.
Három évig a programokban minden gyer-
mek részt tud venni, anyagi lehetőségüktől
függetlenül.
Nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy jelen
legyenek a város életében, és minél több
rendezvényen részt vegyenek. „Azt szeret-
nénk, hogy a gyerekek érezzék, fontosak a
közösség számára. énekeltünk a Fő téren
az adventi időszakban, legutóbb pedig már-
cius 15-én, a városi ünnepség végén 
léptünk fel – zárta a beszélgetést Szigethy
Ildikó.
S mindezek után már érthető, hogy a Bimbó
utcai óvoda miért ennyire népszerű a szülők
körében, és mi az oka a többszörös túlje-
lentkezésnek.

Kulturális kincsvadászat ovisoknak
a kulturális nevelést más kisgyerekkorban, ebben a kiemelten fogékony életszakaszban kell elkezdeni, ezért hirdette meg a kulturális
és a köznevelési államtitkárság a Kincses Kultúróvoda programot. a 2015-ben első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal
meghirdetett pályázatra 76 óvoda pályázott az ország minden részéből. a 15 millió forintos keretet végül 12 óvoda nyerte el, köztük
a szentendrei Bimbó úti Tagóvoda, amely 1,25 millió forintot fordíthat a pályázatban vállalt programra. az emléktáblát és a támogatást
február 17-én vette át az intézmény.
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ovis művészek
BÁNÁTi SvErÁK-ProGram SzENTENDrÉN

az alkotómunka rejtelmeibe vezeti be a nemrég indított, nagy si-
kerű Bánáti Sverák-program a legfogékonyabb korosztályt: a
város nagycsoportos óvodásait. a városvezetés által kezdemé-
nyezett programot Szentendre óvónői dolgozták ki Szigethy ildikó
vezetésével, a Ferenczy múzeumi centrum munkatársainak be-
vonásával. a hároméves időtartamra tervezett programban jelen-
leg az önkormányzati óvodák tizenhárom nagycsoportja, az
egyházi óvodák három nagycsoportja vesz részt. Évente több mint
háromszáz szentendrei gyermek kapcsolódhat be a képzőművé-
szeti ismereteket megalapozó foglalkozássorozatba. 

A programsorozat négy találkozóján múzeumlátogatás, múzeumi
foglalkozás és kreatív foglalkozás ad lehetőséget a gyerekeknek a
vizuális élmények befogadására, az alkotás örömének megtapasz-
talására.
A felfedező, élményszerző típusú múzeumi foglalkozások alatt 
különböző szinteken valósul meg a kompetenciák fejlesztése. A
kiállított festmények, szobrok vizuális élményének befogadása in-
teraktív, a korosztály számára érthető tárlatvezetés, beszélgetés
keretében zajlik. A befogadást segítik a különböző tárgyak, illetve
a tapintható műalkotások közeli megismerésével együtt járó érzék-
szervi benyomások (látás, hallás, tapintás, szaglás). Az új élmé-
nyeket és ismereteket hívják elő és dolgozzák át a gyerekek a
műhelymunkák során, amelyeken a gyakorlatban, saját kezükkel
alkotott tárgyakba önthetik – immár nem szavakkal – érzéseiket.
Az alkotó munka során megismerik azokat az eszközöket, anyago-
kat, szerszámokat, amelyekkel – szakmai vezetés mellett – meg-
valósíthatják elképzeléseiket, teret engedhetnek alkotó fan-
táziájuknak. 
Az interaktív tárlatvezetést Csillag edina múzeumpedagógus tartja
a Ferenczy Múzeum Pajor-kúria épületében, a Ferenczy család ki-
állításában. Itt a gyerekek betekintést nyernek a festészet rejtel-

meibe, a színek világába, a különböző festészeti műfajokba a Fe-
renczy család munkássága révén. A múzeumi találkozást életkö-
zelivé és tapinthatóvá teszik különböző, a festményeken látható,
felfedezhető tárgyak – például kalapok, sálak, ecsetek, paletták,
gyöngysorok – kézbe adásával. A beszélgetés során a fókuszban
Ferenczy Károly nagybányai tájképei – Gesztenyefák, Dombtetőn
– állnak. 
A festményeken látható tájképi elemek ihletik az óvodai foglalko-
zásokat, amelyeket Lehoczky Krisztina festőművész, művészette-
rapeuta vezet. Mint mondja, ezeken a foglalkozásokon fantasztikus
munkák születnek. Tapasztalatai alapján az 5-7 éves gyerekek nagy
része ösztönösen képes betölteni a rendelkezésére álló teret, ará-
nyosan komponál, a megadott témát saját élményein keresztül je-
leníti meg. ezért a készülő műnél is hangsúlyt fektettek az arányos
vagy egyedi kompozícióra, a teljes lap kitöltésére, megfestésére.
Festés közben foglalkoznak a színkeveréssel, hogyan lehet az alap-
színekből új színeket, új színárnyalatokat kikeverni. A gyerekek ál-
talában ezt a folyamatot varázslatként élik meg, ahogy kezük alatt
egy új szín teremtődik, és lelkesen kísérleteznek újabb és újabb
színek létrehozásával. 
Az alkotást segíti, hogy a legjobb minőségű akvarell papíron, mű-
vész temperával, jó minőségű ecsetekkel dolgozhatnak a gyerekek.
Az alkotó foglalkozás elején Krisztina megbeszéli a gyerekekkel a
közösen kiválasztott témát, melyhez pár emlékeztető képet is
mutat, megismerteti az anyagokat, megbeszélik, mit, hogyan hasz-
náljanak, majd minden gyermek teljesen szabadon, saját élményei
alapján foghat hozzá a munkához. 
A gyakorlati foglalkozás célja, hogy a gyerekek átéljék az alkotás
örömét, varázsát, későbbi életük során többször ragadjanak ecse-
tet, vagy amikor egy festménnyel találkoznak, saját tapasztalatuk
legyen arról, hogyan is készülhetett a kép. 
A tervek szerint a program 3-4 éven át tart majd, s a foglalkozáso-
kat bővítenék az iparművészet megismertetésével, a gyakrolati
órák vezetéséhez Borsódy eszter keramikusművészt kérték fel.
Az ifjú tehetségek figyelemreméltó alkotásaiból remélhetőleg 
hamarosan tárlat nyílik a városban, addig is, néhány képpel bemu-
tatkoznak itt:
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Óvodai JElENTKEzÉS 
ÉS NyÍlT NaPoK 2016.

Szentendre városi óvodák Intézménye
várja azon szülők jelentkezését, akik a
2016-2017. nevelési évtől gyermekük
óvodai elhelyezését kérik.
NyÍlT NaPoK a város által fenntartott
óvodákban: március 30. – április 1. 
8.00-11.00 óráig
BEÍraTKozÁS: április 25-28. 
(hétfő-csütörtök) 8.00-12.00 óráig
Április 25. (hétfő): Hold utcai tagóvo-
dába és az óvoda Központba
Április 26. (kedd): vasvári és Bimbó
utcai tagóvodákba
Április 27. (szerda): Szivárvány utcai 
és Izbégi tagóvodákba
Április 28. (csütörtök): Püspökmajor 
és egres úti tagóvodákba 
a jelentkezés helyszíne minden eset-
ben: Szentendre, Pannónia utca 3.
Bimbó utcai Tagóvoda (Bimbó út 8-10.)
vasvári Tagóvoda (vasvári Pál út 39.)  
Hold utcai Tagóvoda (Hold utca 10.) 
Izbégi Tagóvoda (Szentlászló út 92.)
Szivárvány Tagóvoda (Kálvária út 22.)
Püspökmajor Tagóvoda (Hamvas B.
utca 1.)
egres úti Tagóvoda (egres út 66.)
A jelentkezési lap a jelentkezés napján
helyben is kitölthető, de az ügyintézés
gördülékenysége érdekében kérjük,
amennyiben lehetőségük van rá, kitöltött
jelentkezési lappal érkezzenek (letölt-
hető a http://oktatas.szentendre.hu/ ol-
dalról). 
A jelentkezéshez szíveskedjenek ma-
gukkal hozni a gyermek, illetve a szülő
nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Továbbá – amennyiben rendelkeznek
vele – szakértői bizottság által készített,
a gyermek fejlettségi állapotáról szóló
összes dokumentumot kérjük bemu-
tatni. 
Felhívjuk a 2012. 09. 01. és 2013. 08.
31. között született gyermekek szülei-
nek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. 
törvény 8. § (2). szerint gyermekük szá-
mára az óvodába járás napi 4 órában kö-
telező.
Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az
idén óvodaköteles gyermekét nem kí-
vánja az óvodába beíratni, azt a beirat-
kozáskor leadott nyilatkozattal kezde-
ményezheti.

