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Jótékony városi szórakozás
A szentendrei lokálpatrióták egyik fő találkozóhelye a pezsgő hangulatú
Szentendrei Városi Jótékonysági Bál, melyet 2013. február 9-én rendeztek
meg – dr. Dietz Ferenc polgármester fővédnöksége alatt – a MűvészetMa-
lomban. A múzeum déli épülete, mint egy modern hangulatú bálterem, sokak
kíváncsiságát felkeltette, hiszen idén első alkalommal rophatták a báli ven-
dégek a táncot az új szárnyban. 

8-9. oldal

Elkészült a gát és környéke látványterve
A lakosság felmerülő igényeihez mérten alakította a kivitelező a végleges
terveket, melyeket a www.szentendre1000ev.hu városfejlesztési oldalon tet-
tek közzé február elején. Így néz majd ki a gát és a mellette visszaépítésre
kerülő sétány 2013. szeptember végére. A vízoldalon kerékpározásra is al-
kalmas szervízút létesül, mellette füvesített zöldterület, gyöngykavicsos sé-
tány fákkal és utcabútorokkal. A korábbi árvízvédelmi töltés a Bem utcától
északra és a Péter-Pál utcától délre visszaépítésre kerül. A két szakasz közt
árvíz esetén 333 méteren mobil árvízvédelmi fal védi majd a belvárost az
áradástól.                                                                                         5. oldal
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Székely zászló a Városháza homlokzatán
A romániai magyar nemzetiségi autonómia mellett való kiállás jegyében szé-
kely zászlót helyeztek el a Városháza homlokzatára. A Városház téren ösz-
szegyűlt szentendreiek igenlő választ adtak a következő kérdésekre:
1. Szégyelljük-e a 2004-es népszavazás csúfos eredményét?
2. Büszkék vagyunk-e a magukat magyarnak valló kettős állampolgárainkra?
3. Jogsértőnek tartjuk-e a székely zászló betiltását Erdélyben?
4. Támogatjuk-e véreink magyar kultúrájának, autonómiájának jogszerű meg-

őrzését?
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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  

VáRosHázA (26) 503 300 
zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:  
kozerdeku-zoldmail@ ph.szent endre.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. Tel: 500-248                       
kedd Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel:310-868
szerda Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
csütörtök Vasvári Patika
Sas u.10. Tel: 312-825
péntek Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u.23. Tel: 319-354       

szombat-vasárnapi ügyelet     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13-ig nyitva, utána 
ügyelet másnap reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj  380 Ft

febr. 23-24. Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel:319-354

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

áRVácsKA állAtVédő egyesÜlet
06 20 571 6502 

gyePMesteR 06 20 931 6948  

szentendReI KözteMető tel/fax: (26) 310 442

SOS

Tűzifa rászorulóknak
Végéhez érkezik a Katolikus Karitász tűzifa adományozási akciója, amely során 19 me-
gyében, összesen több mint 18 millió forint értékben osztottunk szét tüzelőfát. Ezzel
összesen 850 rászoruló családnak segített a szervezet  1-1 köbméter tüzelővel.
Február 20-án, szerdán Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója, volt szentendrei
káplán és Mádl Dalma asszony, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete adta át a tű-
zifát, valamint élelmiszer- és játék adományokat Szentendrén két családnak – mind-
kettő rendkívül nehéz körülmények közt él krízislakásokban.

Március 15. péntek 
VÁROSI ÜNNEPSÉG 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
165. évfordulója tiszteletére 

09:30 Koszorúzás a Sztaravodai úti köztemetőben Petzelt József mérnök, honvéd alez-
redes sírjánál 

11:00 Ünnepi megemlékezés a  Fő téren (rossz idő esetén a PMK színháztermében,
Pátriárka u. 7.) 
Ünnepi köszöntő: dr. Dietz Ferenc polgármester 
Ünnepi megemlékezés: prof. dr. Szakály Sándor történész
Közreműködnek: a Templomdombi Általános Iskola tanulói

12:00 Koszorúzás a Templomdombon, a Petőfi-szobornál
14:00 Megemlékezés a Vasvári-szobornál Vasvári Pál halálának 164. évfordulójára
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Február 25.
14.00 Vezetői megbeszélés
16.00 Stratégiai megbeszélés

Február 26.
10.00 TÖOSZ-ülés
14.00 Stábmegbeszélés
16.00 Egyeztetés a Szentendrei Kulturális

Központ vezetőjével 

Február 27.
09.00 Intézménylátogatás: Bimbó utcai Óvoda
15.30 Helyi Választási Bizottság eskütétel
16.00 Megbeszélés a társasházi közös képvi-

selőkkel
19.00 Megbeszélés a Vigyázók Egyesület ve-

zetőjével

Február 28.
11.00 Cégvezetői megbeszélés
11.30 Görög Nemzetiségi Önkormányzat ve-

zetőjével megbeszélés
13.00 Polgármesteri fogadónap
16.30 A II. Rákóczi iskola felújított tornatermé-

nek átadása  

Március 1.
10.00 Megbeszélés a Nemzetőrség küldöttjeivel
16.00 Helyi Választási Bizottság eskütétel

Március 4.
14.30 Vezetői megbeszélés

Március 5.
09.00 Stábmegbeszélés
14.00 Intézménylátogatás a VSZ Zrt.-nél

Március 6.
14.00 BKK (Budapesti Közlekedési Központ)

megbeszélés

Március 7.
10.00 Agglomerációs konferencia

Március 8.
09.00 Összevezetői értekezlet
12.00 Megbeszélés az ELTE rektorával
15.00 Gátépítés nyílt nap a Lázár cár téren

A polgármester 
programja

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

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.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
A városvezetés elfogadta az önkormányzat 2013-as költségvetését. A könyvvizsgálók 
elmondták, hogy a jelenlegi törvényi szabályozásoknak mindenre kiterjedően megfelel
az idei költségvetési rendelet. A 2012. évben zajló reorganizációs folyamat stabil pá-
lyára állította a várost. Az új szabályozások kettéválasztják a kötelező és a szabadon vál-
lalt feladatok, költségvetés szerinti megjelenítését.  Az önkormányzat az idei évben
képes lesz stabilan és hatékonyan működtetni minden intézményét, ellátni a kötelezően
teljesítendő és az önként vállalt közszolgáltatásokat, megrendezni a hagyományos vá-
rosi ünnepségeket, rendezvényeket. Az állami adósságkonszolidáció mértékétől füg-
gően pedig bővítheti az önként vállalt feladatainak körét, szociális, kulturális és sport
támogatások terén egyaránt. Köszönet illeti meg Szentendre lakosságának türelmét,
hogy a vezetéssel együtt küzdöttek a város stabil pályára állításáért. A költségvetést a
testület ellenszavazat nélkül fogadta el.

A pénzügyi egyensúly stabilizálása 
az elsődleges cél 
A február 14-i testületi ülésen a képviselők elfogadták szentendre város 2013-as
költségvetését. ennek kapcsán Budai otília gazdasági alpolgármestert kérdeztük
a költségvetés sarokszámairól, az adósságkonszolidációról, az önkormányzat új
feladatairól.  

n A  költségvetés ter-
vezésekor melyek vol-
tak a fő szempontok?
A 2013. évi költségvetést
a feladatok konkrét for-
rásigénye alapján, alulról
építkezve terveztük, fi-
gyelembe véve az előző
év tényadatait. A terve-
zés lépéseit, folyamatait
a reorganizáció során ki-
alakított menedzsment
szervezeti struktúrában
határoztuk meg. Takaré-
kos és szigorú gazdálko-
dás feltételeit, szabályrendszerét terem-
tettük meg, melyek teljesítésével tartható
a költségvetés. Az elmúlt évben a reorga-
nizáció során megszűntek a város fizetési
nehézségei, most elsősorban az olyan fej-
lesztések, beruházások lehetőségének
megalapozása volt a célunk, melyek be-
vétel-növekedést vagy működési kiadás-
csökkentést jelentenek a városnak. A
költségvetés bevételi és kiadási oldala
egyensúlyban van, nem számolunk újabb
hitelfelvétellel. 

n Melyek a költségvetés sarokszámai?
A főösszeg közel nyolcmilliárd forint, je-
lentős része működési kiadás, 17% felhal-
mozási célú, finanszírozási kiadásaink
között pedig a meglévő adósságszolgálat
teljesítése szerepel. A törlesztési kötele-
zettségek során az állami adósságkon-
szolidáció közzétett 50%-os hatásával már
számoltunk, de önkormányzatunk részle-
tes indokokkal és elemzésekkel alátá-

masztva azt kérte, hogy
magasabb mértékű
adósságátvállalásban
részesüljön. Az adóssá-
gátvállalás pontos mér-
tékét ezért még nem
ismerjük, az államház-
tartásért felelős minisz-
ter és a helyi önkor-
mányzatokért felelős mi-
niszter február 28-ig köt
megállapodást az átvál-
lalással érintett önkor-
mányzattal, legkésőbb
június 28-ig kerül sor az

átvállalással érintett önkormányzattal és
hitelezőivel az adósság átvállalásáról
szóló megállapodás megkötésére.

n Milyen új feladatok kerültek idén a vá-
roshoz, melyek kiadást jelentenek?
ezekre honnan lesz forrás?
Új feladatot jelent 2013-tól az önkormány-
zat számára a megyei hatókörű Ferenczy
Múzeum és Pest Megyei Könyvtár fenn-
tartása, melyet elsősorban központi támo-
gatásból és az intézmények saját bevé-
teleiből biztosítunk, melyeket az önkor-
mányzat kiegészít. A Polgármesteri Hivatal
Pilisszentlászló Önkormányzatával közös
hivatalként működik, építéshatósági fel-
adatokat lát el, önkormányzati intézmény-
ként működik a Gondozási Központ, az
alapfokú oktatási intézmények esetében
pedig a működtetésről gondoskodunk. A
kiadásokat itt is, és összességében is, a
tavalyi mérték szinten tartásával terveztük,

Folytatás a 4. oldalon  g
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jelentős emelkedés és csökkenés sem jel-
lemző. Ez évtől az okmányiroda és a
gyámhivatal fenntartásáról már nem az
önkormányzat gondoskodik, megszűnt a
kistérségi társulás, és a segélyek egy ré-
szét a járási kormányhivatalok fizetik. A re-
organizáció eredményeképpen is több
feladat átszervezésre került, leginkább a
Városi Szolgáltató Zrt.-hez. Fontos szem-
pont, hogy a rendelkezésre álló források
felhasználása takarékosan történjen, el-
sődleges a kötelező feladatok ellátása, az
önkormányzati kiadások bevételek szint-
jén tartása, úgy, hogy ahol indokolt, ott
mindenhol rendelkezésre álljon a forrás,
akkor, amikor arra ténylegesen szükség
van. Mindez nem egyszerű, de átgondolt,
jól szabályozott rendszerben tartható.

Miből származnak szentendre bevé-
telei?
Az önkormányzat működési bevételei köz-
hatalmi bevételekből származnak a legna-
gyobb arányban (elsősorban helyi adók),
majd központi támogatásokból - melyet
2013-tól már feladatfinanszírozás kereté-
ben biztosítanak számunkra -, intézményi
működési bevételekből (bérleti díjak, szol-
gáltatások, értékesítések ellenértéke, térí-
tési díjak) és kisebb arányban működési
célú átvett pénzeszközökből, támogatá-
sokból származnak. Felhalmozási bevéte-
leink elsősorban pályázati forrásból és
vagyonhasznosításból származnak.

Működik-e az úgynevezett összköz-
pénz-költségvetés? Mit takar pontosan
ez a szakkifejezés köznapira fordítva?
Az összközpénz-költségvetés szemléletet
megtartottuk, a meglévő elemei jól működ-
nek, mindamellett, hogy természetesen fo-
lyamatosan finomításra, bővítésre kerül a
rendszer. A legfontosabb eleme, hogy mind
a bevételeinket, mind a kötelezettségeinket
együtt, tehát valamennyi közfeladatot ellátó
szervezet adatainak figyelembe vételével
együtt lássuk, mint-
ha összességében
egy nagy szervezet
lenne. Jó döntés
csak akkor hozható,
ha a szükséges in-
formációk teljes kö-
rűen rendelkezésre állnak, ehhez biztosítja
a szükséges gazdasági adatokat.
A költségvetés tervezéséhez a gazdasági
társaságok üzleti tervet készítettek, ez
alapján került jóváhagyásra részükre az
önkormányzat költségvetéséből biztosít-
ható forrás. A jóváhagyott forrás beépíté-
sével készítik el üzleti tervüket, melyet a
képviselő-testület hagy jóvá. Az üzleti ter-
vek készítése során kiemelt szempont a
lakosság életminősége szempontjából fon-
tos területek forrásigényének megfelelő
szinten történő biztosítása is. Az önkor-
mányzati források biztosítása részletes,
havi finanszírozási terv alapján történik. Az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről ké-
szülő beszámolók esetében bemutatásra

kerülnek a cégek gazdálkodására vonat-
kozó lényegesebb adatok, információk is. 
A gazdálkodási feladatok támogatásához,
hatékony megszervezéséhez folyamatban
van egy egységes gazdálkodási szoftver
közbeszerzése, így a szükséges vezetői,
kontrolling információk teljes „összközpénz”
szinten egy rendszerből lesznek biztosítha-
tóak, naprakészen. A folyamatba épített
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési
szintek is bővíthetők, így a gazdálkodási fe-

gyelem javulása is
biztosított. A lényeg
összességében na-
gyon egyszerű: keve-
sebbet kell költenünk,
mint amennyi bevéte-
lünk képződik, a bevé-

telek bizonyos hányadát pedig az
önkormányzati vagyon gyarapítására kell
fordítanunk.

Az idei költségvetés a visszafejlődés, a
stagnálás vagy a fejlődés költségvetése?
A 2013. évi költségvetés teljesítésével az a
cél, hogy elmondhassuk, hogy Szentendre
jó adottságokkal, stabil pénzügyi háttérrel
rendelkező élhető kisváros, mely átgondolt
fejlesztések révén folyamatosan gyarapo-
dik, és folyamatosan a legjobb lehetősé-
geket biztosítja a lakossága számára.
Ebben az évben tehát a pénzügyi egyen-
súly stabilizálása az elsődleges cél, illetve
a jól tervezhető fejlődés feltételeinek meg-
teremtése.

„...elsődleges a kötelező feladatok 
ellátása, az önkormányzati kiadások
bevételek szintjén tartása, úgy, hogy

ahol indokolt, ott mindenhol 
rendelkezésre álljon a forrás...”

