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Szentendre polgármestere kapta 
a Skanzen Kötődések díját
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum díját minden
évben azok kapják, akik a múzeum vezetőségének dön-
tése alapján kiemelkedő tevékenységükkel járultak hozzá
a Skanzen fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. Az idei
évben dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere vehette
át az elismerést dr. Cseri Miklós főigazgatótól.

Búcsúzunk Kiss Károly képviselőtől
Kiss Károly, a 4. körzet önkormányzati képviselője decem-
ber 20-án, hajnalban hosszas betegség után elhunyt. 
Az aznap tartott testületi ülés után a jelenlévő képviselők és
a polgármesteri hivatal munkatársai gyertyát gyújtottak 
emlékére a Templomdombon. Családja, hozzátartozói, ba-
rátai, tisztelői január 3-án vettek tőle végső búcsút a 
Sztaravodai úti köztemetőben, a gyászszertartást Blanck-
enstein György plébános vezette.                               2. oldal
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Laki Péter 3. oldal Szakács Imre 21. oldal Schwartz Dávid 19. oldalSzántó Csilla 9. oldal

Helyi buszjáratok menetrendje
Január 3-tól Szentendre város helyi közlekedése módosult.
Lapunk részletesen közli a helyi járatok menetrendjét. 
A Homm Kft. által üzemeltetett buszjáratokon már lehető-
ség van elővételi jegyek vásárlására is. A pontos me-
netrendet megtalálhatják a www.szentendreihirek.hu,
www.volanbusz.hu és a www.homm.hu oldalakon, valamint
figyeljék a megállókban kihelyezett indulási jegyzékeket.

14-17. oldal
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SOS

Kiss Károly, a 4. körzet önkormányzati képviselő december 20-án, hajnalban hosszas
betegség után elhunyt. Az aznap tartott testületi ülés után a jelenlévő képviselők és a
polgármesteri hivatal munkatársai gyertyát gyújtottak emlékére a Templomdombon. Csa-
ládja, hozzátartozói, barátai, tisztelői január 3-án vettek tőle végső búcsút a Sztaravo-
dai úti köztemetőben, a gyászszertartást Blanckenstein György plébános vezette.
Temetésén dr. Dietz Ferenc polgármester a város és a képviselőtársak nevében kö-
szönt el Kiss Károlytól. Búcsúztató beszédében három fontos momentumot emelt ki
Kiss Károly életútjából: a közösségépítést, a család és az emberek elismerését, szere-
tetét, valamint a példaadó küzdeni akarást. 
Fölidézte, hogy Kiss Károly már jóval a rendszerváltozás előtt a város ügyeiért tevé-
kenykedett. VSz Zrt.-nél a kertészeti osztály vezetője volt, tagja volt több civilszerve-
zetnek, éveken át vezette a Horgász Egyesületet. Állandó, üde színfoltja volt a városi
piacnak, képviselőként pedig erején felül munkálkodott a Püspökmajor-lakótelepen élők
körülményeinek jobbításáért. Képviselői munkája alatt zajlott a panelprogram, óvoda-
felújítás és bölcsődekorszerűsítés, valamint uszodával, patikával gazdagodott a körzet.
Karcsi akkor is erőt adott mindnyájunknak, amikor ő sokkal nagyobb gondokkal küzdött.
Súlyos betegsége ellenére ő bátorított minket, ő adott erőt nekünk és sokaknak, szám-
talanszor mondva: „Higgy benne, tedd a dolgod, és megoldódik minden!” – mondta visz-
szaemlékezésében a polgármester.
A gyászszertartás után a Péter-Pál templomban tartottak gyászmisét.
Kiss Károly 58 évet élt. Nyugodjék békében!

Dumtsa Jenő emléktábla koszorúzása
Dumtsa Jenő születésének 174. évfordulója alkalmából december 14-én dr. Dietz Fe-
renc polgármester koszorúzta meg Szentendre első polgármesterének tiszteletére állí-
tott emléktáblát. Szentendre Város Önkormányzatát dr. Gerendás Gábor aljegyző, a
Szerb Nemzetiségi Önkormányzatot Margaritovits Milenko képviselte. Részt vett to-
vábbá Szilágyi György, az Altiszti Akadémia parancsnok helyettese és Juhász Károly, a
Szentendrei Kulturális Kft. művészeti vezetője.
Dr. Dietz Ferenc polgármester méltatta Szentendre város első polgármesterének mun-
kásságát, kiemelte Dumtsa Jenő közösségformáló erejét, mely erő halála után is nagy
hatást gyakorolt a város lakosaira és vezetőire. Külön köszönetét fejezte ki azért a kiemelt
összefogásért, mellyel lehetővé vált Dumtsa Jenő sírjának felújítása, újraszentelése.
Dumtsa Jenő személye tehát azért is különleges, mert még a halála után is ilyen széles
körű városi összefogást tudott teremteni.

Közös visszaszámlálás
A hallgatóság lassan, de biztosan gyülekezett a Fő térre. A reggel óta oszlani nem akaró
köd is mintha az ünnepelni vágyóknak szeretne kedvezni, takarodót fújt. 
A Szilveszter este a Szentendrén közkedvelt Presszó Tangó Libidó fergeteges koncertjével
kezdődött. Az egy órás buli végére olyan érzése volt az embernek, mintha Szent-
endre összes lakosa a Fő téren lenne. Mozdulni sem lehetett a jókedvű évbúcsúztató tömeg-
től. Kicsik és nagyok, idősebbek és fiatalok, családok kisgyerekeikkel együtt várták az éjfélt.
2012-t dr. Török Balázs alpolgármester úr vezényletével több száz szentendrei bú-
csúztatta, együtt visszaszámolva az utolsó másodperceket. Éjfélkor durrantak a pezs-
gők, de nem tudták elnyomni a tűzijáték zenei aláfestését. Szájtátva néztük a gyönyörű
fényeket! 2013 első koncertjét Farkas Jensen Balázs és együttese adta, méltó folytatá-
saként a szilveszteri bulinak.
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Január 11.

10.00 Vagyoncsoporti témákban egyeztetés

Január 14.
14.00 Vezetői értekezlet

Január 15.
10.00 Stratégiai egyeztetés
14.00 Bejárás a Kertész utcában

Január 16.
14.00 SZEI működésével kapcsolatos meg-

beszélés

Január 17.
14.00 Testületi anyagok egyeztetése

Január 21.
14.00 Vezetői értekezlet

Január 22.
09.00 Stratégiai egyeztetés
11.00 Német kulturális együttműködésről

megbeszélés

Január 24.
15.00 Testületi ülés

A polgármester programja

OLVASSON SZENTENDREI HÍREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

Olvasson QR-kóddal! Ha okostelefonja kéznél van, próbálja ki a cikkeink
melletti QR-kódokat!  Szkennelje be a pontkódot, és a megjelenő linkre  
kattintson rá. Témáinkról így bővebben olvashat a városi hírportálon.

2013 az Új Ritmus éve!
Városunk hagyományaihoz híven, ja-
nuár első vasárnapján, újévi kon-
certre gyúltak ki a fények a
Városháza dísztermében. A Himnusz
közös eléneklését követően dr. Dietz
Ferenc polgármester újévi köszöntő-
jében elmondta: „Nehéz, küzdelmes
évet zártunk. A 2012-es esztendő a
reorganizáció éve volt. Ezt közös erő-
feszítéssel és akarattal megoldottuk.
2013 az Új ritmus éve”. Ennek szelle-
mében kívánt minden szentendrei
polgárnak sikerekben gazdag, boldog
újesztendőt.
Ezen az estén adták át a 2012-es
esztendő Mecénás díját. A beérkezett
ajánlások összesítése után Szent-
endre város képviselő-testülete Laki
Péter vállalkozónak ítélte a kitüntető

díjat. Laki Péter köszönő beszédében elmondta, a díj ösztönzést jelent számára, hogy
folytassa várostámogató munkáját, és kifejezte örömét, hogy mostantól a Mecénás-dí-
jasok csapatába tartozhat. 
Az est második részében Gyermán Júlia hegedűművész és férje, Vedres Csaba zon-
goraművész, zeneszerző elragadó játékában gyönyörködhetett a közönség. A felcsen-
dülő zeneművek közt Gyermán Júlia verseit hallhatta a közönség Juhász Károly
színművész előadásában.

Fotó: www.szentendreifotok.hu

Fotó: Miser István

Helyreállt a közlekedési rend
a Belvárosban!

A Városház teret teljesen lezárták a gép-
jármű közlekedés elől. A Péter Pál utcában
megfordult a forgalmi irány, így a Péter Pál
utcából a Kucsera utcán lehet kihajtani az
Apor hídhoz. Ezzel helyreállt a Belváros
rehabilitációja előtti, régi,megszokott és
bevált közlekedési rend.

Magyar Kultúra 
Napja

Himnusz és Hazafiság címmel szeretettel

várnak minden érdeklődőt 

január 19-én, szombaton 17 órakor

a Városháza dísztermébe

Műsort adnak Kertész Kata és színitanodá-

jának a tagjai, valamint a Vujicsics 

Tihamér Zeneiskola növendékei
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A JÁRÁSI HIVATAL FELADATKÖREI

Elsősorban okmányirodai feladatokat, a
gyermekvédelmi és gyámügyeket, vala-
mint egyes szociális, környezetvédelmi,
természetvédelmi igazgatási ügyek inté-
zését veszik át a településektől a megala-
kuló járási hivatalok.

A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt
szempont volt, hogy a helyi szabályozás-
hoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tar-
tozó ügyek lehetőleg maradjanak a
települési jegyzőnél, ahol viszont az adott
ügyben az államnak van egyértelműen fel-
adata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon
hatékonyabban intézkedni. Az azonos sza-
bályozók mentén lefolytatható eljárásokkal
hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés va-
lósulhat meg országszerte. A jegyzőktől át-
kerülő államigazgatási ügyek évi közel
ötmillió államigazgatási ügy intézését je-
lentik a járási hivatalokban.

GYERMEKVÉDELMI, GYÁMÜGYI, 
SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI FELADATOK

A járási kormányhivatalokhoz kerülnek a
helyi igazgatáson túlmutató ügyek, mint pl.
egyes szociális igazgatási, az okmányiro-
dai, valamint a gyermekvédelmi- és gyám-
ügyek. A gyámhivatalok a járási hivatal
szakigazgaztási szerveként, járási gyám-
hivatal néven folytatják munkájukat. A szo-
ciális igazgatási ügyek egyharmada is a
járási hivatalokhoz fog tartozni.

A gyámhivatalokhoz hasonlóan a munka-
ügyi kirendeltségek, a népegészségügyi
intézetek, a körzeti földhivatalok és az ál-
lategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalok is a járások szakigazgatási szer-
veiként végzik majd feladataikat.
Ugyancsak a járások látják majd el szinte
kizárólagosan majd a kommunális igazga-
tással (pl. temetőengedélyezés), a mene-
dékjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat.

JEGYZŐKNÉL MARADÓ ÜGYEK

Csak azok az ügyek maradnak a jegyzők-
nél, amelyekhez a helyi viszonyok isme-
rete elengedhetetlen, vagy amelyekben
országosan nem egységes szabályozás
és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilye-
nek pl. a helyi adóval összefüggő igazga-
tási, az anyakönyvi és állampolgársági

ügyek, a települési polgári védelmi, ka-
tasztrófa igazgatási feladatok. Továbbá az
ipar- és a kereskedelmi igazgatási, a bir-
tokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás,
egyes törvényen alapuló, valamint az ön-
kormányzati forrásokból nyújtott, a nem
alanyi jogon járó szociális ellátások, a táv-
hőszolgáltatási kérdések, a helyi védett-
séggel összefüggő környezet- és
természetvédelmi, a veszélyes ebek nyil-
vántartásával összefüggő feladatok, az
óvodáztatási támogatás, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény.

Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. a föld-
művelésügyi, állategészségügyi, a vízügyi,
az ipari igazgatással, valamint a környe-
zet- és természetvédelemmel, a közleke-
dés és hírközlési igazgatással kapcsolatos
kérdések, lesz feladata a települési jegy-
zőnek és a járási hivatalnak is, mint ahogy
eddig is eljárt ezen feladatkörökben a kor-
mányhivatal helyi szerve és a jegyző is.

OKMÁNYIRODA A JÁRÁSBAN

A legtöbb feladatot az okmányirodáktól át-
vett ügyek fogják jelenteni a járási hivata-
lok számára. Mivel az okmányirodák 2013.
január 1-jétől a járási hivatalok törzshiva-
talának szervezeti egységeiként működ-
nek tovább, így az okmányiroda a járási
hivatalokhoz került, az ott foglalkoztatott
köztisztviselőkkel együtt. Az eddig a tele-
pülési önkormányzatok által ellátott ok-
mányirodai feladat tehát a járási hivatalok
feladata lesz. Ezek nagy részét a szemé-
lyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-
igazgatással és a közlekedési igaz-
gatással kapcsolatos feladatok adják. 

A tervek szerint 2013 végére az okmány-
irodák bázisán alakítják ki a kormányab-
lak-rendszert. A területi közigazgatási
reform távlati célja az egyablakos ügyinté-
zés biztosítása az ügyfelek számára, hogy
az állampolgárok egyetlen helyen, a –
2013 végéig kialakítandó – kormányabla-
koknál tudják majd hivatalos ügyeiket in-
tézni.

Az ügyfelek dolgát nagyban megkönnyíti,
hogy 2013 januártól a járási hivatalok ok-
mányirodái valamennyi ügytípusban or-
szágos illetékességgel látják el a
feladataikat.

Dr. Varga László,
a Szentendrei Járási Hivatal vezetője

Dr. Varga László 1963-ban született Bu-
dapesten. 1988-ban a Soproni Erdé-
szeti és Faipari Egyetemen diplomázott
erdőmérnökként, majd 2001-ben a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen jo-
gászként doktorált. 2009-ben adó-
tanácsadói képesítést is szerzett. 1997-
től az Állami Erdészeti Szolgálatnál,
2001-től pedig a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumban volt
köztisztviselő. 2005-től a Miniszterel-
nöki Hivatalban kormányzati főtisztvi-
selőként dolgozott. 2007-től saját
ügyvédi irodáját vezette. 2010-ben a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
igazgatóhelyettese, majd az Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda ve-
zérigazgató-helyettese volt. 2011-től a
Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum fej-
lesztési és gazdasági igazgatójaként
tevékenykedett. 2012-ben mostani ki-
nevezéséig saját ügyvédi irodájában
dolgozott. Házas, négy gyermek édes-
apja.
A Szentendrei Járási Hivatal Székhe-
lye: Szentendre. A szentendrei járáshoz
tartozó települések: Budakalász, Cso-
bánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Le-
ányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszent-
lászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szent -
endre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Vi-
segrád.