Beíratkozás 
az ÁlTalÁNoS iSKolÁKBa

A 2016/2017. tanévre a beíratkozás 
Szentendre általános iskoláiba 
április 14-15-én, csütörtök, péntek
8.00-19.00 között lesz!
www

Kéttannyelvű
óvoda Pomázon
2010-ben nyílt meg Pomáz központjában az
angol-magyar kéttannyelvű óvoda. A három
tágas, világos csoportszobával, tornaszo-
bával és hatalmas ősfás udvarral rendel-
kező intézmény szakmai programja a
Komplex Prevenciós óvodai Programra
épül, amelyben egyformán fontosnak tart-
ják az irodalmi-, ének-zenei-, vizuális-, kör-
nyezetismereti- és matematikai fejlesztést.

A 2014-ben történt fenntartóváltás után
magyarul és angolul is anyanyelvi szinten,
akcentus nélkül beszélő óvónőt vettek fel,
amely megkönnyíti a kommunikációt, 
hiszen a gyerekeket nem hozzák megoldha-
tatlan helyzetbe, ha elakadnak a mondan-
dójukkal. A kéttannyelvű iskolára felkészítő
intézményben mindkét pedagógus jelen
van a csoportban egész nap, tehát minden
két nyelven zajlik. 
Az intézmény délutánonként fejlesztőköz-
pontként is működik: lehetőség van Ala-
pozó Terápiára, játékos angolra, zeneovira
és családterápiára. Szintén délután más
óvodákból érkező gyerekek számára isko-
laelőkészítő foglalkozást szerveznek. 
Az óvodában minden nap nyílt nap, a beje-
lentkezés és beiratkozás folyamatos!
Telefon: 06-30-730-4206
angolkincskeresoovi.hu

DuNaKaNyari cSalÁD- ÉS
GyErmEKJÓlÉTi iNTÉzmÉNy 
pályázatot hirdet                      

cSalÁDSEGÍTő 
munkakör betöltésére

a közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, előreláthatóan 
2017. december 31-ig  
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
a munkavégzés helye:
Szentendre, Szentlászlói út 89. 
a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Család- és gyermekjóléti alapellátás kere-
tében családgondozás, szolgáltatásszer-
vezés, csoportmunkában való részvétel 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, főiskola, szociális munkás, 

szociálpedagógus, 
• család- és gyermekjóléti szolgálatnál

szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasz-
talat, 

• Felhasználói szintű MS office (irodai al-
kalmazások), 

• B kategóriás jogosítvány, 
• magyar állampolgárság, büntetlen előé-

let, cselekvőképesség 
Elvárt kompetenciák: 
• kiváló szintű jogszabályismeret, ellátási

terület helyismerete, 
a pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• szakmai végzettséget igazoló dokumen-

tumok másolata, szakmai önéletrajz 
a pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 11. 
További információ: Bognár Judit intéz-
ményvezetőnél, 06-20/512-98-22
a pályázatok benyújtásának módja: 
• Postán: Dunakanyari Család- és Gyer-

mekjóléti Intézmény (2000 Szentendre,
Szentlászlói út 89. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 4387/16, vala-
mint a munkakör megnevezését:
családsegítő és

• elektronikus úton Bognár Judit intéz-
ményvezető részére a
szcsaladsegito@gmail.com e-mail címen 

állás

levente Díj, 2016
A Levente Alapítvány fennállása óta minden
tanévben támogatta a vujicsics Tihamér
zeneiskola tehetséges, pályára készülő nö-
vendékeit. ebben az évben először nincs
zenei pályára készülő növendéke a zeneis-
kolának, ezért az Alapítvány kuratóriuma és
az iskolavezetés úgy döntött, hogy ebben a
tanévben a díj nem kerül kiosztásra. A ha-
gyományosan március 26-án rendezendő
ünnepi koncert elmarad.
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SzENior KÉPzÉSi 
ProGramoK TavaSSzal,
SzENTENDrÉN

A zsigmond Király Főiskola
és a Szentendrei önkor-
mányzat közös szenior
képzésében tavasszal is
zajlanak a tanfolyamok és
az előadások.

A legközelebbi ingyenes előadásra az
önkormányzat dísztermében kerül sor,
március 23-án, szerdán, 15 órától,
amikor dr. Udvarvölgyi zsolt vallástör-
ténész tart előadást az iszlám születé-
séről és politikai vonatkozásairól.
március 29-én, kedden 15 órától
könyvbemutató előadásra kerül sor:
képzésünk vezetője, dr. Jászberényi
József egy előadás keretében mutatja
be Időskori ageizmus (Az idősek hát-
rányos megkülönböztetése, életkoruk
alapján) című frissen megjelent köny-
vét az Aranykor Központ tantermében 
(Dunakorzó 18.)
ezzel együtt az Aranykor Központban
április második felében jobb agyfélte-
kés rajzolás tanfolyamot is hirdetünk,
amelyet az ismert szentendrei tanárnő,
orgoványi Anikó tart majd, s tandíja 
10 000 forint/fő.
Szintén indítunk április 8-ától, péntek
délutántól egy jóga és keleti tornákon
alapuló Szenior vitalizáló tanfolyamot,
erdélyi zsuzsanna vezetésével.
Folyamatosan lehet csatlakozni az
Időstorna kurzusunkhoz, amely min-
den pénteken 10 órától kezdődik az
Aranykor Központ emeleti tornatermé-
ben. (egy alkalom 1000 forint).
Mindhárom tanfolyamra a 06 30 692
4746-os telefonszámon lehet jelent-
kezni.

Tanulni sohasem késő!

n ARANyKoR KözPoNT
SzeNTeNDRe

ii. Szentendrei idősügyi Tanács
verseghi-Nagy miklós polgármester március 17-én a városházán tartotta idei idősügyi
Tanácsát, melyre hat nyugdíjas klub vezetői és tagjai jöttek el. 

Jelen volt a Püspökmajori Baráti Kör, a Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Tár-
saság, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, a Dézsma utcai Nyugdíjas Klub, a DMH Nyugdíjas
Klub, a Szentendre Püspökmajori Lakótelep Nyugdíjas Klub.
Polgármester úr röviden elemezte az idősek helyzetét Szentendrén, megköszönte a nyug-
díjas klubok aktivitását és együttműködését a várossal, majd kötetlen beszélgetés ke-
retében a nyugdíjas klubok képviselőivel egyeztetés folyt a jövő évi tervekről és együtt-
működésekről.
A fórumon többek között beszámolót tartott dr. Jászberényi József, a zsigmond Király Fő-
iskola tanára, a Szentendrei Aranykor Központ vezetője. Beszámolójában külön kitért a
szentendrei idősképzési rendszer komplexitására, ami elmondása szerint egyedülálló az
országban. A szenior oktatás önkormányzati segítséggel és jelentős támogatásával már
évek óta nagy sikerrel zajlik városunkban.
Az Aranykor Központ idén is több új tanfolyamot indított az eddig is népszerű nyelvi és
számítógép ismereti tanfolyamok mellett, valamint az ingyenesen látogatható SzeSzA
előadásokat is aktuális témákkal töltötték fel. ezekre az előadásokra a városháza dísz-
termében kerül sor, míg a tanfolyamok továbbra is az Aranykor Központban a „Fehér Ház-
ban” (Szentendre, Dunakorzó 18.) zajlanak.

n SoLTéSz eMeSe
TÁRSADALMI KAPCSoLAToKéRT FeLeLőS ReFeReNS

Nyuszik, lovak, babák féláron
Tavaly karácsonyi lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy egy rendkívül kedves,
mesés hangulatot árasztó játékbolt-játékbemutatóterem nyílt a Bercsényi utcában.
Szentendrén és a környéken élő ügyes kezű, kreatív kismamák nyitották meg ezt a
kis játékkuckót, akik a játékfigurák többségét helyben varrják. 

A legrangosabb Tüv-minősítés-
sel rendelkező játékok minő-
sített anyagokból készülnek, 
teljesen biztonságosak, vagyis
„bababarátok”. Az állatfigurák
között találhatunk macikat, 
lovakat, babákat, kutyákat, és
húsvét előtt természetesen 
nyuszikat minden méretben, for-
mában, mennyiségben.
De vásárolhatunk egyéb kiegé-
szítőket is, melyek minden gye-
rekszoba díszei lehetnek:
kiságyra szerelhető játékokat,

díszpárnákat, patchwork-öt, ajtódíszeket stb. A készítők rendelésre egyedi játékok ké-
szítését is vállalják, csak annyi a teendő, hogy weblapukon – www.barkabolt.hu – meg-
rendeljük a kívánt játékot. S ami igazán mutatja ötletességüket és hozzáértésüket: a
játékok készítésénél fontosnak tartották, hogy a gyerekeket kreativitásra ösztönözzék.
Például a natúr színben készített babaházat a gyerekek saját maguk megfesthetik, az
állatfigurák szemét megrajzolhatják stb. 
S hogy az árról se feledkezzünk meg: a játékok ára 200 Ft-tól 8000 Ft-ig terjed, ugyanis
a készítők, az üzletet üzemeltetők célja nem a haszonszerzés, az azonnali meggazda-
godás, ezért nem is számolnak fel kereskedelmi árrést.

