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Dr. Varga László

2. oldal

Kudlik Júlia

15. oldal

Zaszlavik Jenő

19. oldal

Eszes Viki

21. oldal

2013 az új ritmus éve Szentendrén
Továbbra is lokálpatrióta hozzáállást, gyors és emberközpontú ügyintézést, valamint felelős közpénzgazdálkodást
Szentendre további fejlődése érdekében! – ezt mondja
dr. Dietz Ferenc, városunk polgármestere, akivel az idei év
terveiről olvashatnak interjút.
6-8. oldal

IV. Városi Jótékonysági Bál - február 9.
2009-ben azzal a nem titkolt szándékkal rendezte meg az
önkormányzat a városi jótékonysági bált, hogy a tenni
akaró lokálpatrióták nagylelkűségére alapozva segítsen
egy-egy, évente változó nemes cél megvalósításában.
Az idei bált február 9-én rendezik a MűvészetMalomban.
3. oldal

Időközi képviselői választás
Kiss Károly, a 4. körzet önkormányzati képviselője december 20-án elhunyt. Helyére a Helyi Választási Bizottság új
választásokat írt ki, melynek időpontját március 24. vasárnapra tűzték ki. Az ezzel kapcsolatos információkról lapunk
4. oldalán olvashatnak bővebben.
4. oldal
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SOS
104 MENTŐK (26) 310 424, (26) 319 941
105 TŰZOLTÓSÁG
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDŐRSÉG (26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
VÍZMŰ (26) 310 796
ELMŰ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
T-HOME hibabejelentés 1412

A szentendrei Járási Hivatalban január 22-én tárgyalt dr. Dietz Ferenc
polgármester a Megyei Kormányhivatal vezetőjével, dr. Tarnai Richárddal és dr. Varga Lászlóval, a Járási Kormányhivatal vezetőjével. A találkozón szóba került, hogy milyen módon tud együttműködni a
Kormányhivatal, a Járási Kormányhivatal és az önkormányzat
a lakosság érdekében.

VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ ph.szentendre.hu
TOURINFORM Szentendre (26) 317 965
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
munkanapokon: (26) 503 329
Hódiszpécser: 20-320-72-16
POLGÁRŐRSÉG
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Hétköznap ügyelet este 8-tól reggel 8-ig,
ügyeleti díj 380 Ft
hétfő Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél),
Dózsa Gy.u. 1., 500-248
kedd Szent Endre Gyógyszertár,
Kanonok u. 4., 310-868
szerda Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u.11., 505-779
csütörtök Vasvári Patika,
Sas u.10., 312-825
péntek Napvirág Csepp Gyógyszertár,
Attila u.23., 319-354

Megtáncoltatná párját? Szeretné látni a MűvészetMalmot báli ruhában?
Szeretné helyi művészeink alkotásait tombolán megnyerni? Támogatná a szentendrei
gyermekek egészségének megőrzését?
2013 Szentendre életében az új ritmus éve. Korszerű épületekkel, szép utcákkal,
vonzó városképpel és országszerte híres pezsgő kulturális és művészeti élettel
büszkélkedhetünk. Törekszünk arra, hogy az értékes és népszerű rendezvényeinket
megőrizzük.
Városunk büszke hagyományaira, az adottságaiban rejlő egyediségére
és az itt élő lokálpatrióták összetartására. Azért, hogy mindezt közös erővel ápoljuk
és erősítsük a korábbi sikereken felbuzdulva

2013. február 9-én (szombaton) 18.00 órától megrendezzük
a IV. Szentendre Város Jótékonysági Bálját
amelyre Önt és partnerét szeretettel meghívjuk.
A rendezvény helyszíne:
A szentendrei MűvészetMalom (2000 Szentendre, Bogdányi utca 32.)
Jegy ára: 12.000 forint/fő
Hasonlóan az előző évek rendezvényeihez, a bál a közös találkozáson, szórakozáson túl a jótékony
adományozás színhelye is. A bál célja minden óvodás és általános iskolás gyermek részére játszószobaként funkcionáló sószoba kialakítása, ahol a légzőszervi betegségben szenvedő kisgyermekek
ingyenesen játszhatnak, miközben gyógyulnak.
A bál kizárólag szponzori hozzájárulásból valósul meg. Ön a bálra váltott belépőjegyével és/vagy
támogatói jegymegvásárlásával segítheti a nemes cél megvalósulását. Az adományokat a támogatók a Szentendréért Közalapítvány számlaszámára fizethetik be – 11742087-20073857.

Kérem, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2013. január 25-ig jelezze a
csige.eszter@ph.szentendre.hu e-mail címen vagy a 26/503-339 telefonszámon.
Táncoljunk és segítsünk – vegyük fel 2013 új ritmusát!

szombat-vasárnapi ügyelet: az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14, vasárnap 8-13-ig nyitva, utána
ügyelet másnap reggel 8-ig
február 2-3. Vasvári Patika
február 9-10. Ulcisia Gyógyszertár
február 16. szombat Pismány Gyógyszertár
február 17. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-igy
nyitva,utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár
február 23-24. Napvirág csepp Gyógyszertár

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET
06 20 571 6502
GYEPMESTER 06 20 931 6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ tel/fax: (26) 310 442

Szentendre városvezetése számára fontos, hogy az itt élő lakosság továbbra is
emberközpontú és gyors ügyintézésben részesüljön – hangsúlyozta dr. Dietz Ferenc,
amikor január elején dr. Molnár Ildikóval együtt fölkeresték az újonnan létrejött járási
hivatalt. Városunk polgármestere elmondta, hogy a polgármesteri hivataltól átkerülő közigazgatási szakemberek elhivatottan szolgálták a szentendrei lakosságot,
és azt kéri, hogy erre az új hivatal is kiemelt figyelmet fordítson. Dr. Dietz Ferenc arra is
kérte dr. Varga Lászlót, a Járási Hivatal vezetőjét, hogy a dolgozókat ugyanúgy becsülje
meg, mint ahogy azt Szentendre városvezetése tette.

FOTÓ: KEMPF KÁROLY IGNÁC

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

2009-ben azzal a nem titkolt szándékkal rendezte meg az önkormányzat –
dr. Szántó Csilla, a polgármester felesége ötletére és dr. Dietz Ferenc polgármester védnökségével – a városi jótékonysági bált, hogy a tenni akaró lokálpatrióták
nagylelkűségére alapozva segítsen egy-egy, évente megújuló nemes cél megvalósításában. A szervezők úgy gondolták, hogy fehér asztal mellett könnyebb a
kapcsolatépítés, az együttgondolkodás, és a rendezvény jó találkozási, ismerkedési, szórakozási lehetőséget biztosít városunk lakóinak.
z első ízben megrendezett Szentendrei Jótékonysági Bál bevétele –
minden várakozást felülmúlóan –
2 682 000 Ft volt. Az összegből az öt gyermekorvosi rendelő részére sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközöket vásároltak.
A bál sikeréből kiindulva 2010. január 23án megrendezték a második jótékonysági
bált, melynek csaknem hárommillió forint
bevételéből az önkormányzati fenntartású
tagóvodák számára vásároltak képességfejlesztő, a helyes mozgáskoordinációt
segítő eszközöket: a Hold utcainak
345 000 Ft, a Szivárványnak 588 000 Ft, a
Püspökmajorinak 366 450 Ft, a Vasvárinak
330 000 Ft, a Bimbó utcainak 325 000 Ft,
a Hétszínvirágnak 353 000 Ft, az izbéginek 338 000 Ft, az Óvodaközpontnak
pedig 355 280 Ft értékben.
A harmadik bált 2011. január 15-én rendezték meg, bevételét – 2 445 875 Ft-ot –
a központi konyha eszközeinek korszerűsítésére fordították: új aknás sütőt, ételszállítókat és új habverő- és dagasztógépet vásároltak részükre.

A

2012-ben a gazdasági válságra való tekintettel nem rendezték meg a bált.
Idén viszont szeretettel várnak mindenkit,
akik egyetértenek a bál jótékonysági céljával, és segíteni szeretnének abban, hogy
a Hold utcai tagóvodában egy játékszobaként is funkcionáló sószobát alakítsanak
ki, amelyet minden szentendrei óvodás és
kisiskolás térítésmentesen használhat. A
bál idén is szponzori hozzájárulásból valósul meg.
A karitatív cél megvalósulását belépőjegy
megvásárlásával lehet segíteni, illetve aki
nem tud a bálon részt venni, támogatójegyet vásárolhat.
Az adományokat a Szentendréért Közalapítvány 11742087-20073857 számú számláján gyűjtik.

IV. Városi Jótékonysági Bál
Időpont: február 9. szombat 18.00
Helyszín: MűvészetMalom
(Bogdányi u. 32.)
Belépődíj: 12 000 Ft

Január 25.
10.00 Tervtanács ülés
Január 28.
11.00 Költségvetési egyeztetés
14.00 Vezetői értekezlet
18.00 Egyházvezetőkkel évértékelő megbeszélés
Január 29.
09.00 Hivatali egyeztetés az aktuális ügyekről
14.30 Belügyminiszterrel egyeztetés az önkormányzati adósságkonszolidációról
Január 31.
09.00 Izraeli nagykövet fogadása
13.00 Polgármesteri fogadónap
Február 4.
09.00 Hivatali egyeztetés
14.00 Vezetői értekezlet
Február 5.
12.00 Pro Régió Kft. ügyvezető igazgatójával
megbeszélés
17.30 Paulusz Györgyi kiállításának megnyitója a Polgármesteri Galérián
Február 6.
12.00 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójával egyeztetés
15.00 Szentendrei Korközpont megnyitója a
Dunakorzó 18. sz. alatt

FOTÓ: MISER ISTVÁN

Február 7.
09.00 Állampolgári eskütétel
14.00 Testületi anyagok egyeztetése

Együttműködő partnerünk a:

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.

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

Szentendrei Járás
2013. január 1-jétől megalakult a Szentendrei Járás. Az eddigi szentendrei okmányiroda változatlan helyen, immár járási okmányirodaként működik.
Nyitvatartási ideje
Hétfő: 8.00–12.00 13.00–16.30;
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00;
Péntek: 8.00–12.00.
Az ügyintézés az alábbi ügyekben
történik:
• Közlekedés igazgatás;
• Népesség, ügyfélkapu;
• Szentendrei bejelentkezés;
• Vezetői engedély;
• Személyi igazolvány;
• Lakcímkártya pótlás;
• Gépjármű ügyintézés;
• Egyéni vállalkozói igazolvány;
• Útlevél;
• Mozgáskorlátozottak parkolási
igazolvány ügyében.
Időpontfoglalás:
a www.magyarorszag.hu oldalon lehetséges. (az átállás miatt néha akadozik a
rendszer)
Telefonon a városi ügyfélszolgálat a
26/300-407 telefonszámon tud időpontot felajánlani a szentendrei lakosok részére hétfő délutáni (16.30–18.30)
időpontokra, a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, az útlevél, valamint a gépjármű ügyintézésre.
Hétvégenként telefonos ügyeletet tartunk, itt elsősorban városüzemeltetéssel, közterületekkel kapcsolatos bejelentéseket várunk a 26/300-407-es telefonszámon.

Hóügyelet
Az önkormányzati kezelésű utakon a
VSZ Zrt. végzi a hóeltakarítást 4 munkagéppel. A cég hóügyeletet tart fenn,
probléma esetén az alábbi telefonszámon kérhetnek információkat, segítséget: (20) 320-7216. Aktuális téli
úthíreket a http://www.szentendreihirek.hu „Útfenntartás” rovatában találnak.
Szentendre, Dunakorzó 18.
tel: 26 / 300-407
e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Ügyfélszolgálati irodánk
nyitvatartási ideje:
H: 8–20; K-Sz-Cs: 8–16; P: 8–12

XXVII. évfolyam, 2. szám

Közlemény az időközi önkormányzati
képviselőválasztás napjáról
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Helyi Választási Bizottság
1/2013. (1.10.) számú határozatával Szentendre 4. számú
egyéni Választókerületében
az időközi önkormányzati képviselőválasztás
időpontját
2013. március 24-re, vasárnapra tűzte ki.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Választási
eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 11.§-nak értelmében a
választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet utcanevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni.
A névjegyzékről
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Szentendre 4. számú választókerületében az időközi egyéni önkormányzati képviselő választása során választójogosultsággal rendelkező választópolgárok névjegyzékét a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatalban (Városház tér 3., földszint 4. irodában) február 7-től február 11-ig 8.00-tól 16.00-ig tekinthetik meg. A névjegyzék közszemlére tételének
időtartama alatt van lehetőségük a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez kifogást benyújtani, a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe történő felvétel okán. A kifogásról a HVI vezetője legkésőbb annak beérkezését követő
napon dönt. Amennyiben a kifogásnak helyt ad, úgy a névjegyzék módosításra kerül
a kifogásban foglaltak szerint. A kifogás elutasítása esetén, a kifogást a HVI vezetője továbbítja a Szentendrei Járásbírósághoz elbírálás céljából, amely a kifogás beérkezésétől számított 2 napon belül meghozza döntését.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy legkésőbb február 8-ig postai
kézbesítés útján kapják meg az időközi egyéni önkormányzati képviselő választásra
szóló értesítőt. Amennyiben a fenti időpontig nem érkezik meg, feltétlenül keressék
fel a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalt (Városház tér 3., földszint 4. iroda)
ahol munkaidőben tájékozódhatnak arról, hogy szerepelnek-e a névjegyzékben, és
amennyiben nem, lehetőség van kifogást benyújtani.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy CSAK február 7. és február 11.
között van mód arra, hogy bármilyen okból a névjegyzékre fel nem vett választópolgár jogorvoslatot kérjen.
A 2013. március 24-i időközi egyéni képviselő választáshoz szükséges érvényes
ajánlások számáról:
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdés
g) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva, március 24-i időközi egyéni önkormányzati képviselő választásán jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát január
30-án teszem közzé Szentendre Város honlapján. Amennyiben az érvényes ajánlással kapcsolatban bővebb információkat szeretnének megtudni, úgy a Választási
Információs Szolgálathoz fordulhatnak segítségért az alábbi elérhetőségeken:
dr. Molnár Ildikó HVI vezetője, 26/ 503-365
Bartha Enikő HVI vezető helyettese, 26/ 503-324
dr. Ligetfalvi Kinga HVI vezető helyettese, 26/503-348
Szentendre Város hivatalos honlapján, a www.szentendre.hu-n, a Közigazgatási
honlap részben a Városháza címszó alatt külön mappát nyitunk „ldőközi Választás
2013” címmel, amely alatt fontos tudnivalókat, információkat találhatnak a választással kapcsolatban.
Dr. Molnár Ildikó
Helyi Választási Iroda vezetője, címzetes főjegyző

