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Zakar Ágnes

3-4. oldal

Horváth-Hegyi Olivér

16. oldal

S. Nagy János

19. oldal

Pethő Németh Erika

21. oldal

Szentendre büszkeségei

Március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából állami kitüntetéseket adtak át. Szentendre számos kiválósága
kapott elismerést. A kitüntetetteknek személyesen, illetve levélben
dr. Dietz Ferenc gratulált. Képünkön balról jobbra: Balogh László festőművész, Szvorák Katalin népdalénekes, dr. Dietz Ferenc polgármester,
Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész és Kárpáti Tamás festőművész.

7. oldal

Szentendre kiemelkedett a kisvárosok
sorából

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, Szentendre kulturális vezetője szerint a városunk kitörési lehetősége a művészet. A városvezetéssel
együtt dolgozik a Szentendre brand megteremtésén. Meggyőződése,
hogy a kismúzeumoknak tovább kell élniük, és bízik abban, hogy a
Pajor-kúria is olyan szentendrei sikertörténetté válik, mint a MűvészetMalom.

18-19. oldal

Folytatódik a Tavaszi Fesztivál

Koncertekkel, színházi programokkal folytatódik a március 15-én indult
Szentendrei Tavaszi Fesztivál eseménysorozata. Többek között április
6-án izgalmas előadás lesz a P’Art Moziban Algernon-effektus címmel,
a PMK színháztermében pedig a Hajrá Háry című szatirikus vígjátékot
láthatják.
Programajánlónkat lapunk 13. oldalán olvashatják, illetve keressék a
városban a fesztivál programfüzetét!
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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

VáRosHáza (26) 503 300
zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:
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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

Újabb szentendrei homlokzat újul meg

Régen várt munkálatok kezdődnek meg a március 14-i testületi döntés értelmében. A Fő
tér 15-16. sz. ingatlanok – amelyben a kisposta is található –, teljes tető és homlokzatfelújítására kerül sor. „Nap, mint nap látom, hogy a lakosság aktívan kiveszi a részét a
városszépítő munkából. Számos homlokzat szépült meg önerőből a történelmi belvárosban. Hálásak vagyunk nekik, hogy óvják Szentendre többszáz éves, épített örökségét, és mi is ki szeretnénk venni a részünket ebből a munkából közösségi épületeink
rendbehozatalával.”- tette hozzá a polgármester.

oRVosI ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

A bor és a gasztronómia
ünnepe Szentendrén

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

szombat-vasárnapi ügyelet
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13 nyitva utána ügyelet másnap reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj 380 Ft
márc. 30-31. Napvirág csepp Gyógyszertár
Szentendre, Attila u. 23. Tel: 319-354
áPRIlIs 1. hétfőn az Ulcisia gyógyszertár 8-13 óráig
nyitva, utána ügyeletes szombat reggel 8 óráig.
A többi gyógyszertár ZÁRVA.
ápr. 6. szombat Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
ápr. 7. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-ig nyitva,
utána ügyeletes a Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
ápr. 13-14. Vasvári Patika, Sas u.10. Tel: 312-825
ápr. 20-21. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél),
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
ápr. 27. szombat Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
ápr. 28. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-ig nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779

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

FOTó: SZéLES NóRA

VízMű (26) 310 796
elMű 06 40 383 838
tIgáz (26) 310 032
t-HoMe hibabejelentés 1412

Május 24 és 26 között Szentendre várja a bor és finom étkek szerelmeseit! Városunk
egykor ismert borvidék volt. A borkultúrát akarja föléleszteni a városvezetés azzal, hogy
hagyományteremtő szándékkal, május utolsó hétvégéjén bor és gasztronómiai fesztivált
szervez. Lesz Borszalon és Város Bora választás. A népszerű Arany Fakanál verseny
győztesének ekkor adják át a díjat.

Ezt kéri a városunk

A városvezetés szerint a tavalyi évben emelt
hulladékszállítási díj a szolgáltatás minőségének javulását eredményezte. Idén elindult
a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés, a
közszolgáltatások javításának következő lépéseként pedig bővül a VSZ Zrt. hulladékgyűjtő gépjárműveinek száma. A szokásos
komposztálási program és a hozzá tartozó
adatlapok már elérhetőek a www.szentendre.hu honlapon.

2013. március 25.

A lAp témÁjA

Továbbra is kiemelten támogatjuk a kultúrát

zakar ágnes önkormányzati képviselővel, az oktatási és kulturális Bizottság elnökével a 2013-as költségvetésről, a kultúra területén történt változásokról, a februári lakossági fórumról beszélgettünk.
n az idei költségvetésben mennyi pénz
jut kultúrára? több
vagy kevesebb az elmúlt évekhez viszonyítva?
A 2013-as költségvetésben a kultúrára jutó
összeg nagyjából a
2012-es szinten van,
sőt mondhatjuk, hogy
többet költünk kultúrára, hiszen többletfeladatokat kaptunk: az
idei évtől az önkormányzat működteti a
Pest Megyei Könyvtárat, a Ferenczy Múzeumot és tagintézményeit: a zebegényi, tápiószelei és verőcei
múzeumokat. A Kulturális Kft.-t – melyhez
a P’Art mozi, a Dunaparti Művelődési Ház
és a Szentendre és Vidéke újság tartozik –
idén 88 millió Ft-tal támogatjuk, a könyvtárat közel 10 millió Ft-tal, a Ferenczy Múzeum 40 millió Ft-os önkormányzati
támogatást kap. Ez persze lehetne több is,
de ne felejtsük el, hogy a Ferenczy Múzeum 191 millió Ft, a PMK pedig 105 millió Ft állami normatívára is számíthat.

