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Rezsicsökkentés, szemétszállítási díj,
lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés
Számos kérdés merült föl az elmúlt hetekben a rezsicsök-
kentéssel, a szemétszállítási díjjal és a lomtalanítással kap-
csolatban. A részletes összeállításunkból kiderül, hogy mi
mindennel jártak jól a szentendrei lakosok, hogyan alakult
át a szelektív hulladékgyűjtés és mi változott a lomtalanítás
kapcsán.                                                             3-4. oldal

Időközi választás: március 24.
Szentendre 4. számú egyéni választókerületében időközi
önkormányzati képviselő választásra kerül sor. Szavazni
reggel hattól este hétig lehet az öt jelölt valamelyikére. 
A választással kapcsolatos további fontos információkat 
lapunk 6. oldalán olvashatják.
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Dr. Pázmány Annamária    8. oldal Telin István 11. oldal Fábry Sándor 19. oldalKudett Krisztina 7. oldal

Nőnapi köszöntő 
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel
nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át
szebbé alakítsák át azokat.” 
Richard Wagner e találó soraival köszöntöm sok szeretettel
és tisztelettel a szentendrei hölgyeket a Nőnapon.

Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere
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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    
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj 380 Ft
hétfő Ulcisia Gyógyszertár /Hév-nél/
Szentendre Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248                                                              
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Szentendre Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Szentendre Sas u.10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár 
Szentendre, Attila u. 23. Tel: 319-354       
MáRCIus 15-én pénteken a Napvirág csepp gyógy-
szertár 8-13 nyitva, utána ügyeletes szombat reggel 8
óráig. A többi gyógyszertár ZÁRVA.
szombat-vasárnapi ügyelet     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13 nyitva utána ügyelet másnap reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj 380 Ft
márc. 16-17. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Szentendre, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
márc. 23. szombat Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
márc. 24. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-ig nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u.
11.Tel: 505-779
márc. 30-31. Napvirág csepp Gyógyszertár
Szentendre, 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 Március 15. péntek 
VÁROSI ÜNNEPSÉG 

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

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 165. évfordulója
tiszteletére szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

09:30 Koszorúzás 
helyszín: Sztaravodai úti köztemető, Petzelt József mérnök, honvéd 
alezredes sírja.           

Koszorút helyeznek el a FIDESZ, az MSZP és a KDNP képviselői, a város  
civilszervezeteinek képviselői, a városlakók és a Petzelt József Szakképző 
és Szakiskola nevében. 

Ünnepi köszöntő:
Énekes Rita, a Petzelt József  Szakképző és Szakiskola igazgatója
Közreműködik: a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának zenekara
Vezényel: Rixer Krisztián 
Narrátor: Juhász Károly

11:00 Ünnepi megemlékezés     
helyszín: Fő tér (rossz idő esetén a PMK színházterme, Pátriárka u. 7.)

Ünnepi köszöntő: dr. Dietz Ferenc, Szentendre Város polgármestere
Ünnepi beszéd: prof. dr. habil Szakály Sándor történész

„Ma büszke a szívem, hogy magyar vagyok”
Közreműködnek: a Templomdombi Általános Iskola tanulói, valamint 
a MH Altiszti Akadémia zenekara, vezényel: Rixer Krisztián
A műsort összeállította: Mákó Miklósné
A táncokat betanította: Sütő Melinda 

12:00 Koszorúzás a Petőfi szobornál
helyszín: Templomdomb 

Az egybegyűlteket köszönti: Kun Csaba önkormányzati képviselő
Elhangzik: Petőfi Sándor – Nemzeti dal c. verse. 

13:00 Megemlékezés a Vasvári-szobornál
Vasvári Pál halálának 164. évfordulójára
helyszín: Vasvári Pál utca és Deák Ferenc u. találkozása

Az egybegyűlteket köszönti: Zakar Ágnes önkormányzati képviselő, 
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Ünnepi beszédet mond: dr. Huba Antal egyetemi tanár
Fellépnek: Izbégi Csipkefa műhely, Lázár Enikő vezetésével, Nagy Koppány
és Farkas Annamária (a Dunazug zenekarból)
Verset mondanak: Benedek Brigitta és Márton Péter, az Izbégi Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói
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Március 11.
14.30 Vezetői megbeszélés
18.00 Bor munkacsoport ülése

Március 12.
14.00 Intézménybejárás a Püspökmajori óvo-

dában
17.30 Gavrilovits Sándor festőművész kiállí-

tásának megnyitója Budapesten

Március 13.
10.00 Közbiztonsági fóruma  rendőrkapitány-

ságon
13.00 Megbeszélés a DMRV Rt. vezetőivel

Március 14.
09.00 Állampolgársági eskütétel
15.00 Testületi ülés

Március 15.
09.30 Városi ünnepség

Március 18.
14.00 Vezetői megbeszélés
17.00 A Szavazat Számláló Bizottság eskü-

tétele

Március 19.
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés

Március 20.
10.00 TÖOSZ megyei fórum Szegeden

Március 22.
09.30 Interjú a Szentendre Tv-ben és a rá-

dióban a testületi ülés témáiról

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.

Jól jár a szentendrei lakosság is
RezsICsökkentés, szeMétszállításI díj és loMtAlAnítás

számos kérdés merült föl az elmúlt hetekben a rezsicsökkentéssel, a szemét-
szállítási díjjal és a lomtalanítással kapcsolatban. ezekről az ügyekről kroó jó-
zsef, a Városi szolgáltató zrt. vezérigazgatója adott tájékoztatást a szentendrén
élők számára.

Folytatás a 4. oldalon  g

elsőként egy személyes kérdés: mire
kapott megbízást a Vsz zrt, illetve ön?
Mi a legfontosabb a munkája során?
Örömmel tapasztaltam, hogy Szentendrén
nem csak szlogen a Zöld város kifejezés,
hanem folyamatos, minden nap megélt és
a városvezetés által is elvárt tényleges tel-
jesítmény. A VSz Zrt. és én az ebben való
együttműködésre kaptunk felkérést.  A par-
kok, a zöld felületek karbantartása, fej-
lesztése, a zöld hulladék elszállítása, a
komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés
kiterjesztése a legfontosabb feladatunk.
Tudjuk, hogy például a sze-
lektívgyűjtés többe kerül a vá-
rosnak, mint a hagyomá-
nyos gyűjtés, de ezt akkor is
kiemelt ügyként és feladat-
ként kezeljük, hiszen ennek
fontosságát polgármester úr
számtalanszor hangsúlyozta
felénk az egyeztetéseken. A
zöld város programnak szerencsére itt,
Szentendrén már komoly, több évre visz-
szanyúló előzményei vannak, így van már
mire építenünk. A szomszédvár Budaka-
lász lakójaként mondhatom, nagyon szim-
patikus számomra, hogy itt az a
városvezetés hozzáállása, hogy nem csak
megépíteni kell valamit, hanem azt meg is
kell őrizni. Ebből kiindulva például szemé-
lyesen is fontosnak tartom, hogy a meg-
újult Belvárost minden nap tisztán tudjuk
tartani.
Én nagyon régóta járok Szentendrére,
nem csak amióta itt dolgozom, így szemé-
lyes véleményem az, hogy város az elmúlt
öt-hat évben soha nem látott fejlődésen
ment keresztül. Öröm ide jönni, hiszen a
szemünk előtt épül, fejlődik, gyarapodik a
település. A Malom, a Belváros megújí-
tása, a Pajor-kúria, a mobilgát-építés, az
uszodaépítés, a SZEI felújítása, mind-
mind az elmúlt hat éve eredménye. Joggal
lehet büszke most már minden szentend-
rei lakos a városára, és mindez leginkább
annak köszönhető, hogy egy nagyon jó
csapatot alkot a városvezetés.

A kormány döntött a rezsicsökkentés-
ről. ez hogyan érinti a szentendrei la-
kosságot? Mi, mennyivel és mikortól
csökken?
A távhő termelés Szentendrén, sajnálatos
módon elég súlyos terheket ró a lakosság
azon részére, akik ily módon jutnak fűtés-
hez vagy meleg vízhez. Ennek a tehernek
a csökkentésére több mód is létezik, me-

lyek közül például a legalapvetőbb a radi-
átoron történő helyi szabályozás és költ-
ségosztók felszerelése. További 30-40%
megtakarítást eredményeznek az energe-
tikai korszerűsítési programok, mint pél-
dául a „dunyha-terv” mely a házak
hőszigetelését jelenti, és államilag, önkor-
mányzatilag egyaránt támogatott.  
A szentendrei lakosság ezekkel a lehető-
ségekkel eddig nem, vagy csak részben
kívánt élni, bár az önkormányzat és a Vá-
rosi Szolgáltató Zrt. vezetése egyaránt
megadott és megad mindennemű támo-

gatást, tájékoztatást és segít-
séget, hogy a fejlesztési
beruházás előnyei és a meg-
valósíthatóság módja a lakos-
sághoz elérjen.
Ennek az egyelőre hátrányos-
nak mondható helyzetnek kö-
szönhetően a 2013. január
1-jén életbe lépett, kormány

által megszavazott távhőszolgáltatás 10%-
os csökkentése igen jelentős mértékben
érinti a szolgáltatásban résztvevő 1416
háztartást.
A 10%-os csökkentés vonatkozik a távhő
szolgáltatási alapdíjra, a melegvíz hődíjra
és fűtési hődíjra. A jobb átláthatóság és kö-
vethetőség érdekében a számlaképet
ennek a módosításnak megfelelően átfor-
máltuk oly módon, hogy külön szerepelje-
nek a csökkenést érintő tételek és külön a
továbbszámlázott, kedvezménnyel nem
korrigált számlázandó tételek. 
Továbbá a számla alján 2013. március 1-
jétől feltüntetjük a 10%-nak köszönhető
megtakarítást havi és göngyölített formá-
ban is, így a lakosság egyértelműen lát-
hatja, milyen mértékű megtakarításra tesz
szert a rezsicsökkentésnek köszönhetően.

A következő, már bejelentett rezsicsök-
kentés érinti-e a Vsz zrt. szolgáltatá-
sait? Ha igen, hogyan?
A kormány még nem döntött a hulladék-
szállításban a rezsicsökkentésről, egyelőre
ez csak tervezet. Amennyiben megszületik
a döntés, akkor a VSZ Zrt. természetesen
érvényesíti a lakossági számlákban.

emelkedett-e a szemétszállítási díj? Ha
igen, mennyivel és miért?
Az új hulladéktörvény bevezette 2013. ja-
nuár 1-jétől a lerakási járulékot, melynek
mértéke 3000 Ft/tonna. 
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g Folytatás a 3. oldalról

A Szentendréről beszállított háztartási hul-
ladék mennyisége alapján ez 18 millió fo-
rint többletköltséget jelent a Városi
Szolgáltatónak. A 4,2%-os díjemelés –
amit a közszolgáltató legfeljebb alkalmaz-
hat – a 2012. évi lakossági hulladékdíj vár-
ható árbevétele alapján számolva 11,36
millió forint többletbevételt eredményez. A
fennmaradó több mint hatmillió forintos kü-
lönbözet kigazdálkodása a közszolgálta-
tóra hárul, mivel a hulladéklerakó üze-
meltetője a bevezetett lerakási járulékból
nem vállal át semmit.
A hulladékszállítási ágazatban a Központi
Statisztikai Hivatal által közölt adatok sze-
rint az infláció mértéke 2012-ben 7,4%
volt, ami azt jelenti, hogy a bevezetett le-
rakási járulék többletköltsége mellett a
4,2%-os díjemelés a 2013-ban felmerülő
megnövekedett költségeinket sem fedezi.
A lakossági hulladékdíjak emelését a köz-
szolgáltató részéről az említett okok indo-
kolták.

Mi a helyzet a szelektív hulladékgyűj-
téssel? Hogyan zajlik ez most? 
Február 11-től az egész településen beve-
zetésre került a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés. A rendszer bevezetésével a
lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a
háztartásában keletkező hasznosítható hul-
ladékát otthon, elkülönítve gyűjtse, majd a
megadott napokon ingatlana elé kihelyezve
átadja hasznosításra. Március elején a
papír-, műanyag- és fém gyűjtőkonténerek
áthelyezésre kerülnek a lakótelepi, társas-
házi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a
gyűjtőszigetes rendszer működik.

Milyen hulladékfajtákat gyűjthetünk az
új rendszer szerint szelektíven?
A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fém
csomagolási hulladék, Tetra-Pack dobo-
zok (italosdoboz) és papírhulladék anyag-
fajtákra vonatkozik. 
Szelektíven gyűjtendő továbbra is az
üveghulladék, ennek gyűjtésére továbbra
is a településen elhelyezett üveggyűjtő
konténerek használhatók. A műanyag hul-
ladékok, Tetra-Pack italos dobozok és fém
csomagolási hulladékok számára nem biz-
tosítunk külön gyűjtőedényt, viszont bár-
milyen áttetsző(!) zsákban kihelyezett,
bármekkora mennyiségű szelektált hulla-
dékot elszállítjuk. 
Az átvett szelektív hulladék mennyisége
nem függ a szerződésében szereplő
mennyiségtől. Az áttetsző műanyag
zsákba csak és kizárólag a fent említett
hulladékokat lehet gyűjteni, amennyiben a
zsákok mást is tartalmaznak, akkor a ki-
helyezett zsákot nem szállítjuk el.
A papírhulladékot kötegelve vagy papírdo-
bozokba helyezve kell a ház elé kitenni. A
papírhulladék gyűjtésének napján bár-
mennyi papírhulladékot ki lehet helyezni,
az elszállítási mennyiség nem függ a szer-
ződésében szereplő mennyiségtől.
A szelektív hulladék begyűjtése négyhe-
tente történik. Amennyiben a szállítási nap
ünnepnapra esik, úgy a következő szállí-
tás minden esetben az aktuális hét csütör-
töki napja. Azokban az utcákban ahol a
kommunális hulladékszállítás nem az in-
gatlanok elől történik, ott a megszokott hul-
ladékgyűjtő helyekre kérjük a szelektív
hulladék kihelyezését.