Budai Otília magáról:
„1978-ban születtem Sellyén, egy kis faluban nőttem fel, Pécs kö-
zelében, ahol csodaszép gyerekkorom volt, 23 éves koromban
kötöztem Pécsre. Két dolog érdekelt, a divat és a számok, már
általános iskolás koromban is. A racionális énem győzött: köz-
gazdasági diplomát szereztem számvitel szakirányon, mérlegké-
pes könyvelő lettem és okleveles könyvvizsgáló képzésre járok a
BGF-re, regisztrált belső ellenőr vagyok. 
Szüleim mindig arra neveltek, hogy elsősorban legyek mindig
Ember, aztán legyek bármi, amit lelkiismeretesen, szívesen csi-
nálok és biztos, tisztességes megélhetést biztosít. Csodálatos
emberek a szüleim, a tőlük kapott „útravaló” a meghatározó az
értékrendemben, mind a munkában, mind a magánéletben.
Pályám kezdetén pénzügyi előadóként dolgoztam három telepü-
lési önkormányzat közös körjegyzőségénél. Diplomamunkámat is
már az önkormányzati gazdálkodás témakörében írtam, 2001-
ben, az önkormányzatiság kialakulását, egy évtizedes tapaszta-
latait, finanszírozását és az uniós csatlakozással kapcsolatos
jövőképet elemeztem. Később az OTP Bank Pécsi Igazgatósá-
gán dolgoztam, elsősorban önkormányzati finanszírozási terüle-
ten. Ekkor kaptam egy ajánlatot, mely szerint Komló Városában
és a kistérséghez tartozó 18 települési önkormányzatnál alakít-
hattam ki teljesen a belső ellenőrzés rendszerét az akkor új, uniós
előírásoknak megfelelően. Szép feladat és nagy szakmai kihívás
volt. Belső ellenőrzési vezetőként, mind az önkormányzati műkö-
dés, intézményhálózat egészének, mind az önkormányzati gaz-
dasági társaságok működésében, ellenőrzésében szakmai
tapasztalatot, részletes ismereteket szereztem. Kiemelt szempont
volt, hogy a munkánkkal jelentős hozzáadott értéket teremtsünk,
a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség növelése ér-
dekében. Öt év belső ellenőrzési vezetői tapasztalat után, 2010-
ben hívtak Pécs önkormányzata legnagyobb intézményének
igazgató-helyettesi pozíciójába, ahol egy működő intézmény át-

alakításával kellett létrehoznom az akkori átszervezések egyik
kulcsfontosságú elemét, az Elszámolóházat. Az átszervezést kö-
vetően az intézmény operatív irányítását végeztem, Pécs Város
teljes intézményhálózatának gazdálkodási feladatait láttuk el, je-
lentős eredményekkel. 2011 decemberében kaptam felkérést
pécsi önkormányzatának pénzfőosztályvezetői feladatainak ellá-
tására, így áthelyezéssel 2012 januárjától láttam el a feladatot.
Kitűnő szakemberekkel dolgozhattam együtt, igazi „csapatmun-
kával”, ami véleményem szerint a sikerekhez nélkülözhetetlen.
Nehéz volt így eljönni, de az életem másképp alakult…
A gazdasági alpolgármesteri állásról az interneten olvastam, min-
denképp szerettem volna párom miatt Budapestre költözni, ko-
rábbi szakmai életutam alapján pedig úgy gondoltam, hogy ezt a
feladatot „nekem találták ki”. Amikor Szentendrén elkezdtem a
munkámat, rengeteg megoldatlan feladat várt, még mindig akad
bőven tennivaló. A reorganizáció során az alapok kerültek meg-
határozásra, a részletes működési feltételeket most alakítjuk ki és
ezen kívül is rengeteg változás történt az önkormányzatok élet-
ében 2013-tól. Fontos cél, hogy minden önkormányzatok előtt álló
lehetőséggel a lehető legjobban éljen Szentendre Városa. Hét
közben szinte semmi szabadidőm nincs és gyakran hétvégén is
dolgozom még. Nagyon szeretem a munkám, hivatásom, de na-
gyon fontos számomra a feltöltődés. Az a típusú gazdasági szak-
ember vagyok, aki le tudja tenni a „szakirodalmat”: nem gazdasági
folyóiratokat, hanem szépirodalmat szeretek ilyenkor olvasni, sze-
retek koncertre, színházba járni, szeretem a régi filmklasszikuso-
kat. Várom a tavaszt, Szentendrén nagyon sok szépet lehet
találni. Tehetségem csak a számokhoz van, de úgy gondolom,
hogy az is adottság, ha valaki képes a szép és a jó befogadására. 
Eddigi szakmai munkám során is mindig kiemelten fontos volt, és
most is az, hogy feladatomat független gazdasági szakemberként
láttam, látom el, politikától függetlenül. Szakmai munkámat ennek
megfelelően mindig el is ismerték.”

g Folytatás a 3. oldalról



VÁROS2013. február 22. 5

Az épülő gát és a sétány látványtervei
MáRcIus 8-án 15 óRától A MoBIl áRVízVédelMI fAl első szAKAszánAK PRóBA felállításáRA 
és A látVányteRVeK HIVAtAlos BeMutAtásáRA KeRÜl soR. szeRetettel VáRunK MIndenKIt A lázáR cáR
téRen!

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával valósul meg

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

városfejlesztési honlapon.

A védelmi gát mobilfal nélkül

A védelmi gát mobilfallal



Értelmesen spórol a
város: „kútvizes” nyolcas
Sokan csodálkozva nézték a Püspök-
majorban, a dombon megjelenő kútfú-
rókat, hogy miért pont ott akarnak kutat
fúrni. Nos, a válasz pofon egyszerű: ta-
karékosság és környezetvédelem! 
A V8 komplexum eddig a vízhálózatról
ment. El lehet képzelni, hogy mennyi
vízre van szükség az uszodában és a
kiszolgáló létesítményeiben. De ennek
hamarosan vége! Környezetvédő és
egyben takarékos megoldás született.

A kútfúró csapat ugyanis sikerrel járt:
192 méter mélységben megfelelő minő-
ségű és mennyiségű vízre találtak. A kö-
zeljövőben már az ebből nyert vízzel
működhet az egész sportkomplexum.

Ez ezentúl, minden évben több millió fo-
rintos megtakarítást jelent a városunk-
nak, amelyet más fontos dologra lehet
fordítani.

„A V8 komplexumban nem csak a me-
dencék feltöltésére, hanem a kommu-
nális kiszolgáló egységekben is
szeretnék a kút vizét felhasználni.
Ehhez értelemszerűen a kútból nyert
víznek ivóvíz minőségűnek kell lennie”
– mondta Balogh Zoltán, a V8 uszoda
ügyvezetője. A kút március elejére el-
készül és utána már csak a vízjogi üze-
meltetési engedélyeztetési eljárást kell
lefolytatni. Ezt követően, várhatóan
március 31-én, megkezdődhet a kiter-
melés és a felhasználás.

Fotó forrása: Facebook

A Gondozási Központ 
Szentendre
• Iskola-egészségügyi Szolgálata pályázatot hir-
det iskolaorvos munkakör betöltésére határo-
zatlan időtartamra, teljes munkaidőben 
A munkavégzés helye: Szentendre város ál-
talános iskolái                   
Pályázati feltételek: egyetem, csecsemő-
gyermekgyógyász, belgyógyász vagy házi-
orvosi szakképesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: iskola-
egészségtan, ifjúságvédelem szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: önéletrajz és motivációs levél,
diploma másolata
A pályázat benyújtásának 
határideje: március 25.

• A Házi segítségnyújtás szervezeti egysége pá-
lyázatot hirdet házigondozó munkakör betölté-
sére határozatlan időtartamra, teljes
munkaidőben.
A munkavégzés helye: 2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: A házi se-
gítségnyújtás keretében a szolgáltatást
igénybe vevő gondozottak otthonában segí-
teni az önálló életvitel fenntartását. 
Pályázati feltételek: szakirányú szakképesí-
tés, szociális gondozó és ápoló, általános
ápoló, szociális gondozó-szervező vagy
szociális asszisztens végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: önéletrajz és motivációs levél,
végzettség másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 
március 25. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton a Gondozási Központ címére: (2000
Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számokat: SZMO-
R/120-2/2013 és a munkakör
megnevezését: iskolaorvos, illetve SZMO-
R/120-2/2013 és a munkakör megnevezé-
sét: házigondozó. 

További információ: Kecskésné Sipos And-
rea, 311-964

Pályázat XIII. Szentendrei Járási Hivatal
VÁROS XXVII. évfolyam, 4. szám6
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Az ÁFA körbe való belépésről
lA gazdasági alpolgármester tájékoztató-
jában a reorganizációs döntésekkel, a
könyvvizsgálók és a hitelintézet álláspont-
jával megegyezően kifejtette véleményét
az ÁFA-körbe való belépésről. Dr. Molnár
Ildikó címzetes főjegyző asszony kijelen-
tette, hogy az ÁFA-körbe való belépés tör-
vényességi szempontból megfelelő, a
bejelentési kötelezettséget az arra jogo-
sultak, a képviselő-testület döntései alap-
ján tették meg. Az önkormányzat
számláját vezető pénzintézet üdvözölte a
döntést, ugyanis így Szentendre ÁFA visz-
szaigénylő pozícióba került, mely nagyban
könnyít a gazdasági terheken.

PMK létszámleépítés
lA testület korábbi ülésén döntött a PMMI
létszámcsökkentésről, ugyanis a PMK és
a Ferenczy Múzeum működtetési, üze-
meltetési feladatait többletforrás nélkül kel-
lett átvállalni. A Pest Megyei Könyvtárban
való leépítés 5 fő felmentését és a gazda-
sági vezető vezetői megbízatásának visz-
szavonását jelenti.

Székely zászló kihelyezéséről
l Szentendre Város Önkormányzata a
Székely Nemzeti Tanács támogatásával
székely zászlót helyezett el ünnepélyes
keretek között a Városháza homlokzatán
február 17-én, mely jelképe az erdélyi ma-
gyarlakta települések, köztük testvérváro-
sunk, Kézdivásárhellyel való szolida-
ritásnak. A zászló kitűzése válasz a ma-
gyar nemzeti jelképek betiltására Románi-
ában.   

Állami adósságátvállalás
l Dr. Dietz Ferenc beszámolója szerint fo-
lyamatosan tárgyalt a Belügyminisztéri-
umban az állami adósságátvállalás
mértékéről. – Célunk, hogy a konszolidá-
ciós tárgyalások során a város szempont-
jából legkedvezőbb, az állam által kínált
50%-nál magasabb adósságátvállalást ér-
jünk el a kormány részéről. – mondta a
polgármester. 

A városnál marad a rendelőintézet
l A képviselő-testület a polgármester ja-
vaslatára úgy döntött, az önkormányzat
nem adja át az államnak a Szentendrei
Rendelőintézetet. A pályázati forrásból fel-
újított és kibővített intézmény városunk
egyik ékköve, mely az egész térség, de

talán az ország egyik legszínvonalasabb
és legmodernebb egészségügyi intézmé-
nye. Ha állami fenntartásba, valamely kór-
ház alintézményeként működne tovább, a
város kiváló orvos- és szakember gárdá-
jával együtt, a korszerű berendezések és
műszerek elkerülnének Szentendréről. A
polgármester többször egyeztetett a SZEI
vezetőjével, megköszönve neki, hogy a
dolgozók egyhangúan kiálltak a megtartás
mellett. Nem mondunk le a városunkban
lévő, világszínvonalú járó-beteg ellátásról
– mondta Dr. Dietz Ferenc.

Energiahatékonyság-fejlesztés
l A képviselő-testület elfogadta, hogy
Szentendrén készüljön átfogó energia-
stratégia az intézmények költségterheinek
csökkentése és a hatékonyabb gazdálko-
dás érdekében. A testület úgy határozott,
hogy külön osztály létesüljön a VSZ Zrt.-
ben, a stratégia megalkotására és végre-
hajtására. Nem az a fontos, ki él a
lakótelepen, vagy családi házban, lakó-
parkban, a rezsiköltségeket minden esz-
közzel minimálisra kell szorítani, ennek
érdekében pedig több program beindítását
és folyamatos pályázati lehetőségek kere-
sését javasolják.

A volt szovjet laktanyáról
l Dr. Dietz Ferenc arról tájékoztatta a tes-
tületet, hogy több alkalommal tárgyalt az
állam képviselőivel és a tulajdonosokkal a
laktanya kérdésével kapcsolatban. Ezek
eredményeképpen sikerült elérni, hogy a
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium beperelte a tulajdonost, így a per
eredményes lezárulta után megváltozhat
a mostani, romos látkép.  

testületi hírek

A volt libanoni államelnök Szentendre
vendége volt február 16-án. Dr. Dietz 
Ferenc polgármesterrel a  Pap-szigeti
lehetséges fejlesztésekről tárgyaltak. 
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Adnan Wafic Kassar, Libanon korábbi el-
nöke vehetett át elismerő díjat február
19-én Orbán Viktor miniszterelnöktől a li-
banoni kapcsolatok erősítéséért. 
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Aszentendrei lokálpatrió-
ták egyik fő találkozóhe-
lye a pezsgő hangulatú

Szentendrei Városi Jótékony-
sági Bál, melyet 2013. február
9-én rendeztek meg – dr. Dietz
Ferenc polgármester fővédnök-
sége alatt – a MűvészetMalom-
ban. A múzeum déli épülete,
mint egy modern hangulatú bál-
terem, sokak kíváncsiságát 
felkeltette, hiszen idén első al-
kalommal rophatták a báli ven-
dégek a táncot az új szárnyban.
A városi jótékonysági bál ötlete
dr. Szántó Csilla nevéhez kötő-
dik, aki 2008-ban azt a széles
körben támogatott alapgondola-
tot fogalmazta meg, hogy hoz-
zanak létre egy évente
megismétlődő jótékonysági ren-
dezvényt, amely a közösségi
érzést, összetartást és a jóté-
konyságot ötvözi. Egy helyet,
ahol fehér asztal mellett a vá-
rosban lakó vállalkozók, keres-
kedők, művészek és politikusok
együtt beszélgethetnek a város
jövőjéről. A bálok valamennyi
költségét szponzori felajánlás-
ból fedezik a szervezők. A belé-
pők, a támogatói jegyek és a
tombolák teljes bevételét pedig
olyan helyi intézmények kapják,
akik a városban lakó gyermek-
ekért tevékenykednek. A városi
jótékonysági bál célja orvosi
műszerek, mozgáskoordinációt
fejlesztő játékok és az iskola
konyhai eszközök után idén a
sószoba létrehozása volt.