HÚSvÉTi aKciÓ
Az ünnepre való tekintettel nagy kedvezménnyel kínálják egyes termékeiket: lovak,
babák, babaházak most féláron kaphatók!

Játékgyártó manufaktúra, bemutatóterem
Szentendre, Bercsényi u. 3.
Nyitva: hétfő kivételével naponta 10.00–17.00



Április 8-24. között ismét igazi kulturális, összművészeti zsongás fogadja a Szentendrére látogatókat, hiszen a jubileumi,
XXX. Szentendrei Tavaszi Fesztivál keretén belül több mint 30 színházi, zenés, irodalmi és ismeretterjesztő programra
kerül sor, valamint 10 kiállítás közül választhat majd a közönség. 

Részletes program és jegyvásárlási lehetőség: www.szentendreprogram.hu, Tourinform iroda (Dumtsa Jenő u. 22.).
on-line programfüzet: iranyszentendre.hu. A fesztivál programfüzetét a város frekventált pontjain megtalálja!
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xxx. SzENTENDrEi TavaSzi FESzTivÁl

Április 2. szombat, 18:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
Ivancsics Ilona és Színtársai bemutatja
PozSGai zSolT: mEzTElEN ÉJ…
mozarT

Április 5. kedd, 19:30 
DMH Barlang (Duna-korzó 11/a.)
JAzz KLUB – BoRBéLy MŰHeLy
vendég: Tímár Sára

Április 8. péntek, 18:00
Barcsay iskola színházterme (Kálvária
u.)
a vuJicSicS TiHamÉr zENEiSKola 
FilmzENE KoNcErTJE 

Április 8. péntek, 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
JaNiKovSzKy Éva: 
a lEmEz KÉT olDala
előadják: Fullajtár Andrea, Kovács 
Patrícia, Nagy viktor, Sipos Imre
A lemezt elővette és feltette: 
Tollár Mónika

Április 9. szombat, 18:00
Pro Musica Kamaraterem  (Ignatovity
utca 2.)
KEcSKÉS EGyÜTTES 
– a Kuruc Kor zENEKölTÉSzETE
Közreműködik: Sárköz-Lindner zsófia
és Pálmai Árpád

Április 9. szombat, 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
Elżbieta chowaniec: GarDÉNia
A temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház előadása

Április 10. vasárnap 17:00
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
vÁloGaToTT röGTöNzÉSEim
SÁNDoR GyöRGy humoralista estje 

Április 10. vasárnap, 19:00
városi vendégház (Fő tér 12.)
SzoBÁra HÍvÁS: valami cSaJoK, 
avaGy EGySzEröT – lakásszínház

A temesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház előadása

Április 11. hétfő 15.00–18.00
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
a KölTÉSzET NaPJa SzENTENDrÉN
verseikkel emlékezünk Babits Mihályra,
József Attilára, Nemes Nagy Ágnesre,
Berda Józsefre
versmondásra jelentkezni a P’Art Mozi-
ban lehet vagy telefonon: 26/777-010

Április 12. kedd 10:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
BolBa Éva ÉS a JazzTErlÁNc
gyerekkoncert

Április 12. kedd 18:00
PMK Színházterem (Pátriárka u. 7.)
miSzTrÁl KoNcErT
Megzenésített versek a Költészet napja
alkalmából

Április 14. csütörtök, 18:00
Pest Megyei Könyvtár, Szántó Piroska-
terem (Pátriárka u. 7.)
vöröSvÁry FErENc: 
az iSzlÁm KErÁmia
A Szentendre Szalon programja

Április 15. péntek, 19:00
városháza díszterme (városház tér 1-3.)
HElTai NaPlÓJa 
– BÁliNT aNDrÁS ESTJE
A Radnóti Színház előadása

Április 16. szombat, 10:00–18:00
Ferenczy Múzeum (Kossuth L. utca 5.)
KomP
Kortárs képző- és iparművészeti 
alkotások vására  

Április 16. szombat, 18:00
Pro Musica Kamaraterem  
(Ignatovity utca 2.)
KEcSKÉS EGyÜTTES – 
DalmÁT zENEvilÁG SzENTENDrÉN
Közreműködik: Sárközi Lindner zsófia

Április 16. szombat, 19:00
Református Gimnázium kápolnája 
(Áprily L. tér)
zÁSzKaliczKy TamÁS orGoNa
ESTJE
BACH és barátai, valamint 
KoDÁLy zoltán

Április 16. szombat, 20:00
eLeveNKeRT (DMH Barlang, Duna-
korzó 11/a.)
miNDEN uGyaNaz mÁSKÉPPEN
21.00 Kontroll Csoport dalok 
(Ági és a Fiúk és vendégeik)
22.30 A.e. Bizottság dalok 
(ef.zámbó Happy Dead Band)
00.30 DJ Spacecowboy

Április 17. vasárnap, 17:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
a DzSuNGEl KöNyvE 
– családi musical
Parlando Színházi egyesület 

Április 17. vasárnap 16:00
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
P’arTBizoTTSÁG
vendégek: efzámbó István, feLugossy
László, Wahorn András. A bizottsági
ülést bevezeti: Gulyás Gábor, a Ferenczy
Múzeumi Centrum igazgatója
„Sírba visztek” – dokumentumfilm
Wahorn András plakátkiállítása: Bizott-
ság együttes videoperformance
Az értelmetlen életnek is komoly költsé-
gei vannak – feLugossy László filmje

Április 17. vasárnap 19:00
városháza díszterme (városház tér 1-3.)
TavaSzi zENÉS vENDÉGSÉG 
a laNNEr KvarTETTEl
vendéglátók: a Lanner Kvartett és 
verseghi-Nagy Miklós polgármester

A belépés díjtalan, de előzetes regiszt-
rációhoz kötött: ww.lannerkvartett.hu 

Április 18-24-ig 
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
FraNcia FilmTavaSz
Bővebb információ: www.partmozi.hu

Április 19. kedd, 18:00
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
zSÍroS KENyÉr ExTrÁKKal 
– JÓKai aNNa

Április 21. csütörtök, 19:00
városháza díszterme 
(városház tér 1-3.)
EaSTErN BouNDary QuarTET 
(uSa-H)
jazzkoncert
Tagok:  Borbély Mihály – szaxofonok,
tárogató, klarinét, furulyák,  Michael
Jefry Stevens – zongora, Joe Fonda –
bőgő, Bágyi Balázs – dob

Április 22. péntek 10:00 és 11:30
Dunaparti Művelődési Ház, balett terem
(Duna-korzó 11/a.)
ciNi-ciNi muzSiKa
babaszínház
A győri vaskakas Bábszínház előadása

Április 22. péntek, 10:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
a NÉGySzöGlETŰ KErEK ErDő 
A Szentendrei Gyermekszínház 
és Kreatív Színházi Stúdió előadása 
kicsiknek és nagyoknak
Színpadra alkalmazta: Kertész Kata

Április 22. péntek, 17:00
Duna-korzó
FölD NaPi SzaBaDTÉri KiÁllÍTÁS
mEGNyiTÓJa
A szentendrei iskolák és óvodák újra-
hasznosított anyagokból készült street-
art alkotásaiból nyílik kiállítás 
a Duna-korzón
A kiállítás nyitva: április 24-ig

Április 22. péntek, 18:00
P’Art Mozi kisterem (Duna-korzó 18.)
a TENGEr Dala 
a Song of the sea c. film angol nyelvű
vetítése
Szervező: Szentendre english Center,
www.englishcenter.hu

Április 22. péntek, 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
PÉTErFy Bori lovE BaND – 2B
Kényelmes-ülős-akusztikus koncert

Április 23. szombat, 9:00
Bükkös-patak, Mókus-híd
FölD NaPi TaKarÍTÁS 
Szervező: Bükkös egyesület

Április 23. szombat, 18:00
Pro Musica Kamaraterem  
(Ignatovity utca 2.)
KEcSKÉS EGyÜTTES 
– a DuNaKaNyar rÉGi zENÉJE
Közreműködik: Pálmai Árpád

Április 23. szombat 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
HoT Jazz BaND – koncert

Április 24. vasárnap, 11:00
városháza díszterme (városház tér 3.)
i. „NyiTNi-KÉK” orSzÁGoS 
FuvolavErSENy GÁla
zsűri:  Dratsay Ákos  fuvolaművész,
tanár és Herczegh Mária fuvolaművész,
tanár