Miért szűnt meg a lomtalanítás? Mi van
helyette?
A helyi hulladékkezelési rendeletünk lom
hulladékra vonatkozó rendelkezése szerint
azon ingatlantulajdonosok, akik díjhátra-
lékkal nem rendelkeznek, háztartásonként
évente egy alkalommal térítésmentesen
maximum 2 köbméter lom elszállítását te-
lefonon, e-mailen megrendelhetik a köz-
szolgáltatótól. Ezzel a lépéssel sikerült
megszüntetni a korábbi években kialakult
gyakorlatot, ami lomtalanításkor a közte-
rületeken tapasztalható áldatlan állapoto-
kat jelentette. A zöld hulladékként
elszállított lomhulladék mennyisége jelen-
tősen emelkedett, részben amiatt, mert
2012-ben megnöveltük az ingatlanonként
évente beszállítható hulladékmennyisége-
ket 3 köbméterre.

Hulladékudvar megnyitásáról és hasz-
nálatáról mit kell tudni?
A Városi Szolgáltató Zrt. Hulladékudvara
2012 évben – az év 310 napján – állt ren-
delkezésére a szentendrei, lakossági hul-
ladékszállítási szerződéssel rendelkező
előfizetőinknek a veszélyes és lom hulla-
dékok térítésmentes átvételével.
A fő profilként működő veszélyes hulladék

átvétel és a mennyiségi adatok is örven-
detesen növekvő trendet mutatnak. A
2012-ben átvett 23 830 kg-nyi összes ve-
szélyes hulladék mennyisége 10%-kal nö-
vekedett az előző évihez képest. Érdekes
adat, hogy az esetenként leadott veszé-
lyes hulladék mennyisége amellett növe-
kedett, hogy az átvett tételek darabszáma
negyedével csökkent. Ez vélhetően a szol-
gáltatást igénybe vevő ügyfelek átgondol-
tabb és költségtakarékosabb beszállítási
szokásainak is köszönhető.
A nem veszélyes hulladékok átvétele mind
mennyiségben, mind tételszámban növe-
kedett az elmúlt évben.

Kempf Károly Ignác

Kroó József , a VSZ Zrt. vezérigazgatója

februárban elindult a háztól tör-
ténő szelektív hulladékgyűjtés 12
körzetben szentendrén:

A házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési rendszer bevezetésével a la-
kosságnak lehetősége nyílik  arra,
hogy a háztartásában keletkező
hasznosítható hulladékát otthon, el-
különítve gyűjtse, majd a  megadott
napokon ingatlana elé kihelyezve át-
adja hasznosításra.
2013. március elején a papír, mű-
anyag és fém gyűjtőkonténerek áthe-
lyezésre kerülnek a lakótelepi,
társasházi övezetekbe, ugyanis ott to-
vábbra is a gyűjtőszigetes rendszer
működik.
A 12 körzet és az elszállítási naptár a
VSZ Zrt. honlapján megtalálható.  

http://www.vszzrt.hu/pdf/szht.pdf

2013-as évben változik az ünnep-
napi hulladékszállítási rend!

A Városi Szolgáltató Zrt. a hulladékot
ünnepnapokon is (a normál hétköz-
napi munkarendnek megfelelően) el-
szállítja.

A változással érintett napok:

Március 15. (péntek)
Április 1. (hétfő) – Húsvét
Május 1. (szerda)
Május 20. (hétfő) – Pünkösd
Augusztus 20. (kedd)
Október 23. (szerda)
November 1. (péntek)
December 24. (kedd)
December 25. (szerda)
December 26. (csütörtök)
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Próbára tették a mobil árvízvédelmi falat
lapzártánk után, március 8-án került sor Magyarország első mobil árvízvédelmi falának próbafelállítására szentend-
rén. Az előkészületekről készült fotókat láthatják itt. Az eseményről részletesen beszámolunk a szentendre és Vidéke
következő számában.

A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg

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

városfejlesztési honlapon.

szentendRe VáRos önkoRMányzAt éRtékesítésRe kIjelölt IngAtlAnjAI

Ingatlan címe Mérete m2 övezeti besorolása Ingatlan bruttó ára
Ady E. út 88 7146 Vt-2 137.900.000,-
Kör u. 7 171 Belváros 14.900.000,-
Jázmin u.15 654 Lke-SP3 15.100.000,-
Szentlászlói út 60 (2714/6 hrsz.) 1245 Lke-04 23.800.000,-
Szentlászlói út 60 (2714/5 hrsz) 1146 (felépítmény 277 m2) Lke-04 39.300.000,-
Fő tér 14 85,24 Belváros 21.700.000,-
Ady E. út (Spar mellett) 4416/2,4416/2/A,4416/2/B 1700 Vt-2 47.700.000,-

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 26-503-377, Vagyoniroda

Eladó ingatlanok
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szentendre Város önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 

a tulajdonában lévő 
PAP-szIgetI stRAndfüRdő, 

VAlAMInt A Hozzá CsAtlAkozó 
PARkoló üzeMeltetéséRe

4480 hrsz-ú művelésből kivett, közte-
rület besorolású, 4486/1 hrsz-ú műve-
lésből kivett, strandfürdő besorolású,
4491 hrsz-ú művelésből kivett, áruház,
udvar és egyéb épület besorolású in-
gatlanok, természetben a Pap-szigeti
Strandfürdő, valamint a hozzá csatla-
kozó parkoló.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
március 19. 9 óra 00 percig 
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyúj-
tani.
Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

szentendre Város 
egészségügyi Intézményei

PályázAtot HIRdet
kanonok utca 1. szám alatti, 

17 nm-es
RendelőIntézetI oPtIkA 

üzeMeltetéséRe

Pályázattal kapcsolatban további infor-
máció a (26) 503-308 telefonszámon
kérhető. Az érdeklődők részére a hely-
szín megtekinthető, érdeklődni a Ren-
delőintézet titkárságán lehet, tel.: (26)
501-440. A pályázat benyújtásához
szükséges dokumentáció dr. Gombos
Andrea jogi előadónál igényelhető a
drgombosandrea@ph.szentendre.hu
e-mail címen. 
Az ajánlatokat március 25-én 9 óráig
kell benyújtani a Rendelőintézet titkár-
ságára. A helyiségek bérbeadás útján
történő hasznosításáról a Rendelőinté-
zet vezetője dönt. A döntéshozó fenn-
tartja a jogot, hogy a pályázatot
indoklás nélkül eredménytelenné nyil-
vánítsa. A pályázatok benyújtásával
kapcsolatban felmerült költségek a pá-
lyázókat terhelik.

Pályázat

Tisztelt Választópolgárok!
szentendre 4. számú egyéni választó-
kerületében az időközi önkormányzati
képviselő választásra 2013. március 24-
én kerül sor. A választással kapcsolat-
ban szeretném felhívni néhány
tudnivalóra a figyelmüket!

1. A választás előtt kiemelten fontos ala-
posan tájékozódnia arról, hogy lakcíme
melyik szavazókör területén található. A
szavazókör címét, ahol szavazatát lead-
hatja, megtalálja az értesítőn. 

2. A választáson való részvétel feltétele a
személyazonosságot és a lakcímet iga-
zoló érvényes igazolványok megléte.

A választáson a személyazonosságát és
a lakcímét a következő érvényes igazol-
ványok bemutatásával tudja igazolni:
• lakcímet tartalmazó érvényes „régi tí-

pusú” személyazonosító igazolvánnyal
vagy

• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvé-
nyes személyazonosító igazolvánnyal,
vagy

• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvé-
nyes útlevéllel, vagy

• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001.
január 1-jét követően kiállított kártya for-
mátumú érvényes vezetői engedéllyel.

Lejárt érvényességű okmányokkal rendel-
kezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a
tisztelt Választópolgárokat, hogy a válasz-
táson történő részvételük érdekében el-
lenőrizzék okmányaik érvényességét.
Folyamatban lévő személyigazolvány
csere esetén az Okmányirodától kapott
adatlap nem fogadható el a személyazo-
nosság igazolására a szavazás napján.
Ezért felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok
figyelmét, hogy érvényes útlevelüket, vagy
2001. január 1-jét követően kiállított kártya

formátumú érvényes vezetői engedélyüket
hozzák magukkal. 

3. Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt
nem tud megjelenni a szavazóhelyiség-
ben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bi-
zottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát.
Mozgóurna csak írásban kérhető adatai
pontos feltűntetésével és aláírásával ellá-
tott bejelentésben! Mozgóurnát 2013. már-
cius 22-én 16 óráig a helyi választási
irodától, a szavazás napján a lakóhelye
szerinti szavazatszámláló bizottságtól 
kérhet. Mozgóurna igény bejelentésére
használható nyomtatvány a www.szent-
endre.hu honlapon az „Időközi választás
2013.” menü alatt található.

A választással kapcsolatos bármely kér-
désben a Helyi Választási Iroda tagjai közül
az alábbi személyekhez fordulhatnak:
dr. Molnár Ildikó HVI vezetője (címzetes
főjegyző), munkahelyi szám.: 06 (26) 503-
365
e-mail: dr.molnar.ildiko@ph.szentendre.hu
Bartha Enikő HVI vezető általános helyet-
tese (Önkormányzati és Szervezési Iroda
vezetője), munkahelyi szám: 06 (26) 503-
324

Dr. Molnár Ildikó
HVI vezetője

címzetes főjegyző

A 4. sz. választókerület időközi önkor-
mányzati választásának képviselő-jelöltjei:

dr. görög Balázs
Lehet Más a Politika (LMP)

Horváth győző
FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt 
(FIDESZ-KDNP)

kádár Péter
Társaság az Élhető Szentendréért 
Közhasznú Egyesület (TESZ)

Miakich gábor
Magyar Szocialista Párt (MSZP)

soláry józsef
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
(JOBBIK)

Beszakadt a burkolat 
Beszakadt a burkolat a Ferences Gimnázium melléképületénél
lévő parkolóban, február 5-én, a reggeli órákban. A viacolor bur-
kolat alatt kimosta a víz a földet, a felette parkoló Suzuki típusú
autót leemelték róla, nem esett be a lyukba. A szakemberek kö-
téllel ereszkedtek le a „szakadékba”, hogy átvizsgálják. Felmér-
ték a szomszédos pincéket is, hogy a víz ott nem okozott-e
károkat. A szentendrei tűzoltók szerint fontos lenne, hogy a bel-
városról pincekataszter készüljön, ami nagyban megkönnyítené
a munkájukat.

Fotó és szöveg: www.szentendreifotok.hu
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n Mi egy zöld referens fel-
adatköre szentendrén?
A zöld referens feladata első-
sorban a környezeti- és a ter-
mészeti értékek megóvása,
mely magába foglalja a hulla-
dékgazdálkodással, levegővé-
delemmel, zaj-, és rezgés-
védelemmel járó teendők ellá-
tását. Rendkívül fontos feladat
továbbá a vizek védelme, vala-
mint a fák kivágásával és pótlá-
sával kapcsolatos ügyintézés,
illetve a parlagfű elleni védeke-
zés. A környezetvédelmi ügyin-
tézéshez hozzátartozik termé-
szetesen a város lakóival való
kapcsolattartás, tájékoztatás és
ismeretterjesztés, valamint a
környezetvédelmi programok-
ban való részvételük elősegí-
tése.

n Miért fontos, hogy legyen
egy városnak zöld refe-
rense?
Korunk talán legnagyobb kihí-
vása és feladata a természetes
környezetünk védelme. Sajnos
nem elegendő a biológiai tudo-
mányok szakembereinek segít-
sége, hanem komoly össze-
fogásra és tudatos környezeti
nevelésre is szükség van. Egy
zöld referens nagy szerepet
vállal a pozitív folyamatok, ho-
rizontális együttműködések ki-
alakításában, a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos programok
és tevékenységek koordinálá-
sában, a zöld pályázati tevé-
kenységek és civil kezde-
ményezések támogatásában
és így a környezettudatos
szemléletváltás elősegítésé-
ben.

n Megjelenik-e a városveze-
tésben a zöld szemlélet?
Igen megjelenik! A városveze-
tés zöld szemlélete a rendsze-
res, évente megrendezésre
kerülő programokból is látszik.
Az egészséges, élhető környe-
zet érdekében minden évben
fordítanak pénzt és energiát a
különböző környezetvédelmi
kezdeményezésekre és ren-
dezvényekre. Ilyen rendezvény
például a Helyi komposztálási
program, a Földnapi rendez-
vény, az Autómentes nap vagy

a Pilisi tekerő. A meghirdetett
programokba mindig bekap-
csolódnak az oktatási intézmé-
nyek és az ökológiai szemléle-
tet közvetítő óvodák, iskolák,
ezzel is segítve a gyerekek kör-
nyezeti nevelését már egészen
kis kortól kezdve.

n Van-e zöldstratégiája a vá-
rosnak?
A természetes táj és az épített
környezet együttes jelenlété-
nek köszönhetően a környezet
védelme nagyon összetett fel-
adat. A cél elérése érdekében
és a környezetvédelem kiemelt
fontosságára hivatkozva, Szent-
endre városának integrált stra-
tégiája, a Dumtsa Jenő Város-
fejlesztési Stratégia egy teljes
fejezetet szentel a témakörre
„ZÖLD VÁROS” címmel.

n Melyek a legfontosabb
zöld szempontok szentend-
rén?
A legfontosabb szempont talán
környezeti terhelés csökken-
tése, mely magába foglalja a
helyes hulladékgazdálkodást,
a hatékony energiahasznosí-
tást és a levegőminőség javítá-
sát. Központi szereppel bír
továbbá a kiemelt jelentőségű
területek (Pap-sziget, Duna-
korzó), illetve minden városi
zöldfelület épségének megőr-
zése, valamint a vízfelületek,
patakok, bányatavak védelme,
rekreációja.

n Hol kell javulni?
A természetvédelem és a kör-
nyezetvédelem olyan területek,
ahol mindig lehet javulást el-
érni. Úgy gondolom, legfonto-
sabb talán a környezeti
szemléletváltás elősegítése, a
különböző stratégiák széles
körben való megismertetése, a
városlakók környezetvédelmi
programokba való bevonása,
valamint a környezettudatos
nevelés további támogatása.
Szerencsére azt tapasztalom,
hogy napjainkban egyre több
energiát fektetünk környeze-
tünk megóvására. A szelektív
hulladékgyűjtés, az újrahasz-
nosítás, a megújuló energiafor-
rások senki számára nem

ismeretlen fogalmak, és kör-
nyezetünk védelméért egyre
többen vagyunk hajlandóak ál-
dozatot hozni.

n Mennyire környezettuda-
tos a szentendrei lakosság?
Igaz még csak rövid ideje dol-
gozom itt, de ennyi idő is ele-
gendő volt, hogy lássam
Szentendre lakosai az átlagos-
nál érzékenyebbek városuk
szépsége, tisztasága és a ter-
mészeti értékek megőrzésének
tekintetében. Szeretik városu-
kat és tesznek is szépségéért.
Mindez érzékelhető aggódó te-
lefonos megkereséseikből, tá-
mogató hozzáállásukból és
aktív részvételükből a külön-
böző környezetvédelmi progra-
mokon, várostakarításokon.

n Mennyire környezettudato-
sak a szentendrén működő
cégek?
Nagyon sok tapasztalatom
még ebben sincs, de néhány
jelzésértékű dologgal már talál-
koztam. A Szentendrei Ipartes-
tület évente megrendezi az
Almacsutka Kupát, melynek
célja a helyi vállalkozók kör-
nyezet iránti figyelmességének
serkentése egy pályázat segít-
ségével.
A városban található az első
hazai fafűtésű biomassza kise-
rőmű, mely a szerves hulladék
elégetésével több ezer lakás
fűtés és villamosenergia-szük-
ségletét látja el. 