A Szentendrei Grafikai Műhely
gyönyörű szitanyomataival dí-
szített, hűvös-jeges eleganciájú,
ezüst-fehér színekbe öltöztetett
bálterem (a MűvészetMalom
déli szárnyának I. emelete) mel-
lett két helyszínen is szórakoz-
hattak a vendégek. Aki ezen a
szombaton belépett a fényfüzé-
rekkel keretezett üvegajtókon,
szinte rögtön kényeztethette
magát az Édeni Édességek
ezernyi színben pompázó ma-
caronjaival (francia aprósütemé-
nyek) és csokoládécsodáival.
Ha pedig a nemes italok iránti
érdeklődése volt erősebb, meg-
ismerkedhetett a Simon Pincé-
szet tüzes boraival a földszinten
elhelyezett pultoknál. A galéria
szinten a játékos kedvűek kipró-
bálhatták a póker és a párlat-

kóstolás legjobb elemeit kombi-
náló Párlat Póker elnevezésű
programot, ahol játék közben a
különböző tömény különleges-
ségek készítésének mestertit-
kaival gazdagodhattak. A
televíziós műsorok kapcsán
széles körben ismert Varga Edit
és Török Olivér elegánsan, pör-
gősen, kitűnő házigazdaként
konferálták az egymást követő
eseményeket. Igazi báli hangu-
latot teremtettek Borbély Mihály
és barátai az ismerős, kedvelt
dallamok felidézésével, melyet
a sokak által napokig emlegetett
díszvacsora követett. A LaFiesta
ízletes ételkölteményei valóban
nagy sikert arattak. A vacsorát
követően a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium
végzős diákjai mutatták be ele-

gáns angol keringőjüket, majd
Menyhárt Szilvia vezetésével a
Carmen Salsa Tánciskola tán-
cosai következtek, akik fergete-
gesen előadással kápráztat- ták
el a vendégeket. Este 11 órakor
érkezett el a bál az egyik fény-
pontjához: a tombolasorsolás-
hoz! A szerencsések nagy
izgalmak közepette nyerték el a
helyi művészeink és vállalkozó-
ink egyedi felajánlásait. Az est
további részében az Aranyláng
Tánczenekar által játszott slá-
gereknek köszönhetően forró-
sodott fel a táncparkett –
olyannyira, hogy a zenekar a bál
végén már alig tudta tartani a rit-
must a táncos vendégsereggel.
Hajnali háromig húzták a talpa-
lávalót.

Jótékony városi szórakozás – immár negyedszer



VÁROS2013. február 22. 9

Aki kedvet érez hozzá, csatlakozhat 
a carmen salsa tánciskolához 

a hamarosan a Vizes Nyolcas Uszoda 
és Szabadidőközpontban

induló tanfolyamon, 
Menyhárt Szilvia, +36 70 977 62 40.

Ez úton is szeretnénk köszö-
netet mondani minden ked-
ves résztvevőnek és adomá-
nyozónak, akik hozzájárultak
a báli cél megvalósulásához. 
Köszönet illeti a rendezvény
fő támogatóit:

• Édeni Édességek
• Borkaszinó
• La Fiesta Party Service
• Raiffeisen Bank Zrt.
• Simon Pincészet
• Swietelsky Magyarország

Kft.
• Törley Pezsgő Pincészet
• Visegrádi Ásványvíz
• Wentech Holding Kft.

Szentendre.

Továbbá köszönet illeti a tom-
bolatárgyakat felajánló művé-
szeket, intézményeket, cé -
geket, akik felajánlásukkal já-
rultak hozzá a rendezvény si-
keréhez. Tombolatárgyat
ajánlott fel: 

• Aknay János
• Aranysárkány Vendéglő
• Balogh László
• Bihon Győző
• Carmen Salsa Tánciskola
• Csíkszentmihályi Róbert
• Csillingh Edina gyógy-

masszőr

• Ferenczy Múzeum
• Főnix Rendezvényszerve -

ző Nonprofit Kft., Debrecen
• Georgius Tzortzoglu – Yor-

gos
• Görög Kancsó Étterem
• Kósa Reneszánsz Stúdió
• Krizbai Sándor
• Kunné Paulusz Györgyi
• Kutlán András
• Lukács Tibor
• Mahart Passnave Kft.
• Molnár Bertalan
• Orbán Zoltán masszőr
• Páljános Ervin
• Pharma Press Kft.
• Pirk László
• Pistyur Imre
• Ries Zoltán
• Simon Ilona
• Skanzen Szabadtéri Nép-

rajzi Múzeum
• Szakács Imre
• Szentendre Város Önkor-

mányzata
• Szentendrei Kulturális Köz-

pont – P'Art Mozi
• Tamás Mária
• Telmex-Nowy Styl Zrt.
• Újművész Étterem
• V8 Uszoda és Szabadidő-

központ
• Varga Ödön Tibor
• Vészabó Noémi
• Vincze László
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Rendőrségi hírek

MESTERSÉGÜK CÍMERE

Jó tésztA csAK Jó toJásBól leHet
Múlt héten egy hangulatos kis szentend-
rei manufaktúrában jártunk, ahol Cseh
Katica és munkatársai valódi mélyalmos
tojásból készítik a száraztésztát. Az Íz-
manufaktúrával közös termék fejlesz-
tésnek köszönhetően a helyiek egyre
könnyebben juthatnak minőségi tészta-
félékhez.

Részletek: a www.szentendreihirek.hu-n

A Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Rablási Alosztálya keresi
a képen látható személyt, aki 2013. február 12-én, 09 óra 20 perc-
kor egy szentendrei  utazási irodát lőfegyvernek látszó tárggyal
próbálta meg kirabolni.
A férfi 30-35 év körüli kb. 170-180 cm átlagos testalkatú, sötét
barna hajú. 
Kérjük, hogy aki a képen látható személlyel kapcsolatban ér-
demleges adattal, információval rendelkezik, az hívja a 06-1-443-
5120-as telefonszámot vagy tegyen bejelentést a Telefontanú
06-80-555-111 ingyenesen hívható telefonszámán.

Kötelező adatszolgáltatás minden
földhasználónak
2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a
földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok 

A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. tör-
vényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény,
és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.)
módosító 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a
429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 2013. február 1-jével
kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba
már bejegyzett földhasználók számára.
• A Tft. új 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyil-
vántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a sze-
mélyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet
földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelente-
nie az ingatlanügyi hatóság felé. 
• A rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012.
december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre ke-
rültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségük-
nek 2013. március 30. napjáig a „földhasználati azonosító
adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget. 
Az új nyomtatványok a http://www.foldhivatal.hu/index.php?op-
tion=com_content&task=view&id=23&Itemid=27 menüpontból
tölthetők le.

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 kór-
ház, osztályvezető főorvos)

2013. május 8. szerda, 15:00 
KonflIKtusKezelés 
IdősKoRBAn
(Dr. Boga Bálint főorvos)

Helyszín: a Városháza Díszterme 
(Szentendre, Városház tér 3.)
Az előadások időtartama 1 óra.

SZESZA
Szeniorok Szentendrei 

Akadémiája

A szentendReI
önKoRMányzAt
és A zsIgMond

KIRály főIsKolA 
előAdás-
soRozAtA

Utolsó helyek a Szentendrei
Szeniorok Iskolája (SZESZI)
képzésein

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő
olvasókat, hogy a SZESZI kezdő internet
képzése teljes létszámmal indul.
Az angol nyelvű beszélgetés kezdőknek tan-
folyamot – a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel – 3 időpontban indítottuk el, így még
van néhány szabad hely.
Az általános műveltség növelése érdekében,
valamint az ismeretek felfrissítésére indított
európai művelődéstörténet-művészettörté-
net képzés előadásaira is van még mód je-
lentkezni.
A környezetvédelem-környezetegészségügy
képzés – mely az egészséges táplálkozás (pl.
adalékanyagok szerepe), gyógyvizek, ás-
ványvizek-hitek és tévhitek, a tisztítószerek,
illetve az elektrotechnikai eszközök környe-
zetbarát használatával, az élőhelyünk ter-
mészetes segítőivel, megújítható energiák
alkalmazásával, és a globális felmelegedés-
sel is foglalkozik – szintén várja még a je-
lentkezőket.
Kérjük a szabad helyekről és időpontokról
érdeklődjön a polgármesteri titkárságon
Pető Katalinnál a 26/503-347 vagy a
20/326-5092 telefonszámon, a jelentkezé-
sek utolsó időpontja 2013. február 25.
10:00 óra.

Minden 50 év feletti érdeklődőt szeretettel
várunk!
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 
00040-2013

PÁlyÁzAt A KORKözPONt 
MÉltó ElNEVEzÉSÉRE!

Dr. Dietz Ferenc a facebook oldalán meghirdette 
a Korközpont elnevezésére szóló pályázatot. 

Az ötleteket március 1-jéig várják. A nyertes jutalma
egy 10 alkalmas uszoda + wellness bérlet a V8-ba, 
egy üveg „város bora” és egy Szentendre könyv.

Az nyer, aki a legtöbb like-ot kapja a kommenteknél
– írja facebook oldalán dr. Dietz Ferenc. 
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Szentendre tavaszi programsorozatának idei kínálatában a
zenéé lesz a főszerep: a koncertek mellett különleges
zenés színpadi produkciók szerepelnek a programban. A

fesztivált Hauser Adrienne zongorakoncertje nyitja. Zene és iro-
dalom találkozik Dés László, Dés András és Grecsó Krisztián író
közös estjén. Karafiáth Orsolya Kicsi Lili című könyvbemutató
performanszát az Anez zenekar és Palkovics Edina VJ vetítése
kíséri.  Az ötvenes évek zenei világába kalauzolja a közönséget
Egri Márta zenés színpadi estje, a Kalauz Jutka.  A Borbély Mű-
hely Jazz Klubjának vendége a népszerű színész-énekesnő:
Tompos Kátya lesz. A Református templomban a Musica Beata
kórus és a Szentendrei Kamarazenekar, a Péter-Pál templomban
Vedres Csaba és Gyermán Júlia ad koncertet.  
A Napfény kettőnknek romantikus vígjáték Szervét Tibor és Sipos
Vera főszereplésével szívet melengető színházi estét ígér.  A
HOPPart társulat Hajrá Háry! című előadása a Háry János Igaz-
mondó Szabadegyetem hallgatóivá avatja a közönséget, akikből
így  a nevetés, kacagás és röhögés széles regiszterét csalja elő. 
A MűvészetMalom S. Nagy János műgyűjtő 20. századi szent-
endrei festők műveiben gazdag magángyűjteményét és Ernest
Zmeták szlovák festő és műgyűjtő alkotásait és gyűjteményét mu-
tatja be. 
A fesztivál részletes programját megtalálják a www.szentendre-
program.hu honlapon és a fesztivál hamarosan megjelenő mű-
sorfüzetében, amelyet keressenek a város kulturális intézmé-
nyeiben, a Tourinform irodában, a Fő téri könyvesboltban, a ven-
déglátóhelyeken és panziókban. 

JEGYVÁSÁRLÁS

Elővételben:  
TOURINFORM SZENTENDRE 

Dumtsa Jenő u. 22.,  tel.: 26/317-965, 26/317-966, 
e-mail: szentendre@tourinform.hu 
Nyitva tartás: H-P: 9:30-16:30-ig, 

Szo-V: 10-14 óráig

A JEGYMESTER országos hálózatában (www.jegymester.hu) 
A programok kezdése  előtt 1 órával a helyszíneken.  

Szentendrei Tavaszi Fesztivál
2013. március 15. – április 7. 

Különleges este Grecsó 
Krisztiánnal és Dés Lászlóval
Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, költő különleges pódium-
est-sorozatra indul márciusban. Az ország nyolc településén fő-
ként a Mellettem elférsz című regényéből olvas majd fel részle-
teket, amelyhez Dés László és Dés András improvizál zenét
szaxofonon és ütős hangszereken. Az író anekdotázik és olvas,
a muzsikusok pedig, apa és fia, a színpadon írnak zenét a meg-
elevenedett mesékhez. Tartalmas, mégis könnyed szórakozás,
egy est a hallgatásról, identitásról és a régi idők szerelmeiről.
„Az első közös fellépésünk tavaly, Kapolcson volt. Azóta kerestük
a lehetőséget az együttműködésre. Ők szívesen improvizálnak
szövegre, én pedig szeretném tágítani az irodalom határait 
a zene, a tánc felé” – mondja Grecsó Krisztián, aki 2012-ben 
Mellettem elférsz című regényéért megkapta az AEGON 
Magyarország által alapított Művészeti Díjat. Olyan nagy nevek
nyomába lépett ezzel, mint Esterházy Péter, aki 2011-ben Esti
című művéért kapta meg az elismerést, vagy Csaplár Vilmos, akit
egy évvel korábban a Hitler lányaiért díjazott a biztosító.