n Miket tart a legfontosabb feladatoknak a helyi kulturális életben?
Nagy öröm számunkra és minden lakos
számára az a szembetűnő változás, hogy
két gyönyörű épülettel bővült kiállítóhelyeink száma: az elmúlt években felújított és
tavaly átadott MűvészetMalom, illetve az
idén nyáron a volt Pajor-kúriában megnyíló
Ferenczy Múzeum felújítása több száz millió forintos uniós támogatásból valósult
meg. A festők városa vagyunk, ehhez méltónak kell lennünk, ezért egyik legfontosabb feladatunk a kiállítások magas
színvonalú megrendezése. Idén lesz a
Vajda Lajos Stúdió megalakulásának 41.
évfordulója, amelynek ünneplése tavaly elmaradt.
Fontos feladat még a nemzeti- és városi
ünnepek, valamint a nagyfesztiválok megrendezése, melyekből az első negyedévben már számos program magas színvonalon lezajlott: az újévi koncerten Vedres Csaba és Gyermán Júlia koncertjében
gyönyörködhettünk, jól sikerült a kultúra
napja, s részben az én kezdeményezésemre elfogadta a képviselő-testület a
„Szentendrei hagyományőrző nap” Balassi
Bálint emléknapi programot, melynek februári megünneplése a Filibili népdalkör 20.
születésnapjának köszöntésével esett

egybe. Fontosnak
tartom más művészeti csoportok évfordulóira
való
műsoros megemlékezést: idén ünnepli
a Diótörő Balettiskola
20., a népszerű és sikert sikerre halmozó
Szentendre
Néptáncegyüttes pedig a
30. születésnapját.
Utóbbi fergeteges
köszöntője még tavaly az adventi bemutatójukon zajlott a
PMK-ban, telt házas
közönség ünnepelte
az aranyminősítésű,
a Felszállott a páva népzenei műsorban kiválóan szereplő néptánccsoportunkat.
A mostoha időjárás ellenére is jól sikerültek a március 15-i megemlékezések, bár
volt olyan kültéri program, például a Vasvári-szobor koszorúzása, amelyet későbbre halasztottunk, de a PMK-ban
megtartott ünnepség Szakály Sándor szónoknak és a Templomdombi Általános Iskola diákjainak és tanárainak köszönhetően felemelő esemény volt.
Az ünnep estéjén kezdődött a Szentendrei Tavaszi Fesztivál Hauser Adrienn zongoraművész fellépésével, aki városunk
polgáraként nagy örömünkre elfogadta a
felkérésünket, és viharos taps mellett tartott bemutató koncertet a Városháza dísztermében.
Készülünk a Szentendrei Nyár és Teátrum
rendezvénysorozatra. Bizottságunk a napokban fogadta el az NKA-pályázatra benyújtandó színházi programot, amely
reméljük, hogy az előző évekhez hasonlóan jól fog szerepelni, és a színházi előadások a korábbi évekhez hasonló sikeres
fogadtatásban részesülnek majd nyáron
a Szentendrei Teátrumban. Bizottságunk
kifejezett kérésére, az igazgató úr egyetértésével a hagyományosan nagy sikerű
folkestek helyszíne idén is a MűvészetMalom lesz. Egy-egy előadást többször is
megtekinthet majd a közönség, és természetesen lesznek gyermekelőadások,
koncertek – a fellépők között ott lesznek
kedvenceink, mint pl. Malek Andrea, a
Söndörgő együttes és sokan mások.
Nagy előrelépésnek tartom a kommunikáció területén, hogy a Szentendre és Vidéke újságot múlt év novembere óta
ingyen kapják meg a lakosok.

Folytatás a 4. oldalon g

A polgármester
programja
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március 25. hétfő
9.00 TÖOSZ polgármesteri képzés Abasáron
március 26. kedd
09.00 TÖOSZ polgármesteri képzés Abasáron
19.00 Csevej – beszélgetés Szvorák Katalinnal a PMK-ban

március 27. szerda
10.30 Magyar Kikötő Zrt. hajójáratának ünnepélyes elindítása
14.00 MAG Zrt. vezérigazgatójával egyeztetés tervezett szentendrei beruházásról
16.30 Szentendrei Városfejlesztő Egyesület
ülése
március 28. csütörtök
13.00 Polgármesteri fogadónap
17.00 Ünnepélyes testületi ülés

március 29. péntek
10.00 Püspökmajori Könyvtár továbbműködtetéséről egyeztetés
12.30 Egyeztetés a Pest megyei rendőrfőkapitánnyal