Kempf Károly Ignác

Szentendre kiemelten kezeli a zöld ügyeket
Az önkormányzat új zöld referensét, kudett krisztinát többi közt arról kérdeztük, hogy mennyire fontos szentendrén 
a környezetvédelem ügye és van-e zöld stratégiája a városunknak.

Kudett Krisztina bemutat-
kozása:

2013. február 4-től dolgozom
Szent endrén az önkormány-
zatnál, zöld referensként.
Kertészmérnöki diplomával
rendelkezem, korábban az
Oázis Kertészetnél és az 
I. kerületi önkormányzatnál
dolgoztam.
Középiskolás korom óta elhi-
vatott környezetvédő és ter-
mészetszerető vagyok, így
egyetemi tanulmányaim alatt
is elsősorban a természet- és
környezetvédelem témaköré-
vel kapcsolatos gyakorlato-
kon, programokon, illetve
kutatáson vettem részt.
A Corvinus Egyetem mester-
szakán leadott szakdolgoza-
tom elkészítéséhez fél éves
kutatómunkát végeztem a
Vácrátóti Botanikus Kertben
az özönnövények jelentette
problémával kapcsolatban.
Úgy vélem, hogy korunk
egyik legsúlyosabb fenyegető
tényezője az idegenhonos
növények gyors terjedése,
mely problémának súlyos kö-
vetkezményei lehetnek mind
környezeti, mind társadalmi
szinten.
Szentendre különleges hely-
zete, a Duna és a Pilis közel-
ségének köszönhető
rendkívüli természeti értékei
és a turizmus jelentősége
egyaránt fontos, így kiváló le-
hetőséget, szakmai kihívást
és nagy megtiszteltetést je-
lent számomra, hogy itt vé-
gezhetem munkámat.
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A Gondozási Központ 
Szentendre
• Iskola-egészségügyi Szolgálata pályá-
zatot hirdet iskolaorvos munkakör betöl-
tésére határozatlan időtartamra, teljes
munkaidőben 
A munkavégzés helye: Szentendre
város általános iskolái                   
Pályázati feltételek: egyetem, cse-
csemő-gyermekgyógyász, belgyógyász
vagy háziorvosi szakképesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
iskola-egészségtan, ifjúságvédelem
szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: önéletrajz és motivá-
ciós levél, diploma másolata
A pályázat benyújtásának 
határideje: március 25.
• A Házi segítségnyújtás szervezeti egy-
sége pályázatot hirdet házigondozó mun-
kakör betöltésére határozatlan
időtartamra, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye: 2000 Szent-
endre, Sztaravodai út 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: A
házi segítségnyújtás keretében a szol-
gáltatást igénybe vevő gondozottak ott-
honában segíteni az önálló életvitel
fenntartását. 
Pályázati feltételek: szakirányú szakké-
pesítés, szociális gondozó és ápoló, ál-
talános ápoló, szociális
gondozó-szervező vagy szociális asz-
szisztens végzettség
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: önéletrajz és motivá-
ciós levél, végzettség másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 
március 25. 
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton a Gondozási Központ cí-
mére: (2000 Szentendre, Sztaravodai
út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számokat: SZMO-R/120-2/2013
és a munkakör megnevezését: iskola-
orvos, illetve SZMO-R/120-2/2013 és a
munkakör megnevezését: házigon-
dozó. További információ: Kecskésné
Sipos Andrea, 311-964

Pályázat

SZENTENDREI 
SZOCIÁLIS TÉRKÉP

Tisztelt Szeniorok!

Szentendre Város Önkormányzata az
Idősügyi Nemzeti Stratégiával össz-
hangban a 356/2012. (XI. 22.) Kt. sz. ha-
tározatában  célul tűzte ki a helyi
lakosság 50 év feletti közössége igénye-
inek és lehetőségeinek felmérését.

2013. március 15-étől kezdődően, kb.
április végéig önkéntesek fogják megke-
resni ezen generáció tagjait – 8 800 főből
880 főt – saját otthonukban, ahol kb. 30
perc időtartamban a városi szolgáltatá-
sokról, életkörülményeikről kérdezik meg

azokat, akik önkéntesen vállalják, név
nélkül, véleményük megosztását.

A kérdezőbiztosok színes, egyedi, városi
logóval ellátott azonosító kártyával iga-
zolják magukat.

Kérjük segítsék az önkéntesek munkáját,
hogy megismerhessük véleményüket, ja-
vaslataikat, s ezeknek megfelelően ki-
dolgozhassuk a Szentendrei Idősügyi
Stratégiát, mely lehetővé teheti majd vá-
rosunk élhetőbbé tételét az 50 év feletti
lakosság igényeinek figyelemvételével.

Köszönjük közreműködésüket!

Szentendre Város 
Képviselő-testülete nevében 

dr. Dietz Ferenc polgármester

A szentendrei Gondozási Központ 
ezúton is szeretettel invitál

minden érdeklődőt
2013. március 22-én, pénteken

tartandó nyílt napjára, 9-13 óráig,
melyet a húsvéti készülődés 

jegyében tartunk!
Cím: Szentendre, Sztaravodai út 2.

Érdeklődni Csizmadia Ildikónál lehet.
Tel.: 06 (26) 311 964

köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni
Pozsonyiné Magyar Orsolyának 

az intézményünk gondozottai részére
adományozott ruhákat, ágyneműket és

törölközőket.
Gondozási Központ Szentendre

Szentendre 
önkormányzata bölcs
döntést hozott!
Új RendelőIntézetünk A VáRos 
tulAjdonáBAn MARAd

Amikor a kormány bejelentette annak le-
hetőségét, hogy az anyagi nehézségekkel
küzdő önkormányzatok rendelőintézetei-
ket is állami tulajdonba adhatják, az ön-
kormányzatok sok helyen éreztek
megkönnyebbülést. A felelősség, és főleg
az anyagi teher levetése, nagyon is von-
zónak mutatkozott. A választás szabad
volt, senki nem erőltette, az örökké, min-
denhol és mindenben uralkodni képes
pénzügyi gond azonban egyértelműen
mindenkit arra ösztönzött, hogy éljen a le-
hetőséggel.
Ráadásul esetünkben még kifizetetlen
hitel teher (az eszközbeszerzés részletei)
is kapcsolódott az új intézmény jövőbeli
megtartásához.
A vonzó lehetőség mellett azonban a hoz-
záértők világosan látták, hogy a tehertétel
levetése milyen hátrányokkal járhat.
Az intézmény ugyanis elvesztette volna
önállóságát, valamelyik kórházhoz csa-
tolva, mint kiegészítő részleg működött
volna tovább, annak minden hátrányával.
Tudnivaló, hogy a legnagyobb jóindulat
mellett is, egy kórház költségvetésében,
munkaerő elosztásában, műszerkihasz-
nálásában stb. maga a kórház élvezett
volna előnyt. Szűkös időkben semmi külö-
nös nincsen ebben, szinte logikus és el-
kerülhetetlen. A gazdaságossági szemlélet
háttérbe szorítja a szakmai érdekeket s
ezzel a helyi ellátás érdekeit is. A város la-
kosságának most végre kialakult európai
színvonalú ellátottsága ismét kárt szenve-
dett volna.

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy
az állami kezelésbe került intézet dolgo-
zóit a nyugdíjtörvény is érzékenyen érin-
tette volna.
Az önkormányzat nehéz döntés előtt állt.
Megőrizni a létrehozott értéket s ezzel
szolgálni a térség polgárait, vagy az
anyagi biztonság érdekében lemondani
ezekről a vívmányokról.
Hosszas mérlegelés után és figyelembe
véve a kormány 5000 lakos feletti telepü-
léseinkkel kapcsolatos lépéseit, melyek
hatalmas tehermentesítést jelentenek,
megszületett a bölcs döntés.
A Rendelőintézet marad a város tulajdo-
nában, és a térség betegellátásának ér-
dekei nem csorbulhatnak, sőt a folya-
matban levő tervek továbbvitelével újabb
lépésekkel javulhat az ellátás színvonala.
Akik nem ismerik a dolgok hátterét, nem is
tudják elképzelni milyen felelős döntés volt
ez, és mit jelent térségünk lakosságának.
Köszönjük Szentendre Önkormányzatá-
nak bölcs és önzetlen elhatározását. Kö-
szönet a kormány tehermentesítő
intézkedéseiért.
Az intézet vezetése és dolgozói, a meg-
változott munkakörülmények között az
újabb lehetőségeket kihasználva, mindent
elkövetnek az ellátás színvonalának to-
vábbi emelése érdekében.

Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető



n Mivel fog-
lalkozik a tra-
umatológia?
A trauma – sé-
rülés – görög
szóból eredő
elnevezés bal-
eseti sebésze-
tet jelent,
amely közleke-
dési, háztar-
tási, munka-

vagy sportbaleseti károsodást szenvedett
sérültek ellátásával foglalkozik. Ez az álta-
lános sebészettől elvált szakág az elmúlt
évtizedekben kidolgozta a sérülések ellátá-
sának speciális módszereit. Kórházi körül-
mények között a törött csontok műtéti
ellátása a leggyakoribb beavatkozás. Ilyen-
kor csavarokkal, fémlemezekkel rögzítjük
egymáshoz a tört darabokat. A csöves
csontok belsejébe beültetett velő - űrszegek-
kel tesszük használhatóvá, terhelhetővé a
végtagot a törést követő pár napon belül,
megelőzve ezzel a hetekig tartó ágyhoz kö-
töttséget, és az ezzel járó szövődményeket.
A traumatológusok a sérülések késői szö-
vődményeit is ellátják, például a súlyos izü-
leti törések után protézisek beültetését is
végzik.

n s mi a baleseti sebész feladata a já-
róbeteg szakrendelőben?
Mint az intézmény neve is mutatja, első-
sorban a járóképes sérültek ellátása. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy mentő hoz-
zánk nem hoz beteget. Szakrendelőben a
sérültnek önállóan vagy hozzátartozója se-
gítségével kell tudni közlekedni, a rende-

lőből a röntgenbe vagy más vizsgálatra el-
menni. A traumatológus szaktudása szük-
séges annak eldöntéséhez, hogy adott
sérülés ellátását kórházi, műtéti kezelés-
sel, vagy itt a rendelőben tudja eredmé-
nyesen elvégezni.

n Melyik kórházba szállítják a mentők a
sérültet?
A Fiumei úti Baleseti Intézetbe, ahová 2012.
december eleje óta ez a régió is tartozik.

n gyermek és felnőtt betegeket egya-
ránt ellátnak?
Természetesen, minden korosztály szá-
mára elérhető ez a rendelés, aki végtagi
ficam, törés vagy vérző seb miatt keresi fel
a szakrendelőt. 

n Melyek a leggyakoribb traumatológiai
esetek?
Az orsócsont törése – közismertebben a
csuklótörés –, a bokatörés és az izületi
rándulások, ficamok. A kézsérülések leg-
gyakrabban otthon történnek háztartási
munka vagy barkácsolás közben. Kés, fű-
nyíró, körfűrész okoznak ijesztően vérző
sebeket. Ilyenkor a sebre nyomott kötszer
és a kéz magasba tartása tudja hatásosan
elállítani a vérzést. Ajánlott 6 órán belül or-
voshoz fordulni.

n A modern diagnosztikai felszerelések
– a Ct, a röntgen, az ultrahang, amelyek
nagyban segítik a gyógyító munkát –
mellett mennyit változtak az elmúlt
években a traumatológiai kezelések? 
Régen minden ficamot, rándulást, szalag-
sérülést gipszeltünk, a mai modern gyó-

gyászati segédeszközök azonban hát-
térbe szorították ezt a kezelést. Az újszerű
rögzítések lehetőséget adnak a gipszelés
elhagyására, ezzel csökken az izületi moz-
gás-beszűkülések és a trombózis kocká-
zata. S mivel általuk lehetővé válnak
bizonyos mozgások, a boka- és térdsérült
beteg nem kényszerül ágyba, s ezáltal
nem történik izomleépülés. 

n A rendelő ajtajára seBészet van ki-
írva. Itt fogadják az általános sebészeti
betegeket is. Milyen problémákkal for-
dulnak ide a paciensek?
Az általános sebészet körébe az úgyne-
vezett hasi sebészeti esetek tartoznak: a
vakbélgyulladás, a sérv, a gyomor és bél-
rendszer problémái, a visszerek és a tá-
lyogok. A betegek fele ezekkel a
problémákkal keres meg minket.  A másik
fele viszont baleset következtében kerül
ide. Emiatt döntött úgy az Intézet vezető-
sége, hogy felemeli a traumatológiai szak-
rendelés óraszámát heti 30 órára, s
jelenleg 4 traumatológus látja el felváltva
az ide érkező betegeket.

n A balesetek egyik alapismérve, hogy
váratlanul következnek be, nem lehet
ezeket időzíteni adott rendelés idejére.
Hogyan működik ez a gyakorlatban?
A sebészeti rendelésen ellátunk mindenkit
– az általános sebészet és a baleseti se-
bészet körébe tartozó összes beteget.

n több mint másfél évtizedig dolgozott
a Baleseti Intézetben. szentendrén is
operál?
Az egynapos sebészeten főleg kézműté-
teket végzek – az ún. pattanóujj, az ínhü-
velyeken lévő ganglionok eltávolítása –, a
lábon a kalapácsujj műtéti ellátását, vala-
mint a térdizületek artroscopos műtéteit. 