Az estek bevételének egy részét a művészek és az AEGON Ma-
gyarország a Csodalámpa Alapítványnak ajánlja fel. A nonprofit
szervezet célja, hogy 3 és 18 év közötti, életet veszélyeztető be-
tegségben szenvedő gyermekek kívánságait teljesítse, ezzel is
támogatva őket és családjukat a gyógyulás felé vezető úton. 
MEllEttEM ElFÉRSz – MÁRCIUS 16. SzOMBAt, 19:00
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Március 15. péntek, 19:00, Város-
háza díszterme (Városház tér 3.) 
HAUSER ADRIENNE  
zONGORAEStjE
Műsoron Liszt és Chopin művei
Belépőjegy: 1000 Ft

Március 16. szombat, 16:30, 
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.) 
KARAFIÁtH ORSOlyA:
KICSI lIlI 
Zenés könyvbemutató perfor-
mance az ANEZ zenekarral és Pal-
kovics Edina VJ vetítésével. 
Belépőjegy: 1000 Ft

Március 16. szombat, 19:00, Pest
Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
MEllEttEM ElFÉRSz  
GRECSÓ KRISZTIÁN, DÉS
LÁSZLÓ és DÉS ANDRÁS estje
Belépőjegy: 2500 Ft 

Március 17. vasárnap, 19.00, Pest
Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
KAlAUz  jUtKA 
– zenés „pitypalatty” 
Szereplők:  Egri Márta  és a zene-
kar. Szerkesztette és rendezte:
Bőhm György. 
Belépőjegy: 2500 Ft

Március  22.  péntek, 19.00, Pest
Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)   
PIERRE SAUVIl: NAPFÉNy
KEttŐNKNEK  
- romantikus  vígjáték 
Szereplők: Szervét Tibor és Sipos
Vera. Rendező: Réthly Attila
Belépőjegy: 2000 Ft

Március 24. vasárnap, 18.00, Re-
formátus templom (Rákóczi u. 14.) 
VIRÁGVASÁRNAPI HANG-
VERSENy 
Közreműködik: a Szentendrei
Kamarazenekar és 

a Musica Beata kórus  
Belépőjegy: 1000 Ft

Március 27. szerda, 10.00, Pest
Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.) 
Jakob és Wilhelm Grimm - Topol-
csányi Laura:
HóFEHÉRKE ÉS A HÉt töRPE 
- zenés mesejáték egy részben
Belépőjegy: 700 Ft

Április 2. kedd, Dunaparti Művelő-
dési Ház,  Barlang (Duna-korzó
11/a.)
jAzz KlUB: BORBÉly MŰHEly
Házigazda: Borbély Műhely, a ven-
dég: TOMPOS KÁTYA – ének 
Belépőjegy: 800 Ft

Április 6. szombat, 16.30, P’Art
Mozi  (Duna-korzó 18.)
Az AlGERNON EFFEKtUS  
Daniel Keyes: Virágot Algernonnak
című regénye alapján az előadást
írta: Ilyés Lénárd
Rendező: Bicskey Lukács
Játssza: Ilyés Lénárd
Belépőjegy: 900 Ft

Április 6. szombat, 19:00, Pest Me-
gyei Könyvtár színházterme (Pátri-
árka u. 7.)    
HAjRÁ HÁRy! 
A HOPPart Társulat előadása 
Írók: Jánossy Lajos, Kárpáti Péter
Szereplők: Kiss Diána Magdolna,
Szilágyi Katalin, Chován Gábor,
Egyed Attila, Herczeg Tamás Bara-
bás Richárd  
Rendező: Novák EszterA Háry Be-
lépőjegy: 2000 Ft

Április  7.  vasárnap, 19:30 óra,
Péter-Pál templom (Péter-Pál u. ) 
VEDRES CSABA ÉS GyER-
MÁN jÚlIA KONCERtjE 
Vedres Csaba – orgona
Gyermán Júlia – hegedű
Belépőjegy: 1000 Ft
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Kiállítások

A Ferenczy Múzeum kiállításai

Február 22. péntek, 17.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
eMléK-KéPeK szentendRé-
Ről – Válogatás S. Nagy János
magángyűjteményéből
A kiállítást megnyitja: P. Szabó
Ernő művészettörténész
Megtekinthető: május 20-ig, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig 

Február 24. vasárnap, 16.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
BeMutAtó táRlAtVezetés
az Emlék-képek Szentendréről –
Válogatás S. Nagy János magán-
gyűjteményéből című kiállításban,
a vezetést S. Nagy János 
és Bodonyi Emőke, a kiállítás 
kurátora tartja

Március 1. péntek 17.00
Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
A dunAKAnyAR 
A KözéPKoRBAn
Régészeti vándorkiállítás
Megtekinthető április 28-ig

Március 3. vasárnap 16.00
Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
BeMutAtó táRlAtVezetés A
dunAKAnyAR A KözéPKoR-
BAn cíMű KIállításBAn. 
A vezetést a kiállítás kurátora
tartja, a belépés ingyenes, belépő-
jeggyel lehet részt venni benne.

Március 5. kedd 15.00
Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
BeAVAtás
Szakmai program pedagógusok-
nak a Dunakanyar a középkorba
című kiállításban.
Az érdeklődők számára tárlatve-
zetést és a régészeti kiállításhoz
kapcsolódó módszertani bemuta-
tót tartanak a múzeumpedagógu-
sok. A program a tanárok számára
ingyenes!

Március 5. kedd 18.00
MűvészetMalom, Grafikai Műhely
Bogdányi u. 32.
A MAloMBAn MűKödő 
MűVészetI szABAdIsKolA
BeMutAtKozó KIállításA. 
A program ingyenes!

Március 12. kedd 19.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
MAloMesteK 
A MAloMcAféBAn
A VLS bemutatja a „Kint a Bárány,
bent a Farkas” című nemzetközi
képzőművészeti projektjét. A prog-
ram ingyenes!

Március 23. szombat 
10.00-12.00
Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
„KIcsI csuPoR, nAgy 
A fÜle”
Középkori családi délelőtt tárlatve-
zetéssel, tárgykészítéssel gyere-
keknek a Dunakanyar a
középkorban című régészeti ván-
dorkiállításban. A programon belé-
pőjeggyel lehet részt venni.

Városháza Polgármesteri 
Galériája, Városház tér 1-3.
Február 28-ig
Kunné PAulusz gyöRgyI 
KéPzőMűVész 
„KéPBe záRt IMáK”
A kiállítás megtekinthető február
28-ig, a hivatal ügyfélfogadási 
idejében.

iF Kávézó
Március 5. kedd 18.00
Budapest, Ráday u. 19.
A nő
16 szentendrei festő szemével
A kiállítást az efZámbó Happy
Dead Band életmódkoncerttel
nyitja meg
Kiállító művészek: Aknay János,
Almási Bence, Almási Gertrúd,
Bada Dada Tibor, Bojtor Vera-
bella, Csató Máté, efZámbó Ist-
ván, feLugossy László, Farkas
Dániel, Palyov Péter, Pusztafi
Panna Pálma, Tímár Gergő, Tóth
Eszter, Városi Gabriella, Verebélyi
Diána, Wahorn András
A kávázó nyitva: naponta 10.00-
24.00

Előadás
Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző
Egyesület, 
Stéger köz

Március 1. péntek 18.00
„Ég szülte földet, föld szülte
fáját…”
néPÜnK HItVAllásA egy AR-
cHAIKus IMádság fényéBen
Gál Péter József népművelő, ha-
gyománykutató előadása

Március 8. péntek 18.00
KRónIKáInK Hun HAgyoMá-
nyA és foRRásAI
Dr. Darkó Jenőnek, a történelem-
tudomány kandidátusának elő-
adása

Március 17. vasárnap 12.00
PetőfI-eMléKtúRA A Kő-
HegyRe
Ünnepi beszédet mond a Petőfi-
pihenőnél Vitéz Kiss Imre, a Szent
Korona Szövetség elnöke 

Pest Megyei Könyvtár, 
Pátriárka u. 7.
Február 26. kedd 19.00
cseVeJ-est
Földes „HOBO” László Kossuth-
díjas blues énekes-dalszerző-elő-
adóművésszel Kellár János
Emmánuel beszélget

Szentendre Szalon
Március 7. csütörtök 18 óra
látogAtás AKnAy János
festőMűVész MűteRMéBen
a Szentendrei Régi Művésztele-
pen: Bogdányi u. 51.

Zene
Ínyenc Söröző, Jókai u. 1.
Február 23. szombat este
KARAoKe PARty
Újra lehet vernyákolni, óbégatni,
vonyítani mindenkinek. Belépés
kötelező, kilépés bizonytalan.
Szólj anyádnak is!

Színház

Pest Megyei Könyvtár színház-
terme, Pátriárka u. 7. 
Február 23. szombat, 18:00
öRKény IstVán: tótéK
Ivancsics Ilona és Színtársai 
előadása 
Szereplők: Kancsár József, Kan-
csár Orsolya, Rácz lászló, Papp
Gabriella, Varga Bálint
Belépőjegy: Tourinform: 26/317-
965, PMK portája: 26/310-222

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 

Február 22. péntek
17.00 Puzzle (88’)
17.30 csAládI néPdAléneK-
lés – Lázár Enikővel
18.30 NÉPZENE-KÉPZENE SO-
ROZAT (DunaP’Art Fimklub)
RegőséneK I. dozMAt (37’)
Hegedős éneK (50’)
MAgyAR VAKácIó (15’)
20.15 felHőK felett (120’) (18)

Február 23. szombat
16.00 VöRös HAdseReg
fRAKcIó (124’) (16) MOZIZZ
OKOSAN ! DunaP’Art Filmklub
18.15 HáRMAn (115’)

20.15 VIoletA-Köszönet Az
életéRt (110’) (16)
Február 24. vasárnap
16.30 POPPER SOROZAT 
PÁRKAPCSOLATOK VII/2. 
féRfI-nő II. (66’)
17.45 HáRMAn (115’)
19.45 Puzzle (88’)

Február 25. hétfő
17.00 A teRMészet IQ-JA (58’) (kn)
18.00 lIncoln (150’) (12) r.:
Steven Spielberg, fsz.: Daniel Day
Lewis és Tommy Lee Jones
20.30 HIsztéRIA (100’) (16) 
romantikus vígjáték

Február 26. kedd
17.00 susHIálMoK (81’) (kn)
film egy 85 éves sushikészítő
mesterről
18.30 egyÜtt Az ég AlAtt
(88’) (16) - LÉLEKMOZI SORO-
ZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 dJAngo elszABAdul
(165’) (18) Quentin Tarantino
filmje

Február 27. szerda
17.00 A teRMészet IQ-JA (58’)
18.00 szeReleM (125’) (12) 
fsz.: Isabelle Huppert, Jean-Louis
Trintignant
20.05 lIncoln (150’) (12) r.:
Steven Spielberg fsz.: Daniel Day
Lewis és Tommy Lee Jones

Február 28. csütörtök
17.00 nAdeR és sIMIn egy el-
Válás töRténete (123’) (16)
– Oscar díj 2012-
19.05 tegnAP éJJel (93’) (12)
NYISD KI A SZEMED! SOROZAT
(DunaP’art Fimklub)
20.50 A leHetetlen (114’) (12)
fsz.: Ewan Mcgregor és Naomi
Wats

Március 1. péntek
17.00 VAd - MAgyARoRszág
(58’) (kn) 
18.00 lenyÜgöző teReMtMé-
nyeK (127’) (12)
20.10 KényszeRleszállás
(138’) (16)

Március 2. szombat
16.00 lyuKAsóRA szentend-
Rén 
17.30 A teRMészet IQ-JA (58’)
( kn)
18.30 lenyÜgöző teReMtMé-
nyeK (127’) (12)
20.40 susHIálMoK (81’) (kn)
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Március 3. vasárnap
14.45 Az öt legendA (97’) (6)
16.30 PoPPeR soRozAt

PáRKAPcsolAtoK VII/3.
duRVAság és szeMéReM
(62’)
17..45 VAd -  MAgyARoRszág
(58’) (kn)
19..00 KényszeRleszállás
(138’) (16)

Március 4. hétfő
17.00 egyÜtt Az ég AlAtt
(88’) (16)
18.30 neJeM, nőM, csAJoM
(91’) (16)
20.05 KényszeRleszállás
(138’) (16)

Március 5. kedd
17.00 susHIálMoK (81’)( kn)
18.30 neJeM, nőM, csAJoM
(91’) (16)
20.05 PARAdIse : loVe – sze-
RelMet A feKetePIAcRól
(120’) (18)

Március 6. szerda 
17.00 A teRMészet IQ-JA (58’)(
kn)
18.00 KényszeRleszállás
(138’) (16)
20.20 PARAdIse : loVe – sze-
RelMet A feKetePIAcRól
(120’) (18)

Március 7. csütörtök
17.00 susHIálMoK (81’) (kn)
18.30 sAMsARA (99’) 12
20.15 stARBucK (103’) ( 16)

Március 8. péntek

17.00 A szeReleM MűVé-
szete (87’) (12)
18.30 Mosás, Vágás, áMítás
(105 ’) 12
20.15 féRfIt látoK álMAId-
BAn (98’)( 12)
(A belépőjegy hölgyek részére:
500 Ft)

Gyerekeknek
Pest Megyei Könyvtár színház-
terme, Pátriárka u. 7.
Március 2. szombat 16.00
Koldus és KIRályfI
Zenés árnyjáték kisiskolásoknak
és fiataloknak
Belépő 1300 Ft, elővételben 1100
Ft a PMK-ban. Csoportos jegyek
15 főtől rendelhetők Morvai Zsu-
zsánál (06-30-237-9942,
morvai.zsuzsa@gmail.com)

Barcsay iskola színházterme,
Kálvária út 18.
Február 23. szombat 11.00
RánKy gyöRgy: PoMádé 

KIRály úJ RuHáJA
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Zenés mesék – mesés zenék so-
rozata. Jegyek kaphatók a zeneis-
kolában és az előadás előtt a
helyszínen. További információ:
500-524

MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
Március 24. vasárnap
10.00-12.00
MAloMMeseMAtIné
Kortárs mese- és alkotássorozat
4-8 éveseknek az Emlék-képek
Szentendréről. Válogatás S. Nagy
János magánygyűjteményéből
című kiállításában. Az irodalom és
a közös alkotás révén közelebb
hozzuk a gyerekeket a művészet-
hez. Jegyárak: 1000 Ft/gyerek,
500 Ft/felnőtt

Pest Megyei Könyvtár színház-
terme, Pátriárka u. 7. 
Március 27. szerda 10.00
Jakob és Wilhelm grimm - 
topolcsányi laura:
HófeHéRKe és A Hét töRPe
Zenés mesejáték a Magyar Nem-
zeti Gyermek- és Ifjúsági Színház
előadásában 
Belépőjegy: 700 Ft

Bütykölde – Kézműves foglalkozá-
sok a DMH-ban (Dunakorzó 11/A)
Tel: 26/312-657

Március 9. szombat, 10:00
Kokárda- és virágkészítés
Március 23.  szombat, 10:00
Húsvéti díszek készítése
Május 4.  szombat, 10:00
Anyák napi ajándékok
június 15.  szombat, 10:00
Kavics dekupázs

Tv Szentendre

Friss hírek minden nap 
a tV Szentendrén!
Szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik 19 órá-
tól a TV Szentendre a UPC kábel-
hálózatán. Ha valaki esetleg
lemaradna az első kiadásról, ezt
követően félóránként este 11 óráig
bármikor megnézheti a TV 
Szentendre napi hírösszefoglaló-
ját. Másnap délelőtt 8-12 óráig
ismét nyolc alkalommal látható az
előző napi híradó. A hírműsorok
között a hét minden napján más
és más témájú magazinnal jelent-
kezik a TV Szentendre. 
Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon, 
de csatlakozhat hozzánk 
a Facebookon is!

SZTRAKA Kft.                                                                    
2000 Szentendre, Sztaravodai út 110.

Tel: 06-30 961-7789
Sztraka Bálint

Építkezéshez minden egy helyen, 
kedvező árakon, megegyezés szerint!

• bobcat, árokásó, beton törőfej, kanál
• konténeres szállítás 

1 m³ – 8 m³ rendelhető
• szállítás: darus, ponyvás, billencs 

teherautóval, kisteherautóval 
az ország egész területén!

• építőanyag, ömlesztett áru, akció egész
évben!