április 3. szerda
09.00 Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentendrei Klub vezetőjével
megbeszélés
15.00 Barcsay Jenő halálának 25. évfordulóján koszorúzás a Barcsay múzeumban
17.30 Jávor Piroska kiállításának megnyitója
a Polgármesteri Galérián
április 4. csütörtök
10,00 Defibrillátor készülék átadása a HéV
végállomáson
április 5. péntek
17.00 Zmetak kiállításmegnyitó a Ferenczy
Múzeumban
április 9. kedd
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
15.00 Pest Megyei építész Kamara konferenciájának megnyitója a Városháza
dísztermében
április 10. szerda
11.00 Díszdiplomás pedagógusok köszöntése
április 11. csütörtök
15.00 Testületi ülés

Együttműködő partnerünk a:
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g Folytatás a 3. oldalról

Nagyon fontos számunkra, hogy a főbb
események, programok az újságon, a
Szentendre Tévén, a rádión keresztül mindenkihez eljussanak.
Összefoglalva: szeretnénk a szentendreiek által megszokott és kedvelt programokat továbbra is biztosítani a korábbi évekre
jellemző színvonalon, még akkor is, ha a
kultúra területén jelenleg kevesebb munkatárssal oldjuk meg a feladatokat. Ezúton
szeretném a város nevében megköszönni
kiemelkedő munkájukat.

n Jelenleg melyek a legfontosabb
témák a kulturális Bizottságban, amelynek ön az elnöke?
A kultúra területén a legfontosabb változás, hogy a Ferenczy Múzeum és a Kulturális Kft. vezetését 2012 decemberétől dr.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton igazgató látja
el, így egy kézben futnak össze a szentendrei kulturális élet feladatai.
Minden bizottsági ülés előtt bejárást tartunk valamelyik városi oktatási-kulturális
intézményben, és igyekszünk a felmerülő
nehézségek megoldásában közbenjárni.
Meg kell jegyeznem, hogy mindenhol nagyon magas színvonalú munkát látunk. A
város oktatási és kulturális intézményeire
minden szentendrei polgár büszke lehet,
bár az a tapasztalatom, hogy ami jó, azt
természetesnek vesszük.
A bizottság meghallgatta a 2012-es beszámolókat a szép bevétellel rendelkező, színvonalas programot nyújtó Szentendrei
Nyárról, a decemberi adventi rendezvényHelyi műalkotások készülnek a
Dunakorzó fáiból
A Képviselő-testület határozata szerint a
Dunakorzón októberben gallyazott 5 db,
menthetetlenül beteg fa, kivágásukat követően, helyi művészekhez kerül. „Ezek a
fák sokáig voltak a Duna-part és a sétány
ékkövei, így megérdemlik, hogy tovább
csodálhassák őket, immár műalkotás formájában.” – mondta dr. Dietz Ferenc polgármester. A korzóra a kivágott fák
helyére 80 új facsemete kerül, amelyek
majd árnyékot adnak a felújított és kiszélesített gyöngykavicsos sétánynak.

Új kukásautót kap a VSZ Zrt.
A városvezetés szerint az elmúlt évi hulladékszállítási díjemelés látható eredménye, hogy szolgáltatás minősége javult:
idén elindult a háztól történő szelektív
hulladékgyűjtés. A közszolgáltatások
színvonalának emelésében a következő
lépésként bővül a VSZ Zrt. hulladékgyűjtő gépjárműveinek száma. A szokásos komposztálási program és a hozzá
tartozó adatlapok már elérhetőek a
www.szentendre.hu honlapon.
A fiataloké lehet a volt „Egészségház.”

VÁROS

ről, a tévé és rádió működéséről, melyekhez
több észrevételt is fűztünk. Napirenden van
a Ferenczy Múzeum és tagintézményeinek
jövőbeni működési rendje. Mostanában kerülnek elénk az intézmények üzleti tervei,
amelyekből a programok megvalósulásának fedezetét tudjuk áttekinteni.

n a február 20-i lakossági fórumnak mi
volt a fő témája? Mi érdekelte leginkább
a lakosokat?
Választókörzetem a Kálvária úttól a Vasvári útig terjedő terület, harmadik éve ha-

testületi hírek

Összhangban a városi Ifjúsági Koncepcióval, többször egyeztetett a helyi ifjúsági
szervezetek képviselőivel a város. A tárgyalások során kiderült, hogy a fiatalok
részéről van igény az egykori egészségház működtetésére, elsősorban ifjúsági
és művészeti céllal. A felújítás költségeit
a fiatalok azonban nem tudják állni a
részben életveszélyes épületen. A testület ezért az építmény építési koncesszió
útján történő hasznosítása mellett döntött. Ennek során az ifjúsági és művészeti
tevékenység támogatását célzó hasznosítást preferálják.