2013. január 25.
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Tisztázandó kérdések a gátról
A www.szentendreihirek.hu, valamint
a www.szentendre1000ev.hu oldalakon
rendszeresen
beszámolunk
a gátépítés aktuális állásáról, a történésekről és a várható munkákról,
ugyanúgy, ahogyan tesszük ezt itt, a
SZEVI hasábjain minden lapszámban.
A Szentendrei Kulturális Központ és
Szentendre Város Önkormányzatának
kiemelt célja abiztonság és a fentieken
túl is mindent megtesz a lakosság
megfelelő tájékoztatása érdekében.
Mindezek ellenére előfordul, hogy
szárnyra kapnak bizonyos pletykák,
vagy téves információk alapján a lakosság hibás következtetéseket von
le. Az aggodalmak és a kételyek eloszlatása érdekében íme, néhány
olyan pont, mely talán részletes kifejtést igényel.
A „BETONFAL”
Természetesen szó sincs arról, hogy a
jachtkikötő és a Bem utca között most látható ún. látszóbeton támfal a jelenlegi állapotban marad. A támfal funkciója
pontosan az, hogy megtartsa azt a töltést, mely a mentett – tehát a város felőli
–, oldalon visszaépítésre kerül. A töltés
funkciója pedig pontosan ugyanaz lesz,
mint ami 1965-től 2012-ig volt, azzal a
különbséggel, hogy a beruházás végére
mindennemű árvízvédelmi előírásnak tökéletesen megfelel majd. Tehát a sokak
által csak „ronda betonfalként” emlegetett
építmény egy támfal, melyre töltés kerül,
és átmeneti, építkezés közbeni állapot,
mely természetesen nem marad ebben a
formában. A Péte-Pál és a Bem utca között mobil árvízvédelmi fal létesül, mely
kizárólag árvízi védekezés esetén kerül
felállításra. A Péter-Pál utcától pedig a jelenlegi töltés kerül felújításra, korszerűsítésre. A sétány végig a part mentén
visszaépítésre kerül, és a szintkülönbségek ellenére is megfelel majd az akadálymentesítés kritériumainak.
HA A RÉGI FÁK ÚTBAN VOLTAK, AZ
ÚJAK NEM LESZNEK?
Természetesen nem. A töltésből kivágásra került 5 fa, azon túl, hogy növelte a
szivárgást, tényleges életveszélyt jelentett, ahogyan ez 2012 augusztusában láthatóvá is vált. A kivitelező kötelessége 80
fát telepíteni a szakaszon, azonban ezeket úgy helyezik el, hogy sem az árvízi

védekezést nem gátolják majd, sem
pedig a töltés szivárgását nem növelik. A
gyökérzet a résfal túloldalán található,
mely biztosítja, hogy a mentett oldalon a
növényzet betelepítése ellenére se tapasztaljunk szivárgást. Ami azonban sokkal
fontosabb
a
tereprendezés,
zöldfelület kialakítás kötelező pályázati
elem, így a Dunakorzó és a sétány továbbra is a meghitt beszélgetések, a
pezsgő, szabadtéri közösségi élet színtere marad, úgy, ahogyan eddig is.
HOGYAN FOG VALÓJÁBAN KINÉZNI A
KORZÓ, HA ELKÉSZÜL A GÁT?
2012 decemberében a Szentendrei Kulturális Központ a megszokott kooperációs értekezlet keretében kérte a
tervezőt, hogy készítsen olyan látványterveket, melyek a várható, 2013. szeptember végi állapotot rögzítik, ahogyan a
kivitelező átadja majd a beruházást a városnak. Még decemberben megkezdték
a tervhez szükséges fotók elkészítését,
február elején pedig várhatóan olyan látványterveket tudunk bemutatni, melyek a
gátépítés lezárultával elénk táruló látványt mutatják majd be. Azt gondoljuk,
erre égető szükség van, és ez a lakosság
részéről is köszönetre méltó észrevétel.
MIT TESZÜNK, HA HIRTELEN HATALMAS ÁRADÁS VONUL LE A DUNÁN?
Először is olyan, hogy hirtelen áradás és
árvíz, nincs! A vízügyi szakemberek több
hétre előre, centiméteres pontossággal
meg tudják mondani, hogy mikor, milyen
mértékben emelkedik majd meg a víz-

szint. A Duna felsőbb szakaszaiban folyamatos jelentéseket kapunk a vízállásról, hiszen ez országos és uniós előírás
is egyaránt. Így tehát, ha nagyobb árhullám vonulna le, esőzés, olvadás stb.
miatt, bőven lenne idő a felkészülésre és
a védekezésre. A gáttest szakaszos elbontása és visszaépítése is a biztonságot segíti. A kivitelező minden helyi
hatóság által elfogadott, ún. Havaria tervvel rendelkezik, melyben pontosan rögzítik, mit kell tenni a Duna áradása esetén,
ha az építkezés még tart. Szerződés szerint 24 órán belül védekezésre alkalmas
állapotba hozzák az építési szakaszt.
Ezt a depóniákban elhelyezett havaria
anyagok segítségével teszik, többek közt
kővel való feltöltéssel, fóliázással,
támasztással. Így egy esetleges áradás
esetén is biztonságban tudható az
óváros.
Az építkezéssel kapcsolatos minden
információt megtalálhatnak a
www.szentendre1000ev.hu
városfejlesztési honlapon.
Ezúton is köszönjük észrevételeiket,
hozzászólásaikat.
Keressenek minket a Facebookon is!
www.facebook.com/szentendre1000ev

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg
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MIBEN ÉS MIHEZ KELL AZ ÚJ RITMUS? MIT ÉRZÉKELNEK EBBŐL AZ ITT ÉLŐK?

2013 az új ritmus éve Szentendrén
Továbbra is lokálpatrióta hozzáállást, gyors és emberközpontú ügyintézést, valamint felelős közpénzgazdálkodást Szentendre további fejlődése érdekében. Konstruktív együttműködést mindenkivel, aki tenni akar a városért, polgármesteri példamutatást a felelősségvállalásban és a munkában. Együttérzést és együttgondolkodást a mindennapok nehézségeiben, kihívásaiban – ezt mondja Dietz Ferenc, városunk polgármestere.
és az olcsóbb, gyorsabb működés úgy,
 Mielőtt az ez évi tervekről beszélünk,
hogy ez hosszú távon is így maradjon. Ez
rögzítsük, hogy milyen állapotban inaz, amit a szakmai nyelven stratégiai medult 2013! Tehát milyen volt Szentendre
nedzsment-szemléletnek hívunk.
elmúlt éve?
Kemény év volt minden szempontból,
 Szép közgazdasági kifejezés. Mit értugyanakkor sikeres is, és ennek gyümölsen ez alatt egy városi polgár?
cseit idén már le is szüretelhetjük. Egy
Mondok példát. Azt tapasztaltuk, hogy a
évvel ezelőtt, városunk hagyományos
városi tömegközlekedéssel sok a gond,
újévi koncertje előtt azt mondtam, meg kell
sokan joggal panaszkodnak. Például azt
tanulnunk egy olyan világban élni, ahol az
kifogásolták, hogy nem volt buszközlekealkalmazkodás, a gyors helyzetfelismerés
dés a Vasvári-lakótelepen. Azt tapasztalés reagálás nélkülözhetetlen. Az élet igatuk, hogy lehet ezt a szolgáltatás jobban
zolta a gondolataimat. Nézzünk körül Eués olcsóbban végeztetni. Már abban az
rópában! Válság és csőd tombol az egész
Dr. Dietz Ferenc polgármester
évben megszületett a döntés, és megkezkontinensen. Van olyan ország, ahol az
dődött annak végrehajtása. Ez korábban
önkormányzatok negyedét egyszerűen fölszámolják a takarékosság jegyében. Ehhez képest - minden ne- évekbe tellett volna. Ezt követően a lakossági visszajelzéseket
hézség ellenére - Szentendre a béke, a nyugalom és a töretlen aktívan figyeltük. Amikor 2012 decemberében jelzéseket kaptunk,
fejlődés szigete volt 2012-ben. Mert időben reagáltunk és tudtunk akkor – együtt gondolkodva az érintettekkel – egyrészt pontosítottuk a menetrendet, másrészt kárpótoltuk azokat, akik rosszabalkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez is.
A problémák megoldásának egyik alapelve az volt, hogy a Szent- bul jártak. Az eredmény? A reális lakossági igényeknek megfelelő
endrén élők semmiben se tapasztaljanak visszalépést. Másrészt helyi buszközlekedés, ami ráadásul évente 30 milliós megtakarícsak olyan megoldásokat voltam hajlandó támogatni, amely hosz- tást jelent a városunknak. Ezt a 30 milliót el tudjuk költeni másra,
szú távon is működő, eredményes városirányítási modellt hoz- járdaépítésre, óvoda-felújításra, olyasmire, amire szintén nagy
nak létre. Ehhez persze át kellett alakítani a város teljes szükség van.
intézményrendszerét, de azt gondolom, megérte.
 Tökéletesen működik az új rendszer?
 Anyagilag érte meg, vagy a szolgáltatások színvonala te- Még nem mindig, de azon dolgozunk. Például az egyik étteremkintetében?
tulajdonos megállított az utcán, hogy „Feri, nagyon jó, hogy viszMindkét szempontból! Csak akkor van értelme! A válság nem szaállítottátok az eredeti közlekedési rendet, de ide egy rossz
hagyta érintetlenül Szentendrét sem. Két út állt előttünk 2012 ele- kiegészítő tábla került, cserélni kellene!” Nos, korábban egy ilyen
jén: az egyik, hogy sodródunk tovább az árral, és próbálunk a fel- táblacseréről hónapokig leveleztek volna egymással az érintett
színen maradni. Ez kényszerű megszorításokkal, az életminőség cégek, hivatalok. Most már csak pár nap kellett arra, hogy ki levisszaesésével és a fejlesztések elmaradásával járt volna. A gyen cserélve a tábla. Én ezzel sem vagyok még elégedett, lehet
másik út a teljes átalakítás, költséghatékony racionalizálás, egy ezt még sokkal gyorsabban, hatékonyabban is, azaz új ritmusteljesen új városirányítási szemlélet megteremtése. Mi ezt vá- ban. Erre szolgál a 2013-as év.
lasztottuk. Egy lokálpatrióta polgármester és városvezetés nem is Számomra is kihívás volt az új rendszer, de igyekszem mindenválaszthat mást. Persze ez olyan megoldás, amelyet itthon még ben példát mutatni a munkatársaimnak. Problémák persze volsenki sem próbált. De sikerült! 2012-ben átalakítottuk az önkor- tak és lesznek is, de ezeket csak együttérzéssel és
mányzatot és a városi cégeket az üzleti világban sikeres és be- együttgondolkodással lehet megoldani! Ezt teszem én is, és ezt
vált módszerekkel. Kitűzött és elért célunk a színvonal emelése várom el mindenkitől.
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 Eredmények tehát vannak, de ennek ára is volt, nem is
kevés. Vannak olyan hangok, főleg a netes világban, amelyek arról szólnak, hogy felelőtlen beruházásokkal eladósították a várost! Vállalja ezért is a felelősséget?
Egyrészt nem felelőtlen! Másrészt a beruházások szükségességéért vállalom a felelősséget, mert meggyőződésem, hogy nélkülözhetetlenek voltak városunknak. Egyébként szívesen
visszakérdeznék ilyenkor: melyik beruházás a felelőtlen? A bírálók szerint melyiket kellett volna kihagyni? Az orvosi rendelők felújítását? Kérem, hogy mondják ezt az orvosok és a betegek
szemébe a bírálók! A Pannónia-telepi csatornázás volt szerintük
fölösleges? Ezt se mernék a sok-sok szentendrei család szemébe mondani. A gátépítés lenne felelőtlen? Kérem, mondják ezt
az árvízveszélyes területen élő sok ezer szentendrei szemébe!
Általánosságban nagyon könnyű milliárdokkal dobálózni, az eladósítás meg népszerű politikai téma. De ezeknél a bírálatoknál
számomra sokkal fontosabb a tudat, hogy nincs olyan szentendrei lakos, akinek az életét ne tettük volna könnyebbé ezekkel a
beruházásokkal. Ezeknek a gyümölcseit mindenki élvezi, még
azok is, akik az interneten tücsköt-bogarat kiabálnak rám ezekért
a beruházásokért.
 Eszerint tehát semmi gond nem volt a pénzügyekkel?
De volt. Mint minden magyar önkormányzatnak, elég sok az
adósságunk. A különbség annyi, hogy nálunk nem kellett fejlesztéseket törölni, visszamondani, mi valamennyi beruházásunkat
befejeztük vagy be fogjuk fejezni. Úgy sikerült az egész működésünket átalakítani és a város pénzügyeit rendbe tenni, hogy
közben nem kellett föladnunk céljainkat!
Ehhez az eredményhez persze egymagam kevés lettem volna.
Sőt! A hivatal és a városi cégek dolgozóival együtt is kevesen lettünk volna a kemény, de sikeres átalakításhoz. Ehhez kellett a
városunkban élők döntő többségének csendes, de kitartó támogatása, jóindulatú hozzáállása, és ha úgy adódott, akkor aktív
közreműködése. Köszönet ezért a Szentendrén élőknek!
Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a készülő Dumtsa Jenő Városfejlesztési Keretstratégia garantálja, hogy hosszú távon is
fenntartható legyen a városunk fejlődése.
 Akkor eszerint minden rendben, hátradőlhetünk…
Soha nem dőlhetünk hátra, mert mindig vannak új kihívások! Különösen pénzügyi, gazdasági területen, az önkormányzati érdekvédelem, civil ügyek területén. A következő időszak célja, hogy ezt
a hatékony működést hosszú távon fenntartsuk, a szentendrei emberek adóforintjaival továbbra is a jó gazda módjára bánjunk, javítva ezzel az életminőséget. Erre kaptunk tőlük felhatalmazást
2010-ben, és ezért dolgozunk a jövőben is, új ritmusban.
 2013 tehát az új ritmus éve! Mi minden vár e gyorsabb
ütemben a városunk lakóira?
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A fejlődés nem áll meg, már javában folyik a gátépítés, mellyel
eddig mind a város lakossága, mind a város, mind pedig az érintett vállalkozók elégedettek. A kivitelező jól halad, és a szakértők
szerint is kiváló minőségű munkát végez. A következő nagy lépés
a kistérségi szennyvízcsatornázás, valamint az energetikai korszerűsítés…
 Ezek átfogó, nagy projektek. A mindennapok szintjén is
történik valami, amit az emberek érzékelnek?
Természetesen, hiszen a fejlődés nem korlátozódhat csak a nagy
projektekre! Külön figyelmet kapnak például a lakótelepek és a
külsőbb területek is. Folyamatosan rendbe tesszük a pismányi,
hegyvidéki utakat, idén pedig elindul a csatornázás is. Pannóniatelepen már megtörténtek a szükséges korszerűsítések, itt elsősorban a csapadékvíz-elvezetésre gondolok, de természetesen
az útfenntartás is folyamatos. Izbégen fontos célunk a szeméttelep teljes rekultivációja a lakosság életminőségének és egészségének megóvása érdekében. A Püspökmajor-lakótelepen
munkába állt az új körzeti megbízott, mellyel javult a közbiztonság. Kezdeményeztük az illetékes szerveknél új pályázat kiírását
V8 uszoda földszintjén található patika üzemeltetésére. Korszerűsítettük a bölcsődét, iskolát. Hamarosan sor kerül a püspökmajori óvoda és a felújított játszótér átadására.
Emellett keressük a lehetőséget a panelek, társasházak hőszigetelésének teljes körű megoldására. Az energetikai pályázattal
pedig azt akarjuk elérni, hogy a távhőszolgáltatás olcsóbb legyen
a lakosság részére.
A részletekről mindig időben tájékoztatjuk az ott élőket a
www.szentendreihirek.hu weboldalunkon és megújult városi újságunkban, a Szentendre és Vidéke című lapban is.
 Többször használta azt a kifejezést, hogy Szentendre Pest
megye kulturális fővárosa lett. Nem nagyzolás ez?
Nagyzolás? Dehogy! Egy személyes élményem: október végén
volt a Boromissza-kiállítás megnyitója. Az ország egyik legbefolyásosabb közéleti embere, Lázár János mondott megnyitó beszédet. Szentendre polgármestereként fölemelő volt az a pillanat,
amikor Lázár János fölment a színpadra, végignézett a nagy tömegen, és félretéve megírt beszédét azt mondta, Szentendre azért
csodálatos, mert itt nemcsak azok járnak kiállítás-megnyitókra,
akiknek „kötelező”, hanem sok-sok művészetszerető és műértő
helyi polgár is. És persze nemcsak helyiek, hiszen nem múlt el úgy
egy hónap, hogy ne lett volna megyei, de sokszor országos vagy
nemzetközi szintű kulturális esemény Szentendrén!
A város tulajdonába kerülő Ferenczy Múzeum és másik három
Pest megyei múzeum, illetve kiállítóhely, a Skanzennel és a megújuló Szentendrei Régi Művészteleppel együtt azt jelzik, Szentendre élő és egyre jelentősebb kulturális központ. A 2013. június
18-án megnyíló Pajor-kúriával az élen, az évi számos és sokszínű programjainkkal pedig nemhogy megyei, de országos je-
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lentőségű kulturális centrummá lesz a városunk! Legyünk rá
büszkék!
 Az új ritmus jegyében sikerül megfelelő gyorsasággal és
pontossággal tájékoztatni az itt élőket?
A lakossági tájékoztatást tekintve is előreléptünk az elmúlt évekhez képest, ingyenes városi újsággal rendelkezünk, új a honlaprendszerünk, megjelenünk a Facebookon, a Szentendre TV
mellett a 2012-ben alakult Szentendre Rádió is egyre nagyobb
hallgatottsággal rendelkezik. Ezekkel az eszközökkel minden réteghez, minden korosztályhoz, idejében és egyre hatékonyabban
el tudjuk juttatni a számukra fontos információkat.
És egy személyes ügy. Akik ismernek, tudják rólam, hogy közvetlen ember vagyok, és józan határok között rajongok a modern
technikáért. A családom és munkatársaim szerint azonban nem
mindig sikerül kifelé megmutatnom az együttérző, emberi oldalamat. A gyermekeim pedig nem értik, hogy a Facebook miért maradt ki az életemből, hiszen egy sikeres város vezetőjének ebben
is haladnia kell a korral. Nos, e két „kritikát” egy csapással orvosolom: hamarosan megtalálható leszek a facebookon, ahol – a