A Dunakanyar –
azaz a Dunának
a Börzsöny és a
Pilis közt ka-
nyargó szaka-
szát, és ennek

közvetlen környezetét magába foglaló
meghatározás – modern földrajzi fogalom.
A folyó és a hegyek által alkotott termé-
szetföldrajzi egység középkori elődeink
számára nem a táj különleges szépsége,

hanem az itt koncentrálódó politikai hata-
lom és fejlett urbanizáció révén vált alap-
vető fontosságúvá. Az Árpád-kori
Magyarország városias településeinek je-
lentős része a Duna mentén alakult ki. A
hajózást, kapcsolattartást, távolsági ke-
reskedelmet, halászatot lehetővé tevő
folyó egyike volt az országunk egyházi és
világi közigazgatási központjainak létrejöt-

tét meghatározó legfontosabb település-
formáló erőknek.
Esztergom, Visegrád és Vác kialakulásá-
hoz, fejlődéséhez különböző tényezők és
történeti események járultak hozzá. Élet-
útjuk egymással összefonódott, bár jogál-
lásuk és népességük összetétele eltérő
volt, és virágkoruk is más-más korszakra
tehető. Kiállításunk a Magyarország kö-
zépkori hatalmi központjához tartozó régió
történetét, a török kort lezáró visszafoglaló

háborúkig tartó színes életét mutatja be a
három eltérő arculatú város legjelentősebb
történeti-régészeti és művészeti emlékei-
nek segítségével.

A régészeti vándorkiállítás megnyitója: 
március 1. péntek 17.00, 
Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.)
A kiállíáts április 28-ig tart nyitva
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A Dunakanyar a középkorban
RégészetI VándoRKIállítás

Ágyúját elsütő naszád 
(Houfnagel metszet részlet)
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Nyáry Krisztián Szentendrén
Huszonháromezer olvasó követte a face-
bookon Nyáry Krisztián irodalomtörténész
lélegzetelállító írásait ismert magyar írók
és költők szerelmi életéről, amelyekben
felfedezhette, hogy a szoborként tisztelt hí-
rességek ugyanolyan hús-vér emberek
voltak, mint bármelyikünk. Az ezeket köz-
readó, a közelmúltban megjelent Így sze-
rettek ők című könyv óriási sikerét a
PMK-ban tartott bemutató résztvevőinek
nagy száma is bizonyította. Az íróval Pé-
terfi Rita beszélgetett.

Kolbásztöltő verseny 
Február 5-én szép számú résztvevővel
zajlott a HEMO nyugdíjas klubjának kol-
básztöltő versenye. A képen látható urak
alkották meg az öt háromfős csapat közül
a legízletesebb kolbászokat.

Farsang a Napháza oviban
A Napháza Magánóvoda február 4-én ren-
dezte farsangi mulatságát.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum KEREKEZŐ címmel alkotónapi pályázatot hirdet!

„Told a Skanzen szekerét, hadd forogjon a kerék!”
A kerék a távolság leküzdésének elengedhetetlen találmánya és eszköze forradalmian megvál-
toztatta, és megkönnyítette az emberek életét a közlekedésben, a teherszállításban és a hétköz-
napi életben. Ki ne tudná, hogy „forog az esztendő kereke”, az „észkerék”, a „szerencsekerék”, a
malomkerék, a fogaskerék, a rokka? Van-e kereke a Göncölszekérnek? Mitől tüzes Illés-szekere?
Miért tartják a kocsit magyar találmánynak? OLVASS! TÖPRENGJ! ALKOSS! GURULJ!
Találj fel, tervezz meghökkentő, érdekes kerekes járművet, amit mesék, irodalmi művek szereplői
használhatnának, vagy amit történelmi, legendás alakok használhattak! Fogalmazd meg a képző-
művészet eszközeivel olvasmányaid izgalmas jeleneteit, amelyekben a kerék is szerepet kapott! Il-
lusztráció és „találmány” kategóriában zsűrizünk a május 1-jén tartandó 15. jubileumi Alkotónapon.
A pályázat részleteiről honlapunkon tájékozódhatsz: www.skanzen.hu
A KEREKEZŐ pályázat beérkezési határideje: április 12., péntek
Cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, Pf. 63. 2001
Kustánné Hegyi Füstös Ilona, Telefon: 26/ 502 554, Telefax: 26/ 502 502, e-mail: khfili@sznm.hu
Maradandó irodalmi élményeket és „gördülékeny” alkotást kívánunk!
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Dr. Somogyi Péter professzor
kettős kitüntetése
Február 12-én, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osz-
tálya egyetlen ellenszavazat nélkül „rendes” taggá választotta So-
mogyi Pétert. Az ajánlásból kiderült, hogy a nevezettnek eddig
201 tudományos közleménye jelent meg a legrangosabb nem-
zetközi folyóiratokban, és ezekre a közleményekre 24 415 hivat-
kozás történt, amely kiemelkedő elismertséget jelent. Egyidejűleg
az osztály megszavazta kiváló tanítványa, Tamás Gáspár pro-
fesszor levelező tagozatát is, ily módon már három fiatal tanítvá-
nya lett az MTA akadémikusává. A közelmúltban az Eötvös
Loránd Tudományegyetem testülete díszdoktorrá választotta So-
mogy Péter akadémikust (avatása májusban lesz). 
A Szentendre és Vidéke 2012. november 30-án megjelent szá-
mában Maknics Gábor tanár úr méltatta a világhírű tudós hazai ki-

tüntetését, a Semmelweis Award átadását. 2011-ben elsőként
nyerte el Somogyi Péter és tanítványa, Freund Tamás akadémi-
kus a dániai Agy Díjat (Brain Prise), amely kitüntetés a Nobel-díj-
jal egyenértékű.
Somogy akadémikus soha nem felejtette el, hogy Szentendrén
született, itt végezte az iskolai tanulmányait, és a Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban létesítette a híres spanyol tudósról elneve-
zett Ramón y Cajal elnevezésű ösztöndíjat, amelyre nemcsak a
szentendrei középiskolások, hanem a csíkszeredai és dunaszer-
dahelyi középiskola diákjai is pályázhatnak. Mindezek után nem
értem, hogy Szentendre város képviselő-testülete miért nem sza-
vazta meg pár évvel ezelőtt benyújtott előterjesztésemet, amely-
ben Somogyi Péter professzort Pro Urbe-díjra javasoltam, hisz
nevezett már ekkor is számos nemzetközi kitüntetéssel rendel-
kezett, és megbecsülést szerzett a magyar tudományos közélet-
nek és Szentendre városának is.

Benedeczky István

Anagy múltú, rangos képzőművészeti
iskola, amely 1968 óta működik a
Szőnyi-kertben, a magyarországi

kulturális intézmények többségéhez ha-
sonlóan komoly anyagi gondokkal küzd. A
felújításhoz és a további működéshez
szükséges anyagiak megteremtése érde-
kében a Szőnyi István Baráti Kör Egyesü-
let vezetősége felhívással fordult azokhoz
a művészekhez, akik valamilyen módon
kötődnek az iskolához vagy Szőnyi István
szellemiségéhez, hogy segítsék műveikkel
a szabadiskolát. 
A felhívásra Aknay János, Ásztai Csaba,
Balanyi Károly, Banga Ferenc, Báron
László, Bráda Tibor, Breznay József, Buda

István, Csík István, Csíkszentmihályi Ró-
bert, Csilléry Orsolya, Csipes Antal, Csol-
lák Mihály, Dániel Kornél, Decsi Ilona,
Fábián Dénes Zoltán, Fábián Gyöngyvér,
Farkas Ádám, Fehér László, Forster
Jakab, Futó Tamás, F.Orosz Sára, Galam-
bos Tamás, Gyémánt László, Gyulai Lí-
vius, ifj. Iván Szilárd, Karsai Zsófia, Káplár
Éva, Káplár Ferenc, Kemény Péter, Kéri
Ádám, Kéri Imre, Kisfalusi Márta, Kiss Mi-
hály, Kocsis András Sándor, Kopek Rita,
Kórusz József, Kovács Tamás Vilmos,
Kürtösi Klára, Lőrincz Vitus, Máger Ágnes,
Mihályfi Mária, Miklós Árpád, M.Tóth Krisz-
tina, Nagybányai Nagy Zoltán, Németh
Zsuzsa, Orosz István, Pálos Rita Anna,

Sándor János, Sinkó István, Somogyi
Gábor, Szabó András, Szecskó Péter,
Szotyory László, Szunyoghy András, Ujj
Zsuzsa, Vágvölgyi Ilona, Vén Zoltán és
Ziman Lajos – ajánlották fel alkotásaikat a
nemes célra. A műveket a tervek szerint
árverésre bocsátják, s az itt befolyó ösz-
szeg java az iskola fennmaradását fogja
szolgálni, egy részéből pedig ösztöndíjat
alapítanak tehetséges, de nehéz sorsú
hallgatók számára. 
Triznyáné Szőnyi Zsuzsa, aki részt vett a
szentendrei kiállítás megnyitóján is, azt a
szép akvarellt ajánlotta fel a szabadiskola
támogatására, amelyet 15 éves korában
festett róla édesapja, Szőnyi István. 
A jótékony célra adott festményekből, gra-
fikákból, kisplasztikákból, iparművészeti
alkotásokból és művészi fotókból eddig
már több helyszínen rendeztek kiállítást - a
zebegényi Könyvtár Galériában, az Újpest
Galériában és a tápiószelei Blaskovich
Múzeumban. Most Szentendrén került be-
mutatásra. „Nekünk, akik művészetszere-
tőnek, kedvelőnek tartjuk magunkat,
kötelességünk ebben a helyzetben min-
dent megtenni annak érdekében, hogy a
jövő generációi is átélhessék az alkotás
örömét, szabadságát és hogy ne fosztas-
sanak meg attól az élménytől és tudástól,
melyet a szabadiskola kínál számukra” –
mondta dr. Dietz Ferenc polgármester be-
szédében. A tárlatot megnyitó Feledy Ba-
lázs művészeti író, a Baráti Kör  elnöke
szerint ez a nagysikerű közösségi ügy
annak is bizonyítéka, hogy a remény hal
meg utoljára. 
A kiállítás, amelynek kurátora Köpöczi
Rózsa művészettörténész volt, március
17-ig látogatható a MűvészetMalomban. 

Rappai Zsuzsa

Művészek a Szőnyi István Szabadiskoláért
február 15-én rendhagyó kiállítás nyílt a MűvészetMalomban. ezen mutatták be
azokat az alkotásokat, amelyeket jeles képző- és iparművészek ajánlottak fel a ze-
begényi szőnyi István Képzőművészeti szabadiskola megmaradásáért.
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Borbély Mihály 
művének 
ősbemutatója

Borbély Mihály cimbalomra
és tárogatóra írt kettősver-
senyének nagysikerű ősbe-

mutatójára a Magyar Kultúra
Napján, a Vajda Gergely által ve-
zényelt MR Szimfonikusok közre-
működésével került sor a Művé-
szetek Palotájában. 
A két szólóhangszerre írt verseny-
művet kitörő lelkesedéssel fogadta
a közönség. A Borbély Mihály által
megszólaltatott tárogatót, és Lu-
kács Miklós virtuóz cimbalomjáté-

kát Barcza Horváth József bőgőn és Dés András ütőhangszereken
kísérte. Az öt tételből álló művet teljesen újszerű, egyéni hangvé-
telű dallamvilág jellemzi. A magyar, török, arab, balkán népzenei
motívumok, valamint a dzsesszmuzsika érdekes és izgalmas öt-
vözete szólal meg egy teljesen eredeti ritmusban, amely jól illesz-
kedik a kamarazenekar hangzásvilágához.
Ritmikailag rendkívül változatos, merész darabot hallhatott a kö-
zönség, amely ugyanakkor dallamvilágában közel áll a Kárpát-
medence zeneiségéhez.
A hangverseny meghallgatható a Magyar Rádió Hangtár oldalán
a Magyar Kultúra Napja cím alatt. Mindenkinek szeretettel aján-
lom.

Kéri Ildikó

Egy vibrafon születésének
története
A civil összefogás sikere a Vujicsics tihamér zeneiskolában

Az egész pont egy éve kezdődött. Persze az álmainkban
már sokkal régebben, de tavaly márciusban tettük meg az
első lépést azért, hogy vágyaink titokzatos tárgyát valóban

meg is szerezzük. És karácsonyra sikerült…
Hogy miért vágyott a zeneiskola ütő tanszaka oly nagyon épp egy
vibrafonra? Mert különleges: a hangja mennyei, a mechanikája
egyedülálló, pedálos, motoros, fémlapos – mi kell még? Termé-
szetesen pénz. Sok pénz. Nem egyszerű feladat – mostanság
főleg nem – majd egy milliót összegyűjteni, de belevágtunk. Volt
jótékonysági koncert, árverés, utcazenélés a Fő téren a turisták
nem kis örömére, fellépések sora (például a Múzeumok Éjszaká-
ján, vagy a leányfalui református templom zenei sorozatán). A tan-
szak jelenlegi 15 nebulója régi növendékekkel kiegészülve
tucatszor cipelte el a nem kis hangszerkészletet, és mutatta be tö-
retlen lelkesedéssel repertoárját a közönségnek. Erőfeszítéseinket
év végére siker koronázta: karácsonyra megérkezett Németor-
szágból Adams VSWV31, amelyet a gyerekek buzgón birtokba is
vettek.
A sikert én nemcsak a pénz összegyűjtésében mérem, annál sok-
kal többet jelentett ez az egy év a kampányban résztvevő gyerekek
számára. Egy életre szóló pozitív tapasztalatot: kitartásról, kemény
munkával kiérdemelt sikerről, jószándékról, összefogásról.
Rengeteg ember önzetlen segítségének köszönhetjük ezt az új
hangszert: Bártfai Zoltán tanár úr és a gyerekek mellett szüleik-
nek, akik sok hétvégéjüket áldozták fel, és működtek közre a
koncerteken; Wolf Péternek, aki ügyünk fővédnöke lett; Bihon
Győző festőművésznek, aki egy képét ajánlotta árverésre; a név
nélkül adományozóknak, mindazoknak, akik a szervezésben, hír-
verésben, a közönség vendéglátásában, szállításban, plakátok,
szóróanyagok készítésében és még annyi minden másban önként
segédkeztek. Szeretnénk örömünket megosztani és köszönetet
nyilvánítani, ezért hangszeravató koncertet szervezünk, melyen
minden érdeklődő megismerheti ezt a különleges hangszert.

Hangszeravarató ütős koncert
Március 9-én, szombaton 16 órakor, a szentendrei Barcsay 

Iskola színháztermében várunk minden érdeklődőt egy 
fergeteges ütős koncertre. A belépés díjtalan.