„ébresztő alvó város”
A képviselő testület több, úgynevezett.
„alvó ingatlan” hasznosításáról döntött. A
határozat szerint:
• a Bükköspatak 36-38. sz. ingatlant (volt
Egészségház) ifjúsági és művészeti
célra,
• a Kőzúzó u. 6. sz. ingatlant oktatási és
sport célra,
• a Futó u. 2. sz. ingatlant értékesítési
célra,
• a 0181/6 hrsz. ingatlant közösségi ház
és óvoda létesítésének céljára,
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gyományosan februárban hívom össze a
Füzesparkban, a Vasvári-lakótelepen és
környékén élőket, hogy megvitassuk a
problémákat. Hagyomány, hogy ez a lakossági fórum „A Városháza házhoz jön”
című programsorozat keretében valósul
meg, így az érdeklődők megismerhetik a
város életének legfontosabb eseményeit
dr. Dietz Ferenc polgármester prezentációjának segítségével, amely most is nagyon tartalmas volt. Örömmel tudtam
beszámolni a nagyszámú érdeklődőnek
arról, hogy a legutóbbi fórumon felvetett
kérések közül többet is sikerült megoldanunk: a Sas utcai patika előtti közlekedési
nehézségek megszüntetésére az útfelfestést, a Füzespark egyirányúsítását, a
buszközlekedés visszaállítását a Vasvári
utcában. Ígéretünk van az OTP-től egy
pénzkiadó automata felállítására is ezen a
területen. A felmerült kérdések többsége
egyébként a közlekedéssel, a buszjáratok
összehangolásával, a kátyúzással, a közterületek rendjével, a játszóterek rendeltetésszerű használatával foglalkozott.
Köszönöm Marton Imrének, a Parola étterem vezetőjének, hogy biztosította számunkra a helyszínt, valamint Kovács
László rendőrkapitánynak, Antalicz Ferenc
körzeti megbízottnak, Pálinkás Attilának és
Mandula Gergelynek, a VSZ Zrt. divízióvezetőinek, Kállai Zsuzsának, a közterület-felügyelet vezetőjének és Unfer Zsuzsa
referensnek, hogy részt vettek a lakossági
fórumon, és hozzászólásaikkal, szakmai
válaszaikkal segítettek a lakosok tájékoztatásában.
• a 8634/85 hrsz. ingatlan értékesítési
célra,
• a Dunakorzó 18. sz. ingatlant irodaház
létesítésének céljára,
kívánja hasznosítani

Olcsóbb rezsi, szebb, korszerűbb
külváros
Szentendre Város Önkormányzata 700
ezer Ft-ot különít el a költségvetés általános tartalékának terhére, hogy támogassa a Dunyha-terv megvalósulását.
Ebből ötletpályázat útján elkészíttet 6 társasházra vonatkozó színtervet. A cél,
hogy a külvárosi társasházak modern,
korszerű burkolásával és hőszigetelésével csökkenjenek a lakosság általános
rezsiköltségei. Ugyanígy kiemelt cél,
hogy a belváros rehabilitációja után a
külső területek is megszépüljenek.
A színterv készítésében érintett társasházak: Károly utca 2-14., 16-22., 24-34.
szám alatti, Fehérvíz utca 2-8., 10-18.,
20-30. szám alatti épületek.
www.szentendreihirek.hu

2013. március 25.
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MAGYARORSZÁG ELSŐ MOBIL ÁRVÍZVÉDELMI FALÁNAK
PRÓBAFELÁLLÍTÁSA

FOTó: MISER ISTVÁN

Magyarországon elsőként Szentendrén épül mobil árvízvédelmi fal. Március 8-án mutatták be az Európa számos országában
már bizonyított szerkezetet, amelyet kizárólag árvízi készültség esetén szerelnek össze. A történelmi óváros megbízható árvízvédelme mellett teljesült Szentendre régi vágya: a belvárosi partszakasz újra teljesen biztonságos, ugyanakkor a Dunára
nyitott, élhető közösségi térré válik, amely újabb lendületet adhat városunk turizmusának.

FOTóK: www.SZENTENDREIFOTOK.HU

A belvárosi gátszakasz több mint két és fél kilométeren újul meg, ennek egy részén,
333 méteren – hazánkban eddig egyedülálló – mobil árvízvédelmi fal létesül. A beruházás őszi befejezéséig kialakítják a szivárgó rendszert, és a korábbihoz képest szélesebb sétányt. Új fasort telepítenek a korzóra, és a Duna-parti szervizút is
elkészül, mely kerékpározásra is alkalmas lesz.

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

A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg
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Március 15-ét ünnepeltük...
ÜNNEp

XXVII. évfolyam, 6. szám

Ünnepi beszédet mondott
dr. Szakály Sándor történész

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója tiszteletére rendeztek városi ünnepséget Szentendrén.
A mostoha időjárás ellenére szép számú
közönség emlékezett meg a forradalmi
időkről. Az ünnepi események első állomásaként megkoszorúzták Petzelt József
mérnök, honvéd síremlékét, majd a Pest
Megyei Könyvtár dísztermében rendeztek
ünnepi megemlékezést „Ma büszke a szívem, hogy magyar vagyok” címmel. Közreműködtek: a Templomdombi Általános
Iskola tanulói, valamint a MH Altiszti Akadémia zenekara.
Az alábbiakban dr. Dietz Ferenc polgármester ünnepi köszöntő sorait olvashatják.

Tisztelt Emlékezők,
kedves Várostársaim!