Rappai Zsuzsa

VÁROS2013. március 11. 9

Traumatológia Szentendrén
július elejétől traumatológia szakrendelés is működik a szakorvosi 
Rendelő sebészetén. dr. Vecsey gábor traumatológussal beszélgetünk erről.
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dr. Vecsey gábor
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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

Kedves Szülők!

Szentendre Város óvodai
Intézménye várja azon szü-
lők jelentkezését, akik a
2013-2014. nevelési évtől
gyermekük óvodai elhelye-
zését kérik. A jelentkezés
helyszíne minden esetben
a Pannónia utca 3.

Bimbó utcai tagóvoda
5 éveseknek április 22-én,
hétfőn 8 és 12 óra között, 3-
4 éveseknek április 23-án,
kedden 8 és 12 óra között

Vasvári tagóvoda
5 éveseknek április 22-én,
hétfőn 8 és 12 óra között, 3-
4 éveseknek április 23-án,
kedden 8 és 12 óra között

Hold utcai tagóvoda
5 éveseknek április 22-én,
hétfőn 8 és 12 óra között, 3-
4 éveseknek április 24-én 8
és 12 óra között

Izbégi tagóvoda
5 éveseknek április 22-én,
hétfőn 8 és 12 óra között, 3-
4 éveseknek április 24-én-
szerdán 8 és 12 óra között

szivárvány tagóvoda
5 éveseknek április 22-én,
hétfőn 8 és 12 óra között, 3-
4 éveseknek április 25-én,
csütörtökön 8 és 12 óra kö-
zött

Püspökmajor tagóvoda
5 éveseknek április 22-én,
hétfőn 8 és 12 óra között, 3-
4 éveseknek április 26-án,
pénteken 8 és 12 óra között

Hétszínvirág tagóvoda
5 éveseknek április 22-én,
hétfőn 8 és 12 óra között, 3-
4 éveseknek április 26-án,
pénteken 8 és 12 óra között

A jelentkezési lap a jelentke-
zés napján helyben is kitölt-
hető, de az ügyintézés
gördülékenysége érdekében
kérjük, amennyiben lehető-
ségük van rá, kitöltött jelent-
kezési lappal érkezzenek
(letölthető az oktatas.szent-
endre.hu  honlapról). 
A jelentkezéshez kérjük,
szíveskedjenek magukkal
hozni személyi igazolványu-
kat, a gyermek és a szülő
lakcímkártyáját, valamint a
családban nevelkedő ösz-

szes gyermek születési
anyakönyvi kivonatát.
Továbbá – amennyiben ren-
delkeznek vele - szakértői
bizottság által készített, a
gyermek fejlettségi állapotá-
ról szóló összes dokumen-
tumot kérjük bemutatni.

Felhívjuk a 2007. 06. 01. és
2008. 08. 31. között szüle-
tett gyermekek szüleinek fi-
gyelmét, hogy gyermekük
számára az óvodába járás
napi 4 órában kötelező!

Beiratkozás a nem önkor-
mányzati fenntartású óvo-
dákba

szent András óvoda már-
cius 8-án, a Református
óvodában március 5.ig le-
hetett beiratkozni, Az evan-
gélikus zenei óvodába
március 11-12-én, hétfőn és
kedden 8 és 16 óra között
lehet beiratkozni.
A magánóvodák folyamato-
san várják a jelentkezőket.

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Túljelentkezés 
a Szeniorok Iskoláján
Február utolsó hetében kezdődtek el a
Szentendrei Aranykor Központ programja
által kezdeményezett 20 órás tanfolyamok
a Városházán. A négy témában meghirde-
tett képzésekre közel 70 fő jelentkezett.
Rendkívül népszerűnek bizonyult az angol
nyelvi képzés, ahol három csoportot is kel-
lett indítanunk, illetve a kezdő internet,
ahol néhány jelentkezőt már nem is tud-
tunk fogadni a túljelentkezés miatt. De
nagy érdeklődés kísérte a művelődéstör-
téneti illetve a környezetvédelmi képzése-
ket is. 

A kezdő internet tanfolyam érdekessége,
hogy a szaktanár mellett, négy diák ön-
kéntes is segíti a hallgatókat a számítás-
technikai tudás elsajátításában. A diákok a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium és Szentendre Önkormány-
zata közötti együttműködés alapján, az is-
kolai közösségi szolgálat keretében végzik
önkéntes munkájukat. 
Tanfolyamainkat szeptembertől ismét elin-
dítjuk, így azok, akik már nem fértek be va-
lamelyik csoportba, ősszel megkezdhetik
tanulmányaikat.

Beiratkozás az önkormányzati fenntartású óvodákba

III. Jótékonysági bál a Hold utcai oviban

A Hold utcai óvoda február 16-án rendezte meg jótékonysági
bálját a Thermal Hotel Visegrádban. A pazar és elegáns helyen
mulattak együtt a szülők, az óvónők és a dajkák, az est ház-
igazdája Török Olivér volt. Az est során befolyt összegből, vala-
mint a támogatói jegyekből idén is az óvoda udvarát szeretnék
korszerűsíteni. A tavalyi bálból befolyt összegből az Gyermeke-
ink Jövőjéért Alapítvány árnyékolókat vásárolt két homokozó
fölé, egy rugós játékot, valamint egy nagy, csúszdás várat is
ebből a pénzből finanszíroztak. 
A cikk teljes terjedelemben a www.szevi.hu honlapon olvasható

Korközpont
új néven
Szentendrei Aranykor Köz-
pont, ez lett az új neve a Kor-
központ intézményének. A
névadó-játék győztese, Telin
István a nyeremény átvétele-
kor elmondta, hogy az 50 év
felettiek tudásának, bölcses-
ségének a nemesfémre uta-
lással kívánt adózni.

Információ 
http://korkozpont.szentendre.hu/
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Felhívás díszdiploma
igénylésre
Szentendre Város Önkormányzata felhívja
a szentendrei lakcímmel rendelkező nyu-
galmazott pedagógusok figyelmét jubile-
umi díszdiploma igénylésének lehető-
ségére. 
Aki óvónőképzőben, tanítóképzőben, főis-
kolán vagy egyetemen 50 éve diplomázott
– arany, aki 60 éve – gyémánt, aki 65 éve
– vas, aki 70 éve – rubin díszoklevélben
részesülhet, ha legalább 30 évet dolgozott
a pedagógus pályán.

További információ: 26/503-337

A teljes felhívás a 
www.szentendreihirek.hu

portálon olvasható

Beíratás általános iskolákba

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2013/2014. tanévre történő általános isko-
lai beíratásokra április 8-9. (hétfő, kedd)
8.00-tól 18.00-ig kerül sor. Tanköteles,
azaz 2007. augusztus 31-ig született gyer-
mekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti ille-
tékes vagy a választott iskola első évfo-
lyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a
gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosító és a lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt és az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazga-
tója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Szentendrei
Tankerületének igazgatója hivatott a felül-
bírálati kérelmet elbírálni.

Dala-Nagy Katalin
tankerületi igazgató

A klebelsberg Intézményfenntartó köz-
pont szentendrei tankerülete fenntar-
tásában működő általános iskolák:
• Barcsay Jenő Ált. Isk., Kálvária út 18.
• Izbégi Általános Iskola, Mária u. 1.
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, Rákóczi u. 6.
• Templomdombi Ált. Isk., Alkotmány u. 12.
nem állami fenntartású iskolák:
• Szent András Katolikus Általános Iskola,
Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
• „AGY Tanoda” Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola, Jókai u. 3.
• Dunakanyar Magániskola, Rózsa utca 16.
gyógypedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény: 
• Cházár András Többcélú Közoktatási 
Intézmény Bárczi Gusztáv Szentendrei
Tagintézménye, Kovács László u. 3.
Az egyes általános iskolák körzetébe tar-
tozó települések, utcák és terek nevét a
városi honlapon – http://oktatas.szent-
endre.hu/ – olvashatják.

Felújították a Rákóczi iskola tornatermét
– Nagy szükség volt a tornaterem rendbehozatalára, mert építése óta, vagyis 1981-től
nem volt jelentős felújítás – nyilatkozta lapunknak Molnárné Reskovits Zsuzsanna, a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatónője. – A tornaterem új burkolatot kapott, a
vizesblokkok és öltözők burkolatát felújították, majd meszelés-mázolással fejeződtek be
a munkálatok. 

A felújítás 20 millió
Ft-ba került, melyet
a Farkasvár Diák-
sport Egyesület te-
remtett elő: jogo-
sultságot szereztek
a társasági adó-
k e d v e z m é n y
(TAO) befogadá-
sára, mivel a kézi-
labda kiemelt
sportág, és a Rá-
kócziban évek óta
foglalkoznak után-
pótlás-neveléssel.
A sportegyesület –
melynek vezetője
Hajdu Gábor, a ko-
rábbi iskolaigaz-

gató – a támogatás fejében ezentúl térítésmentesen használhatja a tornatermet a
tanórákon kívüli időszakokban is. 
Az ünnepélyes átadáson jelen volt Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar
Kézilabda Szövetség alelnöke, akinek közbenjárásra sikerült a beruházást elindítani. 
A képviselő beszédében kiemelte a sport fontosságát a prevenció, az egészségmegőr-
zés terén, melyre a kormány is nagy hangsúlyt helyez: programjának része a testneve-
lésórák számának emelése, illetve a TAO 2011-es bevezetése is ezt a célt szolgálja.
A sport fontosságára hívta fel a figyelmet Hajdu Gábor is, aki jelképes ajándékokkal kö-
szönte meg a támogatók segítségét – köztük sok szülőét –, akik az adójuk felajánlásá-
val járultak hozzá a beruházáshoz. 
Dr. Dietz Ferenc beszédében a magas színvonalú oktatás és a sport fontosságát hang-
súlyozta. Kiemelte: büszkék vagyunk az iskoláink magas szintű sportéletére, eredmé-
nyes sportolóinkra és a szentendrei sportegyesületeinkre.
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Kiállítások

A Ferenczy Múzeum kiállításai

Május 20-ig
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 

Április 28-ig
Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
A dunAkAnyAR 
A közéPkoRBAn
Régészeti vándorkiállítás

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.

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.

Március 23. szombat 
10.00-12.00
„kICsI CsuPoR, nAgy 
A füle”
Legyél Te is középkori fazekas! 
Középkori családi délelőtt
Árpád-kori festéssel vagy bekar-
colással díszített kerámiákat ké-
szítünk és padlócsempe-formákat
festünk, eredeti motívumok alap-
ján. 
10.00: a kiállítás kurátora, Rácz
Tibor Ákos tart tárlatvezetést, me-
lyen múzeumi belépőjeggyel lehet
részt venni.

Pest Megyei Könyvtár 
előcsarnoka, 
Pátriárka u. 7.

Március 22. péntek 14.00-
20.30koRtáRs MűVészetI
PIAC (koMP)
A tavaszi fesztiválhoz és a húsvéti

ünnephez méltó egyedi és igé-
nyes termékeket a képző- és ipar-
művészek kínálják

Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.

Regős AnnA textIlMűVész
kIállításA
Megtekinthető március 24-ig,
hétfő kivételével naponta 10-18-ig

VLS Pinceműhely
Péter Pál u. 6.

Március 24. vasárnap 17.00
ég és föld között
Bihon Győző festőművész kiállí-
tása
Megnyitja: Rockenbauer Zoltán
művészettörténész

Art Decor Galéria
Bercsényi u. 3.

Március 23. – április 7.
színek, HARMónIák
Kovács Tibor festőművész kiállí-
tása

Modem
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.

Csontó lAjos kIállításA
Megtekinthető június 2-ig, hétfő ki-
vételével minden nap 10-től 18-ig,
csütörtökön 12-től 20 óráig

Előadás
Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző
Egyesület, 
Stéger köz

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

Március 22. péntek 18 óra
Butejko légzéssel 
Az egészségünkéRt
Varga Szilágyi Gyula előadása
Március 23. szombat 16.00
eRdélyI szászok és eRőd-
teMPloMAIk
Dr. Sípos József orvos, néprajzku-
tató vetítettképes úti beszámolója

Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár,
Pátriárka u. 7.