XXVII. évfolyam, 2. szám

politikától lehetőleg mentesen – az emberi oldalamat mutatom
meg. Mindazt, hogy mi az, ami fontos, mi az öröm, mi a bánat
nekem, mint Szentendrén élő lokálpatriótának.
 Ha már a személyes ügyeknél tartunk: milyen fogadalmat
tett 2013-ra?
Hogy lecserélem a sokat bírált szemüvegem valami olyanra,
amely tetszik a családomnak is. De komolyra fordítva a szót: nem
szoktam fogadkozni, teszem a dolgom, amely – azt gondolom
másoknál is – sok kihívással, aggodalommal, de még több örömmel jár. Van egy Dumtsa Jenő-portré az irodám falán, melyre az
elmúlt év nehézségei közepette gyakran felnéztem. Vajon ő most
mit tenne? „Szeresd a várost, és tegyél meg minden tőled telhetőt.” Mintha ezt mondta volna. Ez erőt adott a mindennapi küzdelmekhez. Mottóként azt tudom mondani, melyet a 2012-es
összvezetői értekezleteken szinte minden prezentáció végére betettem, de a lakosság és saját érdekünk is, hogy ezt tegyük: „Nem
fordulunk vissza, nem ígérünk, cselekszünk.
Kádár Kristóf – Kempf Károly Ignác
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Rendőrségi hírek

Télen még óvatosabban
közlekedjenek!
 Az ünnepek alatt, illetve mióta nagyobb mennyiségű hó esett le, személyi sérüléssel járó közlekedési
baleset nem történt, de anyagi kárral
járó annál több. A lefagyott, csúszós
utak miatt sok volt a koccanásos, illetve a kicsúszásos baleset. Mivel az
igazi tél talán még csak most fog kö-

vetkezni, ezért a Szentendrei Rendőrkapitányság ismét felhívja minden
közlekedő figyelmét a fokozott óvatosságra, körültekintésre. A havas, lefagyott útburkolat csúszóssá teszi az
útfelületet, ezért sebességüket minden esetben az út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg,
tartsák be a követési távolságot!

Megmentették
a hajléktalanokat!
Ön is figyeljen rájuk!
 A téli időszak alatt kiemelt figyelmet
fordított a rendőrség a hideg időben az
utcán tartózkodó, alvó személyekre,
hogy még időben meg tudják akadályozni a kihűlést. Az elmúlt hetekben
két esetben állampolgári bejelentés
érkezett arról, hogy az utcán egy átfagyott, hajléktalan személyt találtak, aki
segítséget kért, mert attól fél, hogy
megfagy. Előfordult, hogy a szolgálatot teljesítő járőrök lettek figyelmesek
utcán alvó személyekre. Szerencsére
mindegyik személyt sérülés nélkül,
biztonságban helyezték el hajléktalan
szállón vagy olyan egyéb helyen, ahol
melegben tudta eltölteni az éjszakát.
A Szentendrei Rendőrkapitányság

arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek a veszélyeztetett emberekre, ha utcán tartózkodó vagy alvó
személyre lesznek figyelmesek, akkor
értesítsék a rendőrséget, ne hagyják
őket magatehetetlenül kihűlni a sokszor fagypont alatti, hideg időben!

Ön is áldozattá válhat,
ha nem elég óvatos!
 Az ünnepek alatt megszaporodnak az
áruházakban elkövetett vagyon elleni
bűncselekmények. Leggyakoribb a
zseblopás, a bevásárló kocsin elhelyezett és őrzés nélkül hagyott táskalopás, valamint a nyitott gépkocsiból
való lopás. Bár az ünnepi zsúfoltság
már elmúlt, ennek ellenére fontosnak
tartjuk elmondani, hogy bevásárlás
során táskájukat ne hagyják őrizetlenül a bevásárló kocsiban, még akkor
sem, ha a kocsi mellett tartózkodnak.
Az elkövetők ugyanis másodpercek
alatt ki tudják használni, ha nem figyelnek az értékeikre. Ezen kívül a
kocsiban se hagyják értékeiket őrizetlenül, mialatt a csomagtartóba pakolnak. Pénztárcájukat, telefonjaikat
soha ne tegyék a táska külső zsebébe
vagy a farmer hátsó zsebébe, mert a
zseblopás elkövetői ezeket az áldozatokat kifejezetten keresik. Inkább helyezzék el azokat a táska belső,
rejtettebb részén lévő zsebekbe vagy
a kabátjuk, ruházatuk belső zsebeibe,
ahol nem tudnak hozzáférni az értékekhez.

Állatkínzó orvvadászokat
fogtak el
 A Szentendrei Rendőrkapitányság eljárást folytat V. Péter és V. Gábor ellen
állatkínzás bűntettének megalapozott
gyanúja miatt. A rendelkezésre álló
adatok szerint 2012. szeptember elejétől fogva ismeretlen személyek
erdős területen a vadak vonulási útvonalán több hurkot is elhelyeztek,
amibe az arra vonuló állat, ha belelépett, megfojtotta. Ily módon több
vadat, jellemzően őzet ejtettek el, melyet a vadászatról szóló törvény tilt, ráadásul alkalmas arra, hogy az állatnak
különös szenvedést okozzon.
Sikeres nyomozást követően az elkövetőket a szentendrei nyomozók előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki. A cselekmény elkövetését
mindketten elismerték.
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Közúti fejlesztés
Szentendrén
 Több 10 millió forintos forgalomtechnikai fejlesztés történt Szentendrén.
Városi együttműködéssel többek között webkamerákat, gyalogosérzékelőket telepítettek és energiatakarékos
LED izzókat helyeztek üzembe.
 Korszerű energiatakarékos LED izzókra cserélték a régi, hagyományos
égőket Szentendrén, a 11-es főúton
és gyalogosérzékelő rendszereket
telepítettek a jelzőlámpával védett
gyalogátkelőhelyekre. Mintegy 16
millió forint értékben új távfelügyeleti
rendszert kaptak a 11-es főút szentendrei átkelési szakaszán található
csomópontok.

Útfenntartás
című rovat olvasható friss hírekkel a szentendreihirek.hu portálon. A rovatból az aktuális hóhelyzetről, a Vsz Zrt. úttisztítási
munkáiról tájékozódhatnak.
További útinfokat a Szentendre Rádió a 91.6-os frekvenciáján is hallgathatnak.

Pályázat
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet kontroller feladatok
ellátására
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, főiskola vagy egyetemi szintű közgazdasági
felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
jó kommunikációs készség, önállóság, precíz munkavégzés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: pénzügyi munkatapasztalat, önkormányzati szakmai tapasztalat, adótanácsadói képesítés,
szentendrei, kistérségi helyismeret
Ellátandó feladatok: éves költségvetések és
hosszú távú tervek elkészítése, felülvizsgálata, rendszeres (havi, negyed éves) vezetői jelentések elkészítése, eseti jelentések
és elemzések, döntéstámogatás, kapcsolattartás az önkormányzati költségvetési szervek és gazdasági társaságok kontrolling
szervezeteivel, projektek, beruházások és a
napi működési költségeinek nyomon követése
A pályázatokat február 4-ig lehet benyújtani postai úton.
Cím: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: kontroller.
További információ: Budai Otília, 503-361

VÁROS
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XXVII. évfolyam, 2. szám

AKTÍV ÉLET, FRISS TUDÁS 50 ÉV FELETT IS!