A vibrafon dallamjátszó ütőhangszer. Elnevezése a latin vib-
rare – rezegni szóból ered. Az 1920-as években találták fel.
Különböző keménységű verőkkel játszanak rajta. A könnyű-
fém lapokat a zongora klaviatúrájának kiosztása szerint ren-

dezik el, alattuk
cső alakú, hangolt
rezonátorok he-
lyezkednek el. A
csövek felső végé-
ben lévő fém 
forgószelepeket
villanymotor moz-
gatja, váltakozva
nyitják és zárják a
rezonátorokat. Így

keveredik a lapok saját rezgése a csövek felső szakaszában
lévő légoszlopéval. Ez különlegesen lebegő, vibráló hangzást
eredményez. A zenész a szelepek fordulatsebességének vál-
toztatásával módosíthatja a vibrátót, egy-egy hang időtarta-
mát pedig pedállal szabályozza.
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Avegyeskar 63 évvel ezelőtt alakult.
Alapítója Kovács Lajos karnagy, az
idén lenne 100 éves. Halála után

lánya, Wolfné Kovács Zsuzsanna irányí-
totta a kórust, majd 2011-től pedig Bokorné
Forró Ágnes vette át a karnagyi teendőket. 
Az elmúlt év is gazdag volt programokban.
Nyáron szlovéniai utazáson vettek részt a
kórus tagjai. A szeptemberi évadkezdés az
egykori alapító, Kovács Lajos karnagy ha-
lálának 20. évfordulójára való megem -
lékezéssel indult, és ezzel egyidőben fo-
gadták a német testvérkórust, a Veilsdorfi
Vegyeskart. A két kórus 2012. szeptember
30-án közös koncertet adott a szentendrei
Keresztelő Szent János Plébániatemp-
lomban. 
Októberben Kiskunfélegyházára utazott a
Musica Beata vegyeskar. A Móra Ferenc
Művelődési Központban a „Zene minden-
kié!” című hangversenyen a helyi Zeneba-
rátok Kórusával és a kecskeméti
Nemesszeghy Márta Vegyeskarral együtt
tisztelegtek a nagy magyar zeneszerző,
Kodály Zoltán emléke előtt, születésének
130. évfordulója alkalmából. 

Az év egyik kiemelt eseménye volt az ad-
ventkor adott karácsonyi koncert a szent-
endrei Péter-Pál templomban. December
16-án, vasárnap este 7 órakor telt ház
várta a fellépőket. Megható volt látni a
nagy érdeklődést – még a templom karza-
tán is állt a hallgatóság. A műsorban Ko-
dály, Rachmanyinov, Gounod, Händel,
Demény, Bárdos, Adam és Gruber kórus-
művek szerepeltek. Az előadás sikerében
jelentős szerepük volt a közreműködő mű-
vészeknek: Brezanóczy János és Józsa
Botond – ének, Zakar Katalin – hegedű,
Pap Angéla – hegedű, Négyessy Katalin –

gordonka, Hornyák Dávid – nagybőgő,
Wolf Péter – zongora, emelték az előadás
színvonalát. A templom csodálatos akusz-
tikája hozzájárult a fellépés emelkedett
hangulatához, és méltó volt az ünnepvá-
ráshoz. A kórus még fel sem ocsúdott a

siker hangulatából, két napra rá,
december 18-án, már a budapesti
Operaház előtt adott újabb koncer-
tet az adventi vásár látogatóinak. A
2013-as év is számos izgalmas fel-
adatot tartogat a kórus tagjai szá-
mára. Legközlebb a  Szentendrei
Tavaszi Fesztiválon lépnek fel.
Szeretettel várják a jó hanggal ren-
delkező, a zene iránt elkötelezett,
szorgalmas jelentkezőket.

Orgoványi Anikó

1%
A Pro Urbe díjas, Musica Beata kórus
alapítványa, a Harmónia Alapítvány 

támogatókat keres. Kérjük, támogassa 
a nagyhírű együttest, amely fellépéseivel

megszínesíti a város életét, és tovább
öregbíti Szentendre hírnevét. 

Kérjük, ajánlja fel az szJA 1%-át 
a kórus javára! 

Adószámuk: 19175481-1-13.

Pezsgő élet a Musica Beata Vegyeskarban!
Még alig kezdődött el az új év, a szentendrei Musica Beata Vegyeskar máris tele
van jobbnál jobb ötletekkel és lelkesedéssel. új művek tanulása, fellépések, kap-
csolattartás testvérkórusokkal, és közös kirándulás szerepel az idei tervek között.

Izgalmas élményben lehet részük azok-
nak, akik március 2-án ellátogatnak a
Pest Megyei Könyvtár színháztermébe.

Ekkor mutatják be a Koldus és Királyfi
című, hazánkban még újdonságnak szá-
mító árnyjáték színházat. A mű Mark Twain
kisregényéből, különleges technikával ké-
szült, amelynek lényege, hogy a színészek
egy speciális maszk segítségével, vetített
háttér előtt mozognak, így bábjáték, vetí-
tés és színészet kölcsönösen kiegészítik
egymást.  Eddig bárhol is mutatták be a
darabot, sikerük volt: a gyerekek nagy lel-
kesedéssel és elragadtatással fogadták a
különleges látványvilágot.

Lukácsházi Győző, a Koldus és Királyfi
„producerének” nevét a Bonbon Matiné
kapcsán ismerhettük meg, hiszen váro-
sunkban már négy éve szervezik ezeket
az előadásokat óvodásoknak és kisiskolá-
soknak. A tubaművész tanár szívügyének
tartja a zenei ismeretterjesztést, hogy a
gyerekek már egészen kicsi korban talál-
kozzanak egy koncert vagy egy színházi
előadás élményével, hogy megismerjék
ezek hangulatát, a koncerttermek „levegő-
jét”, és nem mellékesen megtanulják a
színházi etikettet is. Megdöbbentő számot
mond a művész: szerinte száz felnőttből
talán öten találják meg az értéket a zené-
ben. Ezen szeretne változtatni, és az

arányt legalább 7-8 százalékra emelni,
mert ha ez így folytatódik, húsz év múlva
már nem lesz közönsége a klasszikus ze-
nének. 
A Koldus és Királyfi előadás a gyerekek és
fiatalok számára a kortárs zenét és szín-
házi kultúrát egy közismert történeten ke-
resztül mutatja be. A mű alaptémáit Alpár

Balázs 14 évesen írta, majd a már érett és
sikeres zeneszerző újrakomponálta és át-
hangszerelte, így a klasszikus zene leg-
magasabb művészi kritériumainak is
megfelel. A zene, a szöveg (Tarr Ferenc),
a látvány (Dobos Emőke) az alkotók szo-
ros együttműködésében, párhuzamosan
készült, ennek köszönhetően az előadás
három alkotóeleme felváltva beszéli el a
történetet. A zene szimfonikus hangzású
klasszikus zenei műként, a szöveg élőbe-
szédhez közelítő verses narrációként, míg
az előadás látványa animációval, vetíté-
sekkel kiegészített filmszerű képekben
mesél, melyeket professzionális bábszí-
nészek keltenek életre. A végeredmény
tehát bábozás, vetítés és színészi munka
összehangolt eredménye.

Szeretettel várják a hat éven felüli 
gyerekeket és fiatalokat március 2-án,

szombaton 16 órakor 
a Pest Megyei Könyvtár 

színháztermében. 
A belépő az előadás napján 
1300 Ft, elővételben 1100 Ft 
a Pest Megyei Könyvtárban. 

Csoportos jegyek 15 főtől rendelhetők
Morvai Zsuzsánál (06-30-237-9942, 

morvai.zsuzsa@gmail.com) 
1000 Ft/fő áron (1 kísérő ingyenes). 

Jegyek rendelhetők 
a www.jegymester.hu weboldalon is.

Alpár Balázs –Tarr Ferenc:Koldus és Királyfi
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n Azt olvastam rólad, már
gyerekként eldöntötted: hí-
res színésznő vagy éne-
kesnő leszel. Van a család-
ban hagyománya az ének-
lésnek, a színészetnek?
Szerintem gyerekként minden
lány színész vagy énekes sze-
retne lenni. Én is így voltam
ezzel, de mostanra már le-
mondtam a színészetről, és a
zenére fókuszálok minden
erőmmel. Apukám és anyukám
színészek voltak, így innen ered
a színház iránti szeretetem.

n Milyen tapasztalatokat sze-
reztél a tévészereplésekkel?
Nagyon furcsa számomra,
hogy sok-sok koncerten, fellé-
pésen túl, amikor csak egész-
séges izgalmat érzek a buli
előtt, a tévés szerepléseknél
mégis a torkomban dobog a
szívem, kiszárad a szám, és
rettenetesen izgulok. Tévében
eddig három fellépésem volt:
2007-ben a Csillag születik,
2010-ben a Kívánságkosár és
most az Eurovízió válogató.
Talán idővel, ha a sors és per-

sze a saját akaratom és kitar-
tásom ezen az úton visz to-
vább, meg fogom szokni a
kamerákat.

n énekeltél már schwartz
dáviddal, Pély Barnával du-
ettet, és most is együtt sze-
repeltél a Background
együttessel. úgy látom, fon-
tos neked a közösség, sze-
retsz másokkal együttmű-
ködve zenélni. Jól gondo-
lom? 

Schwartz Dávidtól nagyon
sokat kaptam és tanultam, em-
berileg és szakmailag egya-
ránt. Tizenkét évesen ismertem
meg, azóta éneklünk együtt.
Hiszem és tudom, hogy nem
tud az élet olyat produkálni,
hogy mi valaha is megváljunk
egymástól. Pély Barnával a
Duna tévé Kívánságkosár
című műsorában énekelhet-
tem, miután megnyertem egy
tehetségkutatót, ahol ő volt a
zsűri elnöke.
A Background a nagy szerelem
számomra, mert velük már
saját számokat énekelhetek és
fantasztikus érzés részt venni
egy alkotó folyamatban, jelen
lenni, amikor megszületik egy
dal. Hogy szeretek-e másokkal
együtt zenélni? Szerintem
egyedül semmit se jó csinálni,
és én akkor érzem jól magam,
ha körülvesznek azok az em-
berek, akiket szeretek.

n Mit vársz az elkövetkező
évektől? Milyen zenei-színé-
szi ambícióid vannak?
A színészetről már nem álmo-
dom, de mint énekes, nagyon
nagy reményekkel készülök,
készülünk a zenekarommal az
elkövetkező évekre, és most
minden feltétel adott, hogy
egyre feljebb jussunk a rang-
létrán, mivel Magyarország
egyik legjobb kiadója, a CLS
Music leszerződtetett minket,

és már meg is jelent az első vi-
deoklipünk. Valószínűleg még
sokáig velük fogunk dolgozni,
és egy igazán gyümölcsöző
kapcsolat lesz.

n Ha éppen nem a karriere-
det építed, mivel foglalkozol
a hétköznapokban?  
A Bartók Béla Zeneművészeti
konzi 11-es tanulója vagyok
jazzének szakon, és ez tulaj-
donképpen minden időmet le-
köti, mert délelőtt a közismereti
órák, délután pedig a zenei
órák vannak. Reggel 5-kor
kelek és este 7-8 óra körül érek
haza. Persze nem siránkozom,
mert imádom a sulimat, és sze-
rencsésnek érzem magam,
hogy oda járhatok.
Hétvégén próbálunk a zene-
karral, koncertezünk vagy kis
kocsmákban akusztikus kon-
certeket adunk a zenekar bil-
lentyűsével, Berkó Gáborral,
aki egyben a Background
zenei producere és az én sze-
relmem. Így adott, hogy amikor
dolgozom, egyben randizom is.
Vasárnaponként együtt vagyok
a családommal, van két imádni
való testvérem, ők már nem
laknak velünk, mert mindkettő
talált magának egy csodálatos
társat, és a legnagyobb bol-
dogságom, hogy ebben az
évben kétszeres nagynéni le-
szek.

-sz-

Zene reggeltől estig
Az eurovíziós dalfesztivál elődöntőjében lépett színpadra
február elején a fiatal szentendrei lány, eszes Viki a Backg-
rounddal. eszes Vikit nem először látjuk a tévé képernyőjén,
korábban sikerrel szerepelt a csillag születik produkcióban,
s most A dal című showműsorban mutatkozhatott be.

Móriczos öregdiák-
találkozó

A Szentendrei Móriczos Öreg-
diákok Egyesülete szeretettel
hívja programjára a gimnázium
volt öregdiákjait és minden ér-
deklődőt március 8-án, pénte-
ken 17.30-kor a gimnázium
aulájába (Kálvária út 16.). 

A gimnázium egykori tanárával,
Kun Péterrel a korábban tanít-
vány, később kolléga Tóth Ist-
ván beszélget.

Kun Péter kivételesen hosszú
ideig tanított az iskolában, a ta-
nári kar emblematikus alakja
volt évtizedeken keresztül. Na-
gyon sokan szerették, becsül-
ték kiegyensúlyozott személyi-
ségét, felkészültségével sok di-
áknak nyújtott segítséget és
biztatást pályaválasztásához.
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Könyvek, filmek
hajléktalanoknak
A Pest Megyei Könyvtár fon-
tosnak tartja, hogy – lehetősé-
geihez mérten – a nehéz sorsú
emberekhez is eljuttassa a kul-
túrát. A napokban az „Érted”
Szentendrei Városi Hajléktala-
nok Menedékhelye részére vá-
logattak össze négy doboz
(200 darab) könyvet és egy
doboz (kb. 50 db) DVD-t. Az

adományt a Vöröskereszt utcai
szolgálatának két munkatársa,
Delcsik Balázs és Pintér Ti-
borné szállította el a szentend-
rei hajléktalanszállóra, ahol
jelenleg huszonhárman része-
sülnek ellátásban. Az adomány
másik része a budakalászi
nappali melegedőbe kerül. 
A könyvtár igazgatója, Nincse-
vics Klára reméli, ezzel színe-
síthetik a hajléktalanok szá-
mára is hosszú téli estéket.

Könyvajánló
A Pest Megyei Könyvtárból
(Szentendre, Pátriárka u. 7.) az
alábbi köteteket ajánljuk a
téma iránt érdeklődőknek.
• lovász Andrea: navigátor.
Gyerekirodalmi lexikon, böngé-
sző és olvasókönyv. Cerka-
bella Kiadó, 2010
• Bettelheim, Bruno: A mese
bűvölete és a bontakozó
gyermeki lélek. Corvina, 2005
• Boldizsár Ildikó: Meseterá-
pia – Mesék a gyógyításban
és a mindennapokban. Mag-
vető, 2010
• ortner, ger-
linde: gyógyító
mesék. A gyer-
meki agresszió
és félelem ellen
és mindaz, amit
a meséléskor a
szülőnek tudnia
kell. Magyar
Könyvklub, 1996
Hogy könnyeb-
ben találjon gyer-

meke számára korának, érdek-
lődésének megfelelő olvas-
mányt, érdemes ellátogatni a
Magyar Olvasástársaság inter-
netes oldalára (www.hunra.hu),
ahol a Gyerekirodalmi adatbá-
zis menüpont alatt kedvére vá-
logathat az ajánlások között.
Következő alkalommal a már
olvasni tudó, kisiskolás gyere-
keknél használható ötleteket
vesszük számba.