Járásnyi közelségben az állam 
A kormány több mint egy évvel határozott a járások kialakításról, a közigazgatás átfogó átalakításának egyik fontos állo-
másként. 30 évvel a járási rendszer megszüntetése után, új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 1-jével ismét létre-
jönnek a magyar közigazgatás egykor szerves egységeként működő járási hivatalok.
A cél olyan modernkori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költség-
gel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás létrejöttéhez. 

Szentendre Járási Hivatal Okmány-
iroda 2013. január 1-jétől történő
működésével kapcsolatban

Időpontfoglalás: 
a www.magyarorszag.hu oldalon

Telefonon a városi ügyfélszolgálat a
26/300-407 telefonszámon tud időpon-
tot felajánlani a szentendrei lakosok ré-
szére hétfő délutáni (16.30–18.30)
időpontokra, a személyazonosító iga-
zolvány, a vezetői engedély, az útlevél,
valamint a gépjármű ügyintézésre.
2013. január 1-jétől az ügyfélfogadás a
következőképpen alakul:
hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30
szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 12.00
Az okmányiroda címe: 
Szentendre, Városház tér 4.



Január 7-től ismét dolgoznak a gáton a
kivitelező emberei a karácsonyi szünetet
követően. A munkaterületet ismét meg-
növelték, és a tavalyi évben megszokott
helyre kerültek vissza a kerítések, tehát
ismét kevesebb parkolóhely áll rendelke-
zésre a Dunakorzón.

A munkaszünetet megelőzően elkészült
a 8-as szakaszon a támfal, és kialakítot-
ták a végleges lépcsőt a szigetmonostori
révhez, valamint elkészült a 7-es szakasz
árvízvédelmi fala. Ezzel kapcsolatban
többen megjegyezték, hogy nem illik a
városképbe egy ronda betonfal, de sze-
retnénk megnyugtatni mindenkit, mivel a
fal mellé visszaépítésre kerül a töltés a
mentett oldalon az idei munkák kereté-
ben. A visszaépített töltés akadálymentes
közlekedést biztosít majd a kerékpárút
végétől egészen a Bem utcáig, ahonnan
a mobil árvízvédelmi fal kezdődik majd,
tehát sokkal kényelmesebben lehet majd
végigsétálni a korzón a korábbi helyzet-
hez képest.
Jól haladtak a munkák a 6-os szakaszon
is, ahol véget értek a réselési feladatok,
és decemberben elkészült a mobil fal
nyolc szakaszából az első 40 méteres ré-
szének befogadó szerkezete. A kivitelező
mostantól folyamatosan építi a további
hét résznyi mobilfal-szakaszt, ezek a
munkálatok tavaszra készülnek el, ekkor
kerül majd felállításra teljes egészében
az új védmű. Közben szakaszonként
bontani kezdik a korábbi töltést, melynek
felhasználható anyagát a parton épülő
szervizútba építik be.

Többen aggodalmukat fejezték ki a Duna
jelenlegi magas vízállása miatt, azonban
ez a vízszint még az első fokú készenléti
szintet sem éri el. A vízügyi szakemberek
tájékoztatása szerint most már tetőzött a
Duna, és folyamatos lassú apadás vár-
ható a közeljövőben.
A következő időszakban várható munkák
• a teljes építési szakaszon folyamatban
van a szervizút építése 
• 6-os szakasz: az elkészült résfalra épül
a mobil árvízvédelmi fal befogadó szer-
kezete, melynek jelenleg a második ré-
szén dolgoznak 
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Ismét dolgoznak a gáton

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

A gátépítéssel kapcsolatban 
minden fontos információ

megtalálható
a www.szentendre1000ev.hu 

honlapon

www.szentendreifotok.huu
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Január 1-jén kisközösségi besorolással
indult el a 91.6-os frekvencián a Rádió
Szentendre.

Január 1-jétől az Interwork Temetkezési
Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat
a köztemető üzemeltetésére ötéves időtar-
tamra.

Január 1-jétől a tűzoltás és a műszaki men-
tés megszűnt kötelező közszolgálati önkor-
mányzati feladat lenni, a feladatköröket az
állam vette át. 

A Városháza dísztermében megtartott ha-
gyományos újévi koncert keretében adták át

Szentendre Város Mecénás Díjat, melyet
2012-ben Pap Lajos kőfaragó, kőszobrász
mesternek ítéltek.

Megkezdődött a Kossuth Lajos utcai Pajor-
ház (a Földhivatal volt épülete) felújítása,
ahova a Ferenczy Múzeum, illetve a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága költözik, a
tervek szerint 2013 nyarán.

Január 12-én tartotta alakuló ülését a Szen-
tendrei Diákönkormányzat. A fiatalok meg-
alkották működési szabályzatukat, és
megválasztották az elnökséget: elnök Láng
Andrea, alelnök Tóth István Ákos és Kupa
Mihály lett.

Január 12-én adták át ünnepélyes keretek
között az előző évi városi jótékonysági bál
bevételéből vásárolt konyhai eszközöket a
központi konyha számára.

Január 29-én rendezték meg a 20. alkalom-
mal, 115 résztvevővel a Futapest crossfu-
tást, melynek „bázisa” évek óra a Barcsay
Jenő Általános Iskola. A szentendrei indulók
közül rövid távon Imre Márk, Juhász Csilla
és Vajda János, hosszú távon Tóth Krisztina
és Varga József érték el a legjobb időered-
ményt.

Február 1-jén adták át a Füzesparkban la-
kóknak a helyi 1+1 pályázat keretében, 6,4
millió Ft-ból elkészült felújított útszakaszt,
helyreállított garázsfelhajtókat, járdákat. 

Február 7-én tartotta alakuló ülését a Vá-
rosházán a helyi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum.

Februárban a képviselő-testület Polányi
Sándor gazdasági menedzsert bízta meg a
város gazdálkodásának átszervezésével –
feladatát 2012 decemberéig látta el.

Február 3-án megalakult a Művészeti Ta-
nács két évre szóló megbízatással. Elnöke:
Lehoczky János iparművész, városunk
díszpolgára, tagjai Páljános Ervin szob-
rászművész, Pistyur Imre képzőművész,
Négyessy Katalin előadóművész, Bakos
Lehel és Harmath László építészek, Mé-
száros János vállalkozó. A tanács tisztelet-
beli tagja Török Katalin művészeti író,
szakmai titkára Alföldiné Petényi Zsuzsanna
főépítész.

Február 24-én a Pest Megyei Könyvtár szín-
háztermében rendezték meg második alka-

lommal a városi „Ki mit tud?-ot, nyolc
kategóriában.)

Február végén a „Támogatjuk a családot”
program rajzversenyének fődíját, 1 millió Ft-
os adományt adtak át a Barcsay Jenő Álta-
lános Iskolának. 

A március 10-én megrendezett 2012 Duna-
kanyar Hangja tehetségkutató énekversenyt

Szabó Bence, a Református Gimnázium di-
ákja nyerte meg. 

A Szentendrei Tavaszi Fesztivált március
15. és április 1. között rendezte meg a
Szentendrei Kulturális Központ.)

Március 15. alkalmából Magyar Érdemrend
lovagkeresztje kitüntetést kapott Fekete
László András, a Szentendrei Ferences
Gimnázium volt igazgatója.

A magyar állam által adományozható leg-
rangosabb zenei kitüntetést, Liszt Ferenc-
díjat kapott Borbély Mihály jazzművész. 

Március 25-én időközi egyéni képviselő-vá-
lasztást tartottak a 7. körzetben. A 2011 dec-
emberében lemondott Hidegkuti Gergely
(Fidesz-KDNP) helyére dr. Kőrösi Tibort (Fi-
desz-KDNP) választották meg.

Március 26-án adták át a 2011. második fe-
lében született gyermekeknek a babautal-
ványt. Idén 130 család vehette át a 10 ezer
Ft értékű utalványt.

A P’Art Mozi a Nemzeti Erőforrás Miniszté-
riuma által kiírt pályázaton jelentős össze-
get nyert a vetítés digitalizálására, ami azt
jelenti, hogy a filmek már nem celluloid sza-
lagon, hanem számítógépen érkeznek a
gépházba.

Március utolsó hétvégéjén hivatalosan is át-
adták a megszépült szakorvosi rendelőinté-
zetet, mely a Szentendre 1000év+
programon belül, közel három éven át, eu-
rópai uniós támogatással újult meg. Az 1,6
milliárd forintos fejlesztés eredményeként
hazánk egyik legmodernebb egészségügyi
intézménye jött létre, mely a kistérség közel
100 ezer lakosának ellátását biztosítja.

Március 24-én avatták fel EU-s pályázat ke-
retében megszépült, új szárnnyal, kávézó-
val, múzeumshoppal bővült Művészet-
Malom épületegyüttest. Az intézmény szak-

mai irányítását a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága vette át. 

Márciusban az Izbégi Általános Iskolában
már kilencedik alkalommal rendezték meg
a városi népdalversenyt 106 résztvevővel. 

Megkötötték a kistérségi csatorna beruhá-
zás támogatási szerzését., ami azt jelenti,
hogy öt településen (Szentendre, Leányfalu,
Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor)
elkezdődnek a csatornázási munkálatok
2013-ban.

Március 27. és április 1. között az Erdész
Galéria részt vett Párizsban a 14. alkalom-
mal megrendezett nemzetközi Art Paris Art
Fair kiállításon, amelyen – többek között –
Vajda Lajos, Czóbel Béla, Regős István mű-
veit állította ki.

Április 1-jétől Kovács László rendőr alezre-
dest nevezték ki a Szentendrei Rendőrkapi-
tányság élére.

Május közepén a szentendrei laktanya visz-
szakapta a Görgey Artúr Laktanya nevet,
amelyet egykor viselt.

Visszapillantó – 2012
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Május 18-án a Polgármesteri Hivatal dísz-
termében került sor ötödik alkalommal a
város diákpolgármesterének megválasztá-
sára. Idén Murányi Leventét, az Izbégi Álta-

lános Iskola tanulóját választották meg,
alpolgármesternek pedig Csizmadi Donát
Csobádot, a Szent András Általános Iskola
tanulóját.

Május 24-én emlékkövet avattak a Várkonyi
utcában a 100 éve született Várkonyi Zoltán
színész, rendező színigazgató, tanár és rek-
tor emlékére, akinek nyaralója volt ebben az
utcában.

Május 30-án adták át a Dunakorzó 18. épü-
letében kiállított új rendelőket a védőnői
szolgálat és az iskolafogászat számára. 

Ebben a tanévben ünnepeltre fennállásának
30. évfordulóját a Szivárvány Tagóvoda. 

A Fő tér közepén ismét felállították a régi
hagyományok emlékére a kutat, melyet egy
az egyben a régi, századfordulós kút mintá-
jára restauráltak.

Május 31-én avatták fel a Dumtsa utca
végén a Tapintható Láthatatlan elnevezésű

domborművet a Rotary Club Szentendre jó-
voltából. A vaktérkép Páljános Ervin szob-
rászművész alkotása. 

Június 1-jén üzembe helyezték az Apor híd-
nál elkészült csapadékvíz-átemelőt, mely-
nek segítségével a csapadékvíz közvetlenül
visszakerül a patakba.

A pedagógus napi ünnepségen adták át a
Városi Pedagógiai Díjat Andor Györgynek,
a Szentendrei Ferences Gimnázium taná-
rának.

Június 9-én rendezték meg második alka-
lommal a TDM Kft. koordinálásával a Szent-

endrei Szomszédünnepet, melyen mintegy
400 érdeklődő vett részt. 

A június 14-i testületi ülésen dr. Gerendás
Gábort választották meg aljegyzőnek, aki új
megbízatás amellett ellátja korábbi felada-
tát is, a Közigazgatási és Népjóléti Iroda ve-
zetését.

Június 23-án délutántól éjfélig tartott a
Szentendrei Múzeumok és Galériák Éjsza-
kája programsorozat, egy héttel később a
fővárosi rendezvényhez képest. Az érdeklő-
dőket 33 helyszínen 55 rendezvény várta. 

Június 25-én rendezték meg a szentendrei
dalmátok a hagyományos Szent Iván napi
ünnepséget, mely az éjféli tűzugrással feje-
ződött be a Daru piacon.

A Szentendrei Teátrum és Nyár programso-
rozat június 29-én kezdődött a Szentendre

Néptáncegyüttes előadásával, és augusz-
tus 26-án fejeződött be a 7. Szentendre
éjjel-nappal nyitva fesztivállal.

Novák Gábor, a Művész étterem vezetőjé-
nek ötlete nyomán, az önkormányzat és a
TDM Kft. támogatásával a nyári időszak
alatt péntek-szombat esténként kulináris-
kulturális korzót szerveztek a felújított
Dumtsa utcában, az érdeklődőknek sokrétű
programot kínálva. 

A Welldance Sporttánc Egyesület junior for-
mációja a World Dance Masters 2012 világ-
bajnokságon – melyen több mint 4000
táncos vett részt – ezüstérmet szerzett, a 12
éves Farkas Nóra pedig egyéniben világ-
bajnok lett. 

Június 23-án adták át a Turisztikai Közpon-
tot (Dumtsa utca) és az infokommunikációs
rendszert, mely az okostelefonokkal rendel-
kezőknek ad hasznos információkat. 

Június 29-én Deim Pál Kossuth-díjas festő-
művészt, városunk díszpolgárát 80. szüle-
tésnapja alkalmából köszöntötték a Vajda
Lajos Stúdió művészei a Korona Étterem-
ben. 

Június 29-án adták át a 80 millió Ft-ból meg-
szépült Fő tér 12. számú épületet a „Szent-

endre 1000év+” program fejlesztéseinek
utolsó állomásaként. Az egykori Dimcsics-
ház a városunkba látogató hivatalos vendé-
gek elszállásolását teszi lehetővé magas
színvonalon.

Július 16-án a Swietelsky-Kötiviép’B kon-
zorciummal kötött szerződést az önkor-

mányzat a belvárosi árvízvédelmi védmű
megerősítésére és átalakítására. A közbe-
szerzési eljáráson nyertes cég ajánlata 759
690 252 Ft + áfa volt, melyet teljes egészé-
ben pályázati forrásból finanszíroznak. 