SZENTENDREI KORKÖZPONT ALAKUL
A SZENTENDREI KORKÖZPONT
INFORMÁCIÓS IRODA
ünnepélyes megnyitója
2013. február 6. szerda, 15 óra
P’Art Ház (Dunakorzó 18. földszint,
a bejáratnál balra)
honlap: www.korkozpont.szentendre.hu
Kérdéseiket, véleményüket várják:
korkozpont@gmail.com
20/282-8787
2012 az aktív idősödés és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve volt. A csatlakozó országok különböző hasznos projekteken keresztül igyekeztek megszólítani
az idősebb korosztályt, illetve ösztönözték
a generációk közötti együttműködést. Szentendre Önkormányzata elsőként ismerte fel,
hogy az ilyen kezdeményezések hosszú
távra kell hogy szóljanak, hiszen az idősödő
társadalmakban nagyon fontos feladat
ennek a korosztálynak is lehetőséget adni
az egészséges, tevékeny, tartalmas közösségi életre.
Első lépésként 2012 tavaszán indult el
Szentendrén a Zsigmond Király Főiskola és
az önkormányzat programsorozata, a Szeniorok Szentendrei Akadémiája, melynek
előadásai idén is folytatódnak, illetve bővülnek újabb képzésekkel. (Részletes program
lapunk 11. oldalán.)
A most alakuló Szentendrei Korközpont tevékenységi köréről és az oktatási programokról kérdeztük dr. Dietz Ferenc
polgármestert, dr. Jászberényi Józsefet, a
Zsigmond Király Főiskola Kommunikáció és
Művelődéstudományi Intézetének vezetőjét,
illetve dr. Podoletz Györgyöt, aki maga is
frissnyugdíjas, és önkéntesként koordinálja
a most megnyíló Korközpont információs
irodáját.

 Az első és az alapokat tisztázó kérdésem: mit jelent az, hogy Korközpont,
miért fontos ez a szentendreieknek?
Dr. Dietz Ferenc: A Korközpont információs
és képzési központ 50 év felettiek számára.
Az európai tendencia Szentendrén is érvényesül: az idősek száma folyamatosan nő a
városban. A 26 ezer fős lakosság egyharmada, vagyis 8800-an 50 év felettiek. Tudjuk, hogy nemcsak a fiatalok, de az idősek
igényeire is figyelni kell, ezért az Idősügyi
Tanács és a nyugdíjas szervezetek működése mellett megalapítottuk a Szentendrei
Korközpontot. Ennek hármas célja van: az
Információs Központban az információk
adása, a szellemi frissesség megőrzésének
biztosítása az ingyenes előadásokkal és a
rendkívül kedvező árú képzésekkel, valamint 2013 márciusától szociális térkép elkészítése annak érdekében, hogy feltérképezzük a szentendrei lakosok helyzetét,
lehetőségeit és igényeit.

Dr. Jászberényi József: Finnországban létesültek az első korközpontok, melyek önkormányzati és egyéb támogatással,
komplex szolgáltatásokkal várják a betérő
időseket. Szentendrei lokálpatriótaként és a
városunkhoz legközelebb fekvő felsőoktatási intézmény egyik vezetőjeként is fontosnak tartom az idősek helyzetén való
segítést: elmagányosodásuk csökkentését,
ezért célunk egy valódi közösségi tér biztosítása és tájékozottságuk növelése. A ZSKF
azért is szerencsés partner, mert andragógia és szociológia szakos hallgatói tavasztól
„megkutatják” a várost: összeállítanak egy
nyugdíjas szociális térképet, amely főbb területekre lebontva tartalmazza a legfontosabb szükségleteket és problémákat.

 Mikortól valósul meg, és hogyan működik a Korközpont?
D. F.: Az információs központ megnyitását
február 6-án tervezzük a „Fehérház” földszinti irodájában, ahol az uniós követelményeknek megfelelően akadálymentesített
környezetben, heti 2x2 órában személyes
információ- és tanácsadással várjuk az 50
év felettieket. Szintén februártól indul a korkozpont.szentendre.hu honlap, mely közérdekű információkat tartalmaz (közintézmények, rendelések elérhetősége, képzési
lehetőségek, egyéb információk), e-mailen
közvetlenül a korkozpont@gmail.com-on
lehet érdeklődni vagy javaslatokat tenni.
Köszönet illeti a ZSKF szakembereit a segítségért, az előzetesen felajánlott hallgatói
közreműködésért, valamint minden szentendrei szeniort, aki eddig is segítette e kezdeményezést ötleteivel, javaslataival, aktív
részvételével. A városban élő 50 év felettieket pedig kérem, éljenek a kezdeményezéssel, segítsük egymást, ismerjük meg
egymás lehetőségeit és igényeit! Várjuk az
együttműködésre vonatkozó felajánlásokat,
javaslatokat – vegyük fel 2013 új ritmusát!
J. J.: A ZSKF és az Önkormányzat koordinálta ingyenes előadások már tavaly elindultak és folytatódnak idén tavasszal és
ősszel is. E mellett négy témában (kezdő
angol beszélgetés, környezetvédelem, művelődéstörténet, vallástörténet) hirdetünk térítéses tanfolyamokat (9900 forint/tanfolyam) az 50 év feletti generációnak, amelyek február 25-től indulnak, igény esetén
számítógépes képzést is biztosítunk. A képzésekről részletes tájékoztatást kaphatnak
az irodában személyesen, telefonon, illetve
e-mailben, valamint a honlapról is elérhető
lesz minden információ. De visszatérve a
Korközpontra: várjuk a nyugdíjas önkénteseket, de a fiatalokat is, mindazokat, akik
akár ötletekkel, akár ügyeleti munkával tudnák segíteni a munkánkat – legyen ez a
Korközpont egyszerre minden generációé
úgy, hogy a fiatalok segítsék az időseket, az
idősek pedig segítsék egymást! Vegyünk

együtt részt egy olyan központ létrehozásában, amely Magyarországon egyedülálló,
de reményeink szerint mintaértékű lesz!

 Mit jelent az Ön számára, miért fontos
Önnek a Szentendrei Korközpont?
Dr. Podoletz György: A saját példámon
éltem át, milyen az, amikor valaki több mint
negyven év után befejezi korábbi aktív tevékenységét. Villamosmérnökként huszonöt
évig egy informatikai céget menedzseltem,
később szakértőként dolgoztam. Nyugdíjasként nem töltötte ki időmet a ház körüli
kertészkedés, otthoni teendők. Hiányzott
valami fontos tevékenység, szerettem volna
tenni a városért, saját korosztályomért. Pomázon éltem sokáig családommal, akkor
még csak a konyhaablakból néztük Szentendre fényeit. Négy éve lakunk itt feleségemmel és hamarosan összeköltözünk
édesanyjával, így segítjük egymást családon belül. Fontosnak tartom a generációk
összetartását, a lokálpatriotizmust és az aktivitás megőrzését 50 felett is. A Szeniorok
Szentendrei Akadémiájának állandó hallgatójaként figyeltem fel a város kezdeményezésére, és kapcsolódtam be a munkába.
 Hogyan segíti a Korközpont tevékenységét?
P. Gy.: Feladatom lesz az iroda működésének zavartalan biztosítása, az ügyfélfogadás megszervezése, információk áramlásának biztosítása, a honlap, az e-mailek
figyelése. Terveink szerint kedden 14-16,
csütörtökön 10-12 óra között tart majd
nyitva az iroda. A Szeniorok Szentendrei
Akadémiája, a SZESZA résztvevőinek véleményeit, javaslatait gyűjtöm egybe, figyelmükbe ajánlom a Szeniorok Szentendrei
Iskoláját, a SZESZI-t, amely lehetőséget
biztosít szakemberek által tartott képzések
hallgatására, nyelvtanulásra is. A mai világban, mikor 1-1 tanóra 2-3000 Ft-ba kerül,
úgy gondolom, a 10 alkalommal 2 tanórás
előadássorozat 9900 Ft-ért igen kedvező lehetőség.
 Mit vár, hogyan fog hatni a korközpont
létrehozása a város 50 év feletti generációjának életére?
P. Gy.: Bízom benne, hogy az Idősügyi Tanács és a nyugdíjas szervezetek működését
kiegészítve létrejöhet egy szolgáltató központ, amely tökéletesen a szeniorok igényeire van szabva, az ő lehetőségeik és igényeik
koordinálása a cél. A tavasszal induló szociális térkép pontos megrajzolása is ezt szolgálja, hogy tudjunk a Szentendrén élő, 50
évet betöltött lakosság szükségleteiről és
problémáiról. Arra kérek mindenkit az 50+
korosztályból, hogy segítsék a ZSKF hallgatóit, és bizalommal fogadják őket tavasszal, a felmérés idején! Az információs
központban (Dunakorzó 18. fszt.) pedig tisztelettel és örömmel várok minden érdeklődőt!

VÁROS

2013. január 25.

SZESZA
Szeniorok
Szentendrei Akadémiája
A SZENTENDREI
ÖNKORMÁNYZAT ÉS
A ZSIGMOND KIRÁLY
FŐISKOLA ELŐADÁSSOROZATA
2013. február 20. szerda, 15:00

TANULÁS IDŐSKORBAN
(Dr. Bajusz Klára, Pécsi Egyetem Felnőttképzési Kar)
2013. március 20. szerda, 15: 00

ILLATSZEREK, TISZTÍTÓSZEREK
A MINDENNAPOKBAN
(Varga Éva környezetmérnök)
2013. április 3. szerda, 15:00

PSZICHOLÓGIAI ÉS PSZICHIÁTRIAI
PROBLÉMÁK IDŐSKORBAN
(Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírő Gyula
kórház, osztályvezető főorvos)
2013. május 8. szerda, 15:00

KONFLIKTUSKEZELÉS
IDŐSKORBAN
(Dr. Boga Bálint főorvos)
Helyszín: a Városháza Díszterme
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Az akadémia előadásai a város áldozatvállalásával a szentendrei NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA INGYENESEK!
Az előadások időtartama 1 óra.

SZESZI
Szeniorok
Szentendrei Iskolája
Frissítse fel tudását, kövesse
a kor változásait, 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 átrendeződött. A civilizációk versenyében a nyugati
kultúra sajnos háttérbe szorulni látszik. Ennek
fényében különösen fontos megfigyelni és kiemelni a nyugati civilizáció, több ezer éves alapvető elveit és értékeit – a társadalom
legkülönbözőbb területein. A tanfolyam a megőrzendő értékeket elsősorban a filozófia, a vallás, 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 értékeinek hasonlóságait és sokkal számosabb különbségeit.
Előadó: A tanfolyam tanára a Szentendrén élő
Dr. Jászberényi József művelődéstörténész,
aki a Zsigmond Király Főiskola Kommunikációés Művelődéstudományi Intézetének vezetője,
s a nyugdíjasok szentendrei oktatásának megálmodója.
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: 15:00-16:30-ig
2013. február 25., március 4., 11., 18., 25.,
április 8., 15., 22., 29., május 6.
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis
házasságkötő terme (Városház tér 3., fszt.) Az
előadóterem akadálymentesen 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. A tanfolyamot látogatók az előadássorozat végén oklevelet kapnak.

KÖRNYEZETVÉDELEM –
KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY
A tanfolyam során áttekintjük a környezetvédelem és környezet-egészségügy különféle fogalmait és annak legfontosabb területeit.
Hosszabban beszélünk a globális felmelegedésről, okairól és hatásairól, a külföldi és magyar környezetvédelmi szervezetekről és azok
munkáiról, a hulladékgazdálkodásról, a vízvédelemről, illetve a környezetvédelemről a mindennapokban. Utóbbi kapcsán kitérünk az
egészséges táplálkozás (pl. adalékanyagok
szerepe), a tisztítószerek, illetve az elektrotechnikai eszközök környezetbarát használatának kérdéseire is. Szándékaink szerint a
tanfolyam nemcsak előadás, hanem beszélgetős, probléma-elemzős közös munka is volna,
amelynek során egy-egy kérdésre együtt is keressük a lehetséges válaszokat, hiszen a környezetvédelem 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 mérnöktanár, aki pályája során dolgozott önkormányzati-hatósági és vállalkozási szférában
egyaránt, így gyakorlati oldalról jól ismeri a
magyar környezetvédelem és környezetegészségügy legfontosabb szakterületeit.
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: 17:00-18:30-ig
2013. február 25., március 4., 11., 18., 25.,
április 8., 15., 22., 29., május 6.
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis
házasságkötő terme (Városház tér 3. fszt.) Az
előadóterem akadálymentesen 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

11
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 területén, hanem akár vásárláskor, tévénézéskor vagy utazásaink során is.
Előadó: A Zsigmond Király Főiskola nyelvtanára által tartandó kurzuson a teljesen kezdők
ismerkedhetnek meg beszélgetős formában
az angol nyelv alapjaival, s ha a csoport tagjainak kedve lesz, a képzés emeltebb szinteken
tovább folytatódhat.
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: 15:00-16:30-ig
2013. február 26, március 5., 12., 19., 26.,
április 9., 16., 23., 30., május 7.
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis
házasságkötő terme (Városház tér 3. fszt.) Az
előadóterem akadálymentesen 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.