Március 21. csütörtök
18.00
egy xIx. százAdI festő-fel-
tálAló

Filológiai kísérlet Kliegl József pá-
lyájának megrajzolásához
Závodszky Géza előadása

Színház
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

Április 10. szerda 19.00
szentendReI duMAszínHáz
Fellépők: Rekop György, Kovács
András Péter, Beliczai Balázs
Jegyek elővételben: Tourinform
Iroda (Dumtsa u. 22.), 
dumaszinhazjegy.hu

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

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

OSCAR DÍjAS FIlMNAPOK:
március 11. hétfő
18.00 szeReleM (125’) (16)
20.05 Az ARgó-AkCIó (120’)
(16)

március 12. kedd
18.30 Még egy éV (129’) (12) -
LÉLEKMOZI (DunaP’Art Filmklub)
20.45 Az ARgó-AkCIó (120’)
(16’)

március 13. szerda
17.00 PI élete (127’) (12)
19.10 A nyoMoRultAk (160’)
(12)

március 14. csütörtök
17.30 nAPos oldAl (122’) (16)
19.45 lInColn (150’) (12)

március 15. péntek
15.30 egyesült állAtok
(93’) (6)
17.05 A PIngVInkIRály (78’) (6)
18.30 HItCHCoCk (98’) (12)
20.15 PetőfI ’73 (70’)

március 16. szombat
14.00 egyesült állAtok
(93’) (6)
16.30 kARAfIátH oRsolyA:
kICsI lIlI – Zenés könyvbemu-
tató performance
18.00 HItCHCoCk (98’) (12)
19.45 Az ARgó AkCIó (120’)
(16)

március 17. vasárnap
15.00 egyesült állAtok
(93’) (6)
16.35 PoPPeR soRozAt:

őszIntén A szeReleMRől
(77’)
18.00 VAs MIklós fIlMkluB
18.00 HItCHCoCk (98’) (12)
19.45 PARkeR (118’) (16)

március 18. hétfő
17.00 A teRMészet IQ-jA (58’)
kn
18.00 PARkeR (118’) (16)
20.00 Úton (139’) (12*)

március 19. kedd
17.00 tegnAP éjjel (93’) (12)
18.35 egy P’ARton Az Alko-
tókkAl soRozAt:
AglAjA (110’) (16) Vendégünk:
Deák Krisztina rendező
20.40 stARBuCk (103’) (16)

március 20. szerda
17.00 kVARtett-A nAgy né-
gyes (95’) (12)
18.35 tegnAP éjjel (93’) (12)
20.10 PARkeR (118’) (16)

március 21. csütörtök
17.00 kVARtett- A nAgy né-
gyes (95’) (12)
18.30 tAngo lIBRe - szABAd
A tánC (98’) (16)
20.10 40 és AnnyI (134’) (16)

március 22. péntek
17.00 PIngVInkIRály (78’) (6)
18.30 sAMsARA (99’) (12
18.30 MesteRPoRtRék – Ven-
dégünk: Tímár Sára, Junior Prima
Díjas
20.10 zeRo dARk tHIRty – A
BIn láden HAjszA (157’) (16)

március 23. szombat
15.30 PARAnoRMAn (92’) (12)
17.05 feHéR éjszAkA (98’)
(16) MozIzz okosAn!
(DunaP’Art Fimklub)
18.45 A HoBBIt-VáRAtlAn
utAzás (169’) (12)

március 24. vasárnap
14.45 egyesült állAtok
(93’) (6)
16.30 PoPPeR soRozAt: Új-
RAkezdés (75’)
17.45 PI élete (127’) (12)
20.00 Úton (139’) (12*)

március 25. hétfő
17.00 A PIngVInkIRály (78’) (6)
18.30 A HoBBIt - VáRAtlAn
utAzás (169’) (12)
21.20 tAngo lIBRe - szABAd
A tánC (98’) (16)

március 26. kedd
17.00 A MesszI dél VAdjAI
(93’) (12)
18.00 RendHAgyó kAlendá-
RIuM - MáRCIus
Török Katalin várostörténeti soro-
zata
18.35 Beszélnünk kell ke-
VInRől (112’) (16) lélekMozI
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20.30 BARBARA (105’) (12)

március 27. szerda
17.00 VAd MAgyARoRszág - A
VIzek BIRodAlMA (52’) (kn)
18.00 sAMsARA (99’) (12)
19.45 zeRo dARk tHIRty- A
BIn láden HAjszA (157’) (16)

március 28. csütörtök
17.00 Beszélnünk kell ke-
VInRől (112’) (16)
19.00 BARBARA (105’) (12 )
nyIsd kI A szeMed! (DunaP’Art
Filmklub)
20.45 szIA!: Hogy VAgy?
(105’) (16)

március 29. péntek
17.00 VAd MAgyARoRszág - A
VIzek BIRodAlMA (52’) (kn)
18.30 néPzene-kéPzene so-
RozAt (88’)
20.00 40 és AnnyI (134’) (16)

március 30. szombat
14.45 óz, A HAtAlMAs (127’)
(12)
17.00 Úton (139’) (12*)
19.30 zeRo dARk tHIRty - A
BIn láden HAjszA (157’) (16)

március 31. vasárnap
15.00 óz, A HAtAlMAs (127’)
(12)
17.30 PIngVInkIRály (78’) (6)

19.00 Út A CsIllAgok AlAtt -
el CAMIno A VIlág oltáRá-
tól A VIlág VégéIg (96’) (12)

április 1. hétfő
15.00 óz, A HAtAlMAs (127’)
(12)
17.25 Út A CsIllAgok AlAtt -
el CAMIno A VIlág oltáRá-
tól A VIlág VégéIg (96’) (12)
19.15 A MesszI dél VAdjAI
(93’) (12)

április 2. kedd
18.00 A VAdászAt (115’) (16)
20.00 szIA!: Hogy VAgy?
(105’) (16)

április 3. szerda
18.00 A VáRos AlAtt (135’)
(16)
20.30 HItCHCoCk (98’) (12)

április 4. csütörtök
18.00 A VAdászAt (115’) (16)
20.00 40 és AnnyI (134’) (16)

április 5. péntek
17.00 PIngVInkIRály (78’) (6 )
18.30 kVARtett - A nAgy né-
gyes (95’) (12)
20.00 PARkeR (118’) (16)

április 6.szombat
16.30 AlgeRnon effektus -
Játssza: Illyés Lénárd

Kísérleti patkánynevelde 90 perc-
ben, avagy egy orvosi látlelet bal-
ladája.
18.00 nőVéR (100’) (12 )
- MozIzz okosAn! (DunaP’Art
Filmklub)
20.00 tAngo lIBRe-szABAd A
tánC (98’) (16)

április 7. vasárnap
16.30 PoPPeR soRozAt: sze-
Retet (79’) Vendégünk: Paulinyi
Tamás parapszichológus
19.30 A VáRos AlAtt (135’)
(16)

A (*)-gal jelölt filmek végleges korhatár
besorolás alatt.

Gyerekeknek
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 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!

Szent-
endre
MA

címmel, naponta friss híradóval je-
lentkezik 19 órától a TV Szent-
endre a UPC kábelhálózatán. 
A hírműsorok között a hét minden
napján más és más témájú maga-
zinnal jelentkezik a TV Szent-
endre. www.tvszentendre.hu
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„Megálltam itt a nyugtalan világban
és vándor-párom, erre hoztalak.
Megállítottak a patakos erdők,
a vércsés sziklák és a várfalak.

Megkötözött a kép: a víz világa,
szálló hajó a torlódó vizen,
hősi tető, hol vadvirágcsokorból
harcos középkor és múlás üzen.”

Áprily Lajos: Királyasszony kertje

Szentendre természeti környezete

Az Áprily-vers szellemében ha megnyugvást, felfrissülést keres-
nek, töltekezni kívánnak a tájjal, ha korábbi kirándulásaik során
elmentek olyan értékek mellett, amelyekre érdemes odafigyelni,
akkor segíteni szeretnénk az eligazodásban, hogy merre érde-
mes barangolni, mit figyeljenek meg környékünkön. 
Mi lehet a titka annak, ami ezen a tájon varázst, kötést adott már
az ókor, a középkor és az újkor emberének is? Azok a vulkánikus
hegyek, amelyek tizenötmillió évvel ezelőtt, nagy belső feszült-
ségek, forrongások során keletkeztek, és ma Visegrádi-hegy-
ségnek nevezzük. A sziklák engedtek az akaratos, nagy folyónak,
hogy kaput nyisson és betörjön a már megszilárdult óriás kat-
lanba (kalderába), majd újabb áttörés után, megtalálja a kivezető
utat is magának. 
Ha mai tudásunk szerint próbáljuk behatárolni térségünket, a kö-
zépkor és újkor elején egységesen Pilisnek nevezték, erre utal
több helységnév is. Ma már a földtannal foglalkozó kutatóink Vi-
segrádi-hegységnek nevezték el, a vulkanikus hegység központ-
jában lévő településünkről. A Visegrádi-hegységet az
Északi-középhegységhez sorolják, amely a Börzsöny-hegység-
gel, Cserháttal, Mátrával, Tokaji-hegységgel alkot kapcsolatot.
Az óriási hegyes-völgyes erdőrengeteg nagy része királyi, úgy-
nevezett kincstári birtok volt. Szentendre határának erdeit, vadjait
hitbizományban kezelték. Az erdőket kezelő erdészek óvták
erdős táji értékeit. Teszik ezt - jó gazdai féltéssel - mind a mai
napig. Hazánknak, de egész Európának is első olyan területe lett
az 1970-es évektől, ahol az erdők szerepének hármas rendelte-
tést szántak: a termelést (erdő és vadgazdálkodást); a védelmet
(talaj-, levegő-,  felszíni vizek-, tájvédelmét) és a közjólétet (ki-
rándulást, pihenést, iskolán kívüli természettudatos magatartás-
formálást). A meghatározó közjóléti szerep miatt lett Pilisi
Parkerdőgazdaság. A természetvédelem érdekében 1978-ban Pi-
lisi Tájvédelmi Körzetté nyilvánították, majd 1981-ben az
UNESCO Bioszféra Rezervátuma lett. 1997-ben a Duna-Ipoly
Nemzeti Park magalakulásával annak egyik fő területévé vált,
ezzel zöld tájunk, féltett kincsünk, hazánkban a legmagasabb ter-
mészetvédelmi fokozatot szerezte meg.

Földrajzi kialakulás

Jó tizenötmillió évvel ezelőtt a megrepedt földkéreg fölé, úgyne-
vezett résvulkáni tevékenység során, óriási robbanások követ-
keztében került felszínre a vulkáni hamu és magma. Ez a
tevékenység többször ismétlődött meg a földtörténet harmadko-
rában, a miocén korszakban. A felszínre került magma, a lera-
kódó, a hamuba ágyazódó kisebb-nagyobb magmás tömbök
kőzetté szilárdultak az évmilliók során. Ezt az összecementáló-
dott kőzetet nevezzük agglomerátumnak. A vulkáni hamuból tufa
lett az idők folyamán. Ilyen formát láthatunk a szurdok-szerű
Dömör-kapui szikla szorosnál, vagy a Kőhegy letörésénél. Geo-
lógusaink andezitnek, andezit-tufának nevezték el az itt található
vulkánikus kőzeteket az amerikai Andokról. 
A kialakult, többé-kevésbé szelíd, de kemény felszíni formákat az
újabb évmilliók hőmérsékleti különbségei aprították, porlasztot-
ták. A lezúduló nagy mennyiségű csapadék mosta, vitte a törme-
léket, völgyekké mélyítette útját. Folyásában csendesedve, rakta
le, terítette kisebb-nagyobb asztalszerű laposokká a hordalékát.
Szép példáját láthatjuk ennek a felszínt alakító jelenségnek Izbég
aljában, a Kisbán környékén.
Jöttek újabb ezer évek, évmilliók, és a kemény domborzati fel-
színek a hőmérsékleti hatásokra porladtak, talajjá alakultak. Ez a
kialakuló réteg már táptalaja lehetett a megjelenő spórás, majd vi-
rágos növényeknek. E fenti folyamatra is van apró helyi példánk
a felhagyott Dömör-kapui bánya sziklafalán és aljában. A Bükkös-
patak mentén lévő bánya, a hegység keresztmetszetének látvá-
nyát is elénk tárja. Ha időnk engedi, érdemes felkeresni. 

A térség természetes növénytakarója

Aki arra is kíváncsi, hogy milyen lehetett a jégkorszak előtti élet
környékünkön, annak érdemes egy kirándulás során elmenni az
Ipolytarnóci őslénytani feltárásokhoz. A mi környékünkön jelen-
leg látható növénytakaró, az erdőállományok a második jégkor-
szak után alakultak ki. A felmelegedés időszakában jelentek meg,
keveredtek a melegebb, déli kitettségű hegyoldalak tölgyesei
közé a cseresek. A hűvösebb északi oldalak, a völgyek bükkösei
közé a gyertyánosok. Ebben az időszakban foglalják el helyüket
azok a patakvölgyeket követő égeresek, amelyek ma is kísérnek
bennünket utunk során. Természetesen több ezer esztendő alatt,
több százszor megújulva.
A laza koronájú, fényáteresztő cseres-tölgyes erdők gyepszint-
jét, lágyszárú növényzetét, elsősorban perje és csenkeszfélék
társulása gazdagítja a mai napig. A galagonyás, somos, vadró-
zsás, kökényes cserjések is leginkább ezeket az állományokat
színesítik.

Szentendre természeti kincsei
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Izbég hársfájának története
Izbégen, nem messze a Bükkös-pataktól, egy kis dombocskán, a
mai Alsó-Izbég téren nőtt ki kb. 150-180 évvel ezelőtt a hársfa,
hatalmas lombjával védelmezte az ez idő tájt ideállított pléh Krisz-
tust. Az ott lakók is tisztelettel viseltetnek a fa iránt, ők úgy tudják,
a keresztet az Izbég határába földjeiket művelni járó parasztem-
berek állították,
hálából. Hogy me-
lyik volt előbb, a
hársfa vagy a ke-
reszt, nem tudni. 
A gyönyörű hársfa
több mint 25 éve
súlyosan megsé-
rült, az egyik ha-
talmas ága letört,
nagy darabot ki-
szakítva a törzs-
ből is. Sajnos, a
közterületen lévő
fa hatalmas sérü-
lését nem kezelte senki, a kártevők óriási pusztítást végeztek a
törzsében. Az ott élők úgy tudják, hogy amikor a fa meghasadt,
akkor halt meg a környék legidősebb, Izbégen született lakója,
aki sokszor üldögélt alatta, békésen pipázgatva. De sok anyuka
sétáltatta arra kisbabáját, így azok már kicsi koruktól szívükbe
zárhatták a hársfát. 
2011-ben az öreg hársfa alatt ünnepelték Izbég fennmaradásának
kb. 320 évét, a több mint 75 éve Izbégen lakó, születési helyük-
höz hűséges szomszédokat. Ekkor határozták el az ott élők, hogy
megmentik a fát a pusztulástól. Mivel az önkormányzatnak nincs
pénze a fa kezelésére, egy lelkes kis csapat nekilátott a gyógyí-
tási munkálatokhoz. Arra kellett törekedni, hogy törzse ne ha-
sadjon félbe, ezért az ágai végén le kellett vágni annyit, hogy a
saját, hatalmas súlyától ne szakadjon ketté, a kártevőket pedig
kiűzzük belőle. Több napig tartott a mentés, nem volt egyszerű
munka. És 2012 tavaszán illatozó virággal pompázott a hársfa. Az
izbégiek remélik, hogy sikeres volt a küzdelem, s még néhány év-
tizedig gyönyörködhetnek benne.  