Április 24. vasárnap, 18:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
rÉvÉSzEm, rÉvÉSzEm 
– a SzENTENDrE TÁNcEGyÜTTES 
BEmuTaTÓJa
táncjáték

Április 28. csütörtök, 18:35
P’Art Mozi Szentendre (Duna-korzó 18.)
KiTŰNőK
London Katalin újságíró fotográfussal
beszélget Török Katalin. A beszélgetést
megelőzően: az ÁRNyALTAN és az IDő
fotóalbum képanyagából válogatott ki-
állítás nyílik a helyszínen

Április 28. csütörtök, 18:00
Pest Megyei Könyvtár, Szántó Piroska-
terem (Pátriárka u. 7.)
SzENTENDrEy GÉza: 
a maDaraK NyomÁBaN
A Szentendre Szalon programja 

Április 29. péntek, 17:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
alma EGyÜTTES: Buli

Április 30. szombat, 18:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
Ivancsics Ilona és Színtársai bemutatja
a Szkéné Színház vendégelőadását
BÁNyavaKSÁG
A többszörösen díjnyertes Bányavirág
című darab folytatása a Bányavakság
Szereplők: Kaszás Gergő, Bozó Andrea,
eke Angéla, epres Attila, Tóth József
Rendező: Csizmadia Tibor

A programokról bővebben:
www.szentendreprogram.hu



KIÁLLÍTÁSoK, MÚzeUMI PRoGRAMoK  

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.      
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00
Április 14. – július 10.
„a vilÁG KözEPE” 
vÁloGaTÁS a SzENTENDrEi 
FErENczy mÚzEumi cENTrum 
GyŰJTEmÉNyÉBől 
vezető kurátor: Szabó Noémi művészet-
történész
Társkurátorok: Bodonyi emőke, Boros
Lili, Herpai András, Kopin Katalin, Szilá-
gyi zsófia

Április 10. vasárnap, 10:00–12:00  
Ferenczy Múzeum (Szentendre-terem),
Kossuth Lajos utca 5.    
cSalÁDi NaP rEGőS iSTvÁN FÉNy-
JÁTÉKTÉr c. KiÁllÍTÁSÁBaN

Április 15. péntek,  15:00–17:00
Ferenczy Múzeum, Kossuth L. utca 5.   
NyiToTT mŰHEly
Grafikai foglalkozások 13 éven felüliek-
nek. Aktuális téma: linóleummetszés

Április 24. vasárnap 10:00–12:00
Duna-korzó
cSalÁDi NaP a FölD NaPJÁN,
a DuNa-KorzÓN

Április 25. hétfő, 17:00
Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
FölD NaPJa KiÁllÍTÁS mEGNyiTÓ

vLS Pinceműhely 
Péter-Pál u. 6.
Nyitva tartás: péntek, szombat, vasár-
nap 14:00–18:00 
Április 15. péntek, 18:00 
TÚl a TÚloN (100 éves a dadaizmus)
A vajda Lajos Stúdió tagjainak kiállítása
HIÁNyzeNe koncert: első Benedek
BULIzeNe: DJ Lois viktor Jr.
megtekinthető május 8-ig, péntek,
szombat, vasárnap 14-18 óráig

városház Galéria
városház tér 3.
március 31. – április 29.
HuNGariKumoK
A Magyar Fotóművészek Szövetsége
Senior alkotócsoportjának vándorkiállí-
tása

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
Nyitva tartás: H-P: 09:00–17:00, 
Szo-v: 10:00–17:00
március 29.  – április 20.
NÉmETH-KrÍza GyŰJTEmÉNy
A „Gyűjtők és Gyűjtemények" sorozat ki-
állítása  
Április 27. –  május 18.
DaNy rEiSENGEr
izraeli festőművész kiállítása

erdész Galéria és Design
Bercsényi u. 3.
Nyitva: K-v: 10:00-18:00 
március 25. – április 11.
GyőrFi aNDrÁS festőművész 
kiállítása
Április 15. péntek, 18:00  
mŰvÉSzKoNyHa
Megnyitja: Rockenbauer zoltán művé-
szettörténész és  vinkó József, 
a Magyar Konyha főszerkesztője
A kiállítás nyitva: május 9-ig

Palmetta Design Galéria 
Bogdányi út 14.
KorTÁrS maGyar ÉS NEmzETKözi
DESiGN KiÁllÍTÁS ÉS vÁSÁr
Alessi újdonságok
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Péterfy Bori színésznő-énekesnő love Band
nevű zenekarával két sanzon-poprock lemez
után  rockegyüttesektől szokatlan vállalkozásba
vágott: régebbi dalaik egy részét végletesen ki-
fordították és már-már fájdalmasan lassúra
hangszerelték át. Emellett kilenc vadonatúj 
pszichedelikus popszámot is írtak, s ezekből a
dalokból állt össze a 2B címet viselő album. a 2B
és vadonatúj, április 17-én megjelenő Szédülés
című lemezükről válogatnak szentendrei kon-
certfellépésükön, április 22-én.

Üldögélős, akusztikus, csilles estét ígértek
Szentendrére…
volt már egyszer Szentendrén egy nagyon jó han-
gulatú, tombolós koncertünk a MűvészetMalom
udvarán, most ez inkább köztes változat lesz,
mert bár alkalmazkodunk a helyszínhez, de az új
lemezünk anyagából is válogatunk erre az estére.
Nagyon szeretjük az akusztikus koncertjeinket,
mert sok olyan lassú számunk van, melyek rendre
kimaradnak a koncertek repertoárjából. Bár a
zúzás közelebb áll hozzánk, a színészi énemhez
abszolút passzol az akusztikus előadás. Más-
képp tudok kommunikálni a közönséggel, 
másképp vagyok jelen a színpadon, más energiák
áradnak…

a színészet és a zene egyforma hangsúllyal van
jelen az életedben?
egyenrangú mindkettő, minden évre jut a zenekar
mellett forgatás vagy színházi szerep, de domi-
nánsabb most a zenekar, ami nagyon jól működik
immár kilenc éve. A Belvárosi Színházban ját-
szom jelenleg a Száll a kakukk fészkére című
darab női főszerepét, ez havonta ötször, hatszor
megy, így ezt is nehéz egyeztetni a koncertidő-
pontokkal, a gyerekneveléssel…

a napokban fejeztétek be új lemezeteket, a Szé-
dülést, ami  április 17-én jelenik meg…
A zenei alapok és a szövegek írása már régebben

megkezdődött, s a nyáron intenzívebb két hét 
következett, onnantól folyamatosan dolgoztunk
rajta. Január-februárban véglegesítettük, mely
számok kerüljenek az albumra. A hangszerelés
után a stúdiózáson voltunk túl márciusban, és a
napokban a keverés is befejeződik.

az új lemezről azt írjátok a honlapotokon, hogy
„dühös, tombolós, szép...” mitől dühös?
Az album gyakorlatilag egy szerelem haláláról
szól, nagyon erős, kemény számok mellett na-
gyon szépek is vannak rajta.

Április 9-én ünnepli a zenekar a születésnapját,
s ennek apropóján közzétettétek az együttes 99
kedvenc dalát. Köztük örömmel láttuk alternatív,
szentendrei  kötődésű zenekarok számait is…
A magyar underground mindenkire, ránk is na-
gyon erős hatással volt, az összeállítás ezt jól mu-
tatja. Már régi tervünk volt, hogy vető János, a
Trabant együttes szellemi atyja és szövegírója ne-
künk is írjon egy számot. Mindannyiunknak nagy
idolja ő, s nagyon jó volt vele dolgozni.

miért érzitek fontosnak, hogy a dalaitok bakeli-
ten is megjelenjenek?
ez a világban most egyfajta nagyon jó trend, ami-
kor minden virtuális, felértékelődnek újra a tár-
gyak. A bakelit lemez önmaga örömére és annak
a pár ezer rajongónak az örömére születik, akik
értékelik. A limitált széria kuriózumot jelent azok-
nak az embereknek, akiknek fontos a maradandó
érték, a minőség. A bakelit emellett nagyon jól
néz ki, és egészen más rajta a hangzás…

n Sz.N.