VALLÁSTÖRTÉNET
Egyre változó és változatosabb világunkban
egyre fontosabb, hogy ismerjük a más kultúrák
alapértékeit. Ezekben a kulcsszerep a vallásnak jut, hiszen ez a társadalmi alrendszer minden kultúrában elsődleges. A tanfolyam
végigtekinti a nagy világvallások kialakulását
és legfontosabb elveit – a vallástörténész szemével, a legújabb szakirodalom felhasználásával.
Előadó: A kurzust Dr. S. Szabó Péter professzor, a Vallástudományi Szemle szakfolyóirat főszerkesztője, a Zsigmond Király Főiskola
Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézetének tanára tartja.
Időtartama: 20 óra (10 alkalom x 2 óra)
Ideje: 17:00-18:30-ig
2013. február 26, március 5., 12., 19., 26.,
április 9., 16., 23., 30, május 7.
Helye: Szentendre Város Önkormányzat kis
házasságkötő terme (2000 Szentendre, Városház tér 3. fszt.) Az előadóterem akadálymentesen 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. A tanfolyamot látogatók az előadássorozat végén oklevelet kapnak.
ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐI TANFOLYAMOT IS INDÍTUNK!
Kérdéseiket várja: Pető Katalin 26/503-347
Szentendrei Város Önkormányzata
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Kiállítások
Január 27-ig
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
JEL-TRANZIT
Bartl József Munkácsy-díjas
festőművész kiállítása
Január 31-ig
Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.
DEIM BALÁZS
FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében
Február 2. szombat, 16.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
BOROMISZA TIBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS ZÁRÓESTJE
Moderátor Török Katalin, a kiállítás kurátora.
Közreműködnek: Fehér Júlia, Juhász Károly színművészek és az
Ezüst Patak zenekar.
A belépés díjtalan. A kiállítás megtekinthető február 5-ig.
Február 3. vasárnap, 17.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
MÚZEUMI TEADÉLUTÁN – Tóth
Antal: Őstémák Szentendrén című
könyvét Rózsa Gyula Munkácsy
Mihály-díjas művészettörténész,
egyetemi tanár mutatja be
A belépés díjtalan.
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
Február 15. péntek, 16.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
MŰVÉSZEK A SZŐNYI ISTVÁN
SZABADISKOLÁÉRT című kiállítás megnyitója
Köszöntőt mond: L. Simon László
kultúráért felelős államtitkár, dr.
Dietz Ferenc polgármester, T.
Szőnyi Zsuzsa, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató
Megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti író, a Szőnyi István Baráti
Kör elnöke
Február 17-én, vasárnap 16
órától Klemmné Németh Zsuzsa
művészettörténész, a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést, amelyen
a belépőjeggyel lehet részt venni.
A kiállítás megtekinthető: március
17-ig, hétfő kivételével naponta
10-18 óra között
Február 22. péntek, 17.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
EMLÉK-KÉPEK SZENTENDRÉRŐL – Válogatás S. Nagy János
magángyűjteményéből
A kiállítást megnyitja: P. Szabó
Ernő művészettörténész

Megtekinthető: május 20-ig
Február 24. vasárnap, 16.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
BEMUTATÓ TÁRLATVEZETÉS
az Emlék-képek Szentendréről –
Válogatás S. Nagy János magángyűjteményéből című kiállításban,
a vezetést S. Nagy János és Bodonyi Emőke, a kiállítás kurátora
tartja

Előadás
Február 1. péntek 18:00
Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Stéger köz
MAGYAR BIOKERT
Dr. Solti Gábor, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége
elnökének előadása
Február 15. péntek 18:00
Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Stéger köz
AZ ÉVKÖR HAGYOMÁNYOS
ÉTKEZÉSI SZOKÁSAI
Nagy Gyula tanár előadása

Zene
Január 30. csütörtök, 17.00
HEMO, Dózsa Gy. út 8.
ÖTÓRAI TEA AZ EZÜSTFÉNY
EGYÜTTESSEL
A belépés díjtalan
Február 2. szombat, 15.00
PüspökmajorI Klubkönyvtár
Kálvária u. 5.
ZENÉS DÉLUTÁN
NYUGDÍJASOKNAK
Játszik: Déri György és
zenekara
Belépődíj: jelképesen 100 Ft
Február 5. kedd, 19.00
DMH Barlang, Dunakorzó 11/A
JAZZ KLUB –
BORBÉLY MŰHELY
Borbély Mihály – szaxofon, Tálas
Áron – zongora, Horváth Balázs –
nagybőgő, Baló István – dob Vendég: Horányi Sándor – gitár.
Belépőjegy: 800 Ft
Február 15. péntek 18.00
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Dunakorzó 16.
ALMA MATER HANGVERSENYSOROZAT
Fellép Eredics Salamon blockflöteművész. Salamon zenészcsaládban nőtt fel, hatéves korában
kezdet el furulyázni. Számos
zenei verseny győztese, 2011.ben
Junior Príma díjban részesült.
Nemzetközi sikereit a Söndörgő
Együttes tagjaként aratta. A hangversenyt vezeti és a művésszel

beszélget Silacher Miklós, a Magyar Televízió Híradójának
riportere.

Színház
Február 16. szombat, 18.00
PMK színházterme, 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
Február 19. kedd, 10:00
Pest Megyei Könyvtár színházterme, Pátriárka u. 7.
HOLLE ANYÓ
A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Színház előadása
Belépőjegy: 700 Ft

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 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! SOROZAT 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 RENDHAGYÓ KALENDÁRIUM – Török Katalin kultúrtörténeti sorozata
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18.40 MARIEKE, MARIEKE (85')
(12) (LÉLEKMOZI SOROZAT)
DunaP’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 SOROZAT) DunaPArt Filmklub
LAZHAR TANÁR ÚR (94’) (12)
(színes, feliratos, kanadai filmdráma,
2011, r.: Philippe Falardeau)
Egy montreali általános iskola
alsós osztályának mindennapjait
szeretett tanárnőjük öngyilkossága a feje tetejére állítja. A gyerekek egymás között próbálják
meg feldolgozni az őket ért tragédiát, s eleinte nem fogadják el az
iskolába helyettesítő tanárként jelentkező emigráns algériai pedagógus segítségét. Mr. Lazhar
azonban sajátos eszközökkel lát
neki az osztály kedvenc tanárnőjének elvesztése iránt érzett fájdalom közös feldolgozásának,
aminél már csak oktatási módszerei tűnnek szokatlanabbnak.
Vendég: Nagy Jánosné, a Szent
András Általános Iskola történelem-rajz szakos tanára
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 SOROZAT – 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)
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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 hírösszefoglalóját. 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 jelentkezik a TV Szentendre.

Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon,
de csatlakozhat hozzánk
a Facebookon is!

Gyerekeknek
BÜTYKÖLDE – 2013.
Kézműves foglalkozások a DMHban (Dunakorzó 11/A)
Tel: 26/312-657
Február 9. szombat, 10:00
Valentin napi ajándékkészítés
Március 9. szombat, 10:00
Kokárda és virág készítés
Március 23. szombat, 10:00
Húsvéti díszek készítése
Május 4. szombat, 10:00
Anyák napi ajándékok
Június 15. szombat, 10:00
Kavics dekupázs
Február 17. vasárnap, 10.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
MALOMMESEMATINÉ – kortárs
mese- és alkotássorozat 4-8 éveseknek minden hónap harmadik
vasárnapján 10.00-12.00 óráig a
MűvészetMalom Művészek a Szőnyi István Szabadiskoláért című
kiállításában. Az irodalom és a
közös alkotás révén közelebb
hozzuk a gyerekeket a művészethez drámapedagógus és múzeumpedagógus vezetésével
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Művészek a Szőnyi István Szabadiskoláért
Ferenczy
Múzeum és
a Szőnyi István Baráti Kör
Egyesület szeretettel vár mindenkit
február 15-én, pénteken 16 órára a MűvészetMalomba (Bogdányi út 32.) Művészek a Szőnyi István Szabadiskoláért című
kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond: L.
Simon László kultúráért felelős államtitkár,
dr. Dietz Ferenc polgármester, T. Szőnyi
Zsuzsa, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
egyetemi docens, múzeumigazgató. A kiállítást megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti író, a Szőnyi István Baráti Kör elnöke.
A kiállítás megtekinthető: március 17-ig,
hétfő kivételével naponta 10-18 óra között
Február 17-én, vasárnap 16 órától
Klemmné Németh Zsuzsa művészettörténész, a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést,
amelyen a belépőjeggyel lehet részt
venni.
A zebegényi szabadiskolát műveikkel támogató művészek: Aknay János festőművész, Ásztai Csaba festő- és grafikusművész, Balanyi Károly zománcművész,
Banga Ferenc grafikusművész, Báron
László (1931-2011) festő-, grafikus- és zománcművész, Bereznai Péter grafikusművész, Bráda Tibor festőművész, Breznay
József festőművész, Buda István szobrászművész, Csík István festőművész,
Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész,
Csilléry Orsolya grafikusművész, Csipes
Antal grafikus- és iparművész, Csollák Mihály festőművész, Dániel Kornél (19232002) festőművész, Decsi Ilona festő- és
grafikusművész, Farkas Ádám szobrászművész, Fábián Dénes Zoltán festőművész, Fábián Gyöngyvér festőművész,
Fehér László festőművész, Forster Jakab
festőművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Futó Tamás grafikus- és festőművész, Galambos Tamás festőművész,
Gyémánt László festőművész, Gyulai Lívi-

A

Február 22. péntek, 17.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.

EMLÉK-KÉPEK SZENTENDRÉRŐL
Válogatás S. Nagy János
magángyűjteményéből

usz grafikusművész, ifj. Iván Szilárd festőművész, Karsai Zsófia keramikusművész,
Káplár Éva (1936-2010) festőművész,
Káplár Ferenc festőművész, film- és tvoperatőr, Kemény Péter keramikusművész, Kéri Ádám festő- és grafikusművész,
Kéri Imre festő- és grafikusművész, Kisfalusi Márta keramikusművész, Kiss Mihály
festőművész, Kocsis András Sándor képzőművész, fotográfus, Kopek Rita festőművész, Kórusz József (1927-2010) festőés grafikusművész, Kovács Tamás Vilmos
festőművész, Kürtösi Klára festő, művésztanár, Lőrincz Vitus festő- és zománcművész, Máger Ágnes festőművész, Mihályfi
Mária festőművész, Miklós Árpád képző-

művész, animációs filmrendező, Nagybányai Nagy Zoltán (1904-1981) festőművész, Németh Zsuzsa festőművész,
Orosz István képzőművész, Pálos Rita
Anna grafikus, művésztanár, Sándor
János festőművész, Sinkó István festőművész, művészeti író, Somogyi Gábor festőés zománcművész, Szabó András festőés grafikusművész
Szotyory László festőművész, Szőnyi István (1894-1960) festőművész, Szunyoghy
András festő- és grafikusművész, M. Tóth
Krisztina ötvös, zománcművész, Ujj Zsuzsa keramikusművész, Vágvölgyi Ilona jelmeztervező művész, Vén Zoltán grafikusművész, Ziman Lajos szobrászművész.

MalomMeseMatiné
kortárs mese- és alkotássorozat 4-8 éveseknek
minden hónapharmadik vasárnapján 10.00-12.00
óráig a MűvészetMalom aktuális kiállításaiban
Ha azt kérdezed, hány
éves korban vidd el először a gyerekedet múzeumba, azt tudom mondani
minél hamarabb.
Hogy milyen kiállítást
nézz meg vele? Mindenfélét.
De hol kezd? Hát nálunk,
a MűvészetMalom vasárnapi családi programján,
a MalomMeseMatinén.
Mi megkeressük a kapcsolatot egy mese, egy kiállítás és az alkotómunka
között, neked csak az a
dolgod, hogy figyeld, milyen kreatívan, előítélet
mentesen gondolkodnak
a gyerekek a modern és

kortárs művészetről. Bizony sokat tanulhatunk
tőlük. Bár a 4-8 év közötti
korosztálynak szól a program és a kortárs mese is
nekik szól, azért arra is figyelünk, hogy a kistestvérek és a szülők is
kapjanak valami érdekes
tudnivalót a művészről, a
kiállításról. Míg a gyerekek alkotnak, a szülők ismerkedhetnek
a
kiállítással, kérdéseket tehetnek fel nekünk, egyszóval tevékeny műélvezővé válhatnak. Így
már el is értük, amit szerettünk volna, művészetre
nyitott gyerekeket és felnőtteket „nevelni”.

Időpontok:
február 17.,
március 24.,
április 21.
Jegyek: 1000 Ft/gyerek,
500 Ft/felnőtt
Információ:
Ferenczy Múzeum
Tel: (26) 310-244
Facebook:
muveszetmalom
MűvészetMalom,
Bogdányi u. 32.
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D’43 – emlékezés a Don-kanyar hőseire
doni áttörés 70. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás D'43 címmel Paulovics László képzőművész grafikáiból az MH Altiszti
Akadémián Szentendrén, ahol bemutatták a Zrínyi Kiadó gondozásában most megjelent Don-kanyar 1942-43 című kiadványt is.
Az eseményt Hende Csaba honvédelmi miniszter, a kiállítás fővédnöke nyitotta meg.
A miniszter a kiállítást méltatva hangsúlyozta: a művészet közösséget teremt, aminek különös tétje van ezekben a napokban,
amikor az egész ország együtt emlékezik a Don menti harcokban elesett hősökre, „s az emlékezésben is átélhetjük, hogy va-

FOTÓ: SZENTENDREI MÉDIAKÖZPONT

A

lóban összetartozunk”. Paulovics László képeivel vállalkozott a
pokoljárásra, s ezek a képek segítenek emlékezni és emlékeztetni mindarra, ami 1943-ban a Don mentén történt – tette hozzá.
Paulovics László festőművész kiemelte: számára is katarzist jelent az alkotásokat, a több mint 20 darabból álló sorozatot egyben
látni.
Az eseményen részt vett városunk polgármestere, dr. Dietz Ferenc is, aki Hende Csaba miniszterrel Szentendre jövőjéről, terveiről folytatott megbeszélést.

Himnusz és hazaszeretet

15

Kudlik Júlia
életműdíja

nei fesztiválok és sok más televíziós program vezetése
során mindig kulturált hangnemben, a hibátlan magyar
beszéd eszközével, kiemelkedő színvonalon szerepelt.

Cornelius-díj
Vértesaljai Lászlónak

Jelentős közéleti elismerésben részesült a Szentendrén
élő Kudlik Júlia. A magyar televíziózás legnagyobb női
egyénisége a Keresztény
Kulturális Akadémia által alapított Cornelius Életműdíjat
vehette át.
Hende Csaba honvédelmi miniszter, a díj fővédnöke Kudlik
Júlia munkájával kapcsolatban elmondta, hogy hosszú
évtizedeken át a tudományos
ismeretterjesztő műsorok, az
élő adásban folyó könnyűze-

A rendezvényen Corneliusdíj elismerésben részesült
Vértesaljai László jezsuita
szerzetes, aki szintén ismerős lehet a szentendreieknek,

hiszen káplánként városunkban szolgálta a híveket.