Szeretettel köszöntök mindenkit, az 1848as forradalom és szabadságharc 165. évfordulójának ünnepi megemlékezésén.
Sokan kérdezik, hogy merre tart ma a
világ. Olyan gyorsan, szinte percről percre
változnak a dolgok, hogy az ember csak
kapkodja a fejét, nincs megállás, nincs pihenés. Ebben a rohanó, felgyorsult világ-

Ünnepi köszöntő:
dr. Dietz Ferenc polgármester

ban várjuk azt a pillanatot, amikor a mindennapok gondjait magunk mögött hagyva
egy percre meg tudunk állni ünnepeinken,
és a barátainkkal, ismerőseinkkel fel tudjuk idézni a múlt egy-egy olyan pillanatát,
amelyre érdemes emlékeznünk, amely
erőt ad a mindennapi küzdelmeinkhez.
Március 15-e ilyen ünnepünk, amikor az
egész ország piros-fehér-zöldbe öltözik,
mindannyian kitűzzük a kokárdát, és igaz
magyarsággal nézünk fel a nemzeti zászlónkra.
Emlékezni… Furcsa az a szó! Hiszen mi
nem éltünk akkor, mi személyesen nem
emlékezhetünk arra, sőt még apáink,
nagyapáink sem, hogy mi történt 1848ban, csupán a tankönyvekből és az előadásokból tudhatunk róla. Legfeljebb a
’80-as évek március 15-i rendőri oszlatásait tudjuk személyesen felidézni. Akkor
mégis mi az az erő, ami ezen a napon egybegyűjt bennünket? A választ Kölcsey Ferenc soraiban leljük meg. „A haza, minden
előtt!” A hazaszeretet az, amely összehozz
bennünket, magyarokat, amely emlékezésre sarkall. Gondoljunk csak bele; hogy
dobogott a torkunkban a szívünk, mikor
Gyurta Dani az utolsó métereket úszta az
olimpiai döntőben, milyen büszkeséggel

A Vasvári szobor koszorúzására a mostoha időjárás miatt később került
sor. A lakók nevében Dankovits Gábor és Stolz Péter, az Önkormányzat
nevében Zakar Ágnes képviselő koszorúzott. Közreműködtek az izbégi
iskolások.

FOTóK: www.SZENTENDREIFOTOK.HU

Koszorút
helyeztek el
Petőfi
Sándor
szobránál,
a Templomdombon

töltött el, amikor azt olvastuk, hogy egy
magyar, ráadásul szentendrei, Somogyi
Péter kapta az agykutatás „Nobel Díjának”
számító kitüntetést! Mindannyian megkönnyeztük, amikor Kolonics György halála után Pekingben a Kozmann-Kiss
páros a 3. helyre rúgta be a magyar hajót.
Felemelő dolog volt pár nappal ezelőtt az
5 éves Szabó Istvánnal, a legvagányabb,
legfiatalabb állampolgársági esküt tevővel
közösen a magyar himnuszt énekelni, és
városi óvodáinkban a kisgyermekek lázas
készülődését látni a ’48-as huszárcsákók
és párták készítésénél, hallgatni velük
együtt a ’48-as nótákat és az arcukon
megvillanó boldog mosolyban látni a magyar jövőt.
Ameddig a magyarok sikereinek, a forradalom történetének hallatán öröm és büszkeség tölt el bennünket, amíg tudunk
nyitott szívvel együtt emlékezni, addig nem
kell félnünk! Tarthat a világ bármerre, lehet
gazdasági, pénzügyi, morális válság, biztos vagyok benne, hogy ahogyan mi, úgy
gyermekeink és unokáink is kitűzik majd a
kokárdát, eléneklik együtt a magyar Himnuszt, elszavalják a Nemzeti dalt, és egy
emberként gondolnak arra: „A haza, minden előtt!”.

A Templomdombi Iskola tanulói adtak műsort a Pest Megyei Könyvtár
dísztermében

2013. március 25.

ÜNNEp

Szentendre büszkeségei
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Kossuth-díj

Magyarország köztársasági elnökétől – a
miniszterelnök előterjesztésére – Kossuthdíjat kapott csíkszentmihályi Róbert
Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész,
kiváló művész műfajgazdag, a magyar
zenekultúra élő folyamatosságához harmonikusan illeszkedő egyéni hangú műveiért, a magyar hagyományokból származó zenei elemeket a legújabb komponálási technikákkal, hangkutatási eredményekkel és a hangszerek új játéktechnikai
lehetőségeivel ötvöző munkássága elismeréseként.

Kossuth-díj

Képek forrása: marcius15.kormany.hu

Március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország
megszületésének napja alkalmából kitüntetéseket adtak át. szentendre számos kiválósága kapott elismerést.

szvorák katalin Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész, a szentendrei
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanára, a
magyar irodalmat gazdagító, értékteremtő
költői, írói, esszéírói és új területeket meghódító műfordítói munkásságáért, irodalmi
közéleti tevékenységéért, példaértékű
életpályája elismeréseként sajátos hangzásvilágú, az autentikus népzenét világzenével, illetve könnyű műfajokkal ötvöző, s
ezáltal új műfajt teremtő, a magyar könnyűzene nemzedékei között hidat építő,
határainkon túl is rendkívül népszerű, negyedszázados művészi pályafutásuk elismeréseként.