Április 22. péntek, 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem (Pátriárka u. 7.)
PÉTErFy Bori lovE BaND – 2B
Kényelmes-ülős-akusztikus koncert
Jegyek válthatók a Tourinform Irodában (Dumtsa Jenő u. 22. 
telefon: 26/317-966, e-mail: tdm@szentendre.hu) 
és online a www.szentendreprogram.hu oldalon

Szülinapos-újlemezes, üldögélős-
akusztikus, dühös-szédülős
Péterfy Bori & Love Band a XXX. Szentendrei Tavaszi Fesztiválon
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villő, villő
A húsvét előtti vasárnap Jézus Jeru-
zsálembe való bevonulásának napja.
ezen a jeles napon már a vII. század-
ban szokás volt európában, hogy 
pálmaágakat szenteltek, innen az egy-
házban szokásos latin megnevezése
ennek a vasárnapnak: „Dominica in
palmis”. Hazánkban a barkaszentelés
volt szokásban. A fűzfának a temp-
lomban megszentelt virágzó ágait az-
után sok helyen otthon őrizték a
következő húsvétig. Sokféle hiedelem
fűződött ezekhez az ágakhoz, az állat-
tartásban varázslás, rontás ellen volt
hasznos, helyenként a szántóföldre
vitték, ott leszúrva féregölő hatásúnak
vélték. A legtöbb helyen úgy hitték,
hogy villámcsapás ellen védi a házat.
Az andrásfalvi székelyek, ha nagy ziva-
tar közeledett, meggyújtották a szen-
telt barkát, a telefüstölt házba –
gondolták – nem csap a mennykő.
Több más népszokás is élt még a múlt
évszázad elején a virágvasárnapra idő-
zítve. világhíres zeneszerzőnk, Kodály
zoltán Nyitra megyében, Menyhe fa-
lucskában gyűjtött népdalai is őriznek
ezekből: „ez ki háza, ki háza? / Jámbor
Kovács Béláé, / villő, / villő. // válj meg
kereszt, válj meg / A rúzsa-pallagon,
villő, villő” – énekelték. Az úgynevezett
„villőzés” itt a kiszejárással együtt élt.
A kisze általában menyecskének öltöz-
tetett szalmabáb volt, de lehetett a
már zöldülő levelű ágakból összeállí-
tott és fölöltöztetett kis köteg is. A ki-
szét énekelve vitték a falun végig,
azután vagy vízbe vetették, vagy el-
égették. Különféle hatása volt a kiszé-
nek: a lányok férjhez mentek, a beteg-
séget, a halált kivitte a faluból, de még
a jégesőtől is védett. egyébként még
Hont, Nógrád, Pest és Heves megye
egyes falvaiban ismerték a kiszejárást,
vagyis nem volt országos népszokás.
A szlovákoknál kysel, kiselica név 
hasonló a magyarhoz. A villő szó ere-
dete is bizonytalan, lehet szlávból: vila
’tündér’, lehet latinból: villus ’lomb’.
volt hely, ahol virágvasárnap fölpántli-
kázott fűzfaágat vittek minden ház
elébe, ott énekeltek: „Kice, kice villő, /
Majd kivisszük kice-vicét, villő, / Majd
behozzuk a zöld ágat, villő.” ezután a
gazdasszony tojást adott a villőzők-
nek, közben néha letörött egy ágat,
azzal sorba verte a lányokat: „Mind
menjetek férjhöz!” 

n BüKy LÁSzLó

anyanyelvünk

Testvérvárosi küldöttség 
Godmanchesterből
Február elején testvérvárosunkból, Godmanchesterből 10 fős csoport látogatott Szentend-
rére. Az angol delegációt a Szentendrei Baptista Gyülekezet fogadta és szállásolta el. A
helyi baptista gyülekezet és a godmanchester-i protestáns közösség között már néhány
éve kialakulóban van egy erősödő támogatói kapcsolat. 
A csoport tagjai a rövid látogatás ellenére nagyon tartalmas programokkal gazdagodhattak
az itt töltött három nap során, amelyben a baptista közösségen túl az önkormányzat, va-
lamint a Nemzetközi Kapcsolatok egyesülete is szerepet vállalt. Az első nap Szentendre
történetével és kulturális örökségével ismerkedhettek meg Móricz János történész veze-
tésével, majd azt követően Willemse Jolanda, a Nemzetközi Kapcsolatok egyesületének
elnöke részletesen bemutatta nekik a városháza épületét és a hivatal működését, valamint
köszöntötte őket Szentendre város nevében egy baráti fogadás keretében.
Szentendre megismerése mellett az angol látogatás célja a baptista közösség missziós
területeinek megismerése volt, amelyben az itt töltött idő alatt részt is vállaltak: többek
között a hajléktalanok számára ételosztás, a Kőrösi Gimnáziumban történő hitoktatás vagy
az ifjúsági misszió.
A testvérvárosi szerződések eredményességét jól példázza, hogy a városok politikai kap-
csolatépítésén túl a civil egyesületek és az egyházak is kezdeményezik és igénylik a test-
vérvárosi kapcsolatok ápolását. Reméljük, a jövőben még szélesebb körben tudunk
egymás felé nyitni!

Szentendre – színes táncok tavaszra
A tavasz a megújulás, a friss színek évszaka. A Tavaszi Fesztivált megelőzően hozzánk
érkezik egy tarka, számos nemzetiséget (grúz, török, kínai, szerb) felvonultató nemzetközi
folklór fesztivál. A műsor ingyenes, a Pest Megyei Könyvtárban várják az érdeklődőket
március 29-én, kedden este 18.00 órakor a színes és látványos programmal!
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Programok
KiÁllÍTÁS

Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
KETTőS JÁTSzma / KovÁcH GErGő 
kurátor: Herpai András
művészettörténész
A kiállítás megtekinthető április 17-ig,
hétfő kivételével minden nap 
10-től 18 óráig.

Ferenczy Múzeum (Szentendre-terem),
Kossuth Lajos utca 5.  
március 24. – május 22. 
FÉNyJÁTÉKTÉr / rEGőS iSTvÁN
kurátor: Kopin Katalin
művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: hétfő kivéte-
lével minden nap 10-től 18 óráig.

Barcsay Terem
lEBoNToTT mozDulaToK
Madeline Stillwell kiállítása
Megtekinthető május 1-jéig

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
mÚlT a mÉlyBEN
Mozaikok Szentendre történetéből
Állandó helytörténeti kiállítás

városház Galéria
városház tér 3.
SzÍNEK, SzÁmoK, SzimBÓlumoK
Kiállítás Kósa Klára keramikusművész,
a Népművészetek Mestere idén 50 éves
alkotói munkássága alkalmából

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
aPÁTi aBKarovicS BÉla FESTő-
mŰvÉSz EmlÉKKiÁllÍTÁSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Új Kriterion Galéria
Csíkszereda
Petőfi u. 4.
EmlÉK
Aknay János festőművész kiállítása
Megnyitja Novotny Tihamér művészeti
író

Józsefvárosi Galéria
1085 Budapest
József krt. 70.
SzÁriK vilÁGa
Szakács Imre festőművész kiállítása
Megtekinthető április 12-ig, hétköznap
9-18-ig

Mediawave, Monostori erőd - Komárom
április 28. 18.00 
aNTiloGiKa (100 éves a dadaizmus) 
a vajda Lajos Stúdió tagjainak 
médiaművészeti kiállítása
kiállítók: Benkovits Balázs, Benkovits
Bálint, Csató Máté, Csontó Lajos, 
fe Lugossy László, Margit Szabolcs,
Szirtes János, Tóth eszter, vincze ottó,
ef zámbó István
HIÁNyzeNe koncert: 
Csakugyan, ef zámbó Happy Dead
Band, L&L Projekt
megtekinthető május 1-ig

ElőaDÁS

Kolping Akadémia
Török köz, bejárat a Péter-
Pál u. felől

április 2. szombat 16.00
a maGyaroK FElJövETElE
Deák István tanár előadása

Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző egyesület
Stéger köz

április 1. péntek 18.00
ÁTJÁrÁS a NyElvEK KözöTT 
– a GyöKrENDSzEr TiTKai
záhonyi András előadása

április 8. péntek 18.00
Széchenyi István
Kocsis István író előadása

Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.

március 31. csütörtök 18.00
NEHÉz a FElviDÉKEN 
maGyarNaK lENNi?
Szomolai Tibor író előadása

KöNyvBEmuTaTÓ

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

március 22. kedd 18.00
NaGy mÁrTa: aKNay JÁNoS
cSEND-TörTÉNETEi

április 1. péntek 18.00
DEim PÁl: a NaGy mŰvÉSzET
cSENDBEN NövEKSziK
A festőművész művészetelméleti-művé-
szetkritikai írásai rendkívül sokszínűek.
Tanulmány, művészportré, kiállításmeg-
nyitó, kiállításrecenzió, katalógusbeve-
zető, vitairat, ismeretterjesztő cikk,

önéletrajzi visszapillantás, ars poetica
egyként fellelhető írásainak gyűjtemé-
nyében. vissza-visszatérőn foglalkozik
Barcsay Jenő, Németh Miklós és Pirk
János piktúrájával, Mészáros Dezső
szobrászatával, Szentendre építészeti
örökségével, városképével, múzeumai-
nak, kulturális-művészeti intézményei-
nek sorsával és lehetőségeivel. A
válogatást a Napkút Kiadó jelentette
meg.