Szentendre Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
KUNNÉ PAULUSZ GYÖRGYI
képzőművész

„Képbe zárt imák”
című kiállításának megnyitójára
február 5-én, 17,30-kor
a Városháza Polgármesteri Galériájába.
A résztvevőket köszönti: Dr. Dietz Ferenc polgármester
A kiállítást megnyitja: Riesz Zoltán
A kiállítás megtekinthető február 1-28. között
a hivatal ügyfélfogadási idejében.

FOTÓ: MISER ISTVÁN

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
PÁLYÁZATOT HIRDET KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE

A Himnusz és hazaszeretet című, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi műsorban a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei és a Kreatív Színházi Stúdió tagjai léptek fel
január 19-én a Városháza dísztermében.
A műsorban többek közt elhangzott: Liszt, Orbán György, Wieniawski egy-egy zeneműve. A magyar irodalom gyöngyszemei
közül Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Ady, Radnóti, Heltai, Babits
verseit hallhatta a közönség.
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető ünnepi megemlékezésében hangsúlyozta: A kultúra az a megtartó
erő, melynek értékét egyedül a minőség határozza meg.

A kávézó helye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. P’Art Mozi
A pályázónak elsődleges szempontként figyelembe kell vennie,
hogy a kávézónak a mozi nyitva tartással azonos nyitvatartási
időben kell működnie heti hét napon át.
Olyan együttműködő partnert keresünk, aki saját üzemeltetésben vezetné a kávézót és működésében a hangsúlyt a művészmozi nívójához méltó, kifejezetten színvonalas vendéglátásra
kívánja helyezni.
A pályázati anyagok benyújtásának határideje:
február 10.
A pályázati anyagok elbírálásának ideje: 2013. február 17.
A kávézó üzemelésének kezdési időpontja közvetlenül a pályázat
elbírálását követően.
Bővebb információ: Klötz Ildikó 30/477-6143,
E-mail: partmozi@upcmail.hu

GASZTRONÓMIA
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Keressék az arany fakanalat!
Január 19-én elindult a Keresd az arany fakanalat!gasztronómiai verseny farsangi fordulója. Mint azt már
többször megírtuk, a kezdeményezés célja, hogy a szentendrei éttermek bemutathassák tudásukat, és különleges, minőségi, éttermük arculatához illő egyedi élményt nyújtsanak a helyben lakók, a környékbeliek és
a Budapestről érkezők számára. Az éttermek összeállítottak egy menüt az ünnepi aktualitásnak és arculatuknak megfelelően, amelyet – az ajándék itallal együtt– 2890 Ft-ért kínálnak a vendégeknek.
Az alábbiakban bemutatjuk a részt vevő éttermeket, és arra buzdítunk mindenkit, hogy a hamvazószerdáig,
február 13-ig tartó időszakban látogassanak el a fakanalas emblémával megjelölt éttermekbe, kóstolják meg a
menüket, és szavazzanak a legjobbakra. Kedvcsinálónak bemutatjuk az éttermeket és a farsangi kínálatukat.

TRATTORIA CARDINALE
ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
Dunakorzó 7., 06-26-309-444,
wwww.cardinale.hu
Nyitva tartás: minden nap 11.00-23.00
Menü:
• Savanyú becsinált leves
• Bőrös kacsamell egészben sütve, egresmártással, burgonyapürével
• Cardinale farsangi fánkja
+ 1 pohár bor, sör vagy üdítő kívánság
szerint

kacsacomb vajon pirított, karamellizált
almaszeletekkel, hagymás törtburgonyával és barnamártással
• Gőzölgő almásrétes vaníliafagylalttal
+ 1 pohár forralt bor
A Barcelona Restaurant & Tapas Bar
Szentendre óváros szívében spanyol ételkülönlegességekkel várja vendégeit. A fiatal, feltörekvő chef, Gerstmayer Benjámin
ételei különleges módon ötvözik a tradicionális spanyol és a modern konyha ízeit.
Az izgalmas katalán konyha és az igazi

Hamisítatlan olasz ízek, tradicionális vékony tésztás pizza, 36 cm-es méretben.
Hangulatos étterem, kedves kiszolgálás,
kellemes zene, fenséges ételek. Mi kell
még?

mediterrán miliő felejthetetlenné tesz minden ott eltöltött ebédet, vacsorát.

RAB RÁBY ÉTTEREM

Sportközvetítések, klimatizált helyiség, a
teraszon térfűtők, egyedülálló koktélpult,
gitárestek, egész évben akciók, kövess
minket a Facebook-on, Erzsébet-utalvány,
és mindhárom Szépkártya elfogadása.
De tényleg nem tudom, mi kell még?
www.facebook.com/cardinalepizzeria

BARCELONA RESTAURANT
& TAPAS BAR
Szerb u. 2.,
06-26-950-791,
www.barcelonabar.hu
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig
12.00-23.00, hétfőn zárva
Menü:
• Mentás zöldborsókrémleves bacon
chips-szel, tejszínnel vagy
• Marhahúsleves karottával
• Roston sült lazac karamellizált céklaraguval és vajmártással vagy Konfitált

Kucsera F. u. 1/A., 06-26-310-819,
www.rabraby.hu
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig
12.00-22.00, hétfőn zárva

ról és muzeális értékű gyűjteményéről.
Négykötetes vendégkönyvükben politikusok, államfők, diplomaták elégedett bejegyzései mellett színészek, sportolók,
humoristák és zenészek sorai is olvashatók.

RÉGIMÓDI ÉTTEREM
Dumtsa J. u. 2., 06-26-311-105,
www.regimodi-resturant.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 12.0018.00, szombat-vasárnap 11.00-20.00
Menü:
• Tárkonyos őzraguleves
• Egybesült bőröskaraj bajor káposztával
és petrezselymes burgonyával
• Krampampuli vagy gyümölcssaláta
+ 1 pohár ital kívánság szerint
Az étterem Szentendre főterének egyik
műemlékházában van, ahonnan minden
jól látszik és hallatszik, és mégis szépapáink nyugalmával költhetjük el étkünket a
hamisíthatatlan, századelős hangulatban.
Thonett székek, csipkefüggönyök, festmények, ahogy egy tisztes polgári miliőhöz
illik. Az étterem emeleti teraszáról a pazar

Menü:
• Tejszínes gombaleves galuskával
• Narancsos kacsa gyümölcsös rizzsel
• Részeges piskóta
+ 1 pohár Szekszárdi Kékfrankos
Jókai igazmondó hősének nevét viseli az
óvárosi vendéglő a Városháza közelében.
A XVIII. századi épületben berendezett
vendéglátóhelyet 1982-ben nyitották. Az
éterem messze földön híres jó konyhájá-

falatok mellett a festői látvány is gazdagítja
az élményt.
Szolgáltatások: családi rendezvények, esküvők lebonyolítása, baráti társaságok,
csoportok fogadása.

EL MARIACHI ÉTTEREM
Pannónia u. 6/B., 06-26-303-132,
www.elmariachi.hu
Nyitva tartás:minden nap 10.00-22.00
Menü:
• Házi borjúmájgombóc leves csészében
• Kakukkfüves krémsajttal töltött pulykamell baconbe göngyölve krokettel

2013. január 25.

• Fánkbundában sült fahéjas alma
+ 1 pohár sor, bor vagy üdítő
Éttermünkben vendégeink kellemes mediterrán környezetben, színvonalas kiszolgálás mellett élvezhetik a hazai és a
nemzetközi konyha egyedi ételválasztékát. Kora tavasztól késő őszig a mediterrán
teraszon
működő
grillkonyha
ízvilágából és gazdag napi ajánlatokból
választhatnak vendégeink, zenés műsorestek színesítik hétköznapjaikat. Üzleti
ebédek, vacsorák, családi rendezvények,
fogadások, esküvők és állófogadások akár
külső helyszínen történő lebonyolítását is
vállaljuk.

GASZTRONÓMIA
GYI PÉTER. A szentendrei testvérpár
saját zenei ízlésvilágukat tükröző repertoárt játszanak gitár-ének felállásban.
Február 23-án, szombaton 8 órától FELSZEGHY MARCI zenei repertoárjából
ismét hallhatjuk a Beatles, Hendrix, Red
Hot ChiliPeppers, Pink Floyd, Radiohead,
Police, Doors számokat.
Február 14-én csütörtökön 20 órakor: zenés Valentin napi vacsora, melyen fellép
Mark Oakley soul énekes.
Belépődíj: 1500 Ft.

MŰVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa J. u. 7., 06-26-311-484,
www.ujmuvesz.hu
Nyitva tartás: szerdától vasárnapig
11.00-22.00, hétfő-kedd zárva
Menü:
• Fokhagyma-erőleves zöldségmetélttel,
zsemle crutonnal
• Vaddisznótarja egészben párolva szedres barnamártással, burgonyafánkkal
• Diós-részeges farsangi palacsinta-piskótatorony, puncsmártással
+ 1 dl Villányi Portugieser Tiffán Ede és
Zsolt 2011
KulturKocsmaEstek
Február 2-án, szombaton 7 órától 14
STRINGS. Repertoárját ismert jazz, blues
melódiák alkotják, egy kissé átformálva.
Február 9-én, szombaton 8 órától: WYQ
THOR ének–gitár: a 60-as, 70-es, 80-as
évek pop-rock válogatása. Folk, blues, country, irish folk dalok szólalnak meg Németh Viktor előadásában
Február 16-án. szombaton 8 órától: GARAMVÖLGYI DÁNIEL ÉS GARAMVÖL-

találkozásának köszönhetően született
meg a Met&Pec Burgerbistro. Az üzletből
hálózat lett, Magyarországon pedig az
Erm’s Burgerbistro őrzi a nemes hagyományt.

VADÁSZSÓLYOM ÉTTEREM
Pannónia u. 8., 06-26-787-287,
www.vadaszsolyom.hu
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig
11.00-22.00, hétfőn zárva
Menü:
• Farsangi szarvaskolbász leves
• Tejfölös túrófánk áfonyalekvárral
+ 1 pohár bor, üdítő vagy ásványvíz kívánság szerint

Széles a választékunk a hidegkonyhai
termékek körében is: különböző előételek,
hidegtálak, saláták, sajttálak, hústálak és
reformtálak elkészítését is szívesen vállaljuk.
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A DOMINIUM Cégcsoport tagjaként társaságunk létrehozott egy egyedi kellemes
helyszínt, mely hamar Szentendre egyik
kedvenc éttermévé vált. Vendégeink a hagyományos éttermi
fogások mellett belekóstol-hatnak a
hazai folyók, erdők,
mezők hal- és vadételek kínálatába,
és elegáns környezetben
ízlelhetik
meg jó néhány vadhús-specialitásunkat,
valamint
választhatnak az
ételekhez illő italkülönlegességinkből is.
Ételeinket a legjobb minőségű alapanyagokból készítjük, és minden erőnkkel arra
törekszünk, hogy az ízek és a környezet
harmóniája maradandó emléket jelentsen
a hozzánk érkezők számára.
Éttermünk ideális helyszín akár 130 fős állófogadások és 50 fős ültetett rendezvények esetére. Erzsébet-utalvány és
Szép-kártyát elfogadunk.

ERM’S ÉTTEREM
Kossuth L. u. 22., 06-26-303-388,
www.erms.hu
Nyitva tartás: naponta 11.00-22.00,
csütörtökön zárva
Menü:
• Chipotle Chiken Soup
• Füstölt csülök tejszínes almaborban,
burgonyapürével
• Fehércsoki szuflé karamellöntettel
+ 1 pohár limonádé
1927-ben Usa-ban két különleges ember

CORNER ÉTTEREM
Dunakorzó 4., 06-26-300-027
Nyitva tartás:minden nap 10.00-22.00
Menü:
• Szerb csorbaleves
• 2 személyes tál: grillkolbász, csevapcsicsa, bőröskaraj, magyaros rablóhús
• Baklava
+ mézes datolyapálinka

Hangulatos környezetben, a Duna-parton
várják a vendégeket szerb és magyar ételés italspecialitásokkal

GÖRÖG KANCSÓ ÉTTEREM
Dunakorzó 9., 06-26-303-178,
www.gorogkancsoetterem.hu
Nyitva tartás: minden nap 11.00- 22.00
Menü:
• Vargányás csicsókakrém leves, baconos
sült pitával
• Snidlinges kacsás batyu kelkáposzta-fasírttal, rokfort öntettel
• Pisztáciás párnácskák, mézes fügével
+ 1 pohár ital kívánság szerint
Szentendre egyik legrégibb utcájában található étterem a nevét a török hódítás elől
a városba menekült görög népességről
kapta. 206-ban Roger Moore is az étterem
vendége volt.