Péterfi Rita
Pest Megyei Könyvtár,

www.pmk.hu
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Szentendreiek sikere!
A Magyar Foltvarró Céh XI.
Határtalanul kiállításán a kö-
zönségdíjat két szentendrei
foltvarró, Demeter Zsuzsanna
és Knirsch Györgyi közös al-
kotása nyerte el. IN MEMO-
RIAM PILIS című 144x144
cm-es munkájuk kézi varrás-
sal és tűzéssel, valamint kü-
lönleges domborítással
készült. Az alkotók textilké-
pükkel a Pilis hegységben élt

szerzeteseknek és remetéknek állítanak emléket.
Büszkék vagyunk rájuk!

A Dunakanyar Foltvarró Kör tagjai nevében BA-né

Óvodások
a gyerek-
könyvtárban

Két évtized a Filibilivel
A húszesztendős Filibili Népdalkör február 10-én születésnapi
örömzenélésre invitálta a Városházára a barátokat, rokonokat, is-
merősöket. Köszöntőt mondott dr. Dietz Ferenc polgármester és
Eredics Gábor népzenész. 
A családias hangulatú Bálint-napi rendezvényen összegyűlt ado-
mányokat, a „kásapénzt” az énekkar kapta meg. De mi is az a
kásapénz? A hagyomány szerint egykor a fonóban a falusi mu-
latságokon a zenészek számára gyűjtöttek egy-két garast, hogy
szerény ebéddel, vacsorával – például kásával – vendégeljék
meg őket.
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És Ön tudja, hogy …
• egy komolyabb fogorvosi beavatkozásnak
lehetnek nemkívánatos következményei az
állkapocsízületben és az arcüreg csontjai kö-
zött?
• az állkapocsízületi szindróma soha nem ok,
mindig következmény?
• a fogszabályzó nem csak a fogak helyzetét
befolyásolja, hanem hatással van az egyéb-
ként élettanilag szinte folyamatosan mozgó
arccsontokra is?

Egy fogászati kezelés, vagy akár a stressz
miatt kialakuló erős fogszorítás, fogcsikor-
gatás jelentősen terhelheti az állkapocsí-
zületet, ami a koponyavarratokon keresz -
tül átterjedhet a koponyacsontokra. És for-
dítva, a koponyát ért trauma kihathat az
állkapocsra és a fogakra is. Testünk egyik
ritmikus rendszere, a craniosacralis rend-
szer egyik fő része a koponya, így ha ezen
a területen zavar támad, hosszú távon
szervezetünk bármely részén okozhat kró-
nikus betegségeket. Ezért lenne nagyon
fontos a koponyacsontok és az állkapocs
ellenőrzése a nagyobb fogászati beavat-
kozások előtt és után. Ha ez elmarad,
akkor a craniosacralis rendszerben olyan
akadály keletkezhet, melyet a szervezet
más területen kompenzál majd: fejfájás,
nyaki és derékfájdalmak, fülzúgás, emész-
tési problémák, vagy akár szorongás, dep-
resszió formájában.

Az állkapocsízület a craniosacralis terápi-
ában az egyik leghatékonyabban kezel-
hető terület, maga a kezelés semmilyen
feszítő, vagy fájdalmas érzéssel nem jár,

sőt kimondottan kellemes, lazító hatású. A
kezelés során nem csak a külső, hanem a
szájüregen belüli arckoponya csontokat is
kezelni kell. Az állkapocsízület a halánték-
csont és az állkapocs között található,
ezért a teljes kezeléshez az ezekhez ta-
padó izmok lazítása is szükséges. Így az
állkapocs, és a koponya összes csontja
visszakapja természetes mozgását, meg-
szűnnek a kóros feszültségek és helyre áll
a rendszer zavartalan működése.

Fogszabályozás során
elsősorban a fogak
helyzetét szeretnénk
megváltoztatni, köz-
ben azonban akaratla-

nul is hatással vagyunk az arccsontokra és
az állkapocsra. Ezeknek a csontoknak is
megvan a természetes mozgása a cranio-
sacralis rendszerben, nem is gondolnánk,
hogy a fogszabályozás milyen komoly ha-
tással lehet erre a rendszerre. Előfordul-
hat, hogy a fogszabályozási probléma
gyökere nem a fogak rendetlen állása,
hanem az állcsont és koponyacsontok
mozgásának beszűkülése, ami akár a test
távolabbi részén is eredhet. Ilyen esetben
a fogszabályozó-kezelést sokkal köny-
nyebbé, gyorsabbá teheti a craniosacralis
kezelés. Vannak olyan fogszabályozó or-
vosok, aki előszeretettel javasolnak fog-
húzást, vagy más olyan beavatkozást, ami
a felső fogsort, állcsontot szűkíti, tartja
vissza a növekedésben. Ennek kifejezet-
ten káros hatása lehet a craniosacralis
rendszerre, káros mellékhatásokat okoz-
hat. Nagyon fontos, hogy a fogszabályo-

zás egyrészt lehetőség szerint kapjon cra-
niosacralis támogatást, valamint a fogsza-
bályozó kezelés legyen tekintettel a
craniosacralis rendszer elveire. Az is elő-
fordulhat, hogy az arckoponya csontjai kö-
zött meglévő feszültségek oldásával a
fogak is megtalálják a helyüket, és egy
craniosacralis előkezelés után szükségte-
lenné válik a fogszabályozó kezelés.

Nyugati országok klinikáin a fogászati ke-
zelések előtt, alatt és után már egyre több
helyen alkalmazzák a craniosacralis tech-
nikákat. Ha tehát közeleg a fogműtét vagy
a fogszabályozás ideje, a fogorvosi szék
eseményei előtt feltétlenül érdemes crani-
osacralis szempontból is megvizsgálni, ke-
zelni az adott területet és kérni a fogorvost,
fogszabályozó szakorvost, hogy vegye fel
a kapcsolatot a craniosacralis terapeutával.

További információért keresse fel a
www.cranio-terapia.hu honlapot!

Németh Ágnes

Fogszabályozás másképpen, azaz hogyan
függhet össze a fogak helyzete a testtartással
és az általános egészséggel? Beszélgetés 
dr. Hermann Gáborral március 5-én, 18 órakor
a Dézsma u. 8. sz. alatt. Hozzájárulás: 500 Ft
A Dr. Hermann Gábor fogszabályozó szakorvos a
HermannOrtho Fogszabályozás alapítója, veze-
tője. Tagja a Magyar Orthodontus Társaságnak,
az Amerikai Fogszabályozó Orvosok Társaságá-
nak (AAO), a Fogszabályozó Világ Szövetségnek
(WFO) az Amerikai Nyelv Felőli Fogszabályozás
Társaságnak (ALOA), regisztrált fogszabályozó
szakorvos Angliában. Első Kelet-Európai aktív
tagja a WSL Nyelvfelőli Fogszabályozás Világ-
szövetségének. Sok éves gyakorlattal végez több
technikában is kezeléseket. 

Ha ezt Bruckner Szigfrid tudta volna…
…AVAgy A fogfáJást Még Az oRoszlán Is neHezen VIselI

Cserkész emléktúra március 9-én
A Magyar cserkészszövetség 23. alkalommal rendezi meg hagyományos
1848-as emléktúráját. ennek a szervezését a pomázi 937. számú szent tarzi-
cius cserkészcsapat látja el.

Március 9-én a túrázni vágyók 12, 24, illetve 48 km-es távokon indulhatnak. 
A 48-as távon 7:00-7:30 között, a 24-esen 7:30-8:30 között, a 12-esen pedig 8:30-
9:00 között lehet elindulni a Szentendrei HÉV-állomásnál található SPAR mögül. 
A célpont a pomázi katolikus plébánia. 
A részvételi díj 700 Ft/fő, gyermekeknek 12 év alatt 500 Ft. 
A túra előtt legkésőbb 1 héttel a honlapon regisztrálók 200 Ft kedvezményt kapnak.
A távok az útleírás alapján teljesíthetők, de Pilis térkép ajánlott.
A résztvevők emléklappal és egyedi kitűzővel térhetnek haza. A túra folyamán az
állomásoknál apró finomságok, a célban pedig tea és zsíros kenyér várja a meg-
fáradt túrázókat. A szerencsés teljesítők túrakellékeket nyerhetnek. 
Információk a honlapon: 
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=4362
vagy a 06-20-247-8064-es számon.

Szeretettel várunk minden túrázni vágyót! 
A pomázi cserkészek nevében: Ruzsics Gergely főszervező

ADójA 1 SzÁzAlÉKÁVAl  
A SzEI-t tÁMOGAtjA!

Köszönjük, hogy támogatja adója 

1%-val  
Szentendre egészségét, a lakosságot, 

a betegellátást !

Egészséges Városért 
Közalapítvány

2000 Szentendre, Városház tér 1.
Adószám: 18681574-1-13
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MIKROBUSzKölCSöNzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

A szauna szeánsz a jó
hangulat és a jó közér-
zet „szellemét” idézi
meg a száraz-, illetve
gőz szaunában. Min-
den szauna szeánsz
alatt a szaunamester
bent tartózkodik a ven-
dégekkel a szaunában,
fokozatosan hevíti fel a
kabint az aromás ráöntésekkel a kályhára,
ezzel garantálva a vendégek akklimatizá-
lódását. Igyekszik személyre szabott ven-
tilációt biztosítani, a vendégek körül
szauna zászlója és törölközője segítségé-
vel kavarja a forró levegőt. Ezen kívül a
szaunamester igyekszik minden, a sza-
unázást érintő kérdések megválaszolá-
sára, illetve felügyeli a szaunarészleget és
ellenőrzi, hogy minden vendég betartsa a
helyes és higiénikus szaunázás szabá-
lyait.
A szauna szeánszok abban is különböz-
nek a hagyományos szaunázástól, hogy a
szaunamesternek köszönhetően társal-
gás, viccelődés folyik a szauna szeánszo-
kon. Adva van mondjuk 15 ember, aki
egyáltalán nem ismeri egymást. Bemen-
nek a szaunába, és mire kijönnek, nevet-
gélnek, beszélgetnek, telefonszámot
cserélnek egymással. A vendégek egy
szeánsz alatt olyan komplex élményben
részesülnek, melyet máshol nem kapnak
meg. Illatok, hangulatok, forróság, jég, bor-
zongás, jó társaság.

n Mennyi ideig tart egy szeánsz?
Egy-egy program időtartama maximum
12-15 perc, de bárki, aki úgy érzi, elég volt
számára, nyugodtan elhagyhatja a sza-
unát.

n A klasszikus finn szaunához hozzá-
tartozik a forró kövekre történő vízlo-
csolás is. A szauna szeánszokon is
vannak felöntések?
A szeánszok programján felöntések és be-
dörzsölések is szerepelnek. Az egyik leg-
gyakoribb felöntés típus a sörös, illetve az
illatos (pl. mentol, eukaliptusz stb.). Ter-
mészetesen ez nem azt jelenti, hogy fog-
juk a sörös üveget, és a tartalmát a forró
kövekre öntjük. Vízzel hígított sört hasz-
nálunk, melyet kis részletekben adago-

lunk. Nagyon kellemes a szaunát betöltő
sült kenyér illat. Gőzös szeánszokat mi
nem tartunk. Népszerűek a bedörzsöléses
programok, melyeket három csoportba
oszthatjuk: bőrradír típusú, hidratáló,
jeges. Az első alapanyaga a só. Rövid elő-
izzadást követően – a vendégek verejték-
től nedves bőrüket – a kiosztott finomított
tengeri sóval dörzsölik be. A tengeri sót
természetes testradírként használva meg-
szabadulnak a megduzzadt és elhalt hám-
sejtektől, ezáltal bőrük feszesebbé válik. A
sóval sokkal aktívabbá tesszük verejték-
mirigyeinket is, ezzel is fokozódik  a mé-
regtelenítést. Rengeteg nyomelem és
ásványi anyag található benne, amely a ki-
tágult pórusokon keresztül könnyedén szí-
vódik fel bőrünkbe.
A hidratáló bedörzsölés alapanyagai a
méz és a tejszín. A mézes szeánsz újjáva-
rázsolja, feszesíti a bőrt, csökkenti a cellu-
litisz tüneteit. A meleg hatására a méz
cseppfolyóssá válik, a kitágult pórusokon
keresztül gyorsan szívódik. Elősegíti a bőr
anyagcseréjét, hatásos bőrszennyeződé-
sek, pattanások, kisebb hegek ellen. Hid-
ratálja, táplálja és nyugtatja a bőrt. A
szeánszok végére felüdült, kellemes ta-
pintású, puha bőrrel távoznak a vendégek.
A jeges szauna igazi kihívást jelent. A finn
hagyományokhoz nyúlik vissza, ahol a
szaunából kijöve a hóban fürdöttek meg.
Nálunk ez úgy működik, hogy a szauna-
mester a kövekre teszi a jeget illetve a
vendégek bedörzsölik a bőrükbe. A sze-
ánsz végén jeges vizű nyakon öntés is jár
a résztvevőknek.

n Valamilyen tematika szerint állítják
össze a programokat?
Igen. A szeánszok mindig meghatározott
programok keretein belül zajlanak. Külön-
böző vezérfonalakra fűzzük fel egy-egy
nap szeánszait. Választhatjuk valamilyen
ország szokásait, jeles napokat, névnapo-
kat stb. A Valentin napi program közép-
pontjában a csokoládé állt.

n Részt vett az idei szaunaszeánsz®
oscar versenyen. Milyen élményekkel,
benyomásokkal gazdagodott?
A két nap alatt rengeteg tapasztalatot sze-
reztem, melyeket feltétlenül hasznosítani
fogok a V-8-ban.

n Ha jól tudom, versenyprogramja az
emese álma nevet viselte. Mit takar ez
romantikus elnevezés?
Egy zabpelyhes-tejszínes-mézes bedör-
zsölést.

n gondolom, nem müzlit kell a vendé-
geknek magukra kenniük?
Természetesen nem. A zabpelyhet vízben
megfőzöm, tésztaszűrön átpaszírozom. Az
így kapott krémbe mézet és tejszínt keve-
rek. Bársonyossá, jó illatúvá válik tőle a
bőr.

n Jövőre is indul a versenyen?
Ha tehetem, mindenképpen. Főnökeim,
barátaim, kollégáim is erre biztatnak. Már
vannak is ötletem a programomra, de ez
még titok.

firat (x)

Aki magányra vágyik, annak nem ajánljuk!
Immár rendszeres programmá váltak a V-8-ban a vasárnapi szauna szeánszok. Mit
jelent ez az elnevezés? Miben különbözik a szaunázástól? Mit kell vagy nem kell
ilyenkor csinálni. Mi az a szauna szeánsz oscar? erről kérdeztük árpási Attilát, a
V-8 úszó- és szaunamesterét.