április 6. szerda 18.00
aNTall JÓzSEF, a rENDSzErvÁl-
TozTaTÓ miNiSzTErElNöK
A Nemzeti Közszolgálati egyetem
könyvsorozatának első kötete egy
2013-ban rendezett konferencián el-
hangzott dolgozatok gyűjteménye. A
konferencia tisztelgés volt a húsz éve
elhunyt első szabadon választott mi-
niszterelnök előtt, másrészt lehetőséget
adott arra, hogy visszatekintsünk ha-
zánk egyik legmeghatározóbb történé-
sére, a rendszerváltoztatásra. A
tizenegy írást tartalmazó kötet átfogó
képet ad erről az időszakról.

mozi

P'Art Mozi 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
filmeknél egységesen: 1000 Ft!)

Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft, 
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől: 900 Ft,
31 főtől: 800 Ft

március 21. hétfő
16.00 JANIS - A JANIS JoPLIN
SzToRI (104’)(12) főszereplő: Janis

Joplin
17.55 HA ISTeN ÚGy AKARJA (88’)(12)
f: Alessandro Gassman
19.30 FILMPIKNIK: A RePüLő TőRöK
KLÁNJA (119’) (12) Házigazda: Kyru

március 22. kedd
16.00 HA ISTeN ÚGy AKARJA (88’)(12)
f: Alessandro Gassman
18.30 STeve JoBS (123’) (12) 
– LéLeKMozI SoRozAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.40 AMNeSIA (96’)(16e) f: Marthe
Keller és Bruno Ganz

március 23. szerda
16.30 ANyÁM éS MÁS 
FUTóBoLoNDoK A CSALÁDBóL
(118’)(12) 
18.35 JANIS - A JANIS JoPLIN SzToRI
(104’)(12) főszereplő: Janis Joplin
20.25 TÁMADÁS A FeHéR HÁz eLLeN
2. - LoNDoN oSTRoMA (100’)(16e)

március 24. csütörtök
16.00 vAD KUNSÁG – A PUSzTA 
ReJTeTT éLeTe (60’)(12) – Mosonyi
Szabolcs filmje
17.05 KUNG FU PANDA 3 (95’)(6)
18.45 MINDeNÁRoN eSKüvő (91’)(16e)
– spanyol vígjáték
20.20 zooLANDeR 2. (102’)(16) f: Ben
Stiller, owen Wilson, Penélope Cruz

március 25. péntek
16.20 KUNG FU PANDA 3 (95’)(6)
18.00 A MŰvéSzeT TeMPLoMAI Iv/I. 
– FIReNze UFFIzI KéPTÁR (100’) (12)
19.50 A zARÁNDoK 
– PAULo CoeLHo LeGJoBB TöRTé-
NeTe (112’)(16)

március 26. szombat
14.30 KUNG FU PANDA 3. (95’)(6)
16.10 TIMBeR A KINCSKeReSő 
CSoDAKUTyA (101’)(6) családi film
18.00 MINDeN ÚT RóMÁBA vezeT
(92’)(12) f: Sarah Jessica Parker
19.45 zooLANDeR 2. (102’)(16) f: Ben
Stiller, owen Wilson, Penélope Cruz

március 27. vasárnap
15.00 KUNG FU PANDA 3. (95’)(6)
16.45 TIMBeR A KINCSKeReSő 
CSoDAKUTyA (101’)(6) családi film
18.30 HA ISTeN ÚGy AKARJA (88’)(12)
f: Alessandro Gassman
20.10 A zARÁNDoK 
– PAULo CoeLHo LeGJoBB TöRTé-
NeTe (112’)(16)
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március 28. hétfő
15.00 KUNG FU PANDA 3 (95’)(6)
16.40 TIMBeR A KINCSKeReSő 
CSoDAKUTyA (101’)(6) családi film
18.25 A MŰvéSzeT TeMPLoMAI Iv/2.
A MILÁNóI SCALA A CSoDÁK 
PALoTÁJA (104’)(6)
20.15 zooLANDeR 2. (102’)(16) f: Ben
Stiller, owen Wilson, Penélope Cruz

március 29. kedd
17.25 vAD KUNSÁG 
– A PUSzTA ReJTeTT éLeTe (60’)(12)
Mosonyi Szabolcs filmje
18.30 IFJÚSÁG (118’)(12) 
európai filmdíj: A legjobb film
20.35 A LovASÍJÁSz (115’)(6)

március 30. szerda
16.30 HéTKözNAPI TITKAINK
(109’)(16e) Cannes-i fesztivál Arany
Pálma jelölés
18.30 SAUL FIA (107’)(12) oscar 2016.
a legjobb idegennyelvű film
20.30 MINDeNÁRoN eSKüvő
(91’)(16e) – spanyol vígjáték

március 31. csütörtök
17.00 BAzI NAGy GöRöG LAGzI 2.
(100’) (12e) – romantikus vígjáték
18.35 KITüNőK – vendégünk: Száva
Borbála Délkelet-Ázsia kutató
19.00 A FöLD SóJA (110’)(12) NyISD KI
A SzeMeD! SoRozAT (DunaP’Art Film-
klub)

április 1. péntek
17.00 HA ISTeN ÚGy AKARJA (88’)(12)
f: Alessandro Gassman
18.30 MINDeNÁRoN eSKüvő (91’)(16e)
– spanyol vígjáték
20.05 BAzI NAGy GöRöG LAGzI 2.
(100’) (12e) – romantikus vígjáték

április 2. szombat
16.00 KUNG FU PANDA 3 (95’)(6)
17.40 vAD KUNSÁG – A PUSzTA 
ReJTeTT éLeTe (60’)(12) 
Mosonyi Szabolcs filmje
18.50 zooLANDeR 2. (102’)(16) f: Ben
Stiller, owen Wilson, Penélope Cruz
20.00 BAzI NAGy GöRöG LAGzI 2.
(100’) (12e) – romantikus vígjáték

április 3. vasárnap
15.00 KUNG FU PANDA 3 (95’)(6)
16.40 TIMBeR A KINCSKeReSő CSoDA-
KUTyA (101’)(6) családi film
18.30 BAzI NAGy GöRöG LAGzI 2.
(100’) (12e) – romantikus vígjáték
20.20 zooLANDeR 2. (102’)(16) f: Ben
Stiller, owen Wilson, Penélope Cruz

április 4. hétfő
16.30 zooLANDeR 2. (102’)(16) 
18.20 eMLéKeK öRzőI (105’)(12) 
francia film
20.10 eGy HÁBoRÚ (115’)(16) 
Legjobb idegennyelvű film jelölés

április 5. kedd
18.30 A SzoBA (118’)(16) – LéLeKMozI
SoRozAT (DunaP’Art Filmklub)
20.35 A KÍGyó öLeLéSe (125’)(12) 
Legjobb idegennyelvű film jelölés

április 6. szerda
18.00 A KÍGyó öLeLéSe (125’)(12) 
Legjobb idegennyelvű film jelölés
20.10 eGy HÁBoRÚ (115’)(16) 
Legjobb idegennyelvű film jelölés

április 7. csütörtök
17.00 évSzAKoK (97’)(kn) francia-
német természetfilm
18.45 FeReNC PÁPA – BUeNoS AIReS-
TőL A vATIKÁNIG (104’)(12)

Moziprogramok: www.partmozi.hu

Hamvas 
Burgenlandban
Hamvas Béla 
– pannóniai világpolgár
címmel kiállítást 
és az írót bemutató 
szakmai programot szervez 
az europahaus Burgenland 
és az ARS et vITA 
Alapítvány Szentendre. 
Helyszín: a burgenlandi 
szakfőiskola diákszállójá-
nak aulája: Campus 2, 
eisenstadt (Kismárton).