Július 21. és 28. között 45-en képviselték
hazánkat és városunkat az European Pe-
oples’ Fesztiválon a dán Frederikssundban,
a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete szervezésében. Fotó: 16/7

Augusztus 1-jétől Nincsevics Klárát nevez-
ték ki a Pest Megyei Könyvtár igazgatójának
ötéves időtartamra. 

2012. augusztus 1-jétől a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium igazgatójá-
nak Molnárné Reskovits Zsuzsannát ne-
vezték ki ötéves időtartamra. A korábbi
igazgatónak, Hajdu Gábornak 23 éves igaz-
gatói munkájának elismeréseként a képvi-
selő-testület címzetes igazgatói címet
adományozott. 

Orkánerejű szél tombolt országszerte, de ki-
emelt területnek számított a főváros és Pest
megye. A hatalmas esőzéssel párosult vihar
komoly károkat okozott az utakon és az in-
gatlanokban, több körzetben áramkimara-
dások voltak. A szentendrei tűzoltók 200
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hívást kaptak az este folyamán, a kár váro-
sunkban meghaladta a 100 millió Ft-ot. 

Az augusztus 20-i ünnepség keretében
adták át a városi kitüntető díjakat. 2012-ben
Szentendre város díszpolgára Asszonyi
Tamás szobrászművész lett. Pro Urbe díjat
kapott Kocsis Imre festőművész, Pistyur
Imre képzőművész és Vukovits Koszta, a
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

Nemzeti ünnepünk alkalmából országos ki-
tüntetéseket vehettek át: • Szinnyei József-
díjban részesült Biczák Péter, a Pest
Megyei Könyvtár 2011 decemberében
nyugdíjba vonult igazgatója • Wlassits
Gyula-díjban részesült Aknay Jánosné köz-

művelődési szakember, a Szentendrei Kul-
turális Kft. munkatársa • Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést kapott Vértesaljai
László jezsuita szerzetes, aki 1983/84-ben
volt Szentendrén káplán • Trefort Ágoston-
díjban részesült Schinkovits Lajosné, a pol-
gármesteri hivatal közoktatási referense. 

Augusztus 25-én negyedik alkalommal 
rendezte meg a Kistérségi Társulás a Pilisi
Tekerő kerékpáros kalandtúrát 420 résztve-
vővel. 

Szeptember 6-án a P’Art Moziban mutatták
be a Kossuth Kiadó gondozásában megje-
lent Szépséges Szentendre című kötetet,
melynek szerzője és szerkesztője Rappai
Zsuzsa, tipográfusa Kemény Zoltán volt, a
városfotókat Paraszkay György készítette. 

Szeptember elején elkezdődött a belvárosi
védmű építése, mely a tervek szerint 2013
szeptemberére készül el.

Szeptember 7-én lángra kapott a Skanzen
melletti bozótos 6-7 hektárnyi területen.

Szeptember 9-én nyílt meg Deim Pál Kos-
sut-díjas festőművész rendhagyó életmű-ki-

állítása 80. születésnapja alkalmából az ál-
tala megálmodott MűvészetMalomban. 

A képviselő-testület október 18-i hatállyal
megszüntette Kolti Helga, a Szentendrei
Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető-
nek szerződését. Új ügyvezetőnek Kálnoki-
Gyöngyössy Mártont, a Pest Megyei
Múzeumok igazgatóját nevezték ki.

Hivatalba lépett a Vizesnyolcas Uszoda és
Szabadidőközpont új vezetője, Balogh Zol-
tán, aki korábban az esztergomi élmény-
fürdő vezetője volt. 

Októbertől a korábbi helyettes vezető, Haj-
nal Szilvia lett a Város Óvodai Intézményé-
nek vezetője. 

Október 5-7. között rendezték meg a Művé-
szetMalomban Testvérmúzsák címmel a
Magyar Művészeti Egyetemek Fesztiválját.

20 éves fennállása alatt a 8. bajnoki címét
szerezte meg a Szentendrei Sleepwalkers
baseball csapat. 

Október közepén új irodába, a Dumtsa utcai
Turisztikai Központba költözött a Szen-
tendre és Vidéke szerkesztősége. A lap új
felelős szerkesztője Kempf Károly Ignác lett,
és novembertől a lap új formátumban és ar-
culattal, ingyenesen jelent meg.

Szentendre építész, Ásztai Bálint (Kovács
Csaba építésszel közösen) nyerte meg az
Év háza 2012 díjat. 

A november 3-án megrendezett 40. Wado-
kai Karate Európa-bajnokságon a szen-
tendrei Piramis SE versenyzői 3 arany-, 1
ezüst- és 4 bronzérmet szereztek. 

Budai Otíliát választotta meg a képviselő-
testület városunk gazdasági alpolgármeste-
révé.

December 1-jétől átalakult a helyi buszköz-
lekedés. A helyi járatok döntő többségét a
Homm Kft., míg a Volánbusz Rt. a helyközi
járatokat és néhány helyi járatot lát el to-
vábbra is.

Az október 23-i városi ünnepségen adták a
városi kitüntető díjakat. A Szentendre 1956
Emlékérem kitüntetést Tetlák Pál, Szen-
tendre Város Szolgálatáért Díjat Radányi
Mgdolna, Szentendre Város Közművelődési
Díját Németh Erika, Szentendre Város Köz-

egészségügyi Díját dr. Tamás Györgyi,
Szentendre Város Testnevelési és Sport
Díját Nagy Dezső, Szentendre Város Tisz-
tes Iparosa Díjat Tiba Attiláné, a Szentendre
Város Közbiztonságáért Díjat Jámbor Fe-
renc, Szentendre Város Civil Szervezete
Díjat a Szentendre Gyökerei Baráti Társa-
ság elnöke, Boda Anikó vehette át. A Jó ta-
nuló – jó sportoló díjat Gyarmati Kata,
Margaritisz Lili Orsolya és Rápolti Levente
kapták.

Az új Ügyfélszolgálati iroda a Dunakorzó 18.
épület I. emeletén kezdte meg működését.

Október 18-án Lázár János államtitkár járt
városunkban: a Városházán dr. Dietz Fe-
renc polgármesterrel tárgyalt városunk ter-
veiről, és megtekintette a Művészet-
Malomban rendezett Boromisza Tibor em-
lékkiállítást. 

Október 20-án szentelték fel a szerb teme-
tőben Dumtsa Jenő, városunk első polgár-
mesterének sírját, mely közadakozásból -
Pistyur Imre és Margaritovits Iván szerve-
zésében - kapott méltó külsőt. 

Szentendre, Tápiószele, Zebegény és Ve-
rőce polgármestere, valamint a Ferenczy
Múzeum igazgatója írták alá azt a megálla-
podást, amely rögzíti, hogy a zebegényi
Szőnyi István Emlékmúzeum, a verőcei
Gorka Kerámia Kiállítás és a tápiószelei
Blaskovich Múzeum a Ferenczy Múzeum
társult intézményévé válik.

Az adventi időszakban igényes programok,
jótékonysági rendezvények, helyi termelők,
képző- és iparművészek kínálata teremtett
ünnepi hangulatot városunkban. 

A szentendrei
születésű So-
mogyi Péter 
neurobiológus
kapta a Sem-
melweis Buda-
pest Awardot,
melyet idén
h a r m a d s z o r
adtak át a legki-
válóbb tudósok-
nak. 

A Szentendre Táncegyüttes bejutott a Duna
TV-ben sugárzott Fölszállott a páva! című
tehetségkutató verseny középdöntőjébe. 

Fennállásának 60 évfordulóját ünnepelte a
Pest Megyei Könyvtár.

A Vasvári Óvoda 35. születésnapját ünne-
pelte idén.

Mezei Futó EB-t rendeztek december 9-én
a Skanzenben. A verseny egyedülállónak és
rendhagyónak mondható, mert eddig még
nem volt arra példa, hogy szabadtéri mú-
zeum biztosítson helyszínt ilyen sportver-
senynek.
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Köszönjük „Angyalmamák”!
A karácsony közeledtével sokan döntöttek úgy, segítenek, hogy
a nehéz sorsú szentendrei gyermekeknek is boldog legyen a sze-
retet ünnepe. 

Az „Angyalmama” karácsonyi ünnepség december 18-án került
megrendezésre a Városháza dísztermében. Az est folyamán
Schwartz Dávid, valamint a Szent András Általános Iskola 6.C
osztálya kedveskedett a gyerekeknek ünnepi műsorral. A gyere-
keket Dóczi Eszter tanárnő készítette fel. Immár hetedik alka-
lommal vettek részt a rendezvényen a Szent András Általános
Iskolából segítő angyalkák, akik az ajándékok átadásánál se-
gédkeztek.

Szeretnék köszönetet mondani a gyermekek megsegítéséért 
az alábbi személyeknek, szervezeteknek: Bencsátné Szigetvári
Renáta, Cerkabella Könyvkiadó, Czveiber Ferencné, Csaba
Pálné, Csige Eszter, Dicső Zoltán, dr. Molnár Ildikó, dr. Morlin
Eszter, dr. Pázmány Annamária, dr. Szilágyi Enikő, dr. Török Ba-
lázs, dr. Weszner Judit, dr. Weszner Veronika, Fehér Júlia, Ferge
Lajos, Gondozási Központ, Hajdu Gábor, Iskola Egészségügyi
Szolgálat, Jakab Tímea, Jelinek Mária, Kardos Adrienn, Kovács
András, Kovácsné Czveiber Margit, Kun Csaba, Lóczy Mária,
Misek Lászlóné, Surányi Andrea, Szamos László, Szentendrei
Baba-Mama Klub, Ténai Kinga, Tolonics Gyula és felesége, Wa-
silewski Maciej, Zakar Ágnes, Zeglin Adrien.
Továbbá külön köszönöm a Polgármesteri Hivatal azon dolgozó-
inak, akik részt vettek a szervezésben és lebonyolításban.

Köszönettel:
dr. Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc polgármester felesége

Megújul 
a Szentendrei 
Művésztelep
Szentendre ismét jelentős értékkel
gyarapodott. Állami támogatással,
mintegy 100 millió forintból, fölújítot-
ták a régi Szentendrei Művésztelep öt
Műteremlakását. L. Simon László kul-
túráért felelős államtitkár kiemelte:
még az idén az összes többit is fel-
újítják és téliesítik, rendezik a környe-
zetet, a kertet, így a Művésztelep
méltó lesz Szentendréhez. Dr. Dietz
Ferenc városunk polgármestere meg-
köszönve a felújítást, azt kérte, hogy
a városban élő művészeink élvezze-
nek elsőbbséget a műtermek odaíté-
lésekor és egyúttal javaslatot tett arra,
hogy Szentendre, a Kulturális állam-
titkárság és a Szentendrére költöző
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. kössön írásban együtt-
működési megállapodást. L. Simon
László válaszában azt mondta, ter-
mészetes, hogy a helyi művészek 
elsőbbséget fognak élvezni, az
együttműködési megállapodásra
pedig nyitott az államtitkárság.

A bal oldali képen dr. Dietz Ferenc polgármester,
a jobb oldalin L.Simon László államtitkár



VÁROS XXVII. évfolyam, 1. szám10

Szentendre Város, Leányfalu, Tahitótfalu,
Pócsmegyer és Szigetmonostor Község
Önkormányzata Dunakanyari Csatorná-
zási Társulás néven önkormányzati társu-
lást alapítottak, mely 2010. szeptember
9-én bejegyzésre került. Az öt település
nevében, Szentendre Város Önkormány-
zata, mint az akkori gesztor település által
benyújtott KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061
azonosítási számú, „Szentendrei szenny-
víz-agglomerációhoz tartozó települések
csatornahálózatának bővítése” tárgyú pá-
lyázat, 2011. február 10-én befogadásra
került. 2011. április hónaptól a DCST Tár-
sulási Tanácsának döntése alapján, Pócs-
megyer Község Önkormányzata vette át a
gesztor település szerepét. 2011. október
5-én a pályázat pozitív döntésben része-
sült, a Támogatási Szerződést 2011. de cem-
ber 19-én írták alá, mely alapján az
előkészítés és a megvalósítási munkák
nettó összköltsége 3 536 204 000 Ft,
ebből az elszámolható nettó összköltség 
3 471 264 000 Ft, azaz az uniós támoga-
tás mértéke 84,636226%. A Társulás
Önerő Alap kérelmet is benyújtott, az
egyeztetések eredményeképpen 482 889
840 Ft vissza nem térítendő és 27 381 655
Ft (kb. 5%) visszatérítendő támogatás
igénylésére került sor.
A projekt előkészítési munkái 2009. évben
kezdődtek. Az előkészület költségeit az
érintett települések biztosították, az általuk
érintett ingatlanok számának arányában.

A közbeszerzési szakértői feladatokkal
2010. július hónapban a VANIN Kft.-t bíz-
ták meg a szükséges közbeszerzési eljá-
rások lebonyolítására, valamint a
dokumentációk elkészítésére. A közbe-
szerző cég bevonásával a projektmenedzs-
ment a FIDIC mérnök, valamint a PR köz-
beszerzési dokumentumok előkészítése
megkezdődött, a jogi szakértő kiválasz-
tásra került.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési
dokumentáció a Közreműködő Szervezet
részére 2012. decemberben került benyúj-
tásra. A mérnök kiválasztására irányuló el-
járás megindult, tervezett szerződéskötés:
2013. január vége. A nyilvánosságért fele-
lős cég kiválasztása az idei év elején ese-
dékes, a kivitelező kiválasztására ezzel
párhuzamosan kerül sor. Az építkezés a
közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt
várhatóan csak 2014-ben kezdődik.