Árpási Attila úszó-
és szaunamester

ÚjDONSÁG SzENtENDRÉN, 
A BODy-HOlly tORNA 
ÉS DANCE ClUBBAN!       

A „TUDAT A TEST FELETT” 
rendszerű

VIDÁM, HOLISZTIKUS 
ALAKFORMÁLÁS MINDENKINEK” –

EZ A EURO-GYM!

A ma Hollywoodban élő Kiss Géza
testnevelő tanár fejlesztette ki ezt az
alakformáló programot, melynek lé-
nyege:
Az emberi tudat befolyását a testre már
évezredek óta felismerte a Kínai Chi-
kung.
Alaptétele: az emberi testben nem lé-
tezhet egyetlen gondolat vagy érzelem
sem, ami ne okozna konkrét fizikai vál-
tozást.

Amikor az Euro-Gym alakformáló prog-
ramot létrehozom, az emberi szervezet
létezésének teljes dimenzióját veszem
figyelembe.
A változatos, egyedi mozdulatok segí-
tik elő az aktív pihenést, mely által iz-
maid új erőre kapnak.
Az edzést záró relaxáció pedig testi-
lelki felüdülést eredményez.

A foglalkozások helye: Barcsay Jenő
Általános Iskola színházterme

Időpontjai: hétfő-szerda 19.15-20.15
INFO.: PINTÉR ANDREA 

06-30/399-44-65 
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Az ELEVENEK SE első sikere

Január 26. 8-11 éves korosztályos
úszóverseny, székesfehérvár

Több száz kisgyermek mérte össze úszás-
tudását a Székesfehérvárott rendezett kor-
osztályos országos úszóversenyen. Az
ELEVENEK SE kis versenyúszói 4 hónap
munka után két bronzérmet és számos he-
lyezést hoztak el erről a neves versenyről. 
Legeredményesebb versenyzőink: 
Katula Panni  (2006) hátúszás 3. hely,
gyorsúszás 3. hely 

Domján Dávid  (2004) hátúszás  5. hely,
gyorsúszás 7. hely, mellúszás  10. hely 
Katula Balázs (2004) mellúszás 9. hely
Felkészülésüket Fehérvári Balázs meste-
redző, Mihály Norbert vezetőedző és Nagy
Bernadett testnevelő-úszóedző segítették.
Az ELEVENEK SE csapata bebizonyította,
hogy van helye az országos élvonalban.
Köszönjük az együttműködést és a támo-
gatást Szentendre városának és a Vizes
Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont-
nak. Bízunk abban, hogy az ELEVENEK
SE versenyzői és szakemberei lelkiisme-
retes és kitartó munkája tovább öregbíti
Szentendre város hírnevét. 

SAKK
A TUSI KUPA 8. fordulója február 16-án az
influenzás időszak miatt kevés résztvevő-
vel zajlott. Ez a forduló nem változtatott a
korábban már ismertetett esélyeken. A kö-
vetkező forduló március 16-án rendezik.

TEREMFOCI
A Móricz Csarnokban február 16-án a
szentendrei teremfoci bajnokságban az
Izbég megerősítette vezető pozícióját (20
pont): a nap legszínvonalasabb meccsén
4-4-et játszott a „Boca Juniors”-szal, majd
legyőzte a szintén bajnok aspiráns Város-
kapu Tico-t. A második helyen két 15 pon-
tos csapat van: 2. A Városkapu Tico
29-17-es, harmadik a Dühöngő Méhek 22-
15-ös gólkülönbséggel. 4. a Berugosz, 5. a
Boca, 6. a Farkasvár, 7. a Kalács és 8. az
FC Sör.

KÉZILABDA
Február 17-én rendezte meg a Budakalá-
szi SC az U13-as újonc utánpótlás leány
kézilabda tornát kilenc résztvevővel. A ha-
zaiakon kívül ott volt a környék és a fővá-
ros több ismert csapata: Szentendrei NKE,
Csömör, Ferencváros SZSE, Központi SI,
Postás. A kupát a Szentendrei NKE csa-
pata nyerte, a budakalásziak helytálltak
életük első versenyén, egy mérkőzést
nyertek.

Gerlai P.

ÚSZáS
III. Szalai jános nemzetközi 
emlékverseny, Százhalombatta

Rekordlétszám és rekordnevezés jelle-
mezte a százhalombattai Városi Úszóklub
és a Pest Megyei Úszó Szövetség által
harmadik alkalommal megrendezett Sza-
lai-emlékversenyt.
Három nemzet (magyar, szlovák, cseh) 26
klubjának közel félezer versenyzője több
mint kétezer starttal vett részt a közel tíz-
órás eseményen.
A Pest megyei úszóklubok szinte hiányta-
lanul képviseltették magukat a gigantikus
mezőnyben, így a szentendrei Kossuth SE
is 15 fős versenyzői gárdával rajtolt. Ered-
ményeink a felkészülési időszaknak meg-
felelően, bíztatóan alakultak: 39 új egyéni
csúcs, 14 városi rekord, 10 érem (1 arany;
5 ezüst; 4 bronz) és sok értékes helyezés
a korcsoportokban! A verseny jelentőségét

növelte, hogy a tavaszi főversenyre, az Or-
szágos Rövidpályás Vidékbajnokságra a
kvalifikáció megszerzéséért is harcba
szálltak úszóink! 
Csapatunk legeredményesebb tagja:
PÁVA Szabolcs ’06 béka korcsoportos
úszónk volt, aki egy arany- és két ezüstér-
met nyert!
Vezetőedzőnk, Ifj. Szabó László értéke-
lése: „Tavaly ezen az emlékversenyen
mindösszesen egy érmet és egy kvalifiká-
ciót sikerült szereznünk; most jócskán túl-
szárnyaltuk a múlt évi eredményeinket,
hiszen 5 kvalifikációt és 10 érmet söpör-
tünk be a tavalyinál jóval erősebb és lét-
számban megkétszereződött versenyen.
Úgy érzem, jó úton haladunk, folytatjuk a
kemény alapozást, és a március 9-i Pest
megyei CSB. első fordulójára, melyet
Érden rendeznek, egy 20 fős motivált kis
csapatot nevezünk, hogy az egyesületi
pontversenyben is előre tudjunk lépni!”
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ADÁSVÉtEl

Bélyeget, képeslapot, könyvet,
fotót, plakátot és egyéb dísztárgya-
kat vásárolok. Hétvégén is. Tel.
(26) 385-387.

400-as kombinált gyalugép, oszlo-
pos ipari fúrógép, asztalos gyalu-
pad, szövőszék eladó. Tel (26)
317-727.

Használt, grafitszürke, 3 funkciós,
Peg Perego babakocsi + lábzsák
15 000 Ft-ért eladó. Lányruhák:
minden 500 Ft. Tel. 06-30-534-
0755. 

Goodle hőmatrac (Caregem ter-
mék) 60 x 90 cm-es, minőségi ta-
núsítvánnyal, nagyon jó állapotban
(szinte új) eladó 50 000 Ft-ért. Tel.
06-70-285-7085.

ÁllAt

Védőoltások, gyógykezelések, mű-
tétek, kedvezményes mikrochip-
beültetés. Dr. Makay László
állatorvos, Szentendre, Sztaravo-
dai út 42. Tel. (26) 316-791, 06-70-
249-0910.

ÁllÁS

Helyi étterembe pultosokat (alkal-
makra is) és szakácsnőt keresek.
Tel. (26) 311-175, 06-20-582-8847.

Visegrádon, a Gulyás Csárdába
szakácsot keresünk állandó mun-
kára. Tel. 06-20-960-7833.

Önálló, gyakorlott szakácsot kere-
sünk állandó munkára a Rab Ráby
étterembe. Tel. 06-.20-980-9274,
06-20-340-5706.

Márciusban nyíló szentendrei étte-
rembe önállóan dolgozni tudó
szakképzett szakácsot, idegen
nyelven beszélő felszolgálót kere-
sünk. Jelentkezést fényképes öné-
letrajzzal a korcsog.zs@gmail
címre várjuk.

EGÉSzSÉG

Pedikűr-körömgomba- és bőrgom-
bakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30-
949-6456.

Egyéni- és párterá-
pia, krízishelyzetek
feloldása. Füzes Fru-
zsina, 06-20-823-
2025.

Masszázskezelések! Vállalok fo-
gyasztói cellulit, nyirok, relax, svéd,
illetve orvosi gyógymasszázst is.
2500 Ft/óra. Szeretettel várom egy
rövid felüdülésre. Tel. 06-20-288-
5868.

Jól érzem magam a bőrömben.
www.relaxaciomuhely.hu.

Derékfájásban hátfájásban gyó-
gyulni vágyóknak HÁZNÁL történő
kezelését vállalja egészségügyi
végzettségű, masszázsban másfél
évtizedes tapasztalattal természet-
gyógyászatban is jártas gyógy-
masszőr. Szentendrén
leinformálható vagyok.
Nagy Loránd, tel. 06-20/9452664

EzOtÉRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki se-
gítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-
605-7199.

KIADó lAKÁS

Pomáz belvárosában,2 percre gya-
logosan a központtól albérlet kiadó.
Bútorozott 1 szobakonyha+fürdő-
szoba garzon. Nyugodt környék,
udvar, autóbeállási lehetőség.
Külön gáz-, villany- és vízóra. Ár:
38 000 Ft/hó + rezsi, a beköltözés-
nél 1 havi kaució szükséges. Tel.
06-20-932-2828.

Szentendrén, központi helyen, ker-
tes házban külön bejáratú szoba
kiadó 1 vagy 2 személynek. Tel.
06-20-242-0927.

Garzonlakás kiadó Szentendrén,
az Ady út 30-ban. Tel. 06-20-495-
0144.

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

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

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

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

Szentendrén lakrész kiadó egy
főnek 25 000 Ft + rezsiért. Tel. 06-
70-301-0948.

Kiadó Szentendrén 37 nm-es, ala-
csony rezsijű lakás. Ár: 45 000
Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szüksé-
ges. Tel. 06-20-943-4370.

A Gyöngyvirág utcában különálló
lakrész kiadó. Csak nemdohány-
zóknak. Ár: 35 000 Ft + rezsi/hó.
Tel. 06-20-443-4974.

lAKÁS, INGAtlAN

A Határcsárda fölött, a 11-es úttól
500 méterre panorámás, 200 nm-
es, 4+3 félszobás műteremház
eladó. Tel. 06-20-941-3833.

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

A Barackos úton 90%-ban kész
ház – 140 nm, 4 szobás – 39,9 mil-
lió Ft-ért eladó. Tel. 06-20-324-
2153.

Rózsakert-lakótelepen kétszobás,
erkélyes, 2. emeleti lakás eladó.
Egyedi, gázkonvektoros fűtés.
Gondozott, parkjellegű környezet.
A HÉV, Volánbusz, üzletközpont és
a Duna közvetlen közelében. Tel.
06-30-357-8405.

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

Tulajdonostól eladó napfényes, 2
szobás, 57 nm-es, I. emeleti lakás
nagy terasszal, tárolóhasználattal,
csúsztatott zsalus társasházban.
Tel. 06-70-604-4882.

OKtAtÁS

Franciaoktatást vállalok kezdőtől a
haladóig. Tel. 06-30-9999-171.

Matematikából és fizikából korre-
petálást, érettségi vizsgára tesztla-
pokkal ellenőrzött felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Rajz-, festés-, művészettörténet-ta-
nítás, érettségire-felvételire fel-
késztést vállal képzőművész nagy
tapasztalattal a belvárosban. Tel.
06-30-617-6750, (26) 313-928.

SzOlGÁltAtÁS

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel. 06-
30-949-6456.

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

Szerkezeti lakatosmunkák! Ajtó-
ablak rácsok, korlátok, kerítések,
kapuk. Munkák rozsdamentes
anyagból is. Felszerelt műhely
fémbedolgozást vállal. Tel. 06-20-
946-3844.

Pedikűrös házhoz megy Szent -
endrén. Láb- és talpmasszázs,
manikűr referenciával. Tel. 06-20-
514-3323.

Elromlott? Ami elromlott az Ön ott-
honában, én megjavítom. Víz, vil-
lany, csatorna, háztartási gép, zár,
ajtó, ablak. Szentendre és kör-
nyéke. Hétvégén is. Tel. 06-30-
944-8677.

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

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

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

tÁRSKERESŐ

DUNAKANYAR TÁRSKERESŐ!
www.újrakezdés.hu, Füzes Fru-
zsina, 06-20-823-2025.

ÜDÜlÉS

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

ÜzlEt

Szentendrén, a 11-es főúton, a
Paprikabíró utcai parkolóval szem-
ben 42 nm-es üzlet és iroda, két
autó részére saját parkolóval
eladó. Tel. 06-20-945-5362.

A szabadtéri nép-
rajzi Múzeum felvé-
telt hirdet eladói

munkakörbe a belvárosi pék-
ségébe, illetve a múzeum terü-
letén található Portéka boltba. 

Jelentkezési határidő: február 28. 
A jelentkezés feltétele 
fényképes önéletrajz, amit 
a kerekes.gabriella@sznm.hu 
e-mail címre kérünk elküldeni.
Eladó feladatai: termékek értéke-
sítése, népszerűsítése, a bolt
rendben tartása.
A munka rendje: a munkatárs
heti 40 órás munkarendben dol-
gozik. 
A boltok hétvégén is nyitva tarta-
nak, ezért a munkavégzés eze-
ket a napokat is érinti. A Portéka 
boltban az eladó megbízatása 
határozott időre szól, 2013. 
március 27-től november 30-ig.
Bérezés: a közalkalmazotti bér-
tábla szerint.
Elvárások: minimum középfokú
végzettség, angol nyelv ismerete,
eladói tapasztalat
További információ: 
Kerekes Gabriella, 
kerekes.gabriella@sznm.hu, 
(26) 502-561.

MEGNYITOTTAM MűHELYEMET

gumiszerelés, centrírozás, miniszerviz
Bíró Zoltán

Szentendre, Szentlászlói út 153/A., az izbégi focipályával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-30-461-4658.
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Az épülő gát és a sétány látványtervei
A korzó látványa a Görög utca felől mobilgát nélkül és mobilgáttal.