Program

Április 1. szombat 19:00 
Ünnepélyes megnyitó

Április 11. hétfő 19:00 
a pannon génius
Részletek fölolvasása 
Hamvas Béla műveiből, 
kerekasztal-beszélgetés

Április 20. szerda 
és 22 péntek 
university of Trees
Szeminárium Shelley Sacks 
és Wolfgang zumdick 
szereplésével, 
Hamvas Béla filozófiájának 
és gondolatainak 
bevonásával, közép- és
kelet-európai résztvevőkkel.
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Taroltak a Pink 
Panthers táncosok!
SiKErES ÉvKEzDÉS
Az idei első, valentin napon Budapesten megrendezett, egyesüle-
tek közötti meghívásos versenyen a Pink Panthers Akrobatikus
Rock And Roll Táncsport egyesület gyönyörű eredményeket ért el:
szinte minden kategóriában elhozták az első helyezést. Az egye-
sület edzői roppant büszkék lehetnek a tanítványaikra, mivel szor-
gos munkájuk meghozta már az év elején a gyümölcsét.
Mini kategóriában Paskó Patrik – özeren Nesire párosnak sikerült
elhoznia az első helyet.
Children páros kategóriában Homán Gergő – veres Aliz táncpár
nem talált legyőzőre.
Serdülő páros kategóriában az igen meggyőzően táncoló Pink
Panthers-es gyermekek a dobogó mindhárom fokát birtokba vet-
ték. első helyezést Horváth András – Batka Réka, második helyet
Podhorányi Donát – Szabó Alexandra, a harmadik helyet pedig
Majer Gergő – Ubránkovics zulejka foglalta el. 
Serdülő Duo-Trio kategóriában a Twilight (Garadnai Lilla, Simon
Boglárka, Hanula Noémi) második, Children kisformációk között a
Pink Panthers színekben versenyző ördögfiókák (Klein Maya, Barkó
Boglárka, Tóth Nadin, Mészáros Mira, Lám Hanna, Mayetka-Afusat
zsóka) nevű csapat szintén az előkelő második helyet hozta el.
Junior kisformációs kategóriában két csapatot is nevezett az egye-
sület, amelyek közül a Pink Sky (Mátyás Mercédesz, Nagyváradi
eszter, Deák Dóra, Kasza Katica, Sergyán Csenge) csapat fantasz-
tikus tánccal a győztes lett. A Flashdance (Szabó Alexandra, Né-
meth Kíra, Mihály Fanni, vecseri Bettina, Baginyi-Korcsák Boglárka)
formáció pedig a dobogó második legmagasabb fokát foglalta el.

EliNDulT a vErSENySzEzoN
Március első hétvégéjén kezdetét vette a 2016-os hivatalos ver-
senyszezon az Akrobatikus Rock And Roll sportágban. Szentendrét
a Pink Panthers táncosai képviselték. vasárnap délelőtt a Buda-
pesten megrendezett utánpótlás versenyen Golden Stars serdülő
kisformáció az erős mezőnyben a dobogó harmadik fokára állha-
tott.
Serdülő páros kategóriában Podhorányi Donát – Szabó Alexandra
és a Horváth András – Batka Réka párosok a szép negyedik és ötö-
dik helyet szerezték meg. Külön kiemelendő a Children páros ka-

tegóriában mind a délelőtti, mind a délutáni versenymenetben tün-
döklő Homán Gergely – veres Aliz páros, akik először ezüstérmet
szereztek, majd a negyedik helyet foglalták el a Budapesti területi
versenyen, ahol kimagaslóan erős volt a táncosok színvonala.
A tehetséges Pink Panthers-es gyermekek a szentendrei Barcsay
Jenő Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gim-
názium, a Szent András Általános Iskola és az Izbégi Általános Is-
kola, illetve az óbudai Kerék Általános Iskola és Gimnázium és a
Nagy László Általános Iskola tanulói. A táncosok felkészítői: Falaki
Szabolcs és Halász Gergő akrobatikus rock and roll edzők.

Úszósikerek
34. iNTErNaTioNal ScHwimm mEETiNG 
waPPENScHalE – mÁrciuS 5-6., 
SPiTTal aN DEr Drau (auSzTria)

Nyolc nemzet (cseh, szlovén, horvát, olasz, osztrák, magyar, bos-
nyák, bolgár) 31 klubjának 288 versenyzője mérte össze az erejét
a 34. nemzetközi rövidpályás viadalon Spittalban, amely egyben az
Alpok-Adria versenysorozat második állomása is volt. A verseny
színvonalára nem lehetett panasz, hiszen hat aktív olimpikon tem-
pózott a medencében – a legnagyobb név az osztrák válogatott za-
iser Lisa, a berlini eB bronzérmese volt.
Hazánkat három klub, Pest megyét és Szentendre városát a Kos-
suth Se hét versenyzője képviselte Tóth István egyesületi elnök ve-
zetésével. Szakosztályunk nem vallott szégyent az erős
mezőnyben: 9 arany-, 7 ezüst-, 5 bronzérmet nyertek úszóink és az
egyéni korosztályos összetett LeN pontversenyben Szabó Inez ’02
az első helyezést, míg Pintér Áron ’02 a második helyezést érte el,
és hozta el a díszes serleget!
Kiemelendő Pintér Áron teljesítménye, aki 100%-ot nyújtott, mind
a hat versenyszámában egyéni csúcsokkal rukkolt elő, és Szabó
Inez teljesítménye, aki a női abszolút mezőnyben ötödik helyezett
lett a pontversenyben, amiért 100 eurót kaszírozott.
Dobogósaink
100 m vegyes: 1. Szabó Inez, 2. Pintér Áron
100 m mell: 1. Szabó Álmos
200 m gyors: 1. Szabó Inez 2. Pintér Áron
100 m pillangó: 2. Szabó Álmos
200 m hát: 1. Szabó Inez, 3. Pintér Áron
50 m pillangó: 1. Szabó Inez, 2. Pintér Áron, 3. Utasi Tamás
200 m mell: 1. Szabó Álmos, 2. Szabó Inez, 2. Tóth Dominik, 
3. Utasi Tamás
100 m hát: 1. Pintér Áron
200 m pillangó: 1. Szabó Inez, 1. Pintér Áron, 2. Szabó Álmos, 
3. Utasi Tamás, 3. Beregszászi enikő
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a világbajnokkal 
edzettünk!
Február 27-én és 28-án Ausztriában, Lilienfeldben tartott kumite
(küzdelem) szemináriumot Rafael Aghayev négyszeres WKF karate
világbajnok és tízszeres európa-bajnok. A helyi szervezők – elis-
merve a Piramis Sportegyesület karatésainak az elmúlt években
nyújtott teljesítményét – meghívták versenyzőinket is a táborba.
egyesületünk Tóth Attila vezető edző vezetésével négy karatékával
– Tóth Péter, Herczeg Balázs, Kollár András, Kollár eszter – vett
részt a táborban. Kis csapatunkhoz csatlakozott még a Torony Se
két versenyzője is.
Szombaton hajnalban vágtunk neki a közel 400 kilométeres útnak.
Szerencsésen megérkezve elfoglaltuk tornatermi szállásunkat,
melynek biztosításáért ezúton is köszönetet mondunk az iskola
igazgatójának. Szombaton délután és vasárnap délelőtt két-két
edzés várt ránk. Az edzéseket a világbajnok vezette a népes nem-
zetközi résztvevőknek. Az edzések rendkívül intenzívek és kemé-
nyek voltak, rengeteg új dolgot tanultunk mind technikailag, mind
edzés-módszertanilag. 

versenyzőink legközelebb március 12-én lépnek küzdőtérre a Wa-
dokai Magyar Bajnokság 2. fordulóján, mely egyben kvalifikációs
verseny az őszi európa Bajnokságra. ezúton is köszönjük Szen-
tendre város önkormányzatának a táboron való részvételhez nyúj-
tott segítségét.

n TóTH ATTILA

az idei megújulást megelőzően, a Kőzúzó
utcai pálya környékén az utóbbi években
nagy változások történtek…
Felújítási programunkban a fejlesztések
több lépcsőben valósultak meg a Kőzúzó
utcai pályán. A sporttelep 100 millió forin-
tos pályázati forrásból újult meg két éve. A
beruházás keretében elkészült a labdarúgó-
pálya, illetve 2014-ben megújult a korábbi
gondnoki kőépület, ahol négy öltöző és egy
fitnessterem áll játékosaink rendelkezé-
sére. Az épület körül az udvar is új viacolor
burkolatot kapott. elkészült a 70x30 méte-
res gyakorlópálya és a lelátó is.

milyen felújítások valósultak meg az idei
tavaszra?
Az épületkomplexum felújításának utolsó
eleme most készült el. Az idén TAo-keret-
ből rendelkezésünkre álló 11,5 millió forint-
ból fel tudtuk újítani a leromlott állapotú

faépületet is. Az épületben új klubhelyisé-
get alakítottunk ki, a bejárat jobb és balol-
dalán pedig négy új öltöző épült meg, illetve
egy szertár- és egy raktárhelyiség. A meg-
újult kő- és faépület összekapcsolásával
modern, korszerű környezetben fogadhat-
juk labdarúgóinkat.
Munkánkat segíti kis tornatermünk is, ahol
egyéni képzéssel, speciális labdarúgóedzé-
sekkel nagyon jó szintre tudjuk hozni játé-
kosainkat. Az idei keretből alakítottuk ki ezt
a helyiséget, ahol 1,5 millió forintot tudtunk
eszközfejlesztésre szánni. ennek révén
speciális rúgófal és korszerű eszközök áll-
nak rendelkezésre a technikai elemek gya-
korlására. 