Lakatosné Szvoboda Zsóka írása alapján

Amit a hársfáról tudni érdemes
A hársfák hatalmas, árnyékot adó koronájuk, kiválóan farag-
ható fájuk, mézet adó virágjaik miatt közkedveltek. Erdeinkben
bükk- és tölgyerdők elegyfafajaként vannak jelen a domb- és
hegyvidéki tájakon, jó termőhelyen a 30 méteres magasságot
is elérhetik. Jellegzetesek szív alakú, fűrészes szélű leveleik.
Kevesen gondolják, hogy az óriás méreteket elérő hársak a
legfinomabb szerkezettel rendelkeznek, így vált a legkereset-
tebb fafajjá a faesztergályozás, faszobrászat területén. Közis-
mert a hársfatea gyógyító hatása (izzasztó, görcsoldó,
náthagyógyító), a kifejezetten illatos virágokat a virágzás tető-
fokán (általában június második felében) kell begyűjteni. Gyors
fiatalkori növekedése, szép koronaalakja, hatalmas méretei
miatt zöldövezetekben, parkokban nagy közkedveltségnek ör-
vend. Több faja ismert hazánkban. Közülük a nagylevelű hárs
a magasabb hegyvidékek, szurdokok fafaja. A kislevelű hárs
az alacsonyabb régiókat kedveli, általában tölgyesek üde ter-
mőhelyein találkozunk vele. Kifejezetten száraz viszonyokat is
elvisel a Dél-Magyarországon honos ezüst hárs, amit Európá-
ban több helyen is magyar hársnak hívnak, mivel hazánkban
több hibridje, változata is keletkezett, elterjedése itt éri el
északi határát. Az ezüst hárs fajtársainál jobban viseli a váro-
sok szennyezett levegőjét, ezért egyre több helyen találkoz-
hatunk vele a belterületeken.

A zártkoronájú, bükkös-gyertyános hársas erdők kora tavaszi,
lágyszárú odvas-keltikés virágpompája után szinte csupasztala-
júak, avarral borítottak lesznek. Ahol, bármilyen okból eredően,
kicsit több fény kerül a talajszintre, ott áthatolhatatlan szövevé-
nye jelenik meg a szedernek és a csalánféléknek. Lenyűgöző,
hogy ezer esztendőkön keresztül, többé-kevésbé a leírt táj képét
örökítik környékünk lombhullató erdei.

Összeállította: Kertész József

A teljes cikket a www.szevi.hu-n 
és a www.szentendreihirek.hu-n olvashatják. 

Mert adni jó!
Vallja ezt a Szilágyi Pékség ve-
zetője, Homó Attiláné is, melyért
ezúton is köszönetét fejezi ki a
Szent Erzsébet Karitász Szent-
endrei Szervezete. Csak re-
ménykedni tudunk, hogy a
pékség a válság ellenére to-
vábbra is kitart humanitárius te-
vékenysége mellett, amelyért
elismerés és hála a pékség dol-
gozóinak is. A városi pékség ve-
zetője nagyfokú empátiáról,
odaadó szeretetről tett tanúbi-
zonyságot, amikor kérésünkre
kenyéradományokkal járult
hozzá a karitász hidegélelem-
segélyezés bővítéséhez, így le-

hetővé vált, hogy október óta
heti rendszerességgel friss ke-
nyeret is adhatunk az egyre na-
gyobb számban érkező rá- 
szorulók csomagjai mellé.
Az élelemsegélyezés (120-150
ember érintett) a város és az
egyház karitatív tevékenységé-
nek fontos része, melyet Ko-
vács Miklósné Marika hívott
életre és működtet néhány ön-
kéntes segítővel. Célja, hogy el-
sősorban a rászoruló nagy-
családosok, gyermeküket egye-
dül nevelő, vagy az idős, egye-
dülálló emberek mindennapos
megélhetését segítse élelem-
mel, néhány jó szó kíséretében.

Tóth Marianna önkéntes segítő

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS, MINISZERVIZ
Bíró Zoltán

Szentendre, Szentlászlói út 153/A., az izbégi focipályával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-30-461-4658.
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Szentendre a Facebookon
LÁJKOLD A VÁROST!

Lájkold 
a SzentendreiFotók oldalát!
Gyönyörű fotók a városról, 

naponta.

Szentendre polgármestere is 
fenn van a Facebookon.
Lájkold: Dr. Dietz Ferenc

A Voice énekese, Schwartz Dávid 
hivatalos rajongói oldala.

Lájkold a szentendrei, 
fiatal tehetséget!

A gátépítés aktuális hírei 
a Szentendre 1000év+ oldalon

Lapunk digitális formában 
a Facebookon is olvasható!

jelöld ismerősnek: 
Szentendre és Vidéke 

Szerkesztősége

Kulturális hírek 
a MűvészetMalom Szentendre oldalán. 

Kiállítások, előadások, 
gyerekprogramok.
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KALAUZ JUTKA 
Zenés „pitypalatty”, azaz zenei uta-
zás az ötvenes évek világába a Já-
szai-díjas Egri Mártával, aki ezúttal
nemcsak prózai, hanem zenei  te-
hetségét is megmutatja. Az előadást
a zenés előadások mestere, Böhm
György állította színpadra, aki sze-
rint az előadás műfaja valahol a
színház és a koncert között fogal-
mazható meg. 
Az est folyamán olyan örökzöld dalok  hangzanak el, mint az Azt
álmodtam ma éjjel, a Zúgnak a traktorok, Egy boldog nyár Buda-
pesten, Gyere, ülj kedves mellém, Egy dunaparti csónakházban,
Munka után, estefelé, Troli-trolibusz és így tovább, az 1950-es
évek legnagyobb slágerei. És aki ezeket előadja nem más, mint
Kalauz Jutka. Ő imádja a munkáját, a kartársait, az életet, itt és
most!
Reggel van, Jutka felkel. És elkezdődik egy átlagos nap. Hős-
nőnk rengeteg új dolgot tud meg a világról ezen a napon is. Meg-
tudja, ki rejtegetett cukrot, hogyan vásároljon cipőt, mit hallgasson
aznap a rádióban, lehet-e mandarint termeszteni Magyarorszá-
gon, hogy hol van Tóth Anikó három galambja, és hogy miért és
hová tűnik el hirtelen néhány ismerőse!
Jutka nem szomorú, ő mindent megért, olyannak fogadja el az
életet, amilyen. Most ez van, ő továbbra is jókedvű, életvidám. És
nem adja fel, nem éli meg tragédiaként a világot, hanem énekel,
már csak azért is, mert ez nem komoly színdarab, hanem „csak”
egy zenés este Egri Mártával, azaz Kalauz Jutkával!
Március 17. vasárnap, 19:00, PMK színházterme

Pierre Sauvil: 

NAPFÉNY KETTŐNKNEK
Hogyan lehet elviselni valakit, akivel muszáj együtt élni, akivel
semmiben nem lehet egyetérteni, mert mindenben épp ellenkező
véleményen van, és semmi sem érdekli, ami a másik számára
fontos? Persze kéznél a magyarázat: a férfi gazdag, a lány sze-
gény. Semmi sem köti őket össze, sem a koruk, sem az ízlésük,
ám – ahogy az ilyenkor lenni szokott – mire a darab véget ér, biz-
tosan szeretni fogják egymást. De ezúttal szó sincs szerelemről…
Szervét Tibor: „Nagyszerű kis tanulságok vannak ebben a szín-
darabban. Ilyen például, hogy mire az ember igazából elfogad
egy helyzetet, az a helyzet többnyire már nincs is ott. Van a mi tör-
ténetünkben egy-egy ilyen fordulat, és ezeket nagyon szeretem.
Hogy mennyire észnél kell lenni ahhoz, hogy valójában megéljük
azt, ami történik. Hogy azt éljük meg.”
A Rózsavölgyi Szalon romantikus vígjátékának főszereplői: Szer-
vét Tibor és Sipos Vera
Március 22. péntek, 19.00, PMK színházterme 

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. 

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 (Dunakorzó
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  (Dunakorzó 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 
Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka 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 
Belépőjegy: 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

A fesztivál programfüzete megjelent, keressék a város 
kulturális intézményeiben, könyvesboltokban, belvárosi 

üzletekben és éttermekben!



Fábry Dizájn centere Szentendrén
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Nemzeti ünnep a Skanzenben
Huszárvágással készülnek a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeumban a nemzeti ünnepre és a hosszú hétvégére.
Március 15-17-ig toborzóval, tábori őrséggel és vágtá-
val várják a bátor kis huszárokat, akik a kiképzés után,

vesszőparipára pattanva felidézik az 1848-as csata jeleneteit. A
harcban megfáradt kiskatonák egy újabb ütközethez a konyhák-
ban frissen készült, ízletes pozsonyi kifliből meríthetnek erőt, vagy
elleshetik a fegyverkovácstól a kard készítésének csínját-bínját.
A nemzeti ünnep hangulata áthatja a kézműves foglalkozásokat
is, ahol Kossuth nótákat dalolva a főszerep a kokárdáé, a paszo-
mányé és a Kossuth-címerrel ellátott körtemuzsikáé lesz. A
nyalka huszárok mellett illik a lányoknak is szépnek lenni, ezért a
ruhára szánt népművészeti motívumokkal díszített textilkiegészí-
tők variációinak csak a saját fantáziájuk szabhat határt.

Humorban most sem ismert tréfát Fábry Sándor, aki kihelyezett
Dizájn centerrel várta március 2-án a Skanzen látogatóit a Tí-
pusbútor kiállítás helyszínén. 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban szokatlan kontraszt a 18-20.
század paraszti tárgyi kultúráját bemutató tájegységek mellett 
a retrohangulatú tárlat. A látogatók kissé feszengve ismertek rá a
többnyire már kidobott, vagy padlásra-pincébe száműzött kordo-
kumentumokra: a „többfunkciós” hokedlire, a jellegzetes, tömeg-
gyártott bútorokra, az elavult magnókra, tévékre, alumínium
konyhai eszközökre, nylon otthonkákra. De, mint az ismert hu-
morista-dizájner hangsúlyozta: ezek a tárgyak ma már ugyanúgy
a folklór részei, mint a szúette mángorló vagy a búboskemence.
Fábry Sándor a tőle megszokott lendületes stílusával kalauzolta
végig a kiállításon a múzeum közönségét. Asszociációs láncain
keresztül feltárult a nem oly régi, „átkos” korszak, amikor a falusi
gazda, tipikus kockaházában az urbánus módit utánozva sorra
vásárolta a kor státusz-szimbólumait. Előbb a thonetszéket, aztán
a kagylófotelt, az Orion televíziót, a kazettás magnót, a habszifont
és a zöldalmaszappant. Mindig attól függően, mit diktált az akkori
trend. A kombinált szekrény vitrinjében sok kis porcelánnipp mo-
solygott, a szekrény tetején pedig ott sorakozott a külhonból ka-
pott whiskys üveg mellett a márkás cigarettásdoboz, a szarvas-
agancs, és a Gazdálkodj okosan! társasjáték doboza. Mint ahogy
az egykori bölcsesség mondja: „a népi demokráciát nem lehet jó-
zanul elviselni”, így Fábry Sándor a szódásüvegek garmadájára
pillantva a legpompásabb fröccs receptjét is megosztotta a hall-
gatósággal. Vagyis: nincs annál lélekemelőbb, amikor a szóda és
a bor találkozik, s ez egyszerre akusztikai és esztétikai élményt
nyújt az alumínium pultra támaszkodó műélvezőnek.
A kiállítás kurátora, dr. Sári Zsolt a látogatókkal együtt derült a ta-
láló poénokon, melyekbe  Fábry Sándor komoly kulturtörténeti
adalékokat csomagolt.                                                        Sz. N.

szentendRe MűVészeI tIsztelIk HAjdAnI kollé-
gáIk, MesteReIk, BARátAIk HAgyAtékát, és kíVá-
nAtosnAk tARtják A MÚzeuMok fennMARAdását

Sokféle híradás jelent meg a „teremőrdoktorokról”, az orszá-
gos múzeumokban teremőrködő tudományos munkatár-
sakról. 
Szentendrén egy kicsit más történik: a város művészei és a
Ferenczy Múzeum szakemberei együtt, közösen állnak ki a
kiállítóhelyekért.
A dologi kiadások csökkentése érdekében a február 11-től
március 12-ig tartó időszakban a Ferenczy Múzeum kényte-
len volt bezárni a leglátogatottabb Kovács Margit Múzeum és
a MűvészetMalom kivételével a város képzőművészeti ha-
gyományait, értékeit évtizedek óta ápoló és közkinccsé tevő
gyűjteményeket. 
A Szentendrei Tavaszi Fesztivál 2013. évi megnyitására a
nemzeti ünnepen, március 15-én kerül sor, s ekkor kellene a
múzeumokat újra megnyitni. 
A szentendrei művészet a város kiemelkedő értéke, a nagy
elődöket bemutató képzőművészeti állandó kiállítások az
egyik legfontosabb turisztikai vonzerejét jelentik. 
A Ferenczy Múzeumi igazgatója a szentendrei művészet mai
képviselőihez és műértőihez fordult segítségért egy olyan
program ötletével, mely felhívja a nagyközönség, és nem
utolsósorban a fenntartók figyelmét arra a tévedésre, és az
ebből követező, egyre inkább gyakorlattá váló, legegysze-
rűbb megoldást jelentő hibára: a forráshiányt intézménybe-
zárásokkal kívánják kezelni.
Március 13. és 31. között a folyamatos nyitva tartás érdeké-
ben az igazgató, a munkatársak, a művészek, műgyűjtők és
társintézmények munkatársai együtt vállalják az őrzést, és
egyúttal különleges, személyes tárlatvezetést tartanak a lá-
togatók számára.
Az akció jelzi: a város művészei magukénak érzik a szent-
endrei Ferenczy Múzeumban és kiállítóhelyein őrzött művé-
szeti hagyatékot, és tesznek is azért, hogy azt a közönség
továbbra is megismerhesse. 

„Teremőrdoktorok”

A Dunakanyar a középkorban
– A Duna egyaránt volt életadó közeg, a kereskedelmi hajózás,
diplomáciai utazások, és nagy csaták tanúja – mondta dr. Dietz
Ferenc a Dunakanyar a középkorban című régészeti vándorkiál-
lítás megnyitóján. Hozzátette – az emberi hibák és erények a mai
napig ugyanazok, csak a kor tárgyai, a „díszletek” változtak az
évszázadok során. A vándorkiállítás a Ferenczy Múzeum Képtá-
rában április 30-ig tekinthető meg.
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Az 1970-es évek „tisztaszobájában” a kor relikviái: magasfényű 
pozdorja-szekrénysor, gépi szövött szőnyeg, műbőr karosszék.



Tudjon meg többet a világhálóról!
MI A BIztonságos InteRnetezés?