Magyar Érdemrend Középkereszt
polgári tagozata

A magyar és a világirodalom remekművei,
a nemzeti önazonosságot szolgáló hiánypótló művek közkinccsé tételéért, több
mint fél évszázados, a könyvkiadásban
végzett értékmegőrző és értékalkotó tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként kapott kitüntetést Bedő györgy
könyvkiadó, a Kairosz Kiadó alapító tulajdonosa, aki jelenleg Budapesten él, de korábban évtizedekig városunk lakója volt.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt
(polgári tagozat)

Magyar Érdemrend Lovagkereszt
(polgári tagozat)

Magyar Köztársaság Érdemkereszt
Bronz fokozata (polgári tagozat)

Kiváló Művész díj

kitüntetést kapott kudlik Júlia ny. televíziós
szerkesztő Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől a köztársasági elnök
megbízásából.

Ifj. szabó lászló úszó szakedző Balog Zoltántól, a NEFMI miniszterétől és Simicskó
Istvántól, a minisztérium sportért felelős államtitkárától vette át a kitüntentést.
Szabó Lászlóról bővebben lapunk 25. oldalán

Érdemes Művész díj

erkel lászló kentaur Jászai Mari-díjas díszlet- és jelmeztervező a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén huzamosabb ideig kiemelkedő művészeti értékek
létrehozásáért vehette át a kitüntetést Balog
Zoltán minisztertől.

kitüntetést kapott Balogh lászló Munkácsy
Mihály-díjas festőművész Balog Zoltántól, az
emberi erőforrások miniszterétől a köztársasági elnök megbízásából.

kárpáti tamás Munkácsy Mihály-díjas festőés grafikusművész, érdemes Művész a kultúra területén végzett kiemelkedő művészi tevékenység elismerésére Balog Zoltán
minisztertől vehette át a díjat.

Miniszteri Elismerő Oklevél

dr. Homor zsuzsanna, a Budapest Főváros
Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve vezetője, fővárosi és megyei
tisztifőorvos szakmai munkája elismeréseként
vehette át az oklevelet dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi minisztertől.

VÁROS
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Komposztáljunk együtt!

Szentendre Város Önkormányzata az idén
ötödik alkalommal rendezi meg a Helyi komposztálási programot. Az akció keretein belül
a város állandó lakosai, valamint a helyi intézmények 2-2 darab ládát igényelhetnek és
vehetnek át ingyenesen az önkormányzattól.
A programban való részvételhez a
www.szentendre.hu oldalon elérhető jelentkezési lap kitöltése és az Ügyfélszolgálati
Irodára (Dunakorzó 18.) történő leadása
vagy visszaküldése szükséges május 30-ig.
A programban százan vehetnek részt, akiket
a jelentkezés sorrendjében választanak ki.
érdeklődni Kudett Krisztina zöldreferensnél lehet az 503-353-as telefonszámon.

Takarít a város!

Ügyfélfogadás

PolgáRMesteRI HIVatal
Szentendre, Városház tér 3.

hétfő
13.00-17.00
szerda
08.00-12.00
13.00-16.00
péntek
08.00-12.00

központ
503-300
Polgármesteri titkárság 503-339
Jegyzői titkárság
503-365
Adócsoport
503-302, 333, 359
építés, városüzemeltetés 503-309
Főépítész
503-313
Gondnokság
503-329
Informatika
503-330
Jogtanácsosok
503-341
Közigazgatás
503-315, 317
Művelődés
503-337, 344, 336
Népjólét (közgyógy)
503-319
Pénzügy
503-356, 376
Vagyongazdálkodás
503-350
ÁNTSZ
épületkezelés
Gyámügy

csak szerdán
08.00-12.00
13.00-16.00
hétfő
13.00-17.00
kedd, csütörtök
08.00-12.00
13.00-16.00

310-159
503-360
503-328, 342

falugazdász
Területi Államháztartási Hivatal
(GYES, GYED, anyasági)
okmányiroda
Anyakönyv, hagyaték
503-384
Népesség, lakcímkártya 503-381
Útlevél
503-300/484
Személyi igazolvány
503-374
Vállakozás
503-383
Gépjármű
503-382
Vezetői engedély
503-380

Szentendre Város Önkormányzata a Föld napja alkalmából több napos várostakarító
akciót szervez, melyre várja a városlakók, a civilszervezetek és a helyi cégek,
vállalkozások csatlakozását!
akció 2013. április 21–23. között
- az önkormányzat szervezésében,
- tavaszi nagytakarítás,
- az intézmények, civil szervezetek, baráti csoportok,
- közös munka, ápolt, gondozott közterület
- széleskörű összefogás.
CSATLAKOZZON ÖN IS! ugyfelszolgalat@szentendre.hu, 06 26 300-407
Részletek a következő számban!

A járási hivataloknál lehet benyújtani
az állampolgársági kérelmeket

Március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál lehet
benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Természetesen továbbra
is el lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál, és továbbra is bármely polgármester előtt
vagy bármely külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt.

Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a törvényt, amely az anyakönyvi,
az állampolgársági és a személyi és lakcím-nyilvántartási eljárások esetében csökkentette a bürokráciát, az adminisztratív terheket. Mindez része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében tavaly elindított Egyszerűsítési Programnak,
amelynek célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintő hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitöltendő nyomtatvány, a sorban állás - azaz minél egyszerűbb
ügyintézési folyamat segítse az embereket.

Eladó ingatlanok

szentendre Város önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az
alábbi (tulajdonában lévő) garázsok értékesítésére.
Cím (Szentendre)

Dózsa György út 65.
Dózsa György út 65.
Károly utca 2-14 4 alagsor 6/G
Károly utca 2-14 6 alagsor 9/G
Károly utca 2-14 14alagsor 22/G
Széchenyi István tér 19- 21.
alagsor 1 (volt videotéka)
Fehérvíz utca 20-30.
2 3.em/2 (tároló)

Alapterület Induló (licit) ár
16 m
25 m2
36 m2
36 m2
18 m2

1.270.000 Ft
1.920.000 Ft
3.800.000 Ft
3.460.000 Ft
1.728.000 Ft

17,68 m2

1.360.000 Ft

2

41 m2

4.130.000 Ft

Pályázati biztosíték
100.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft

100.000 Ft

100.000 Ft

Fehérvíz utca 20-30. 2 2.em. 1.*
Fehérvíz utca 20-30. 2 2.em. 2.*
Fehérvíz utca 20-30. 4 4.em. 2.*
Fehérvíz utca 20-30. 4 4.em. 2.*
Fehérvíz utca 20-30.
8634/9/A/102 hrsz.

35,84 m2
35,84 m2
35,84 m2
35,84 m2

35,84 m2

3.440.000 Ft
3.440.000 Ft
3.440.000 Ft
3.440.000 Ft

3.440.000,- Ft

100.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft

100.000 Ft

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába április 9., 9 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell
benyújtani. Tájékoztatás: 26/503-377

2013. március 25.
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Szentendrei földhasználók,
tulajdonosok figyelem!

„Aki termőföldet használ (akár tulajdonos/haszonélvező, akár szerződéses földhasználó) az
köteles a földhasználati nyilvántartásba vételét megtenni.” (Szentendrei Járási Hivatal Járási
Földhivatala)

utánajártunk, kinek, meddig és milyen formában kell megtennie a bejelentést.
dr. dietz ferenc polgármester úr személyesen egyeztetett dr. Varga lászló, szentendrei Járási hivatalvezetővel, valamint Bondor Péter, Járási földhivatal vezetővel.
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Közmeghallgatások
SZENTENDRE VÁROS SZERB
NEMZETISéGI ÖNKORMÁNYZAT
KéPVISELŐ-TESTÜLETE
április 7-én (vasárnap)
18 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a Cornel étteremben (Dunakorzó 4.),
melyre tisztelettel meghívom.
Vukovits Koszta
elnök

SZENTENDRE VÁROS ROMÁN
NEMZETISéGI ÖNKORMÁNYZAT
KéPVISELŐ-TESTÜLETE
április 15-én (hétfőn)
14 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a Városháza dísztermében,
melyre tisztelettel meghívom.
Vaskóné Pántya Júlia
elnök

kéRdések és Válaszok:

MEDDIG LEHET DÍJMENTESEN BEJELENTéST TENNI?
2013. április 30.

MIVEL JÁR A BEJELENTéS ELMULASZTÁSA?
Az ingatlan aranykoronában kifejezett értéke alapján, aranykoronánként 1000 Ft, minimum
10 000 Ft büntetést köteles kiszabni a földhivatal a tulajdonosra vagy a használóra.

KIT NEM TERHEL BEJELENTéSI KÖTELEZETTSéG?
Aki a következő tulajdonokkal rendelkezik: erdő, művelés alól kivett területek („kivett” művelési ág, nincs aranykorona értéke), valamint a zártkerti ingatlanok tulajdonosait, amenynyiben az ingatlant saját maguk használják.

HOL éS HOGYAN KELL BEJELENTéST TENNI?
A bejelentést a földhivatalnál kell megtenni. Kétféle adatlap áll rendelkezésre. A bejelentést
a „Földhasználati bejelentési adatlapon” kell megtenni. Az „Adatközlési azonosító adatlapot”
csak a korábban már regisztrált földhasználóknak kell kitölteni. Az adatlapok letölthetőek:
www.foldhivatal.hu honlapról. Az bejelentő lapot és mellékleteit postai úton is meg lehet küldeni a földhivatal részére.