KULTÚRA
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KÖNYVAJÁNLÓ

Egyszer mi is elmegyünk...
„Meghalni tudni kell,
a méltóságot pedig
születésünk első pillanatától tanulni illik.
A búcsúnak dramaturgiája, tehát drámája is van, a
katarzis itt is nélküBalla M. Anna
lözhetetlen. Szeretel..., tudhatol..., láthatol... Ez az ellágyító
tájnyelvi fordulat a Nyírségből oldja a szeretsz, tudhatsz, láthatsz lezártságát.” E
szavak az Magyar Rádió Gondolat-Jel
december 23-i adásának Balla M. Anna:
Szeretel című könyvéről szóló felvezetőjében hangzottak el.
A közelmúltban megjelent Szeretel című
könyvben a több mint negyedszázada
Szentendrén élő szerző gyermekkori barátnőjének a tüdőrákkal folytatott utolsó két
évét örökítette meg, ezáltal üzenve az olvasónak: semmi sem fontosabb a szeretetnél. S miközben a korszerű technika
által is kivitelezett kommunikáció – email,
sms – egyfajta dokumentumként fennmarad az utókornak, a Szeretel egyben megtanít minket arra is, hogy hogyan kell és
lehet emberhez méltóan befejezni életünket. Balla M. Anna – a szerző – küldetése
talán az is, hogy elhitesse, megmutassa,
szertekürtölje, vagy épp figyelmeztessen
minket, hogy a rettegés, az egyedüllét és
elszeparáltság életünk végjátékában nem
kötelező.
Érzelmi támogatás
– Sokáig kételkedtem, szabad-e, lehet-e,
tudok-e erről írni – mondja a könyv írója.
Nem az egészségügyi szakújságíró, sőt
még nem is az egykori pszichológus dilemmázott bennem, hanem a magánember: tudok-e érzelmeim rabságából
kiemelkedni, hiszen itt személyes kötődésről volt szó, és mint közismert: az érzelmek megnehezítik a tisztánlátást. Az
érzelmeimen történő felülemelkedést a

könyv stílusa is bizonyítja. Ha megkérdeznék, hogy műfajilag hova sorolom a könyvemet, válaszom: tényirodalom, egészségügyi ismeretterjesztéssel, szépirodalmi
betétekkel. Ez utóbbi többnyire „kölcsönzött gondolatokkal”, ahol egy-egy idézet
segíti a stádiumok átvezetését. Barátnőm
és köztem kapcsolatunk egyik alapköve az
volt, hogy semmilyen betegségtudat ne
befolyásolja a majd félévszázados viszonyunkat. Azt az elvet követtem, hogy mindenről beszéltem vele, hogy ne falazza be
magát saját testébe. Miközben megosztottam a jelen hagyományos orvosi és alternatív terápiás eljárásait, ami munkám
során célirányosan vagy véletlenszerűen
a tudomásomra jutott. Úgy viszonyultam
hozzá, mint aki csak egyfajta állapotváltozás, az élet egyfajta sajátságos állomása
előtt áll. Ezzel az érzelmi támogatással
nemcsak a halálfélelmét csökkenthettem,
hanem azt a kommunikációs zavart is elkerültük, amely a végstádiumban lévők és
a szeretteik között gyakorta alakul ki. Mert
mindkét fél tabuként viszonyul a témához,
ezáltal a másikhoz. A beteg tapintatból magába fordul, a hozzátartozó pedig ugyanezért nem közeledik hozzá. Azt viszont el
kell mondanom, hogy viselkedésem inkább ösztönös, mintsem tudatos volt.
Belső számvetés
Az olvasó a naplószerű helyzetjelentésekből maga is meggyőződhet, hogy a barátnő élete utolsó napjaiban is aktív
részese maradt a körülötte zajló életnek, a
megváltozott és fokozatosan szűkülő lehetőségeihez alkalmazkodva megmaradt
nyitottnak, miközben saját maga akaratától
vezéreltetve elkészíthette saját számadását. A „kibeszélésre” igénye van a távozónak, a környezete empatikus odafordulása
hozzásegítheti, hogy megfogalmazza érzéseit, ami nagymértékben hozzájárulhat
lelki fájdalmainak, szorongásának enyhítéséhez. Erős az igényük arra is, hogy
életük utolsó napjaiban mérleget készítse-

OUTLET BOUTIQUE
Kossuth Lajos u. 9.
Nyitva: H-P: 9.00-19.00, Sz. 9.00-13.00
A hirdetés felmutatójának
20% kedvezményt adunk

ZARA, TALLY WEJL, STRADIVARIUS

nek arról, hogy az életük során mit hibáztak és mit csináltak jól. Ez a belső számvetés is megkönnyítheti az elkerülhetetlen
elfogadását. Fontos tehát, hogy megadassék a haldoklónak, hogy meghallgassák.
A Szeretel emberi módon járja végig a
hospice szolgálatok, onkológiák világát,
keres evilági kapcsolatot az emberhez
méltó halál, a bécsi és a magyar egészségügy valósága között. A ma embere
mintha elveszítette volna azon rítusait,
amely hozzásegítheti, hogy élete utolsó
pillanatáig emberhez méltó maradhasson.
Az immár húszéves hazai hospice-ellátás
és szemlélet terjedésének köszönhetően
remélhetőleg egyre nyilvánvalóbbá válik:
nemcsak az élethez, hanem annak „lezárásához” is humánus feltételeket kell biztosítani. Ez egyben a könyv megjelentetésének célja és üzenete is. És bizonyára az sem véletlen, hogy e sorok írójának a könyv ősbemutatóján „Mert egyszer
mi is elmegyünk” megjegyzéssel dedikálta
könyvét a szerző.
e.i.
A könyv Szentendrén megvásárolható:
Flamand Intérieur, Kucsera F. u.15., Líra és Lant
(Főtéri) Könyvesbolt, interneten a szerző nevére
keresve, illetve a könyvbemutatókon.
A legközelebbi könyvbemutató: Kós Károly
Művelődési Ház és Könyvtár, Budakalász,
február 26. kedd, 18.00
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Popper Péter a férfi és a nő
kapcsolatáról
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Az utolsó előtti vacsora
ZASZLAVIK JENŐ KIÁLLÍTÁSA A P’ART MOZIBAN

Február 10-én, vasárnap délután újra együtt Popper Péter pszichológussal! Egyedi videofelvételeiből válogatva lehetőségünk
van Őt ismét meghallgatni: nyolcrészes, a párkapcsolatokról
szóló előadássorozatának vetítése kezdődik a P’Art Moziban.
Első alkalommal magáról, az életéről és világlátásából kapunk
ízelítőt. Mindezt sok humorral és a tőle megszokott bölcsességgel, majd február 17-én a Férfiasság, nőiesség témaköre kerül
terítékre.
Férfi és nő. Ki az, akit ne foglalkoztatna ez a téma? Ki az, aki
nem szeretné megérteni a másik nemet? Ki az, aki még nem tapasztalta, hogy kapcsolatai mentek tönkre a másik fél meg nem
értéséből, esetleg rossz kommunikáció következtében. A két azonos című előadásnak az első részében a férfi és a nő történeti
hátterét ismerhetjük meg. Nem csupán Popper Péter gondolatai
révén, hanem mert visszavisz minket a messzi múltba, bibliai korokba, és onnan előre haladva ismét az időben, ismert gondolkodók e témába illő véleményével, tanításaival is találkozhatunk
általa.
A sorozat első, február 10-i bevezető része ingyenesen megtekinthető. Ezt követi még 7 rész, február 17-24-én, március 310-17-24-én és április 7-én, vasárnaponként délután fél 5-kor
a P’Art Moziban.
A bemutatott filmek után három alkalommal meghívott vendégek
beszélgetnek a látottakról: Gerenday Bars Ágnes műsorvezető,
Kovács Miklós pszichológus és Paulinyi Tamás parapszichológus.

Jap-ker
Autószerviz
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 26.
Tel.: 06-30-667-65-60 * 06-30-667-65-62
E-mail: szerviz@japker.hu

Nyitva tartás: H - P: 8-16 óráig
Szolgáltatásaink:
Autószerelés, gyorsszerviz
Műszaki vizsgáztatás rendkívül kedvező áron,
rövid határidővel!
Akcióink:
Ingyenes állapotfelmérés!
Helyben vásárolt alkatrészek kedvezményes
beépítési lehetősége!
További információk:
www.japker.hu

Zaszlavik Jenő grafikusművész emblematikus figurája a szentendrei kulturális életnek. Négy évtizede él és alkot a városban. A ’70-es-’80-as években kultúra-szervezőként számos
esemény, szervezet létrehozójaként, arculat-tervezőjeként formálta Szentendre kulturális képét. Aktív alkotóként vett részt
a Szentendrei Nyár eseményeinek lebonyolításában, de nevéhez fűződik a város egységes idegenforgalmi információs
rendszerének kialakítása is. 1989-ben alapítója volt az AGY
Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesületnek,
amely működtette a közismert AGY Humán-Reál Tanodát,
amely az ország első művészeti iskolái között jött létre. Az intézmény alapprogramjának megalkotója és egy évtizedig
programvezetője is. 1999-ben örökös elnökké választották.
Művészet-pedagógusként tevékenykedik a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületében és a Vizuális Művészeti Nevelés
Nemzetközi Társaságának magyarországi tagozatában. Mindezek mellett tagja a Szentendrei Rotary Klubnak, jelen kiállítás fő támogatójának.
Grafikusművészi bemutatkozásai elsősorban csoportos kiállításokhoz köthetőek, főleg Szentendrén, de pl. Omszkban,
Düsseldorfban, Meiningenben és Frederikssundban szerepeltek művei.
Mostani, a P’art Mozi helyiségeiben megtekinthető tárlatát
Szalai András építész, művészeti író nyitotta meg. A kiállított
művek az utóbbi egy év termései és a művész második bemutatkozása súlyos betegsége után. Közel 7 éve stroke
gyűrte le, mely több képének is meghatározó motívuma. De
természetesen túlnyomó részben az életút emlék-töredékei,
közismert szentendrei részletek-hangulatok és barátok, pályatársak a grafikák fő ihletői. A hagyományos technikák és a
számítógép adta lehetőségek nagyszerűen egészítik egymást. Filozofikus mélységű kérdések vetődnek fel, életről-halálról, betegségről, barátságról, építészetről, múltról-jelenről.
Egyfajta naplónak vagy jegyzet-gyűjteménynek is tekinthetjük
őket, mellyel Zaszlavik az elmúlt 40 évet rögzítette a művész
érzékenységével, de egyszersmind számadás is az elvégzett
munkával. A képeken többször felbukkanó önarckép-mozaikok mellett két jól ismert szentendrei arc is jelentős szerepet
kap. Bereznay Péter (Pepe) és Benkovits György nem csak
művész-kollégák, hanem Jenő évtizedes barátai is. Szintén
meg kell említeni a kiállítás megrendezését és installálását
segítő B. Szabó Veronika építészt és Fekete János önkormányzati képviselőt, a művész régi tisztelőit.
A kiállítás február 7-ig látható.
Szöveg, fotó: Paraszkay György

MOZAIK
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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

Boldog Új Évet kívánunk minden
kedves Olvasónak!
Tájékoztatjuk Önöket szervizünk
2013 évi szolgáltatásairól:
Gépjárműjavítás • Eredetvizsgálat • Futómű állítás • Kötelező
gépjármű felelősség biztosítás •
Motordiagnosztika • Gumi csere/
javítás • Polírozás • Külső/ belső
takarítás • Klímajavítás
és karbantartás
Változatlan áron kínáljuk Önöknek
a HELYSZÍNI műszaki vizsgákat!
• Motorkerékpár:
13.500 Ft
• Utánfutó:
16.500 Ft
• Személygépkocsi: 24.500 Ft
• Tehergépkocsi:
27.500 Ft
További szolgáltatásaink felől tájékozódhatnak megújult honlapunkon: www.graffauto.hu
Elérhetőségünk:
2023 Dunabogdány,
Kossuth Lajos út 1/b
(focipályával szemben)
Tel.: 26/390-555 vagy
20/467-1899,
E-mail: graffauto@freemail.hu

A dunabogdányi
egészségprogramról
2012. december végével lezárult a „Dunabogdányi egészségfejlesztési közösségi tevékenységek megvalósítási programja”
(TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0432)
c.
projekt.
2011-2012-ben valósítottuk meg községünkben az egészségprogramot, amelynek keretében a következő ingyenes
foglalkozásokon és rendezvényeken vehetett részt a lakosság:
• 34 alkalom zenebölcsi
• 39 alkalom úszásoktatás
• 39 alkalom gyógytorna
• 6 alkalom drog- és alkoholprevenciós foglalkozások
Dr. Zacher Gábor előadásában
• 6 alkalom elsősegélynyújtási ismeretek
• 6 alkalom szexuális felvilágosítás
• egészségnap előadásokkal, sok-sok játékkal, kézműves
foglalkozásokkal, mozgásprogramokkal
• 6 db eszközbeszerzés
• 4 alkalom gyermek elsősegély és újraélesztés c. tanfolyam
A programok hatékonyságát, eredményességét kötelezően mérni
kellett, amelynek kiértékelését elvégezték, a programokon 364 fő
vett részt, a programokban eredménnyel résztvevők arány 78 %.
A projekt keretében elkészült DuÚszásoktatás a dunabog- nabogdány települési egészségdányi tanuszodában
terve, továbbá egy biztonságos,
szexuális tartalmat megjelenítő tartalomfejlesztés (elérhető: egeszseg.dunabogdany.hu) 12 fő részvételével lezajlott egy egészségismereteket bővítő tanfolyam is.
Programunkról a helyi újságon kívül tájékoztattuk a térségi,
országos médiát is. A megjelent cikkek, elkészült dokumentumok olvashatók a http://www.dunabogdany.hu/
palyazatok/tamop612.html oldalon.