Az internet korunk bűvös lehetősége. Használata megkönnyíti
életünket, kitekintést enged a világra, közelebb hozza távol lévő
ismerőseinket, ismereteket kínál. Ha okosan használjuk, gyorsan
és könnyen birtokunkba kerülhet a keresett információ. Hosszan
lehetne sorolni még a web áldásait. Bizonyára ezt sokan tudják is,
hiszen lassan nem lesz olyan ember a közelünkben, aki ne került
volna így vagy úgy kapcsolatba vele. Tény: gazdagabbak lettünk
általa. Észre sem vesszük, és lassan internetfüggőkké válunk ma-
gunk is. Már alig van olyan kérdésünk, amire, ha tehetjük, az első
választ ne a világhálón keresnénk, miközben tudjuk, hogy sok-
szor ellenőrizetlen adatok is felkerülnek rá. 
Mi, könyvtárosok különösen fontosnak érezzük, hogy az internet
számunkra – és olvasóink számára is – valóban csak a jó oldalát
mutassa meg. Épp ezért határoztuk el, hogy felhívjuk a figyelmet
biztonságos használatára. Vajon tudjuk-e, melyek azok a váratlan
és szokatlan dolgok, amelyekre oda kell figyelnünk – nemcsak
nekünk, de a gyermekeinknek is – netezés közben? Az internet-
tel kitágult világ előtt meddig „tárhatjuk föl” magunkat? Hogy az
öröm ne váljék ürömmé.
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Nem csak fiataloknak! Ismerkedés a nettel a könyvtárban, 
az idősek napján

Regős Anna kiállítása az Erdész
Galériában
Regős Anna Ferenczy Noémi-díjas textiltervező – ahogy tőle már
megszoktuk – ezúttal is formabontó, tradíciókat törő alkotásokat
mutat be tárlatán az Erdész Galériában. Az anyag kétdimenziós
voltán túllépő, más szemléletű textiljei mindig meglepetést okoz-
nak nézőinek. Reliefszerű alkotásait az egyéni technikák kiapad-
hatatlan változatossága, a hagyományos textiltől való eltá- 
volodás, a játékosság jellemzi. 

A most kiállított textilképein a vászonra applikált hétköznapi fém-
tárgyak – szűrők, mikrochipek, integrált áramkörök, evőeszközök
– szokatlan helyük révén új kontextusba kerülnek. A nemes
anyagra került értéktelen, hideg fémtárgyak meghökkentő látvá-
nya teszi Regős Anna alkotásait rendkívül izgalmassá. Pasztell
színhatású, hajtogatott, szegecselt lenvásznain geometrikus for-
mák ismétlődnek játékos rendben. Legújabb alkotásain, a nagy
falfelületeket beborító falitextileken Regős Anna új technikát pró-
bált ki –  a győri textilgyárban szőtt varázslatos színű vásznakból
hosszú, háromcentis csíkokat vágott, majd összevarrta ezeket, s
ezután plisszírozta a többméteres anyagot, amelyet végül vastag
fehér műanyag csöveken át- és áthúzott. A végeredmény egy hi-
hetetlenül ötletes, vibráló színű, dekoratív lenvászon kompozíció,
amelyről a néző nem képes levenni a szemét.

A kiállítást a művésznő főiskolai tanára, Pauli Anna Munkácsy-
díjas textilművész nyitotta meg. A nagyszerű tárlat március 24-ig,
hétfő kivételével minden nap megtekinthető az Erdész Galériá-
ban.

Rappai Zsuzsa

Emlék-képek a MűvészetMalomban

S. Nagy János igazi szentendrei lokálpatriótaként, művészetkedvelőként a szentendrei festészet, a művészeti érték megőrzéséért har-
col, amit ezúton is szívből köszönök neki! – mondta a MűvészetMalom Emlékképek Szentendréről című kiállításának megnyitóján 
dr. Dietz Ferenc. Városunk polgármestere hozzátette: „Olyan festmények összegyűjtését és bemutatását tűzte ki célul, melyek meg-
határozzák a város múltját, és melyek utat mutatnak a következő generációnak is.” A tárlat május 20-ig látható.

Erdész László és Regős Anna Pauli Anna megnyitó-beszédét hallgatja

Várjuk 
az érdeklődőket
március 20-án, 
szerdán, 
18 órakor
a Pest Megyei 
Könyvtár 
olvasótermében: 
Szentendre, 
Pátriárka utca 7.
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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

Befejeződött a lapunkban több alkalommal is beharangozott
Keresd az aranyfakanalat című gasztronómia verseny má-
sodik fordulója, melyen tíz helyi étterem vett részt. Az akció

egyik fontos, de talán kevésbé ismert részlete, hogy az éttermeket
szakértő zsűri rangsorolja: a versenyben résztvevő vendéglőkben
próbavásárlásokat végeznek, majd értékelésüket a harmadik for-
duló után összesítik. A zsűri egyik tagja volt Török István János
szaktanár, éttermi mester, a Magyar Turizmus Zrt. külsős mi-
nősítési szakértője, húsz éven keresztül a Magyar Gaszt-
ronómia Szövetség alelnöke, a Schmitta Sámuel Magyar
Éttermi Kultúráért Egyesület elnöke. Őt kérdeztük az ad-
venti és a farsangi forduló tapasztalatairól.

Milyen szempontokat vettek figyelembe az éttermek
minősítése során?
Már az étterembe való belépés előtt is dolgozott a zsűri, hiszen pon-
toztuk az étterem külső képét, a belső dekorációt és a versenyt hir-
dető anyagok kihelyezését. De természetesen figyelmüket
elsődlegesen az ételek minőségére, mennyiségére fordítottuk, pon-
toztuk a séf fantáziáját, a tálalást és a személyzet hozzáállását a
versenyhez. A próbavásárlás végén mindig felfedtük magunkat,
szemtől szembe elmondtuk a véleményünket, nem elmarasztalóan,
hanem segítő szándékkal. Fontosnak tartjuk, hogy ahol szükséges,
tanácsainkkal segítsük őket, hiszen mindannyiunk közös érdeke,
hogy a városnak jó hírét vigyék az ideérkező vendégek, legyenek
külföldiek vagy belföldiek, hogy méltó rangja legyen a szentendrei
éttermeknek.

általánosságban mi a véleménye a versenyben részt vevő ét-
termek felkészültségéről?

A verseny jelenlegi állásában valóban csak általánosságban fogal-
maznék: azt mondhatom, hogy csak részben voltunk elégedettek.
Érdekes volt megfigyelni, hogy ahol a tulajdonos személyesen is
részt vett a kiszolgálásban, az éttermi munkában, ott egyértelműen
érződött a jelenléte a személyzet pozitívabb hozzáállásában. Ör-
vendetes, hogy majdnem mindenhol fiatal séfek vannak, akik ügye-
sek, értik a szakmájukat, többségében szépen is tálaltak. De voltak

olyan éttermek, amelyek beneveztek, de sajnos sem a reklá-
mokkal, sem a nyitva tartási idejükkel nem vették komolyan a
versenyt. Volt olyan étterem, amelynek felszereltsége, gaz-
dagsága kiváló volt, de hiányzik a hozzá megfelelő szakmai
háttér. 

önnek nagy szakmai tapasztalata van a vendéglátás terü-
letén. országos viszonylatban hogyan minősítené a helyi ét-

termeket? 
Szentendrének van egy olyan vendéglős rétege, amely szakmailag
jól felkészült, és mindent megtesz a város jó hírneve érdekében. Jó
az étel- és italválasztékuk, és korrekt áron kínálják, bárhol megáll-
nák a helyüket. Többségük pályázhatna különféle díjakra is, mint
például a nemrégiben kiírt Magyar Turizmus Minőségi Díjra. A vá-
rosban és környéken egyre több a vendéglő, élesedik a verseny,
és csak az az étterem tud talpon maradni, ahol minőséget adnak
megfelelő áron, hiszen ma Magyarországon nem olcsó dolog, ha
egy család étteremben szeretne ebédelni.
Úgy gondolom, aki ebben az aranyfakanalas versenyben részt
vesz, az mindenképpen nyertes, mert jobban megismerteti éttere-
mét, több vendéget tud vonzani. Színvonalas a verseny, és nagy
felelősség számunkra a sok jó étterem közül a legjobbakat kivá-
lasztani. 

Éttermek versenye Szentendrén

Kedves Olvasóink!

Továbbra is biztatjuk Önöket, keressék fel az aranyfakanalas
emblémával ellátott éttermeket, hiszen az akció legfontosabb
célja, hogy a helybeliek is ismerjék meg a város éttermeit.
Április 1-30. között háromfogásos tavaszi menüvel és aján-

dékitallal várnak mindenkit szeretettel, melynek ára egységesen 2890 Ft.
Természetesen Önök is szavazhatnak a legjobb menükre, véleményüket el-
küldhetik a szerkesztőségünkbe is, melyet továbbítunk a zsűri felé. 
Az éttermek menüsorát következő számunkban közöljük. A tavaszi forduló-
ban részt vevő éttermek:
• trattoria Cardinale étterem és Pizzéria (Dunakorzó 7., 309-444,
wwww.cardinale.hu, nyitva minden nap 11.00-23.00)
• Barcelona Restaurant & tapas Bar (Szerb u. 2. 950-791, www.barcelo-
nabar.hu, nyitva keddtől vasárnapig 12.00-23.00, hétfőn zárva)
• Rab Ráby éterem (Kucsera F. u. 1/A., 310-819, wwwrabraby.hu, nyitva
keddtől vasárnapig 12.00-22.00)
• Régimódi étterem (Dumtsa J. u. 2., 311-105, www.regimodi-resturant.hu,
nyitva hétfőtől péntekig 12.00-18.00, szombat-vasárnap 11.00-20.00)
• el Mariachi étterem (Pannónia u. 6/B.,303-132, www.elmariachi.hu, nyitva
ta minden nap 10.00-22.00)
• Művész étterem (Dumtsa J. u. 7., 06-26-311-484, www.ujmuvesz.hu,
nyitva szerdától vasárnapig 11.00-22.00, hétfő-kedd zárva)
• Vadászsólyom étterem (Pannónia u. 8., 06-26-787-287, www.vadaszso-
lyom.hu, nyitva keddtől vasárnapig 11.00-22.00, hétfőn zárva)
• erm’s étterem (Kossuth L. u. 22., 06-26-303-388, www.erms.hu, nyitva
naponta 11.00-22.00, csütörtökön zárva)

• Corner étterem (Dunakorzó 4., 300-027, nyitva minden nap 10.00-22.00)
• görög kancsó étterem (Dunakorzó 9., 303-178, www.gorogkancsoette-
rem.hu, nyitva tartás: minden nap 11.00- 22.00)
• Bar Centro étterem (Péter-Pál u. 2/B., 06-70-383-0383, www.bar-
centro.hu, nyitva: szerdától vasárnapig 8.00-23.00, hétfőn és kedden zárva)
• Promenade étterem (Futó u. 4., 312-626, www.promenade-szent-
endre.hu, nyitva: egyelőre hétvégén)
• kereskedőház étterem (Fő tér 2-5., 06-30-600-9709, www.kereskedo-
hazcafe.hu, nyitva minden nap 9.00-19.00)

Hamarosan kezdődik a harmadik forduló
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Az úszást, a sportot szerető emberek
körében ismerősen cseng Fehérvári
Balázs neve. Tudjuk róla, hogy a

Jövő SC Veolia úszóedzője, hogy tanítvá-
nyai számtalan európa-bajnoki címet,
világ- és olimpiai helyezést értek el szak-
mai irányítása alatt, tudjuk róla, hogy Mu-
tina Ágnes, Verrasztó Evelyn, Verrasztó
Dávid edzője, hogy évekig nála úszott Ja-
kabos Zsuzsanna. Tudjuk róla, hogy
Széchy Tamás tanítványa, a Széchy-prog-
ram szakmai továbbvivője, a magyar
úszósport egyik legígéretesebb szakem-
bere. Tudjuk, hogy a Magyar Edzők Tár-
sasága, a Mesteredzői Kollégium döntése
alapján, kiemelkedően eredményes, nem-
zetközi színvonalú oktató-nevelő tevé-
kenységének elismeréséként Mesteredző
kitüntető címet adományozott Fehérvári
Balázsnak. De azt sokan nem tudják, hogy
a mesteredző milyen módon kötődik Szen-
tendréhez. A vele készült beszélgetésben
erre is választ kapunk. 

n Hogyan került szentendrére edzőnek?
Sok éve élek családommal Pomázon. Ami-
kor megkeresett Mihály Norbert (Norbi
bácsi), az ELEVENEK SE elnöke, hogy
úszóiskoláján belül szeretné elindítani a
versenyúszást, örömmel vállaltam a szak-
mai irányító szerepét.

n Miért vállalta el a felkérést?
Először is fontos számomra, hogy pomázi
lakosként szakmailag is támogassam a
környékbeli gyerekek úszásoktatását.
Fontos azért, mert manapság egyre keve-
sebben járnak sportolni. A rendszeres
sportolás nem csak az gyermektől követel
áldozatot, hanem a szülőtől is. Tapaszta-
latból tudom, hogy a mai rohanó világban
nem egyszerű a különprogramok meg-
szervezése, de azt is tudom, hogy a sport
a mentális és fizikális egészség egyen-
súlyban tartása szempontjából is nagyon
fontos. Arról nem is beszélve, hogy sajnos
egyre több a kallódó, a cél nélküli, az árral
sodródó fiatal. Mindig azt szoktam mon-
dani, hogy nem minden úszóból lesz 
olimpiai, Európa-bajnok, de ha rend-
szeresen sportol, és mindezt jó társaság-
ban, jó szakemberekkel teszi, akkor már
megérte. Mihály Norbert és az ELEVENEK
SE edzői olyan pedagógusok, úszóedzők,
akik fontosnak tartják azt, hogy a tanítvá-
nyaik ne csak szakmailag, hanem emberi-
leg is fejlődjenek. Náluk a gyerekek jó
kezekben vannak. 

n talált tehetséget? 
A Héraklész-program egyik vezetőjeként
fontos feladatomnak tartom a tehetségek
felkutatását. Minden lehetőséget meg kell
ragadnom, hogy az úszósport utánpótlá-
sát biztosítsam. Az ELEVENEK SE első
versenyúszás válogatóján - 2012 szep-

temberében – örömmel láttam-láttunk több
olyan gyermeket, aki tehetséges, aki meg-
állja az országos élvonalban a helyét.
Ezen a válogatón 16 olyan úszót találtunk,
akikben fantáziát láttunk.  