milyen fejlesztéseket terveznek még?
Az idén pályáztunk egy 45x65 méteres mű-
füves labdarúgópálya kialakítására, melyet
az önkormányzattal és az MLSz-szel kar-

öltve szeretnénk megvalósítani. Az önrészt
a város önkormányzata adja, és az MLSz
biztosítja a kivitelezést, ehhez azonban
még hiányzik 42 millió forint, így nagyon
számítunk a helyi és környékbeli cégek se-
gítségére a TAo felajánlásokon keresztül.

miért fontos az egyesület, a város számára
a megfelelő infrastruktúra kialakítása a
Kőzúzó utcai pályánál?
A további működésünkkel kapcsolatban
rendkívül fontos beruházások ezek. A vá-
rosi felnőtt labdarúgó csapat, a Szentendre
városi Sportegyesület fő célkitűzése, hogy
feljusson a megyei I. osztályba, s ehhez a
versenykiírás szabályai szerint szükség van
megfelelő infrastruktúrára. A vendégcsapa-
tok számára öltözőhelyiségeket, zuhanyo-
zókat kell biztosítani az uniós előírások
szerint.
Közel 240-250 játékos edz nálunk heti szin-
ten. A városi Sportegyesülettel együttmű-
ködésben a tőlünk „kiöregedő” játékosokkal
bővítjük a város csapatát, mintegy harminc
játékosunk ma már a felnőtt egyesületet
erősíti. Folyamatosan bővítjük edzői kere-
tünket, jelenleg hét edzőnk van, s szeret-
nénk minden korosztály számára külön
edzőt alkalmazni, vagyis a jövő évi keretből
két-három új kollégát felvenni, ezzel szak-
mai munkánkat fejleszteni.

a cél a megyei i. osztály
mEGÚJulT KörNyEzETBEN EDzENEK a DuNaKaNyar SE FociSTÁi

A Kőzúzó utcai focipálya az idei sporttámogatási-adóprogramból, a
TAO-keretből befolyt mintegy 11,5 millió forintból újult meg. Batári Csa-
bával, a Dunakanyar SE vezetőjével beszélgettünk a fejlesztésekről.
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u aDÁSvÉTEl

vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, ki-
tüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

u ÁllaT

Megunt húsvéti nyuszikat átveszek. érte
megyek. Tel. (26) 314-486, este 5 után,
reggel 7-ig.

u ÁllÁST KÍNÁl

A szentendrei Agy Tanoda Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola matematikatanárt és főállású
tanítót keres. Feltétel: releváns gyakor-
lat, angol műveltségi terület előnyt je-
lent. Az önéletrajzokat a
titkarsag@agytanoda.hu email címre
várjuk. Tel. (26) 311-387, 06-20-509-
5002.

A Szentendrén működő nagy forgalmú,
terasszal rendelkező Szamos cukrász-
dába kiszolgálót, felszolgálót felve-
szünk. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
muzeum.fahej@t-online.hu.

Szentendrei dohányboltba fiatal kolléga-
nőt keresünk  állandó munkára. Tel. 06-
20-573-9325.

Nyílászáró-gyártó. Szentendrei nyílá-
száró-gyártó üzemünkbe gyártó munka-
társakat keresünk. A jelentkezéseket
fényképes önéletrajzzal az
iroda@isokft.hu e-mail címre várjuk.

Gyártás-előkészítő. Szentendrei nyílá-
száró-gyártó üzemünkbe keresünk gyár-
tás-elkészítésben jártas munkatársat. A
jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
az iroda@isokft.hu e-mail címre várjuk,
a fizetési igény feltüntetésével.

önállóan dolgozni tudó, józan életű kő-
művest keresek alkalmankénti mun-
kára. Tel. 06-30-341-3423.

A szentendrei Labirintus étterem keres
jó kommunikációs képességgel rendel-
kező, gyakorlott felszolgálót. Nem sze-
zonális állás. Angol nyelvtudás
szükséges. Tel. 06-30-274-8571.

u ÁllÁST KErES

Idősgondozást és gyermekfelügyeletet
vállalok Szentendrén. Tel. 06-20-333-
7091.

u EGÉSzSÉG

Körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt.
Tanácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

Holisztikus gyógyító jóga, csoportos,
egyéni! Részletek: vama@t-online.hu.

Fogyjon fülakupunktúrával! Akupunk-
túra magánrendelés a szentendrei ren-
delőintézetben. Javasolt még
dohányzárról való leszoktatásra, széna-
nátha kezelésére, fájdalomcsillapításra.
Bejelentkezés: 06-30-831-1934.

érszűkület kezelése szén-dioxid-fürdő-
vel. Nehézjárás, görcs, hidegérzet ese-
tén próbálja ki a Mafetta-kezelést. Tel.
06-30-340-1392.

u KiaDÓ laKÁS

Kis lakás kiadó 65 ezer Ft + rezsi. 2
hónap kaució szükséges. Tel. 06-30-
590-4166.

Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-340-1392.

u laKÁS, iNGaTlaN

Leányfalun, a 11-es úttal párhuzamos
utcában fás, hegyoldali, 838 nm-es épí-
tési telek eladó. víz, villany, csatorna,
gáz a telek sarkától néhány 10 méterre.
Tel. 06-30-565-3585.

Közvetlen a Bükkös patak partján eladó
1500 nm telken lévő, 100 nm alapterü-
letű, 3 szintes, jó állapotú családi ház.
Tel. 06-70-370-5437.

Szentendrén, Szarvashegyen örökpano-
rámás, 1601 nm-es ingatlan áron alul
eladó. víz, villany van. 50 nm kőház,
nagy terasz, víztárolóval, gyümölcsös-
sel. Irányár: 17 millió Ft. Web:
telek.dago.hu. Tel: 06-30-602-0232 

összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30-
605-7199.

Kertes lakások (40-180 nm-esek, igény
szerint) 190 000 Ft/nm áron eladók.
Tel. 06-30-949-6456.

u oKTaTÁS

Hatékony energiagyógyitó-tanfolyam
Szentendrén, Budapesten. Információ:
holisztikuselet@gmail.com

Angol és német nyelvoktatást vállalok.
Tel. 06-30-571-4995.

u PÁrKErESő

Ismerkedj, randizz igényes partnerekkel.
MARy Társkereső. Hölgyeknek díjmen-
tes. Tel. 06-70-558-0600, mary.tarske-
reso@gmail.com.

u rÉGiSÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. első vevőként a legmaga-
sabb áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

Magas áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat (Koloni-
ált is), órákat, festményeket,
porcelánokat, kerámiákat, bronzo-
kat, ezüstöket, kitüntetéseket, ér-
méket, szőnyegeket, csipkéket,
varrógépet, hanglemezeket, ha-
gyatékokat(!) díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel. Medveczky zsu-
zsanna, 06-20-365-1042.

u SzolGÁlTaTÁS

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Tel. 06-20-514-3323.

Gyermekfelügyelet vállal – egész napra
is – megbízható, empatikus, referenciá-
val és bébiszitter-oklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigete-
lés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-
578-1468.

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

u ÜDÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman 2-3 fő
részére (5000 Ft/éj) kiadó. Tel. 06-20-
494-2550, hevizi-apartman.hu.

u ÜzlET

Szentendre belvárosában, a Fő tér köze-
lében  üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-
407-0304.

Szentendre központjában étterem
kiadó. Bérleti díj megegyezés szerint.
Tel. 06-20-437-1153.

Kiadó a belvárosban, 100 méterre a Fő-
tértől 45 nm-es, két helyiségből álló bér-
lemény hosszú távra. Alkalmas
irodának, rendelőnek és üzletnek is. Tel.
06-20-260-4642.

Szentendrén, a belvárosban üzlethelyi-
ség vendéglátói vagy kereskedelmi
célra kiadó. Tel. 06-20-237-1349.

Művészeti és Műtárgy aukció 
az art Market Manufactoryban
Szentendre, Paprikabíró utca 21. Castrum Center

április 9. szombat 11.00
A katalógus megtekinthető a Facebook Art Market Manufactory oldalon.
további aukció minden hónap 2. szombatján
Az aukciókon festmények, grafikák, művészi fotók, szobrok, porcelánok, 
kerámiák, üvegek, bútorok, lámpák,egyéb használati tárgyak és borok kerülnek
kalapács alá. A tárgyfelvétel folyamatos!
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MATOLA SZERVIZ

márkafüggetlen 
gépjármű szerviz

klimatöltés
gumiszerelés, centrírozás

karosszéria munkák
2000 Szentendre, 

rózsa u. 25.
T.: +36/30-438-5120

Nyitva: 8-17 óra

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

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás