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a Dunakanyari
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat, va-
lamint az OTP Bank elkészítette a hátralé-
kos fizetők listáját. Sajnálattal állapítottuk
meg, hogy mind az LTP-be fizetőknél,
mind az egyéb módon fizető érdekelteknél
nagy összegű, több hónapos elmaradások
mutatkoznak.
Felhívnánk szíves figyelmüket, hogy
amennyiben a Társulat felszólítása elle-
nére sem történik meg a hátralék rende-

zése, úgy az önkormányzat adók módjára
behajtja az elmaradt követelést.
A rendszeres havi fizetés nagyon fontos,
főleg az LTP tulajdonosok esetében, mivel
az állami támogatás csak abban az eset-
ben jár a befizetett betétek után, ha a havi
rendszeres fizetés biztosított.
Ezúton szeretnénk megköszönni azon
érintettek hozzáállását, akik ez idáig is ele-
get tettek kötelezettségüknek. A projekt si-
kere mindannyiunk közös célja, melyhez
elengedhetetlen az Önök együttműködése.
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálko-
dási Társulat OTP Lakástakarékpénztár
szerződéssel rendelkező tagjai a befizetés-
hez szükséges csekkeket az OTP-től előre-
láthatólag 2013. január közepén kapják
meg. Csekket csak azok kapnak, akik a
szerződés aláírásakor ezt a befizetési módot
választották. Fizetési mód módosítást a
szerződő bármelyik OTP fiókban kérhet.
Amennyiben bárkinek kérdése merül fel
befizetett/elmaradt hozzájárulása kap-
csán, úgy kérem, szíveskedjenek a társu-
latot keresni az alábbi elérhetőségek
egyikén:
• Név: Dunakanyari Csatornamű Vízgaz-
dálkodási Társulat 
• Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagyduna-
sétány (Alsógödi Révház) 
• Ügyintéző: Rózsa Ferencné 06-20-549-
5966 
• Ügyfélfogadás: szerda: 14-18 óráig 
• E-mail: sztarsulat@gmail.com 

Összefoglaló a kistérségi csatornázásról

A sószoba egészségügyi hatásai
A só egészségügyi hatásaival kapcsolatban csak kevesen tud-
ják, hogy a kémiailag nem kezelt kristálysónak rengeteg pozitív
élettani hatása van. Már az ókori görögök és rómaiak is használ-
ták gyógyításra a sót. Az sem véletlen, hogy régebben a tehetős
famíliák a sós levegőjű tengerpart mellé küldték lábadozni a be-
tegségből felépülni képtelen családtagokat. 
Ma már mesterséges formában is modellezhető a korábban csak
a kiváltságosok számára elérhető, természetes közeg. Fontos is,
hogy egyre több ember hozzáférhessen ehhez a gyógymódhoz,
hiszen ma már ijesztően sokan szenvednek az asztmától, ahogy
az allergia is népbetegséggé vált. A sószoba rendszeres hasz-
nálatával mindkét esetben szinte 100%-os gyógyulás is elkép-
zelhető - mellékhatások nélkül. 
Mire jó a sószoba, és kinek ajánlott?
A sóterápia szinte mindenkinek ajánlott, hiszen amellett, hogy
rendkívül kedvező hatással van a légúti megbetegedésekre,
egészséges embereknek is használ, hatására az állóképesség
és a teherbíró képesség fokozódik.
A különleges eljárás a leglátványosabb javulást az allergiától vagy
asztmától szenvedő betegeknél produkálja, de rengeteget segít
a krupp, a szénanátha, a légcsőhurut, az arcüreggyulladás, az
orrmelléküreg-gyulladás, a fül- és hangszálgyulladás, a hörghu-
rut és egyéb gyulladásos légúti betegségek kezelésében is.
Ráadásul – a gyógyszerekkel ellentétben – még mellékhatások
sincsenek, és egészen pici, akár féléves babák is használhat-
ják. Nem véletlen, hogy egyre gyakrabban építenek sófalat az
óvodákban: nagyon sok az asztmás és allergiás kisgyermek. A

sószoba rendszeres használata enyhíti a koncentrációs és al-
vászavarokat, melyek egyenes következményei a stresszes élet-
vitelnek. A só antibakteriális hatásának köszönhetően a
problémás bőrbetegségek tüneteinek kezelésében is segít, de
vízmegkötő hatása a hajat és a bőrt is hidratálja.

Szentendrei Jótékonysági Bál: február 9.

Jegyezze föl a naptárjába, hogy február  9-ére ne csináljon
más programot! Február első szombatján, a városunk nemes
hagyományainak megfelelően, immáron a negyedik Szen-
tendrei Jótékonysági Bálra kerül sor a MűvészetMalom impo-
záns épületében.
A bál célja ezúttal a Hold utcai óvodában egy sószoba kialakí-
tása, melyet minden szentendrei óvodás és kisiskolás térítés-
mentesen használhat. Az ingyenes foglalkozások során a
gyermekek játszva gyógyulhatnak, és megelőzhetik a légúti
betegségek kialakulását.

További részletek: www.szentendreihirek.hu

Ünnepi közétkeztetés a rászoruló gyermekeknek

Dr. Dietz Ferenc polgármester kezdeményezésére karácsony és
újév között a VSZ Zrt. étkeztette a város szociálisan rászoruló
gyermekeit. A szentendrei iskolákkal egyeztetve mérték fel a VSz
Zrt. munkatársai, hogy mely családok gyermekeinek van szük-
sége a segítségre, a mindennapi meleg ételre. 
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Mindazok számára, akik a fenti ingyenes
előadásokon túl további ismeretekre vágy-
nak és oklevelet akarnak szerezni, azoknak
erre is lehetőséget biztosít a Zsigmond Ki-
rály Főiskola a Szentendrei Szeniorok Is-
kolájában.

Frissítse fel tudását, kövesse a kor válto-
zásait, iratkozzon be rendkívül kedvező
áron a Szentendrei Szeniorok Iskolájának
tanfolyamaira!
Minden 50 év feletti jelentkezőt szívesen
várunk!

Európai művelődéstörténet – 
művészettörténet
A 21. század elejére a világ alaposan átren-
deződött. A civilizációk versenyében a nyugati
kultúra sajnos háttérbe szorulni látszik. Ennek
fényében különösen fontos megfigyelni és kie-
melni a nyugati civilizáció, több ezer éves alap-
vető elveit és értékeit – a társadalom
legkülönbözőbb területein. A tanfolyam a meg-
őrzendő értékeket elsősorban a filozófia, a val-
lás, a művészet, az oktatás, illetve a gazdasági
és politikai fejlődés területein emeli ki – azaz,
amennyire ez 20 órában lehetséges, paletta-
szerű teljességre törekszik – megmutatván a
többi civilizáció és a nyugati alapvető értékei-
nek hasonlóságait és sokkal számosabb kü-
lönbségeit.
Előadó: A tanfolyam tanára a Szentendrén élő
Dr. Jászberényi József művelődéstörténész,
aki a Zsigmond Király Főiskola Kommunikáció-
és Művelődéstudományi Intézetének vezetője,
s a nyugdíjasok szentendrei oktatásának meg-
álmodója. 
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje:  15,00-16,30-ig 2013. 02. 25, 03. 04, 03.
11, 03. 18, 03. 25, 04. 08, 04. 15, 04, 22, 04.
29, 05. 06.
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis
házasságkötő terme (2000 Szentendre, Vá-
rosház tér 3. fszt.) 

Az előadóterem akadálymentesen megköze-
líthető!
Díja: 9.900 Ft/fő (ez már tartalmazza az ÁFÁ-t
is), amelyet a Polgármesteri titkárságon Pető
Katalinnál (tel: 26/503-347) hivatali időben
lehet befizetni. A befizetésről a hallgatók egy
igazoló szelvényt kapnak, amelyet az első
órán kell bemutatni a tanfolyamot tartó tanár-
nak. A tanfolyamot látogatók az előadássoro-
zat végén oklevelet kapnak. 

Környezetvédelem - környezet-
egészségügy
A tanfolyam során áttekintjük a környezetvéde-
lem és környezet-egészségügy különféle fogal-
mait és annak legfontosabb területeit.
Hosszabban beszélünk a globális felmelege-
désről, okairól és hatásairól, a külföldi és ma-
gyar környezetvédelmi szervezetekről és azok
munkáiról, a hulladékgazdálkodásról, a vízvé-
delemről, illetve a környezetvédelemről a min-
dennapokban. Utóbbi kapcsán kitérünk az
egészséges táplálkozás (pl. adalékanyagok
szerepe), a tisztítószerek, illetve az elektro-
technikai eszközök környezetbarát használatá-
nak kérdéseire is. Szándékaink szerint a
tanfolyam nemcsak előadás, hanem beszélge-
tős, probléma-elemzős közös munka is volna,
amelynek során egy-egy kérdésre együtt is ke-
ressük a lehetséges válaszokat, hiszen a kör-
nyezetvédelem mindannyiunk ügye és feladata.
Előadó: A tanfolyam tanára a Szentendrén élő
Varga Éva, aki a Szent István Egyetemen és
a Debreceni Egyetemen szerzett diplomákat,
fő szakmája környezetmérnök és mérnök-
tanár, aki pályája során dolgozott önkormány-
zati-hatósági és vállalkozási szférában
egyaránt, így gyakorlati oldalról jól ismeri a
magyar környezetvédelem és környezet-
egészségügy legfontosabb szakterületeit.
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: 17,00-18,30-ig 2013. 02. 25, 03. 04, 03.
11, 03. 18, 03. 25, 04. 08, 04. 15, 04, 22, 04.
29, 05. 06.

Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis
házasságkötő terme (2000 Szentendre, Vá-
rosház tér 3. fszt.) Az előadóterem akadály-
mentesen megközelíthető!
Díja: 9.900 Ft/fő (ez már tartalmazza az ÁFÁ-t
is), amelyet a Polgármesteri titkárságon Pető
Katalinnál  (tel: 26/503-347) hivatali időben
lehet befizetni. A befizetésről a hallgatók egy
igazoló szelvényt kapnak, amelyet az első
órán kell bemutatni a tanfolyamot tartó 
tanárnak. 

Angol nyelvű beszélgetés kezdőknek
Ma már az angol nyelv ismeretére mindenhol
szükség van. Nemcsak a számítástechnika te-
rületén, hanem akár vásárláskor, tévénézés-
kor vagy utazásaink során is. 
Előadó: A Zsigmond Király Főiskola nyelvta-
nára által tartandó kurzuson a teljesen kezdők
ismerkedhetnek meg beszélgetős formában
az angol nyelv alapjaival, s ha a csoport tagja-
inak kedve lesz, a képzés emeltebb szinteken
tovább folytatódhat.
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje:  15,00-16,30-ig 2013. 02. 26, 03. 05, 03.
12, 03. 19, 03. 26, 04. 09, 04. 16, 04, 23, 04.
30, 05. 07.
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis
házasságkötő terme (2000 Szentendre, Vá-
rosház tér 3. fszt.)   Az előadóterem akadály-
mentesen megközelíthető!
Díja: 9.900 Ft/fő (ez már tartalmazza az ÁFÁ-t
is), amelyet a Polgármesteri titkárságon Pető
Katalinnál (tel: 26/503-347) hivatali időben
lehet befizetni. A befizetésről a hallgatók egy
igazoló szelvényt kapnak, amelyet az első
órán kell bemutatni a tanfolyamot tartó tanár-
nak. 

Vallástörténet
Egyre változó és változatosabb világunkban
egyre fontosabb, hogy ismerjük a más kultúrák
alapértékeit. Ezekben a kulcsszerep a vallás-
nak jut, hiszen ez a társadalmi alrendszer min-
den kultúrában elsődleges. A tanfolyam
végigtekinti a nagy világvallások kialakulását
és legfontosabb elveit – a vallástörténész sze-
mével, a legújabb szakirodalom felhasználá-
sával.
Előadó: A kurzust Dr. S. Szabó Péter pro-
fesszor, a Vallástudományi Szemle szakfolyó-
irat főszerkesztője, a Zsigmond Király Főiskola
Kommunikáció- és Művelődéstudományi Inté-
zetének tanára tartja.
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: 17,00-18,30-ig 2013. 02. 26, 03. 05, 03.
12, 03. 19, 03. 26, 04. 09, 04. 16, 04. 23, 04.
30, 05. 07.
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis
házasságkötő terme (2000 Szentendre, Vá-
rosház tér 3. fszt.)   Az előadóterem akadály-
mentesen megközelíthető!
Díja: 9.900 Ft/fő (ez már tartalmazza az ÁFÁ-t
is), amelyet a Polgármesteri titkárságon Pető
Katalinnál (tel: 26/503-347) hivatali időben
lehet befizetni. A befizetésről a hallgatók egy
igazoló szelvényt kapnak, amelyet az első
órán kell bemutatni a tanfolyamot tartó tanár-
nak. A tanfolyamot látogatók az előadássoro-
zat végén oklevelet kapnak.

Kérdéseiket várja: Pető Katalin 26/503-347
Szentendrei Város Önkormányzata

KEDVES SZENIOR!
Szentendre város önkormányzatának
nagyon fontos, hogy a szentendrei
idős emberek minél aktívabb, tevéke-
nyebb életet élhessenek. Ennek érde-
kében fogott össze a Zsigmond Király
Főiskolával, és hozta létre a Szentend-
rei Szeniorok Iskoláját. A következő
programok a város áldozatvállalásával
a szentendrei nyugdíjasok számára in-
gyenesek. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Zsig-
mond Király Főiskola és a Szentend-
rei Önkormányzat által közösen
rendezendő Szeniorok Szentendrei
Akadémiája elnevezésű programsoro-
zatra.

2013. január 23. szerda, 15:00 óra
Máshogy internetezem, máshogy tanu-
lok, másképp gondolkodom –
gondolatok a generációkról
(Dr. Jászberényi József, ZSKF KMI)

2013. február 20. szerda, 15:00 óra
Tanulás időskorban
(Dr. Bajusz Klára, Pécsi Egyetem Fel-
nőttképzési Kar)

2013. március 20. szerda, 15: 00 óra
Illatszerek, tisztítószerek a mindenna-
pokban
(Varga Éva környezetmérnök)

2013. április 3. szerda, 15:00 óra 
Pszichológiai és pszichiátriai problémák
időskorban
(Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírő Gyula
kórház, osztályvezető főorvos)

2013. május 8. szerda, 15:00 óra
Konfliktuskezelés időskorban
(Dr. Boga Bálint főorvos)

Helyszín: a Városháza Díszterme
(2000 Szentendre Városház tér 3.)

Az előadások időtartama 1 óra, a rész-
vétel ingyenes. 
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Kiállítások

Január 14. hétfő 18.00
Sepsiszentgyörgy, Lábas Ház
BARCSAY MESTER ÉS TANÍT-
VÁNYAI
Válogatás Barcsay Jenő, Balogh
László, Deim Pál, és Konok
Tamás munkáiból

Január 15-ig 
Szentendrei Régi Művésztelepi
Galéria, Bogdányi u. 54. 
ÁMOS IMRE 
ÉS A XX. SZÁZAD 
Kortárs összművészeti kiállítás  

Január 31-ig 
Polgármesteri Galéria  
Városház tér 3.  
DEIM BALÁZS 
FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
Megtekinthető a Polgármesteri Hi-
vatal nyitva tartási idejében  

Január 27-ig 
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.  
JEL-TRANZIT 

Bartl József Munkácsy-díjas 
festőművész kiállítása   

Február 3-ig
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32. 
BOROMISZA TIBOR 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

Február 10-ig
Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5. 
ÚTRAVALÓ 
Gy. Molnár István grafikái a 60-as
évekből. Megtekinthető hétfő,
kedd kivételével 14-től 18-ig  

Január 13. vasárnap 16.00
Régi Művésztelepi Galéria 
Bogdányi u. 51.
BESZÉLGETÉS ÉS ZENE 
A KIÁLLÍTÁSBAN
Az Ámos Imre és a XX. század -
kortárs összművészeti kiállítás kí-
sérőprogramja
Meghívott beszélgetőtársak: Dés
László zeneszerző, zenész,
Konok Tamás festőművész, Parti
Nagy Lajos író, Üveges Krisztina
művészettörténész
Házigazda: Galambos Ádám
evangélikus teológus, a kiállítás
kurátora
A belépés ingyenes

A kiállítás megtekinthető január
20-ig, minden nap 10-től 17-ig
Kiállító művészek
Irodalom: Darvasi László, Ester-
házy Péter, Juhász Ferenc, Ker-
tész Imre, Krasznahorkai László,
Lator László, Parti-Nagy Lajos,
Petőcz András, Podmaniczky Szi-
lárd, Takács Zsuzsa, Tolnai Ottó,
Závada Pál
Képzőművészet: Aknay János,
Ámos Imre, Anna Mark, Benczúr
Emese, Bohus Zoltán, Böröcz
András, Deim Pál, Ézsiás István,
Fehér László, Haász István, Ha-
raszty István, Hollán Sándor, Kal-
már János, Konok Tamás,
Kovács-Gombos Gábor, Lugossy
Mária, Matzon Ákos, Megyik
János, Nádler István, Pauer Gyula,
Szüts Miklós, Tölg-Molnár Zoltán,
Váli Dezső, Vojnich Erzsébet
Zene: Dés László, Fassang
László, Vukán György, Szent
Efrém Férfikar

Január 14. hétfő 17.00
Barcsay Gyűjtemény
Dumtsa Jenő u. 10. 
A 2012-BEN BARCSAY-DÍJJAL
KITÜNTETETT MŰVÉSZEK 
KIÁLLÍTÁSA

Előadás

Január 11. péntek 18.00
Petőfi Kulturális és Hagyomá-
nyőrző Egyesület
Stéger köz
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A SÁRKÁ-
NYOS LOVAGOK
Kiss Mao-Tun István vetítettképes
előadása

Január 18. péntek 18.00
Petőfi Kulturális és Hagyomá-
nyőrző Egyesület
Stéger köz
AKIKET KŐRÖSI CSOMA SÁN-
DOR KERESETT – UJGUROK A
TARIM MEDENCE NYUGATI
VÉGVÁRÁBAN - KASGAR 
Dr. Máthé Lajos életmód- és ha-
gyománykutató előadása

Január 22. kedd 19.00
Malom Café – MűvészetMalom 
Bogdányi ú. 32.
MALOM ESTEK A MALOM 
CAFÉBAN 
Keserü Ilona festőművésszel be-
szélget Aknai Katalin művészettör-
ténész a 60-as évek festészetéről.
A beszélgetés Gy. Molnár István
Útravaló (Szentendrei Képtár) és
Bartl József Jel-Tranzit (Művé-
szetMalom) kiállításához kapcso-
lódik. A belépés díjtalan.

Január 25. péntek 18 óra
Petőfi Kulturális és Hagyomá-
nyőrző Egyesület

Stéger köz
EURÁZSIAI TÖRTÉNELMI
LOVAS ÚT – LÓHÁTON KA-
ZAHSZTÁNBA
Dr. Bence István az Eurázsiai
Összefogás Alapítvány elnökének
vetítettképes előadása

Január 24. csütörtök 18 óra
Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár, Szántó 
Piroska-terem
NÉMETORSZÁGI 
BARANGOLÁSOK
Dr. Sipos József vetítettképes 
előadása várakról, templomokról,
múzeumokról

Gyerekeknek

Január 19. szombat 16.00
PMK színháztere, Pátriárka u.7.
LE CARNAVAL
Farsangi mulatságra hívja a csalá-
dokat a népszerű BonBon Matiné
3-99 éves korig! Szeretettel vár
Karnevál Hercege, Lukácsházi
Győző, aki a gyönyörű korhű ru-
hákba öltözött Company Canario
Historikus Táncegyüttes közremű-
ködésével végig röpít bennünket
Mátyás király reneszánsz udvará-
tól, Bethlen Gábor erdélyi fejede-
lem, majd a Napkirály fényűző
barokk mulatságain át a romanti-
kus Bécs karneváli forgatagáig.
Mindenki öltse fel legszebb jelme-
zét, de legalább húzzon álarcot,
mert az utazó Herceg minden kor-
ban választ egy ifjú karneváli her-
cegi párt! A műsor után össztánc
és fergeteges mulatság az előtér-
ben, ahol az egész család együtt 
farsangozhat!
Belépőjegy elővételben: 1100 Ft,
PMK porta. Online foglalás:
www.jegymester.hu. A helyszínen
az előadás előtt: 1300 Ft
Csoportos jegyek 15 főtől rendel-
hetők Morvai Zsuzsánál
(0630/237-9942, morvai.zsu-
zsa@gmail.com) 1000 Ft/fő, 1 kí-
sérő ingyenes. 
Következő családi előadás már-
cius 2-án, szombaton 16 órakor a
PMK színháztermében: BonBon
Matiné Társulat: Koldus és királyfi.
Zenés árnyjáték

Január 20. vasárnap 
10.00-12.00
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
MALOMMESEMATINÉ
Kortárs mese- és alkotássorozat
4-8 éveseknek
Bartl József Jel-Tranzit című kiállí-
tásában
A gyerekek kortárs meséken ke-
resztül ismerkednek meg a kiállí-
tások alkotásaival. A
mesehallgatást alkotó foglalkozás

egészíti ki, melyet drámapedagó-
gus és múzeumpedagógus vezet.
Belépő: 1000 Ft/gyerek, 500
Ft/felnőtt

Színház

Február 16. szombat 18.00
Pest Megyei Könyvtár színház-
terme
Pátriárka u. 7.
SZENTENDREI DUMASZÍNHÁZ
Fellép: Lorán Barnabás Trabarna
és Hadházi László
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek elővételben kaphatók
a Tourinform irodában
(Dumtsa u. 22.) és a 
www.dumaszinhazjegy.hu oldalon

Könyvbemutató

Január 12. szombat 15 óra
Pest Megyei Könyvtár
1918 ŐSZIRÓZSÁK – 
ZUHANÓ REPÜLÉS
A Magyar Kanizsai Udvari Kama-
raszínház előadása. 
Jegyek elővételben: Harmathék:
06-20-428-9221. További informá-
ció: www.honalapitvany.hu.

Mozi

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

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

Január 11. péntek
17.00 A MESSZI DÉL VADJAI
(93') (12)
18.30 (NÉPZENE-KÉPZENE SO-
ROZAT) DunaP’Art Filmklub
HAJNALBAN INDULTUNK
(1972) 
MÉG KÉR A NÉP (87’)
20.00 HISZTÉRIA (100’) (16) 

Január 12. szombat
17.00 COLOMBIANA (107') (16)
(MOZIZZ OKOSAN! SOROZAT)
DunaP’Art Filmklub
19.00 A MESSZI DÉL VADJAI
(93') (12)
20.35 HISZTÉRIA (100') (16)

Január 13. vasárnap 
17.00 FELHŐATLASZ (164') (16)
20.00 A MESSZI DÉL VADJAI
(93') (12)
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EUROWOOD FILMHÉT 2013. 
- európai sztárrendezők -

(2013. január 14-20.)

Január 14. hétfő 
18.30 VÉRVONAL (Baltasar Kor-
markur) (93’) (16)               
20.15 A BŐR, AMELYBEN ÉLEK
(Pedro Almodóvar) (120’) (16) 

Január 15. kedd 
17.00 ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN
(Woody Allen) (94’) (12)
18.30 LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE (Roman
Polanski) (79’) (16)
20.00 SZESZTOLVAJOK (Ken
Loach) (101’) (16)

.
Január 16. szerda 
18.00 AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE
(79’) (16)
19.30 SZERELMEK HÁZA (Mika
Kaurismaki) (102’) (16)

Január 17. csütörtök 
18.00 HALÁL SUGÁRÚT (Ken
Loach) (109’) (16)
20.00 TITOKZATOS TÁRSULAT
(Ferzan Ozpetek (105’) (12)

Január 18. péntek
18.30 TITOKZATOS TÁRSULAT
(Ferzan Ozpetek (105’) (12)
20.15 CSAK A SZERELEM SZÁ-
MÍT (Susanne Bier) (116’) (16)

Január 19. szombat
16.00 NANNY MCHPEE – 
A VARÁZSDADA (Kirk Jones)
(97’) (12)
18.30 MATÚZ GERGELY 
FUVOLA KONCERTJE
20.00 SZÜLETETT FELESÉG
(François Ozon) (103’) (12)

Január 20. vasárnap
16.00 NANNY MCHPEE – 
A VARÁZSDADA (Kirk Jones)
(97’) (12)
17.45 TAMARA DREWE
(Stephen Frears) (111’) (15)
18.00 VAS MIKLÓS FILMKLUB
(kisterem)
20.00 SZÜLETETT FELESÉG
(François Ozon) (103’) (12)                                                                    

Január 21. hétfő
17.00 VAD MAGYARORSZÁG
(52’) (kn)
18.00 A MESSZI DÉL VADJAI
(93') (12)
19.45 PI ÉLETE (116') (12)

Január 22. kedd
17.00 TÜSKEVÁR (99’) (kn) -
EGY P’ARTON AZ ALKOTÓKKAL
SOROZAT
18.40 ALBERT FLÓRIÁN (87’)
(kn)
20.20 PI ÉLETE (116') (12)

Január 23. szerda
17.00 VAD - MAGYARORSZÁG
(52’) (kn)
18.00 PI ÉLETE (116') (12)
20.00 A MESSZI DÉL VADJAI
(93') (12)
21.40 A TERMÉSZET IQ-JA (58’)
(kn)

Január 24. csütörtök
17.00 A TERMÉSZET IQ-JA (58’)
(kn)
18.00 ALKONYAT – HAJNALHA-
SADÁS 2. (116’) (16)
20.00 ANNA KARENINA (130')
(12)

Január 25. péntek 
17.00 VAD - MAGYARORSZÁG
(52’) (kn)
18.00 ANNA KARENINA (130')
(12)
20.15 FELHŐATLASZ (164') (16)

Január 26. szombat
17.00 MOZIZZ OKOSAN! SORO-
ZAT DunaP’Art Filmklub
PLAY, GYEREK „JÁTÉK” (118')
(16) 
19.00 ALBERT FLÓRIÁN (87’)
(kn)
20.30 ANNA KARENINA (130')
(12)

Január 27. vasárnap
17.00 ASTERIX & OBELIX: ISTEN
ÓVJA BRITANNIÁT (110’) (6)
19.00 FELHŐATLASZ (164') (16)

Január 28. hétfő
17.00 SAMSARA (99’) (12)
18.45 A MESSZI DÉL VADJAI
(93') (12)
20.20 ANNA KARENINA (130')
(12) 

Január 29. kedd
17.00 TÜSKEVÁR (99’) (kn)
18.00 VALAMIKOR RÉGEN…
Török Katalin kultúrtörténeti soro-
zata 
18.40 MARIEKE, MARIEKE (85')
(12) (LÉLEKMOZI SOROZAT) Du-
naP’art -Filmklub
20.00 ANNA KARENINA (130')
(12) 

Január 30. szerda
17.00 A TERMÉSZET IQ-JA (58’)
(kn)
18.00 SAMSARA (99’) (12)
19.45 ANNA KARENINA (130')
(12) 

Január 31. csütörtök
17.00 ASTERIX & OBELIX: ISTEN

ÓVJA BRITANNIÁT (110’) (6) 
19.00 (NYISD KI A SZEMED SO-
ROZAT) DunaP’Art Filmklub
LAZHAR TANÁR ÚR (94’) (12)  
20.40 A KIRÁLY LÁTOGATÁSA
(94') (12)

Február 1. péntek
17.00 A NYOMORULTAK (160’)
(12) 2D Hugh Jackmann, Russel
Crow, Anne Hathaway
20.00 MESTERPORTRÉK SORO-
ZAT – Vendégünk: Cseri Miklós 
20.00 A TERMÉSZET IQ -JA (58’)
(kn)

Február 2. szombat
17.00 NAPKIRÁLYNŐ (74’) (kn)
18.15 A KIRÁLY LÁTOGATÁSA
(94') (12)
20.00 PI ÉLETE (116') (12)

Február 3. vasárnap
17.00 NAPKIRÁLYNŐ (74’) (kn) 
18.15 A KIRÁLY LÁTOGATÁSA
(94') (12)
20.00 NATHALIE MÁSODIK
ÉLETE (108’) (12)

Február 4. hétfő
18.00 ALBERT FLÓRIÁN (87’)
(kn)
19.30 A KIRÁLY LÁTOGATÁSA
(94') (12)

Február 5. kedd
17.00 NAPKIRÁLYNŐ (74’) (kn) 
18.15 A KIRÁLY LÁTOGATÁSA
(94') (12)

20.00 NATHALIE MÁSODIK
ÉLETE (108’) (12)

Február 6. szerda
17.00 A TENGER TÖRVÉNYE
(88’) (12)
18.30 NEJEM, NŐM, CSAJOM
(91’) (16)   
20.00 THE ROLLING STONES:
SOME GIRLS, LIVE IN TEXAS
(100’)

Február 7-14-ig
LATIN NAPOK

Tv Szentendre

Friss hírek minden nap 
a TV Szentendrén!

Szentendre
MA címmel,

naponta friss híradóval jelentkezik
19 órától a TV Szentendre a UPC
kábelhálózatán. Ha valaki esetleg
lemaradna az első kiadásról, ezt
követően félóránként este 11 óráig
bármikor megnézheti a TV 
Szentendre napi hírösszefoglaló-
ját. Másnap délelőtt 8-12 óráig
ismét nyolc alkalommal látható az
előző napi híradó. A hírműsorok
között a hét minden napján más
és más témájú magazinnal jelent-
kezik a TV Szentendre. 
Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon, 
de csatlakozhat hozzánk 
a facebookon is!
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Sűrűsödnek a városi buszjáratok

Tisztelt Utazóközönség!

Szentendre város vezetése igyeke-
zett minden lakossági észrevételt és
panaszt összegezve javítani a helyi
buszközlekedésen. A városlakók ja-
vaslatai alapján a Képviselő-testület
jóváhagyta a 2013. január 3-án
életbe lépett, módosított menetren-
det, mely a korábbihoz és a lehető-
ségekhez képest némileg több járatot
tartalmaz, illetve módosítja egyes já-
ratok indulási időpontját, melyet a la-
kosság nagy része indítványozott. A
közeljövőben nem tervezi az Önkor-
mányzat a menetrend módosítását. 
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Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2013. január 3-tól Szentendre
város helyi közlekedése az alábbiak szerint módosul:

873 Szentendre, autóbusz-állomás – Pismány:
• az 873/1 sz. járat Szentendre, autóbusz-állomásról 5:45 he-

lyett 5:10 órakor indul,
• a 873/15 sz. járat Szentendre, autóbusz-állomásról 14:45 he-

lyett 14:25 órakor indul,
• a 873/31 sz. járat Szentendre, autóbusz-állomásról 21:15 he-

lyett 20:45 órakor indul,
• új 873/33 sz. járat indul munkanapokon Szentendre, autóbusz-

állomásról 22:10 órakor Szentendre, Ösvény utcáig,
• a 873/2 sz. járat Szentendre, Ösvény utcától 6:00 helyett 5:25

órakor indul,
• a 873/16 sz. járat Szentendre, Ösvény utcától 15:04 helyett

14:41 órakor indul,
• a 873/31 sz. járat Szentendre, Ösvény utcától 21:30 helyett

21:00 órakor indul,
• új 873/40 sz. járat indul munkanapokon Szentendre, Ösvény

utcától 22:25 órakor, Szentendre, autóbusz-állomásig.

874, 876-879 Szentendre, autóbusz-állomás – Izbég – Skan-
zen – Szentendre, autóbusz-állomás:
• új 874/33 sz. járat indul iskolai előadási napokon Szentendre,

autóbusz-állomásról 7:40 órakor, Szentendre, Püspökmajor-
lakótelepig,

• új 874/35 sz. járat indul munkanapokon Szentendre, autóbusz-
állomásról 9:15 órakor, a Püspökmajor-lakótelep érintésével
Szentendre, Sportpályáig,

• új 876/37 sz. járat indul naponta Szentendre, autóbusz-állo-
másról 22:10 órakor, mely a Püspökmajor-lakótelep, Izbég és
Skanzen érintésével Szentendre, autóbusz-állomásig közle-
kedik,

• új 874/26 sz. járat indul iskolai előadási napokon Szentendre,
Püspökmajor-lakótelepről 7:50 órakor, Szentendre, autóbusz-
állomásig,

• új 874/28 sz. járat indul munkanapokon Szentendre, Sportpá-

lyától 9:38 órakor, a Püspökmajor-lakótelep érintésével Szen-
tendre, autóbusz-állomásig,

• a 879/18 sz. járat Szentendre, autóbusz-állomásról 10:05 he-
lyett 10:35 órakor indul,

• a 879/20 sz. járat megszűnik.
Helyi menetjegy és bérlet váltása az autóbusz-állomások (Szent-
endre, Pomáz, Újpest-Városkapu) pénztáránál, illetve a Homm
Kft. autóbuszain az autóbusz vezetőjénél lehetséges. A VOLÁN-
BUSZ Zrt. által közlekedtetett néhány helyi járat csak a HELYI
bérlettel, vagy korábban az elővételi pénztárban megvásárolt,
szintén HELYI menetjeggyel vehető igénybe.
A Homm Kft. által üzemeltetett járatokon már lehetőség van elő-
vételi jegyek (10 darab) vásárlására is.

A pontos menetrendet megtalálhatják 
a www.szentendreihirek.hu  

www.volanbusz.hu és a www.homm.hu oldalakon, 
valamint figyeljék a megállókban kihelyezett 

indulási jegyzékeket.
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A 2012 évi Advent és Szilveszter Szen-
tendrén program koordinátorával, Kriz-
bainé Szabó Évával az idei rendezvény
újdonságairól, a visszajelzésekről és a
jövő évi tervekről beszélgettünk.

Hogyan értékeled az idei adventi prog-
ramsorozatot és vásárt? Miben volt
más az idei vásár a korábbiaknál, hi-
szen lapunk is úgy adott hírt róla, hogy
az idei év újdonságaként a szervezők a
helyben meglévő értékekre, hagyomá-
nyokra, a helyi képző- és iparművészek
részvételére helyezik a hangsúlyt?
Az idei program mérlegének a megvoná-
sakor hangsúlyozni kell, hogy kezdettől
komplex, fesztivál-szerű eseménysort kép-
zeltünk el, mely felvállalja a saját szerve-
zésűek mellett az ünneppel kapcsolatos
összes rendezvény időbeli egyeztetését is.
Tapasztalataink szerint ugyanis gyakran
előfordul, hogy egy-egy időszakban „sűrű-
södési pontok” alakulnak ki, míg vannak
napok, mikor szinte semmi nem történik.
Az adventi program felépítésekor tehát a
saját rendezvények megvalósítása mellett
fontosnak tartottuk a teljes eseménysor
összeállítását, a kezdő időpontok egyez-
tetését, és ez a koordinált program jelent
meg a szerintünk idén is igényes prog-
ramfüzetben. 
Az adventi rendezvénysorozatnak hang-
súlyos eleme volt a hagyományos kará-
csonyi vásár, melyet eddig a Kulturális Kft.
megbízásából egy Dumtsa Jenő utcai ma-
gánvállalkozó, Novák Gábor fogott össze.
2012-ben az egész sokadalmat Szen-
tendre kulturális és turisztikai intézményei
szervezték, amire – hála a szentendrei
TDM sikeres pályázatának – a saját tulaj-
donban maradó faházak biztosítottak le-
hetőséget. Míg korábban a bevétel nagy
részét elvitte a házak bérleti díja, idén elő-
ször azt teljes egészében a programokra
– például a MűvészetMalom Népek Kará-
csonya kiállítására, vagy az idén igen jól
sikerült Fő téri szilveszteri bulira és tűzijá-
tékra és a járulékos költségekre, pl. a fo-
lyamatos éjszakai őrzésre – fordíthattuk. 
A vásározók kiválasztásakor valóban el-
sődleges célunk volt a helyi termékek
előnyben részesítése. Kínai, dél-amerikai
kötöttárut vagy játékokat bárhol lehet
venni, de szerintünk attól válik szentend-
reivé a helyi adventi vásár, ha az itt élő
ajándék- és gasztrotermék-készítők kínál-
hatják a portékáikat. Több kritika ért ben-
nünket azért, mert ebben az évben az
árukínálatnak csak a fele volt ajándék-
tárgy, s a korábbiakkal szemben ugyan-
annyi tartós vagy helyben fogyasztható
élelmiszer volt. Ez azonban az ajándékké-
szítőkön múlt: a résztvevők több mint két-
szeresének (35 kézművesnek) küldtünk

névre szóló meghívót, de csak 14-en fo-
gadták el a lehetőséget. Másrészt szerin-
tünk a karácsonynak nem arról kellene
szólnia, hogy a fa alá ajándékok tömegét
halmozzuk fel. A gonddal összeállított, ha-
gyományokat is őrző karácsonyi étkek, kü-
lönleges finomságok talán még ennél is
erősebben jelképezhetik az ünnep igazi
szellemiségét, a családi összetartozást és
a szeretetet.

Az idén először felállított Adományház
mennyire váltotta be a reményeket?
A Szeretet Háza néven, a Rotary Klubnak
ugyancsak a jótékonyságot szolgáló háza
mellett megnyitott standdal mi is a nehéz
helyzetben élő emberek iránti társadalmi
felelősségvállalást szerettük volna hang-
súlyozni. Míg az első héten alig-alig ér-
keztek adományok, a második hétvégétől
már áradtak a standra a tartós élelmisze-
rek, ruhák, játékok, könyvek, egy doboz-
kában szép, régi bizsuk is voltak, valamint
sok, szépen csomagolt „cipősdoboz” is be-
futott, melyeken megjelölték, hogy milyen
korú és nemű gyerekeknek szánják az
ajándékot. Karácsony előtt több fordulóval
tudták csak elszállítani a csomagokat! Sőt,
december 27-én még egy személyautó
méretes csomagtartója és hátsó ülései is
megteltek a 24-én elszállítani már nem tu-
dott adományokkal, ezeket a Karitászhoz
juttattuk el. A Szeretet Háza fontossága
tehát beigazolódott, s a szervezők nevé-
ben ezúton is köszönetet szeretnék mon-
dani a szentendreieknek önzetlenségükért
és segítőkészségükért!

Milyen visszajelzések érkeztek a lakók
és az idelátogatók részéről?
A vásár „szerkezete”, a faházak elhelye-
zése elsőre sokaknak szokatlan volt: a ko-
rábbi években a vásárosok egymás mellé
helyezett standjaikkal hangulatos „adventi
utcát” alkottak. Ennek az elrendezésnek
azonban csak egy nézete volt, ezáltal a
Barcsay Múzeumtól a Tourinformig terjedő
szakaszon a közelmúltban megnyílt üzle-
tek hátrányos helyzetbe kerültek volna.
Emiatt és a felújított burkolat adottságai
miatt is döntöttünk a szigetszerűen kiala-

kított házcsoportok mellett. Ezzel kapcso-
latosan végül több pozitív, mint negatív
visszajelzést kaptunk. 
Az eseménysor kulturális programjai is si-
kert arattak. A Malomban ismét megnyílt
Népek Karácsonya kiállítást a következő
években folytatni kívánjuk. A művészet-
kedvelők örömmel és érdeklődéssel fo-
gadták a magánszervezésű, rendhagyó
adventi Lakástárlatot, a Szentendre Tánc-
együttes hagyományos gálaműsora, Se-
bestyén Márta és barátai koncertje,
Gyermán Júlia és Vedres Tamás újévi
hangversenye egyaránt teltházas volt. A
Tourinform előtti szombati gyermekműso-
rokon, a négy adventvasárnapi gyertya-
gyújtásokon és a szilveszteri Fő téri
Presszó Tangó Libidó bulin szintén renge-
tegen voltak. Mindezek alapján úgy érez-
zük, a szentendreiek örömmel fogadták a
rendezvényt. 

A tapasztalatok alapján körvonalazód-
tak már a 2013-as program tervei?
Ez volt az első alkalom, amikor Szen-
tendre kulturális és turisztikai intézményei
külső közreműködő nélkül, saját hatáskör-
ben szervezték meg az Advent és Szil-
veszter Szentendrén programot és vásárt.
Egyúttal ez volt a megújult Fő tér és
Dumtsa Jenő utca műszaki létesítményei-
nek első igazi próbája is. Természetesen
nem mondhatjuk el, hogy minden zökke-
nők nélkül vagy maximális hatásfokon tör-
tént.
A következő adventi terveket még nem ké-
szítettük el, de a mostani tapasztalatok
alapján vannak már elképzeléseink. Ezek
közül talán a legfontosabb: jövőre szeret-
nénk azt elérni, hogy hosszú évek kiha-
gyása után a szentendrei kézművesek
mellett a helyi képző- és iparművészeket
is megnyerjük az adventi vásárban való
részvételre, s ehhez számukra a legna-
gyobb kedvezményt biztosítjuk. 
A másik fontos elv, amit a jövőben jobban
szeretnénk érvényesíteni, hogy az adventi
rendezvények ne csak a Dumtsa Jenő
utca – Fő tér körzetére korlátozódjanak.
Júniusban megnyílik a Kossuth utcai Pajor
házban az új Ferenczy Múzeum, innen ki-
indulva az addigra ugyancsak megújuló
Régi Művésztelepig terjedő kulturális ten-
gely – beleértve a Lázár cár teret és a Mű-
vészetMalmot, valamint kis kitérőkkel a
Városháza és a könyvtár környékét – még
további tereket, helyszíneket és program-
lehetőségeket kínálnak. S természetesen
nemcsak az adventi időszakban, hanem
az év folyamán is számos rendezvény lesz
itt: Tavaszi fesztivál, bor- és gasztrofeszti-
vál, a Dumtsa Korzó, a Szentendrei Teát-
rum és Nyár programsorozata.

N. E.

Advent Szentendrén 2012



A 2012-ben Barcsay-díjjal kitüntetett művészek kiállítása nyílik 
január 14-én, hétfőn 17 órakor a Barcsay Gyűjteményben
(Dumtsa Jenő u. 10.)
Kitüntetett művészek: Könyv Kata, Külüs László Ákos A kiállítást
megnyitja: dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató. A

díjazottakat köszönti: dr. Dietz Ferenc polgármester. A díjazotta-
kat méltatja: Kéri Ádám Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, a
Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány elnöke. A díjakat át-
adja Kónya Márta és Kónya Ferenc jogörökösök. Közreműködik:
Bártfai Zoltán, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola ütős tanszék ve-
zetője. Támogatók: Tőkés László EP-irodája, Szentendre Város
Önkormányzata 
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Csak a hang számít!
Magam részéről csak ritkán nézem a tehetségkutató műsorokat,
mégis örömmel láttam a Szentendre és Vidékében, hogy váro-
sunk szülötte Schwartz Dávid végre megérdemelten menetel
előre a The Voice című műsorban. Méltatlanul gondolhattuk őt el-
feledettnek, hisz a Fábry showbeli szereplése után alig láthattuk
a médiában. 

Én végigkísértem az útját,
hogy fellépett a Városért 
(pl. Pest Megyei Könyvtár
megmentése), Gyerekekért
(Szent endrei Iskolák, Izbégi
Általános Iskola, Barcsay
Jenő Általános Iskola, Pet-
zelt József Szakközépiskola
alapítványi rendez-  vényein),
Állatokért (Pomázi Kutya-
menhely), a Szentendre
Gyökerei Baráti Kör állandó
vendégeként, sőt saját szer-
vezésében több civil szerve-
zettel karöltve a felső-
zsolcai és szendrői árvízká-
rosultak megsegítésére jóté-
konysági fesztivált szerve-
zett, majd az ott befolyt ado-

mányokat és pénzösszeget személyesen juttatta el a rászorulók-
nak. Azt gondolom, nem a súlyproblémáit kéne kiemelni a tévés
riportokban, hanem azt, hogy mennyire szerény, segítőkész, ön-
zetlen emberről van szó. Nem használ semmilyen manipulatív,
külső eszközt, körülményt saját népszerűsítésére. Pusztán egy
ember, aki a tehetségét ajánlja nekünk, átadva ezzel boldogságát
és álmait. 
Arra kérem Önöket, hogy most mi, Szentendreiek fogjunk össze
és támogassuk őt szavazatainkkal, ahogy ő támogatja évek óta
Városunkat a hangjával. Január 11-én, pénteken – és reméljük, a
következő hetekben is – 20:30-tól ismét láthatjuk őt a Tv2-n a kö-
vetkező fordulón. Segítsük őt álmai eléréséhez. A szavazás csak
az adás kezdetétől él, azaz 20:30-tól. Egy nagy rajongó 

Szentendre polgármestere január 18-ára közös szurkolásra 
várja a szentendreieket, a DMH Barlangjába! 