n Milyen eredményeket értek el? 
Öt hónap munka után a versenyúszók egy
részével elindultunk a székesfehérvári és
aztán a bajai országos, korosztályos úszó-
versenyen, ahol nagyon jó eredményeket
értünk el. Összesen hat éremmel és szá-
mos helyezéssel lettünk gazdagabbak, két
úszónk pedig felkerült az országos rang-
lista első 10 legjobb úszója közé (Domján
Dávid és Katula Balázs). Hangsúlyozom,
hogy mindez öt hónap munka után. De
nem csak ezt könyvelem el eredményként.
Mihály Norbert vezetőedző és Nagy Ber-
nadett úszóedző segítségével olyan csa-
patot kovácsoltunk, akik tűzön-vízen át
küzdenek egymásért, akik a versenyeken
egymásnak szurkolnak, akiknek fontos a
hovatartozás, fontos a csapatszellem, akik
szeretnek együtt lenni, és ahol a szülők is
jól érzik magukat. Összességében ezt tar-
tom eredménynek.

nMi a siker az ön számára szentendrén? 
Sikeresek a versenyúszóink, akik hideg-
ben-melegben, iskolai dolgozat előtt és
után örömmel jönnek az edzésekre, siker
az, hogy küzdenek azért, hogy a legjobbak
legyenek, siker az, hogy az úszóiskolában
is látjuk már azokat a tehetséges gyereke-
ket, akikkel foglalkozni kell. 

n Mi a cél? 
Az ELEVENEK SE és az én közös célom
is az, hogy az úszósportot népszerűsítsük
környezetünkben, hogy megmutassuk azt,
hogy úszni jó, hogy minél több egészsé-
ges és vidám gyermekkel foglalkozzunk.
Cél az, hogy olyan tehetségeket találjunk
és neveljünk, akikre méltán lehet büszke
Szentendre városa és környéke! Ezért az
ELEVENEK SE szakembergárdája folya-
matosan várja azokat a 6 és 10 éves korú

fiúkat és lányokat, akik már rendelkeznek
úszástudással, szeretik a vizes közeget,
szeretik a kihívásokat, s akik szeretnének
versenyszerűen úszni.
A versenyúszással és az úszásoktatással
kapcsolatos információ a www.eleve-
nekse.hu oldalon található. 

A szentendrei ELEVENEK SE 
csapata Baján is otthagyta névjegyét

Február 23-án 16 csapat – köztük két kül-
földi - több száz úszója mérte össze erejét
Baján a nemzetközi-országos, korosz-
tályos, rövidpályás úszóversenyen. Az
ELEVENEK SE versenyzői négy érmet és
számos helyezést értek. 
Legeredményesebb versenyzőink: 
domján dávid (2004) hát 1. helyezett, pil-
langó 2. helyezett, gyors 4. helyezett 
katula Panni (2006) gyors 2. helyezett,
mell 3. helyezett, hát 6. helyezett

Felkészülésüket Fehérvári Balázs meste-
redző, Mihály Norbert vezetőedző és Nagy
Bernadett testnevelő-úszóedző segítették.
A versenyzőink kitartó munkája meghozta
az eredményt, sikeresen helytálltak az or-
szágos-nemzetközi versenyben! Gratulá-
lunk minden ELEVENNEK a küzdésért, a
sportszerű versenyzésért.
Köszönjük Szentendre városának és a V8
Uszoda és Szabadidőközpontnak a támo-
gatásukat!

KAJAK-KENU

Téli edzéseinek jelentős részét Pomázon -
a Hart KFT épületének edzőtermeiben
tartja Pétervári Pál irányításával a Szent-
endrei Kajak-Kenu SE.
Nemrég igen jó helyezéseket értek el a
sportág országos „Heraklész” felmérőjén,
amely a fizikai erőnlét versenye.A 14 éve-
sek korosztályában Adolf Balázs és Gallai
Márk országos negyedik helyezést értek el
egy-egy versenyszámban.

KÉZILABDA

Február 24-én az NB I/B-s Szentendrei KC
férfi csapatai lejátszották idei első hazai
mérkőzéseiket. A szentendrei junior csa-
pat magabiztos győzelmet aratott 29-23
arányban a komlói fiatalok ellen. Felnőtt
csapatunk – sajnos – nem tudott megle-
petést okozni, a listavezető vendégcsapat
az első félidő elején tetemes előnyt szer-
zett, és a hétgólos előnyt tartani tudta a
mérkőzés végéig.
Végeredmény: SZKC – Komló 22-29 (11-
18).

Gerlai

Fehérvári Balázs mesteredző megkezdte munkáját Szentendrén
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ADÁSVÉtEl

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

Goodle hőmatrac (Caregem
termék) 60 x 90 cm-es, minő-
ségi tanúsítvánnyal, nagyon jó
állapotban (szinte új) eladó 50
000 Ft-ért. Tel. 06-70-285-
7085.

Csornai piros, hódfarkú, bontott
cserép eladó, kb. 500 db. Tel.
06-30-202-9001.

ÁllÁS

Szentendrei művészeti in-
tézmény üzemelési-pénztá-
rosi-adminisztrátori
feladatok ellátására munka-
társat keres április 1-jei be-
lépéssel. Bővebb
információ: 06-30-477-6143,
www.szentendreihirek.hu.

Helyi étterembe pultosokat (al-
kalmakra is) és szakácsnőt ke-
resek. Tel. (26) 311-175,
06-20-582-8847.

Visegrádon, a Gulyás Csár-
dába szakácsot keresünk ál-
landó munkára. Tel.
06-20-960-7833.

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

Márciusban nyíló szentendrei
étterembe önállóan dolgozni
tudó szakképzett szakácsot,
idegen nyelven beszélő felszol-
gálót keresünk. Jelentkezést
fényképes önéletrajzzal a kor-
csog.zs@gmail címre várjuk.

A Herendi Porcelánmanufak-
túra Zrt. szentendrei székhelyű
Diana márkaboltjába bolti el-
adót keres. Követelmény: ke-
reskedelmi végzettség/
gyakorlat, társalgási szintű
angol nyelvtudás, számítógép
felhasználói ismeretek. Fény-
képpel ellátott önéletrajzát a
következő címre küldje: palya-
zat@herend.com. Beadási ha-
táridő: március 17.

Ingatlanértékesítőt keresünk
Pomázon és Budakalászon.
Gépkocsi és fényképezőgép
szükséges a munkához, tele-
font mi adunk. Helyismeret
szükséges, gyakorlat előny,
tréninget cégen belül biztosí-
tunk. Jelentkezés: fényképes
önéletrajzzal a metyko.zsu-
zsa@csic.hu email címen.

EGÉSzSÉG

Pedikűr-körömgomba- és bőr-
gombakezelés, tanácsadás.
Tel. 06-30-949-6456.

Egyéni- és párte-
rápia, krízishely-
zetek feloldása.
Füzes Fruzsina,
06-20-823-2025.

Masszázskezelések! Vállalok
fogyasztói cellulit, nyirok, relax,
svéd, illetve orvosi gyógymasz-
százst is. 2500 Ft/óra. Szere-
tettel várom egy rövid
felüdülésre. Tel. 06-20-288-
5868.

Derékfájásban hátfájásban
gyógyulni vágyóknak HÁZNÁL
történő kezelését vállalja
egészségügyi végzettségű,
masszázsban másfél évtizedes
tapasztalattal és természetgyó-
gyászatban is jártas gyógy-
masszőr. Szentendrén
leinformálható vagyok. Nagy
Loránd, 06-20-945-2664.

Reumatológiai magánrendelés.
Dr. Hegedűs Béla reumatoló-
gus, fizioterápiás, mozgász-
szervi rehabilitációs szakorvos,
osztályvezető főorvos március
második felében magánrende-
lését megkezdi – csak előzetes
időpont-egyeztetés alapján.
Pismány Patika, Szentendre,
Fiastyúk u. 11/C. Hétfő: 14.00-
18.00. Információ, előjegyzés:
06-70-295-3386.

EzOtÉRIA

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

KIADÓ lAKÁS

Kiadó a Füzesparkban kétszo-
bás, konvektoros, részben bú-
torozott lakás. Tel. (26)
311-886, 06-70-645-4219.

Garzonlakás kiadó Szentend-
rén, 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.

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

Füzesparkban 2 szobás,
egyedi fűtéses lakás kiadó. Tel.
06-20-452-6613.

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

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

A Gyöngyvirág utcában külön-

álló lakrész kiadó. Csak nem-
dohányzóknak. Ár: 35 000 Ft +
rezsi/hó. Tel. 06-20-443-4974.

Szentendrén kertes ház felső
szintjén 110 nm-es lakás kiadó.
Tel. Tel. 06-20-447-1702.

lAKÁS, INGAtlAN

Radnóti úton lakás eladó (76
nm + 20 nm panorámás terasz)
a Kőhegy felé eső szélső ház-
ban új térszerkezettel + újon-
nan nyitott ablakokkal, egyedi
kialakítással. Amerikai konyhás
nappali + 3 háló. IGAZI OTT-
HON! Irányár: 26,9 millió Ft.
Tel. 06-30-908-6890.

Összközműves, 90 nöl-es épí-
tési telek szép környezetben,
igényes építkezőnek eladó. Irá-
nyár: 12 millió Ft. Tel. 06-30-
605-7199.

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

57 nm-es, 2 szobás I. emeleti
lakás tulajdonostól eladó
csúsztatott zsalus társasház-
ban, Szentendrén. Tel. 06-70-
604-4882.

75 nm-es, 1+2 félszobás (nagy
konyha, spájz, gardrób) lakás a
Pannónia-lakótelepen eladó.
Tel. 06-20-566-2211.

Budakalász, Pomáz, Szent-
endre városokban 3000 nm fe-
letti, belterületi építési telket
keresek megvásárlásra, jó inf-
rastruktúrával. Tel. Metykó Zsu-
zsa, 06-20-208-9844.

OKtAtÁS

Franciaoktatást vállalok kezdő-
től a haladóig. Tel. 06-30-9999-
171.

Matematikából és fizikából kor-
repetálást, érettségi vizsgára
tesztlapokkal ellenőrzött felké-
szítést vállalok. Tel. 06-30-855-
3543.

SzOlGÁltAtÁS

Megnyitottam műhelyemet: 
gumiszerelés, centírozás,
miniszerviz. Bíró Zoltán,
Szentendre, Szentlászlói út
153/A., az izbégi focipályá-
val szemben. Időpont-
egyeztetés:
06-30-461-4658.

Elromlott? Ami elromlott ottho-
nában, én megjavítom. Víz, vil-
lany, csatorna, háztartási gép,
zár, ajró, ablak, festés, mázo-
lás, burkolás. Szentnerde és
környéke. Hétvégén is. Tel. 06-
30-944-8677.

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

Kőműves, ács, tetőfedő mun-
kák, kertépítés. Kisebb megbí-
zásokat is szívesen teljesítünk.
Tel. 06-30-311-9231.

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

Hűtőgép, fagyasztó, mosó-
gép, mikrohullámsütő javí-
tása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei
Sándor.

Szerkezeti lakatosmunkák!
Ajtó-ablak rácsok, korlátok, ke-
rítések, kapuk. Munkák rozsda-
mentes anyagból is. Felszerelt
műhely fémbedolgozást vállal.
Tel. 06-20-946-3844.

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

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 Fruzsina, 
06-20-823-2025.

ÜDÜlÉS

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

ÜzlEt

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

26 nm-es üzlethelyiség Szent -
endrén, a Füzesparkban eladó.
Tel. 06-20-918-9165.
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AUTóSZERVíZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340

26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

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

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

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!

dr. CzuPPon BaLÁzS
06-20-287-5151 • 06-30-237-4758

szentendrevet@gmail.com

A KullAnCS Szezon elKezdődöTT!

Rendelési idő:
H-K-Sze 9.00-12.00, 16.00-18.00

Cs 9.00-12.00, 18.30-20.00
P 9.00-12.00, 16.00-18.00

Szo 9.00-12.00

n Március 14-én (csütörtökön) 19.00 órától 
dr. Görög Balázs vendége Szél Bernadett 
országgyűlési képviselő, aki lakossági kérdé-
sekre válaszol, egyedi problémákra keres megol-
dásokat. Témák: panelházak szigetelése, munka-
ügyek és segélyek, megváltozott munkaképessé-
gűek, egészségügy. 
Helyszín: a püspökmajori fiókkönyvtár rendez-
vényterme

n Március 22-én (pénteken) 18.00 órától 
dr. Görög Balázs vendége Lengyel Szilvia 
országgyűlési képviselő, aki a lakossági kér-
désekre válaszol, egyedi problémákra keres meg-
oldásokat. Témák: önkormányzatok, vidék- és
településfejlesztés, turisztika, szociális kérdések.
Helyszín: a püspökmajori fiókkönyvtár rendez-
vényterme

n Március 23. (szombat) 9.00 - Szedjük együtt
rendbe Püspökmajort! Szemétszedő és városrész
szépítési akció (találkozó a Hamvas Béla utcai
Coop üzlet előtt)

n A Püspökmajorban
tartandó időközi válasz-
tás időpontja 2013.
március 24. Kérjük, jöj-
jön el, és szavazzon
dr. Görög Balázsra,
hogy a hitelesség teret
nyerhessen a képviselő-
testületben!

(x)
dr. Görög Balázs

JÓGA!       
KEDD 10:00 

CSÜTÖRTÖK 18:00
1000 Ft/alkalom

Szentendre, 
Waterfront Hotel, Duna-part

mosoly, energia, lelki béke 

tel: 20-972-7373 
http://jogaszentendre.netlap.net
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Nyár elején nyitja ki kapuit 
a Pajor-kúriában az új Ferenczy Múzeum

A Pajor-kúria belső udvara exkluzív szabadtéri rendezvényhelyszínként 
szolgálja hamarosan városunk lakóit és az idelátogató művészetkedvelőket –
mondta dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója

A belső udvar feletti terasz egy kis szoborparknak ad majd helyet
a június 18-án nyíló új szentendrei múzeumban

A kívül-belül teljesen megújuló épület a magyar kultúra valódi
gyöngyszeme lesz
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