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

SEGÍTSÉGET KÉR EGY RÁSZORULÓ!
Olvasóink segítségét kéri egy Kisorosziban élő,
három gyerekét (5, 8 és 11 évesek) egyedül nevelő fiatalasszony. Házából szinte minden mozdíthatót –
használati tárgyaktól a fűtéscsövekig – elloptak.
Amire most, a téli időszakban nagy szüksége lenne:
• hordozható cserépkályha vagy kiegészítő elemek –
pl. csövek - a vaskályhához
• berendezési tárgyak (bútor, szőnyeg)
• háztartási eszközök.
Kérjük, aki megteheti, segítsen lehetőségei szerint.
Az adományokat a szerkesztőségben is le lehet adni
(Dumtsa u. 22., 505-120), vagy keressék közvetlenül
a nehéz helyzetbe került fiatalasszonyt a 06-20-2440197 számon.
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NEGYVENEZER
a büntetés, ha nincs
a kutyában mikrochip
2013. január elsejétől
büntethetők a kutyatulajdonosok,
ha
kedvencükben nincsen chip. Az azonosító behelyezéséért az
állatorvosok 3500 forintot kérhetnek. A chip
nélkül rendelőbe vitt
kutyákat az állatorvosok nem láthatják
el a chip beültetéséig, illetve az orvosoknak az önkormányzat és az Állat
Egészségügyi Hatóság felé jelenteniük
kell a chipezetlen kutyák tulajdonosait.
Sok tenyésztőtől, menhelyről vagy
egyéb helyről vásárolt kutya esetében
nem az örökbefogadó, hanem a származási hely van a kutyachip kódszámához az adatbázisban társítva, így
az adatok pontatlanok lehetnek. A bechipezett állatokhoz kapcsolódó adatokat a www.petvetdata.hu rendszer
tartja nyilván. Fontos, hogy mindig aktuális adatok szerepeljenek az állat
chip-azonosító számához társítva, hiszen így lehet a rendszer jól használható, és sok kellemetlenség elkerülhető ezáltal.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület szerint sokkal több kutyát tartanak az országban, mint amennyire a felelősen
gondolkodó állattartók igényt tarthatnának. Egyes becslések szerint kétmilliónál több kutya jut az ország
tízmillió emberére. Az állatokat adjákveszik, utcára dobják. Az állatok felelőtlen szaporításának megfékezésével
és az állatok nyilvántartásával csökkenthető a kóborrá váló állatok jelenleg nagy aránya.
További fontos információk a mikrochipezéssel kapcsolatban elérhetőek itt:
www.facebook.com/AnimalPolice
www.zug.hu – Állatbarát Web Kuckó
www.ebrendeszet.hu – Gazdikereső
Telefon: 06-20-995-9409

KULTÚRA

2013. január 25.
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Lépegetés a fény felé
Sz. Varga Ágnes Kabó festőművész kiállítása január 18-án
nyílt meg a Barcsay Iskola Galériában (Kálvária út 18.). A kiállítást Bodonyi Emőke művészettörténész nyitotta meg, közreműködött Veres Zoltán, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
tanárai és a Barcsay iskola színjátszó csoportja Kertész Kata
vezetésével.

FOTÓ: THEVOICE.HU

Csaknem a döntőig jutott sokszínű
hangjával Szentendre hangja, azaz
Schwartz Dávid a Voice produkcióban. A tv2 tehetségkutató műsorában
hétről-hétre újabb meglepetést szerzett rajongóinak a fiatal szentendrei
énekes. Fantasztikus technikai tudása mellett kedves egyéniségével
hódította meg a közönséget.
A műsorban szerzett élményeiről,
tapasztalatairól, további terveiről beszélgetünk vele február 8-án megjelenő számunkban.
A szervezők köszönetet mondanak
minden szentendreinek, akik a Voice elmúlt adása alatt a DMH
Barlangjában együtt szurkoltak Dávidnak.

Újabb szentendrei siker
ESZES VIKI ÉS A BACKGROUND BEJUTOTT A DAL
DÖNTJÉBE
Kiválasztotta A Dal című produkció zsűrije azt a harminc dalt,
amely részt vesz az Eurovíziós Dalfesztivál február 2-án, az M1en induló magyar előválogató show-jában.
A szentendrei előadóknak olyan neves előadókkal kell megküzdeniük, mint Gáspár Laci, Keresztes Ildikó, Polyák Lilla, Radics Gigi
és Vastag Tamás. Az öttagú zsűri – Rúzsa Magdi énekes, Rakonczai Viktor zeneszerző, Walkó Csaba, a Compact Disco énekese, Rákay Philip, az M1-M2 intendánsa, valamint Csiszár Jenő
rádiós és televíziós műsorvezető. A szintén szentendrei Novodomszky Éva lesz a show műsorvezetője.

.

FOTÓ: MISER ISTVÁN

Szentendre hangja: Dávid

„Munkásságában az
elmúlt évtized derekától bontakozott ki
egy, az előzőektől
feltűnően eltérő festői világ. Eltávolodott
a szélesebb látványelemekből építkező,
dinamikus,
expresszív festésmódjától, és csak néhány motívumot ábrázoló, meditatív jellegű, figyelemre méltó
festői érzékkel rendelkező, nagyformátumú pasztell- és szénkompozíciókat kezdett el készíteni. A fény különleges szerephez
jut Sz. Varga Ágnes alkotásaiban. (…) A fekete, és annak ezüstös-szürkés árnyalataival bevont metafizikus hangulatú, figura
nélküli terekben a fény állandóan jelen van: előbukkan a síkidomok közül, és értelmezi a nyíló, csukó, geometrikus elemekkel
tagolt, lebegő hatású képteret. (…) Transzcendentális ihletettségű, néhol már konkrétan szakrális jellegű képei őszintén vallanak egy titokzatos festői világon keresztül erről a belső
meggyőződésről, magáról a hitről” – mondta Bodonyi Emőke a
megnyitón.
A kiállítás megtekinthető február 2-ig.
Február 2-án, 9-én és
16-án tíz-tíz dal hangzik
el A Dal című televíziós
showműsorban, ezt követően lesz a két középdöntő, ahonnan nyolc dal
jut a március 2-i döntőbe.
Itt a zsűri először négyet
választ ki, végül pedig a
tévénézők szavazatai
döntik el, melyik dal és előadó képviselje Magyarországot az idei
Eurovíziós Dalfesztiválon május 14. és 18. között a svédországi
Malmőben.
Az is eldőlt, hogy a szentendrei fiatalok, Eszes Viki és a Background a február 2-i adásban lépnek színpadra. Szurkoljunk nekik!
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SAKK

ASZTALITENISZ

A Tusi Kupa 6. fordulójának ismét a Barcsay iskola adott otthont.
A versenyt Tusák József távollétében Guba Miklós irányította.
Több versenyző volt, mint legutóbb, de az útviszonyok és a kezdődő járvány miatt ezúttal is csak mintegy tucatnyi versenyző ült

Január 8-án az izbégi iskolában tartotta rendes edzését az Eurokapu SE asztalitenisz szakosztálya Kovács Árpád szakosztályvezető és Németh Magdolna irányításával. Az edzés közben sok
mindent megtudtam. Árpi barátom ezeket mondta el a pingpongosok háza tájáról: - Tavaly óta annyi változás lett, hogy első csapatunknak vissza kellett lépnie az NB III-ból, mert szentendrei
játékosunk, Medveczki Imre külföldre ment dolgozni. Férfi felnőtt
első csapatunk a Pest megyei első osztályban 4 regisztrált versenyzővel Kakucs csapata mögött a 2. helyen áll. Második csapatunk a megyei másodosztály északi csoportjában szintén a
második, őket Szada előzi meg. Utánpótlásunk örvendetes: 12
gyerek jár edzésre 8-tól 14 évesig, őket Németh Magdi ismert élvonalbeli ex-játékosunk edzi. Ezek a fiúk, lányok július 1-jétől
újonc és serdülő kategóriában igazolt versenyzők lesznek, ősszel
indítjuk őket a bajnokságokban. A szakosztály fő célja ezeknek a
srácoknak a versenyzővé érlelése. Egy női versenyzőnk van, ő
egyénileg versenyez, illetve Vecsésen vendégjátékos.
Anyagi helyzetünk nem rózsás, Szentendre ismert helyzete miatt
nincs városi támogatás, pedig elkelne, mert csak a tagdíjakból
élünk, meg némi adó 1% jött az idén. Szívesen látnánk a pingpongkedvelők támogatását. Az izbégi iskola tornatermében kedden és pénteken fél héttől edzünk, az érdeklődők ott keressenek,
vagy a 311-234-es telefonon.
Az edzés utáni héten, január 10-én a férfi második csapat Gödöllőn 17-1-re nyert, az első csapat pedig 12-én Cegléden 9-9-es
döntetlent játszott.

a sakktáblák mellé. Városunk ismert tévés riporterének, Zakar
Ádámnak óvodás kisfiát is a versenyzők közt láthattuk. A következő forduló február 2-án lesz.

TEREMFOCI
Január 12-én a Móricz Csarnokban folytatódott a teremfoci bajnokság. A 3. játéknap után az Izbég csapata vezeti a tabellát. A
következő, 4. játéknap február 16-án, szombaton lesz.

LABDARÚGÁS
A Dunakanyar SE télen is tartja edzéseit különböző korú utánpótlás labdarúgó csapatainak. A kisebbek teremben edzenek (Református Gimnáziumban), a nagyobbak a Kőzúzó utcai
sporttelepen, a műfüves kispályán. Az edzések az U7-től az U19es korosztályig hétfőtől péntekig heti 2-3 alkalommal a késő délutáni órákban vannak 15.,30, vagy 16, a nagyobbaknak 16.30-17
órai kezdéssel. Az edzések iránt érdeklődők Batári Csaba vezető
edzőnél érdeklődhetnek a 06-70-320-4836 számon.
Fotók és sporthírek:
Gerlai Péter

APRÓK

2013. január 25.
ADÁSVÉTEL

Szentendrén 1,5 szobás, cirkofűtéses
lakás kiadó. Tel. 06-20-374-1952.

Thule 500-as, keveset használt síbox
eladó. Ára: 39 900 Ft. Tel. 06-30-6880629.
Bélyeget, képeslapot, könyvet, fotót,
plakátot és egyéb dísztárgyakat vásárolok. Hétvégén is. Tel. (26) 385-387.

Szentendrén panorámás, csendes helyen, jó közlekedéssel 140 nm-es családi ház (két lakószintes, garázzsal,
kerttel) hosszú távra kiadó. Tel. 06-20297-6582.

Új fémkereső eladó. Tel. 06-30-3579898.

Családi házban külön bejáratú, 60 nmes lakrész kiadó. Tel. (26) 310-663, 0670-561-3601.

ÁLLÁS

Külön bejáratú lakrész kiadó. Tel. 06-30662-1266.

Helyi étterembe pultosokat és szakácsnőt keresek. Tel. (26) 311-175, 06-20582-8847.

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

Felszolgálót keresünk szentendrei kávézóba: 23-33 év közötti szentendrei lakost. Fényképes önéletrajzot kérünk:
ilita2003@yahoo.com.

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

Szentendrei könyvelő iroda keres bérszámfejtő, tb-ügyintézői munkakör betöltésére precíz, szorgalmas és
megbízható munkatársat teljes munkaidőben történő foglalkoztatásban. Könyvelői végzettség előny. Pályakezdők
jelentkezését is várjuk. E-mail: konyvelo2000@gmail.com.

ÁLLÁST KERES
Takarítást, gyermekfelügyeletet vállal megbízható nő, nagy tapasztalattal. Tel. (26) 715-338,
06-30-289-4620.

Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-949-6456.
A Püspökmajor-lakótelepen 1+1 szobás,
kellemes hangulatú, bútorozott, alacsony rezsijű, jó elrendezésű, 35 nm-es
lakás kiadó 45 ezer Ft + rezsiért. Tel.
06-70-632-0728.

Matematikából és fizikából korrepetálást, érettségi vizsgára tesztlapokkal ellenőrzött felkészítést vállalok. Tel.
06-30-855-3543.
Történelem, magyar irodalom és nyelvtan, művészettörténet, érettségire felkészítés, korrepetálás általános- és
középiskolásoknak nagy gyakorlattal
Szentendrén a belvárosban. Tel. 06-30540-5639.
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Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788367, 30-950-4187, Mezei Sándor.

TÁRSKERESŐ
DUNAKANYAR TÁRSKERESŐ!
– személyes konzultáció, – egyéni
és párterápia, – krízishelyzetek
feloldása.

SZOLGÁLTATÁS
Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-, ácsmunkát vállalok! Tel. 06-70-5781468.
Zenekari próbaterem bérelhető Szentendrén 9-től 19-ig: 1000 Ft/óra áron
Fender, Marshal, Yamaha, Sonor alapokkal. Tel. 06-20-554-5332.
Asztalos munkát vállal. Fából mindent!
Tel. (26) 318-219, 06-30-319-7278.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén.
Láb- és talpmasszázs, manikűr referenciával. Tel. 06-20-514-3323.
Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

www.újrakezdés.hu, Füzes Fruzsina,
06-20-823-2025.

ÜZLET
40 nm-es, komfortos helyiség a főút
mentén, jól látható, kitűnő helyen,
parkolóval, nagy felületű reklámhelylyel az épületen. 100 ezer Ft/hó áron
bérelhető. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a Kőzúzó utcában kétszobás, földszinti lakás önálló mérőkkel felszerelve kiadó. Tel. (26) 318-776,
06-70-944-0859.

LAKÁS, INGATLAN
Gyermekfelügyelet. Tel. 06-70-3425162.

EGÉSZSÉG
Pedikűr-körömgomba- és bőrgombakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30-949-6456.

EZOTÉRIA

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel. 0630-605-7199.
Eladó kétlakásos családi ház (2x115
nm), két kocsibeállós garázzsal, 540
nm-es telken. A lakás padlófűtéses,
kandallókéményes, szép panorámával, csendes helyen. Ár: 27,5 millió
Ft. Tel. 06-20-935-6085.

Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel.
06-30-605-7199.

KIADÓ LAKÁS
Bérleményeket keresek. Tel. 06-30299-0376.
Kiadó kétszobás, bútorozatlan lakás
egyedi fűtéssel a Füzesparkban. Tel. 0620-452-6613.
Pomázon, a főúton teljesen új, különálló
lakás kiadó! Félig berendezett, 65 nmes: nappali+amerikai konyha+2 szoba.
Jó megközelíthetőség, buszmegálló,
óvoda, iskola, bolt a közelben. Tel. (26)
325-417, 06-30-247-3853.

A Kondor B. u. 26-ban 32 nm-es garázs
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel. 06-20236-1261.
Tulajdonostól eladó napfényes, 2 szobás, 57 nm-es, I. emeleti lakás nagy terasszal, tárolóhasználattal, csúsztatott
zsalus társasházban. Tel. 06-70-6044882.
OKTATÁS
Matematika-, kémiakorrepetálás. Tel.
06-70-342-5162.

MIKROBUSZKÖLCSÖNZŐ
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

SZENTENDRE SZÉPÜL
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