Részletek a www.szentendreihirek.hu-n

Szentendre büszkesége
a Nemzeti Színházban
Barcsay Jenő képzőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a
Nemzeti Színház előcsarnokában január 12-én az intézmény
fennállásának 175. évfordulóját ünneplő programsorozat zá-
rásaként.
A február 16-ig látogatható tárlaton a kétszeres Kossuth-díjas
festőművész, grafikus, művésztanár több műve között azt az
eddig még soha ki nem állított szénrajzot is láthatja a közön-
ség, amely alapján a korábbi Nemzeti Színházat, a mostani
Pesti Magyar Színházat díszítő mozaik készült.
Kolozsváry Marianna művészettörténész, a kiállítás kurátora
elmondta: Barcsay Jenő halála után a Magyar Nemzeti Ga-
léria megvásárolta az akkori Nemzeti Színházba készített
mozaik tervét, amely egy nagyméretű kartonra szénnel raj-
zolt alkotás. A mű mostanáig feltekerve pihent a raktárban, a
Nemzeti Színház 175. évfordulója alkalmat adott arra, hogy
bemutassák a közönségnek.
A színházban már eddig is számos életmű-kiállítást rendez-
tek. Alföldi Róbert igazgató arra gondolt, hogy a művet egé-
szítsék ki olyan képekkel, amelyek által bemutathatják
Barcsay Jenő művészetét. Ezért örököseitől és egy másik ma-
gángyűjteményből válogattak alkotásokat a kiállításra.
Kolozsváry Marianna szólt arról is, hogy Barcsay korai művei,
a Szentendre körüli dombokat ábrázoló okkeres képei, ugyan-
azt jelenítik meg, mint szerkezetes alkotásai a végletekig le-
egyszerűsítve, elvonatkoztatva. „Ugyanazt festi, csak teljesen
más kifejezésmóddal” – mondta. Hozzátette: Barcsay festői
nagyságát az mutatja, hogy még 70 évesen is meg tudott
újulni. „Nem véletlenül volt nagyon jó tanár” – jegyezte meg
Kolozsváry Marianna.

Schwartz Dávid a szentendrei 
Angyalmamák rendezvényen

OUTLET BOUTIQUE – Kossuth Lajos u. 9.
Zara, Tally Weijl, Stradivarius 

Könyv Kata: Na mondd csak, ugye
nem történt semmi.

Külüs László Ákos: Nyaralas 2 nap.
30x25 cm, olaj, vászon, 2012.

Barcsay-díjasok kiállítása



KULTÚRA XXVII. évfolyam, 1. szám20

Kedves Olvasóink!

December 14-i számunk-
ban és az adventi program-
füzetben is hírt adtunk a
városunkban induló Keresd
az arany fakanalat! kezde-
ményezésről, melyhez 15
étterem csatlakozott. Az
akció célja, hogy a szent-
endrei éttermek bemutat-
hassák gasztronómiai tu-
dásukat, és helyi jellegű
élményt nyújtsanak a hely-
ben lakók, a környékbeliek és a Buda-
pestről érkezők számára. Az akcióban
részt vevő éttermek összeállítottak egy
menüt az ünnepi aktualitásnak és arcu-
latuknak megfelelően, amelyet – egy
ajándék itallal – egységes áron, 2890 Ft-

ért kínáltak a vendégeknek. 
A három ünnepi időszakra
tervezett akció következő,
farsangi fordulója január 19-
től február 12-ig tart. Az
ebben részt vevő éttermeket
következő két számunkban
ABC-sorrendben bemutat-
juk, és közöljük a farsangi
menüjüket egy-egy recept-
tel. Ezzel szeretnénk Önö-
ket arra biztatni, hogy láto-
gassanak el a fakanalas
emblémával megjelölt étter-

mekbe, és kóstolják meg az általuk ösz-
szeállított menüt. A szakmai zsűri
véleménye az adventi menükről kifeje-
zetten pozitív volt, mint elmondták, az át-
lagos hazai színvonalnál jobb minőséget
tapasztaltak.

Keressék az „aranyfakanalas” éttermeket!Bütykölde – 2013.
Kézműves foglalkozások a DMH-ban
Szentendre, Dunakorzó 11/A
Tel: 26/312-657

Január 12. –  Farsangi álarckészítés
Február 9. – Valentin napi ajándékkészítés
Március 9. – Kokárda és virág készítés
Március 23. – Húsvéti díszek készítése
Május 4. – Anyák napi ajándékok
Június 15. – Kavics dekupázs

December 21-én került sor a
már hagyománynak mondható
Izbégi Idősek Karácsonya ren-
dezvényre, melyet az Izbégi
Baráti Kör Egyesület szervez
évről évre. A Hétszínvirág
Óvoda gyermekei már hetekkel
az esemény előtt izgatottan ké-
szültek erre az alkalomra. A
Méhecske csoport egy vidám
disznótoros játék bemutatásá-
val örvendeztette meg a jelen-
lévő időseket és fiatalokat
egyaránt. Az óvoda Kisvakond
csoportja, a gyermekek által
készített süteménnyel kedves-
kedett a vendégeknek. A kará-
csonyi műsorban a Református
Gimnázium háromfős csoportja
citerán játszott karácsonyi da-
lokat, a Honvédség Ezüstfény
Együttesének néhány tagja
pedig felejthetetlen hangulatot
varázsolt az ünnepségre.

Az idei esztendőben változás
történt a baráti körben, eddigi
vezetője a mindenki által nagy -
ra becsült Maholány Pál átadta
a „stafétabotot” fiatalabb kollé-
gájának, Schneider Gézának.
Az új elnök tervei között szere-
pel az egyesületi tagok létszá-
mának bővítése, és új, a
fiatalok által is kedvelt színes
programok, rendezvények
megvalósítása, továbbá a ba-
ráti kör által eddig is végzett
hagyományok ápolása (Mária
napi megemlékezés, hősi em-
lékművek koszorúzása, a ro-
mániai forradalom tiszteletére
megemlékezés a Csicserkói
kopjafáknál stb.).

Nádasi Gyuláné
okleveles óvodapedagógus,

az Izbégi Baráti Kör 
Egyesület tagja

Én fogtam a fülét, farkát… CSALÁDI ANGOL 
kisgyermekes szülőknek 2013. január 19-én

szombaton 10.00 - 11.45

A British Council egyik előadóját hívta meg az English Center, hogy
nagy sikerű módszertani előadását tartsa meg, melynek témája,

hogyan tudunk otthon hatékonyan tanulni kisgyermekeinkkel?
Az előadás elsősorban óvodás és kisiskolás gyermekeiket nevelő

szülőknek szól.

Tapasztalatok szerint a kisgyerekek nagyobb kedvvel és gyorsabban
tanulnak, ha szüleik részt vesznek a tanulási folyamatban, ez a

nyelvtanulásra is igaz. Otthoni angolozással viszonylag kis erőfeszí-
téssel is sokat tehetünk azért, hogy gyerekeink felnőttként magabiz-

tosan használják az angol nyelvet.

Szervező: English Center
Helyszín: P'Art Mozi vetítőterem

Dunakorzó 18. I. emelet

Kérjük, előzetesen regisztráljanak a Facebook/English Center 
oldalon a Családi angol eseményen vagy 
az englishcenter97@gmail.com címen. 

Maximum 80 főt tudunk fogadni, 
gyermekeiket kérjük, ne hozzák magukkal!

A program ingyenes.
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A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
Szakkórház (Visegrád) az alábbi munkakö-
rök ellátására hirdet felvételt

DIETETIKUS,
EMÉSZTŐSZERVI ENDOSZKÓPOS
SZAKASSZISZTENS

A munkakörök betöltésének feltételei:
• Szakirányú végzettség (főiskola dietetikus,
endoszkópos szakassz. szakképesítés)
• Működési engedély
• MESZK tagság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány
Felvilágosítást ad:
- Tőkés Anita a 0626/801-700/1340m.
Bővebb információ olvasható az intézet hon-
lapján: www. visegradikorhaz. hu
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep.

„Fénnyel átszőve”
December 9-én a Fő téri Innoart Galéri-
ában mutatták be Szakács Imre László
festőművész életmű kötetét, mely a ga-
lériát működtető Barta házaspár támo-
gatásával jelent meg. A kiadványt Jókai
Anna írónő méltatta, az alábbiakban az
ő beszédét közöljük szerkesztett válto-
zatban.

Azt hiszem, hogy tökéletesebb megfogal-
mazást, mint a „Fénnyel átszőve”, erre a
festészetre nem is lehetne mondani. Tisz-
teletteljes irigység önt el, amikor festővel
vagy zenésszel találkozom. Tudniillik
azért, mert amit én csinálok, az a
drága anyanyelvhez van kötve. De a
festők, a zenészek egyetemes nyel-
ven tudnak megszólalni, így bárhol a
világon minden érző lélek bele tud
kapcsolódni abba, amit el akarnak
mondani. Ugyanakkor ez nem azt je-
lenti, hogy a festő feltétlenül kozmo-
politává válik, hogy mindenféle
hatásokat átvesz, másolni kezd. A
„Csodaszarvas” kép, amit a kötetnek
az elején látunk, mutatja azt a külön-
leges emberi tulajdonságot, ami saj-
nos nem minden művészben van
meg. Ez a drága ember Székelyföld-
ről származik, és utána elkezdte az élet-
ben a barangolását. Ebben az a
nagyszerű dolog, hogy az egészet vissza-
hozta, ide, szűkebb pátriába, Szentendré-
nek nagy nyereségére. Jó dolog elmenni,
jó látni Isten teremtett világát, jó látni a kü-
lönböző embereket, tájakat, és ugyanak-
kor természetes dolog, hogy hazahozzuk,
mert ide vagyunk gyökerezve. Ebből nő ki
azután a nagy festészet és a nagy művé-
szet.
E képek előtt nem lehet úgy megállni, hogy
az ember ne kezdjen bizonyos fokú medi-
tációt a lelkében. Vannak olyan művészeti
alkotások, amelyek arra kényszerítik a
szerencsétlen műélvezőt, hogy rejtvény-
szerűen próbálja megfejteni. És elkezd
működni az embernek az agya, és az

ember ilyenkor kisebbségi érzésbe esik,
mert nem érti ezt a magas dolgot. A medi-
tációs festészet azt jelenti, hogy odaállsz
egy kép elé, és jön valami sugallat. Meg-
nézed a címét, és ehhez társítod a te küz-
delmesen nehéz, olykor tündökletesen
szép életednek az élményeit, és kezded
érezni, hogy az mit jelent. Minden kép előtt
legalább két-három percet úgy kell meg-
állni, hogy az ember megnézi, mi az, amit
a lelkében megindít. Ennél nagyobb célja
szerintem a művészetnek nem lehet…
Tulajdonképpen arról szeretnék beszélni a
könyv kapcsán, részben hogy milyennek
találom, részben arról, hogy melyek azok a
Szakács Imre-képek, amelyek örökös kiál-

lításra az én lelki galériámba kerültek. Azt
majd csak úgy tudom megoldani, hogy fel-
lapozom ezt a könyvet, megállok egy-egy
képnél, és elmondom, hogy bennem mit
indított meg, és miért szeretem, és miért
tartom nagy művészetnek. De magáról a
könyvről hadd mondjam el, hogy szerin-
tem nagyon nehéz dolog egy festőt úgy
megmutatni könyvben, hogy az eredeti
képnek ne egy leegyszerűsített változata
jelenjen meg az ember lelkében. Ennek a
könyvnek ez sikerült. Ez az album nem
csak egy ismeretterjesztő kiadvány. Az
egyik legnagyobb élményem Fodor Pál
előszava volt, amely önmagában irodalmi
remekmű. Ez az ember tökéletesen érti,
hogy miről van szó, tudja, hogy miért va-
gyunk ezen a világon. Ez csodálatos ta-

nulmány arról a szellemi vonulatról, amit a
világ nem akar ismerni, és szeretne leta-
gadni véglegesen.
És ha tovább lapozol, látod, hogy majd-
nem minden képhez vagy minden kor-
szakhoz megszólal egy-egy ember. Egy
sincs olyan, amelyik okoskodna, tudálé-
koskodna, mind szeretik ezeket a képeket,
és mindegyiknek van egy egyéni víziója
arról, miért jó, és miért fontos ez a művé-
szet. Az én anyai, nagyanyai szívemet
megrendítette, hogy gyerekek is megszó-
lalnak a könyvben. Úgy mondanám, hogy
a mustármagokat, amely a legszebb képe
Imrének, ha idejében elvetjük, abból bi-
zony óriási dolgok nőhetnek ki.

A kötetet nézegetve megálltam mind-
járt Imre önarcképénél. Az önarckép-
nél veszélyesebb dolog nincsen. Két
dolog történhet: vagy eszményíti
magát a festő, vagy ellenkezőleg,
egy bizonyos fokig szörnyeteggé van
festve. Ezen az arcképen ott van
Imre festészetének a leglényegesebb
eleme: a fény és az árnyék. Az arc
egyik felét elönti a fény, a másik ol-
dalon pedig ott van az árnyék, ami az
egész életünket jellemzi. Tudom,
hogy furcsa a párhuzam, de nekem a
Rembrandt-arckép jutott az
eszembe, abban a hitelességében,

ahogy magát Imre ábrázolja. Olyan
ember nincs, aki mindig a fényben fürdik,
akit soha nem kísértett meg a sötétség. Ez
az arckép nekem Imre lelke. 
Szép ez a kiadvány, s még egyszer mon-
dom, a szövegek igazán, elhihetik nekem,
hogy ha valamire finnyás vagyok, az az
irodalmi megfogalmazás. Ezek gyönyö-
rűek. És hát a szárnyalás. Gondoljanak
arra, amit Pilinszky mondott, hogy a mű-
vészetben, aminek nincsen szárnya, az
előbb-utóbb lehull. Ehhez azt teszem
hozzá, hogy aminek szárnya van, az
előbb-utóbb nagyon magasra jut. Azt kívá-
nom Imre neked, kísérjen természetes
szeretet, áldás, és amennyiben még van
följebb, mert mindig van följebb, járd meg
még a meglévő grádicsokat.
Isten éltessen!

Jókai Anna író
és Szakács Imre festőművész

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
Szakkórház (Visegrád) felvételt hirdet

BELSŐ ELLENŐRI 
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

A jelentkezés feltételei:

• A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben - a
Költségvetési szervek belső kontrollrendsze-
réről és belső ellenőrzéséről – meghatáro-
zottak. 

Benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes fényképes önéletrajz, 
• Motivációs levél, 
• Iskolai végzettséget és egyéb végzettsé-
get/ismeretet tanúsító okiratok másolatai, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, 

• Szakmai gyakorlatot igazoló okirat,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevők megismerhetik, 
• Belső ellenőri regisztrációs szám igazolás
(PM/NGM visszaigazoló levél másolata)

Információt ad: Tőkés Anita a 0626-801-
700/1340-es melléken. 

Jelentkezni lehet: 
• A jelentkezés elküldhető postai úton
az intézet címére: 
2026 Visegrád, Gizella-telep, 
vagy e-mailen keresztül: 
munkaugy2@visegradikorhaz.hu 

• Bővebb információ: www.visegradikor-
haz.hu

• Jelentkezési határidő: 2013. január 25.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.

Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás
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Remek hangulatú évzárót
tartott a Honvéd Kossuth
SE. Úszószakosztálya a
szentendrei V8 sportuszo-
da konferencia-termében,
ahol a magyar úszósport
regnáló olimpiai-, világ- és
Európa-bajnoka, Gyurta
Dániel adta át a 2012-es
versenyévad kiemelkedő
eredményeiért a jövő baj-
nokainak a MÚSZ minősí-
tési szintjeit, illetve egyéb
kitüntető címeket. A baj-
nokkal igen-igen nehezen
lehetett időpontot egyez-
tetni, hiszen éppen beesett
az isztambuli rövidpályás
VB-ről – ahol szintén arany-
érmet nyert –, majd azon-
nal továbbutazott Orosz-
országba, egy évzáró fesz-
tiválversenyre. A népszerű
és szerény mellúszó feno-
mén hangsúlyozta az
úszópalánták előtt, hogy
sűrű programja ellenére
szívesen szakított időt a

velük való találkozóra, mert
tudja, a példaképek egy-
egy sportolói karrier elindí-
tásában, megtartásában
hatalmas erővel bírnak.
Ezen kívül a szent-
endrei Kossuth úszóinak
jelenlegi mestere – ifj.
Szabó László – alapozta
meg, indította el Dani szé-
dületes sportpályafutását,
és a londoni olimpiát köve-
tően még nem tudták egy-
mással megbeszélni a
versenyeket, így közös
nosztalgiázásra is tökéle-
tes volt az alkalom. 
A svédasztalos vacsora
után sportolói ankétra ke-
rült sor, ahol a versenyzők
kérdezz-felelek keretében
faggatták az olimpiai baj-
nokot. Az élménybeszámo-
lók mellett a fotózás,
aláírásgyűjtés sem hiány-
zott, a szentendrei age
group úszók örökre emlé-
kezetes estén vettek részt,

további motivációkat kapva
a versenysport keservesen
monoton világában való
helytálláshoz.

MÚSZ bronzjelvényesek:
Domokos Lóránt
Fejérdy Vince
Nagy Dorottya
Füzesi Mátyás
Kocsis Botond

MÚSZ ezüstjelvényesek:
Szabó Beatrix
Bálint Gergő
Albert Kolos

MÚSZ aranyjelvényesek:
Abonyi-Tóth Gréta
Pintér Áron

2012-es évad legeredmé-
nyesebb versenyzői:
Szabó Teodóra ORVB
III. helyezett 50 m mell
Albert Zsombor Trauner
Int. LEN győztes 100 m
mell

Évzáró Gyurta Danival

A képen a HKLSE korosztályos
úszóversenyzői Gyurta Dániel körül

Labdarúgás
December 15-én este hat órától a Szent-
endre VSE felnőtt és öregfiúk labdarúgói
közös évadzárót tartottak a Kőzúzó utcai
sporttelepen. Az eső miatt elmaradt a ter-
vezett kispályás összecsapás a két csapat
között, mert nem akartunk átázni és meg-
fázni. A pályán bokáig ért a jeges, havas
latyak. Ennek ellenére akadtak hatan, akik
kimerészkedtek az esőbe, és lejátszottak
néhány kiskapus meccset. – Az őrültek fo-
cija – mondtuk, akik csak néhány percre
merészkedtünk a pályára fényképezni,
meg nevetni, ahogy a vízben, hóban ker-
gették a labdát.

Az este fénypontja a kolbászos paprikás-
krumpli volt, amelyből többen két tányérral
is ettünk... Az összejövetel további részé-
ben Dombay Zsolt a felnőtt, Boros Attila az
öregfiúk edzője és a játékosok kötetlen,
vidám hangulatban idézték fel az őszi baj-
noki idény sikereit és vereségeit egyaránt.
Mindenki véleménye egyezett abban, hogy
mindkét csapat előbbre léphet a tavaszi
idényben, mert a tudásuk megvan hozzá.
Az ősszel sok meccsen a szerencse nem
volt a „barátunk”.
A felnőtt csapat a 12. helyen áll jelenleg két
győzelemmel és három döntetlennel, 9
pontot gyűjtöttek, gólkülönbségük 16-25.
Az öregfiúk a 10. helyen állnak – négy győ-
zelmük és öt döntetlenjük van, pontjaik
száma 17, gólkülönbségük 25-30. 

Gerlai Péter

Thaibox
„Világeleje – lélekmegújító jeges vízbemerülés”
2012. december 31. 14 óra

Szilveszter délutánján a SZVSE Muay Thai Szakosztály – Szászi
Ferenc és Skrobár Róbert vezetésével – vidám évzáró „csobba-
nást” rendezett. A Lupa-tó jegébe vágott „lék-jakuzzi” 1 fokos vi-
zébe egymás után merültek nyakig a bátor vállalkozók, akik
mintegy húszan-huszonöten voltak (kétszer annyian, mint egy
évvel ezelőtt!). A résztvevők „Jövőre veletek ugyanitt!” felkiáltás-
sal búcsúztak egymástól. Ezzel ez a jeges merülés valószínűleg
hagyománnyá válik.

Sakk
Karácsony előtti szombaton rendezte meg Tusák József és Guba
Richárd a Tusi Kupa sakkverseny 4. fordulóját, ezúttal 24 ver-
senyző részvételével. A 4. forduló győztesei: iskolások korcso-
portban Rehák M. 8 ponttal, Reviczki R. 5 ponttal, Mecsnóber
M. 3 ponttal. A felnőtteknél Túróczi B. szerezte meg az első 
helyet. A sakkozó gyerekek, hozzátartozóik  és más érdeklődők
számára Tusák József sakktanár  kirándulásokat szervez 2013-
ban is. Bejárják a környék turistaútjait, sőt a Bükk hegységbe is
terveznek barlang-túrát. Érdeklődni lehet a 06-30-209-3302-es
telefonszámon.

Gerlai
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ADÁSVÉTEL

Thule 500-as, keveset használt síbox
eladó. Ára: 39 900 Ft. Tel. 06-30-688-
0629.

Bélyeget, képeslapot, könyvet, fotót,
plakátot és egyéb dísztárgyakat vásáro-
lok. Hétvégén is. Tel. (26) 385-387.

Új fémkereső eladó. Tel. 06-30-357-
9898.

ÁLLAT

Akciós kutyachipezés! Dr. Schumiczky
Gábor, 06-30-415-9060.

Chipbeültetési akció! Január hónapban
3500 Ft! Állatkórház, Szentendre, (26)
317-532, 06-30-937-0863.

ÁLLÁS

Helyi étterembe pultosokat és szakács-
nőt keresek. Tel. (26) 311-175, 06-20-
582-8847.

Felszolgálót keresünk szentendrei kávé-
zóba: 23-33 év közötti szentendrei la-
kost. Fényképes önéletrajzot kérünk:
ilita2003@yahoo.com.

Újonnan nyíló dekorációs, papír-írószer
boltunkba munkatársat keresünk ügyfél-
kapcsolati, eladói munkakörbe Szen-
tendrén. Grafikai, „dekoros”, illetve
nyomdai ismeretek birtoklása előny, de
nem feltétel. Tel. 06-30-768-9179.

ÁLLÁST KERES

Takarítást, vasalást, gyermekfelügyele-
tet vállalok. Keressen bizalommal! Tel.
06-30-309-9107.

Szakképzett, fiatal dajka referenciákkal
gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-20-
425-6638.

Megbízható, referenciákkal rendelkező
fiatal lány bejárónői, takarítási munkákat
vállal. Tel. 06-20-539-1029.

EGÉSZSÉG

Pedikűr-körömgomba- és bőrgombake-
zelés, tanácsadás. Tel. 06-30-949-6456.

Kilátástalanság? Tanácstalanság? Szo-
rongás? Van kiút! Életvezetési, párkap-
csolati tanácsadás, segítség a
konfliktusok kezelésében, Leányfalun.
Bejelentkezés: 06-30-370-7020.

EZOTÉRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselem-
zés, energiafeltöltés, lelki segítség gya-
korlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel.
06-30-605-7199.

KIADÓ LAKÁS

Családi házban külön bejáratú, 60 nm-
es lakrész kiadó. Tel. (26) 310-663, 06-
70-561-3601.

Kiadó egy 50 nm-es és egy 100 nm-es
lakás külön bejárattal, gázfűtéssel. Tel.
06-20-492-2227.

Dunakorzón kétszobás, nagyteraszos,
szépen bútorozott lakásom február 1-
jétől kiadó 90 000 Ft/hó + rezsiért. Tel.
06-30-920-0285.

Külön bejáratú lakrész kiadó. Tel. 06-30-
662-1266.

Pap-szigetnél garzonlakás kiadó: 45
000 Ft + rezsi, 1 havi kaució. Tel, 06-
20-347-4056.

Kiadó 56 nm-es, kétszobás, bútorozat-
lan lakás a Hamvas B. utcában (böl-
csőde, óvoda az utcában) 45 000 Ft +
rezsiért. Kéthavi kauciót kérünk. Tel. 06-
20-983-5166, 06-20-922-6449.

A Püspökmajor-lakótelepen II. emeleti, 2
szobás, erkélyes, távfűtése lakás búto-
rozatlanul hosszú távra kiadó. Ár: 55
000 Ft + rezsi/hó. Egy havi kaució szük-
séges. Tel. 06-30-233-5531.

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

Buszmegállótól 1 percre, a Püspökma-
jor-lakótelepen kiadó 50 nm-es, föld-
szinti, 2 szobás lakás 45 ezer Ft +
rezsiért. Tel. 06-20-997-0671.

LAKÁS, INGATLAN

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

Budakalász, Ciklámen utcában felújított,
ötszobás, garázsos sorház eladó. Irá-
nyár: 38,9 millió Ft. Tel. 06-30-977-3588,
06-1-438-3827.

A Kondor B. u. 26-ban 32 nm-es garázs
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel. 06-20-
236-1261.

Tulajdonostól eladó napfényes, 2 szo-
bás, 57 nm-es, I. emeleti lakás nagy te-
rasszal, tárolóhasználattal, csúsztatott
zsalus társasházban. Tel. 06-70-604-
4882.

Budapest, Frankel Leó úton, a Komjádi
uszodánál 41 nm-es, másfélszobás, er-
kélyes, örökpanorámás, beköltözhető
lakás eladó. Irányár: 14,9 millió Ft. Tel.
06- 30- 977-3588.

OKTATÁS

Matematikából és fizikából korrepetá-
lást, érettségi vizsgára tesztlapokkal el-

lenőrzött felkészítést vállalok. Tel. 06-
30-855-3543.

Franciaoktatás kezdőtől a nyelvvizsgáig.
Tel. 06-30-9999-171.

Angol – felsőfokon. Teljesen kétnyelvű
tanár. Fordítást vagy tolmácsolást szin-
tén vállalok. Tel. (26) 787-190.
keretbe

SZOLGÁLTATÁS

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén.
Láb- és talpmasszázs, manikűr referen-
ciával. Tel. 06-20-514-3323.

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

Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-, ács-
munkát vállalok! Tel. 06-70-578-
1468.

Asztalos munkát vállal. Fából mindent!
Tel. (26) 318-219, 06-30-319-7278.

Zenekari próbaterem bérelhető Szen-
tendrén 9-től 19-ig: 1000 Ft/óra áron
Fender, Marshal, Yamaha, Sonor ala-
pokkal. Tel. 06-20-554-5332.

Elfoglalt szülők óvodás, iskolás gyerme-
keinek reggeli és délutáni szállítását vál-
lalja mérnökpár Szentendrén. Tel.
06-30-921-7162.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

TÁRSKERESŐ

DUNAKANYAR TÁRSKERESŐ!
- személyes konzultáció,- egyéni és

párterápia,- krízishelyzetek felol-
dása.
www.újrakezdés.hu, Füzes Fruzsina,
06-20-823-2025.

ÜDÜLÉS

Hévízi apartman a centrumban 2-3 fő
részére 5000 Ft/éj áron garázzsal kiadó.
www.hevizi-apartman.hu, 06-20-494-
2550.

MIKROBUSZKÖLCSÖNZÕ
8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetõségeinket, további ajánlatainkat keresse 

honlapunkon:www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu
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Milliárdos kulturális érték
teremtődik Szentendrén
Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója
a felújítás befejezése előtt álló Pajor-Kúria épületét bemutatta
Szentendre polgármesterének. A bejáráson megnézték a le-
endő állandó és időszaki kiállításoknak kialakított tereket, a
műtárgy raktárakat, a tudományos könyvtár helyiségeit, a mú-
zeum shopot és kávézót, valamit kőtári részt. A Ferenczy Mú-
zeumnak helyet adó, összességében közel egymilliárdos
állami támogatásból megvalósuló beruházás hamarosan el-
készül. A nyitóünnepségre június 18-án kerül sor. Dr. Dietz Fe-
renc, Szentendre polgármestere elmondta: nagyon elégedett
a munkával, a városunk újabb kulturális értékkel gazdagodik,
az épület felújítása méltó Szentendréhez, Pest megye kultu-
rális fővárosához. Városunk polgármestere úgy látja, barátsá-
gos, emberi, ugyanakkor izgalmas és hívogató terek alakultak
ki, amelyek a műalkotások nélkül is vonzóak. Építészetileg is
csodás, hogy a műemlék jelleget és a modern munkahelyet
ilyen harmonikusan sikerült ötvözni.