A BEJELENTéS KÖTELEZŐ MELLéKLETEI:
• Kizárólagos tulajdonos esetén: a fenti adatlap, személyi igazolvány és lakcímkártya másolat
• Osztatlan közös tulajdon esetén minden egyes tulajdonosnak külön-külön be kell jelentkeznie. Ha használati megállapodása van, akkor a használatra jogosult köteles a bejelentésre: megosztási vázrajz földmérő által elkészítve, haszonbérleti szerződés esetén
szükséges a szerződés egy eredeti példánya, valamint, jegyzői igazolás az előajánlat kifüggesztésének megtörténtéről; haszonkölcsön esetén kifüggesztési kötelezettség nincs.

kéRJük, fokozottan ügyelJenek a BeJelentés MegtételéRe, HIszen a
Hatályos JogszaBályok alaPJán a kötelezettség elMulasztása esetén a földHIVatal köteles BíRságot kIszaBnI!
Reméljük, az összefoglalóval segítséget tudtunk nyújtani a bejelentéshez!

SZENTENDRE VÁROS
HORVÁT NEMZETISéGI
ÖNKORMÁNYZAT
KéPVISELŐ-TESTÜLE
április 17-én (szerdán)
8 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a Városháza kis házasságkötő
termében,
melyre tisztelettel meghívom.
Valentin János
elnök

SZENTENDRE VÁROS GÖRÖG
NEMZETISéGI ÖNKORMÁNYZAT
KéPVISELŐ-TESTÜLETE
április 17-én (szerdán)
18 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a Városháza kis házasságkötő
termében,
melyre tisztelettel meghívom.
Siragakisz Alexisz
elnök

SZENTENDRE VÁROS CIGÁNY
NEMZETISéGI ÖNKORMÁNYZAT
KéPVISELŐ-TESTÜLETE
április 18-án (csütörtökön)
16 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a Városháza kis
házasságkötő termében,
melyre tisztelettel meghívom.
Német Vince
elnök
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Kéklámpás hírek

Újra úton
a kerékpárosok

Tavasszal egyre többen
választják a kerékpárt közlekedési eszközként az
autó helyett. A megfelelő
biztonsági felszerelések,
mint a térd- és könyökvédő, valamint a sisak
használata javasolt, mivel
ezek használata életet
menthet. A kerékpároknál
ellenőrizni kell a kormány,
a fék, a gumiabroncs és a
világító berendezés működését. Figyeljünk arra,
hogy a kerékpárt sötétedés
után ki kell világítani, és vegyünk fel fényvisszaverő mellényt is, hogy az autósok
időben észrevegyenek. Aki kisgyermekkel kerékpározik, használjon gyerekülést,
ügyeljen arra, hogy mindig tökéletesen rögzítse a kerékpárhoz, és a gyermek is viseljen bukósisakot és biztonsági övet.

Gépkocsikat törnek fel

Az elmúlt időszakban ismételten megszaporodott városunkban a gépkocsifeltörések száma. Az iskolák és óvodák
környékére szakosodnak az elkövetők, kihasználva azt, hogy a rohanó szülő csak
pár percre megy be a gyermekért az intézménybe, gondolva, hogy addig nem
visz magával semmit. A rendőrség kéri a
lakosságot, hogy semmilyen értéket ne
hagyjanak az autóban jól látható helyen.
Az sem megoldás, ha a táskákat egy kabáttal, vagy takaróval fedik be, inkább tegyék azokat a csomagtartóba, de a
legjobb megoldás, ha magukkal viszik.

A besurranásos lopások
kivédhetők

A besurranásokat gyakrabban követik el a
tavaszi, nyári időszakban, amikor a jó idő
miatt az emberek napközben és éjszára is
nyitva hagyják az ablakokat, a teraszajtókat, vagy akár a bejárati ajtót. A nyitva hagyott nyílászárók megkönnyítik az
elkövetők dolgát, ezért főleg a földszinti lakásban lakók figyeljenek arra, hogy ne
hagyják nyitva az erkélyajtót, főleg, ha
nem tartózkodnak a lakásban.
Fontos, hogy a kulcsokat soha ne akaszszuk a bejárati ajtó közelébe, mivel a besurranók –az ajtókon lévő kis ablakokon

vagy a levélbedobó nyíláson benyúlva –
elérhetik a zárban lévő, vagy a közelben
elhelyezett kulcsokat. A zárban semmiképpen ne hagyják benne belülről a kulcsot, mert a kulcs egy speciális eszközzel
kívülről is elforgatható!
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Szentendrén kiképzett altisztek
vizsgáztak Csobánkán

Március 13-án a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Csobánka bázis és harcászati gyakorlóterén került sor a 2012
decemberében Szentendrére bevonult altiszti alaptanfolyam állományának záróvizsgájára. Az altiszti alaptanfolyamra
olyan legénységi állományú katonákat –
főleg szakaszvezetőket – iskoláznak be,
akiket az elöljáró méltónak talál arra, hogy
a jövőben altiszti beosztást lássanak el. A
vizsga során járőrtevékenység közben kialakuló harcászati feladatokat kellett tanulmányozni és végrehajtani rajkötelékben, hatfős csoportokban.

Polgárőr-együttműködés

Március elején a képviselő-testület jóváhagyta a helyi polgárőrséggel kötendő
együttműködési szerződést, így a polgárőrök – ahogyan korábban is – együttműködnek a rendőrséggel és az önkormányzati
intézményekkel. A testület azt a kiegészítést kérte, hogy a szentendrei polgárőrök
kössenek együttműködési szerződést a
szigetmonostori társegyesülettel. E lépés
megtétele folyamatban van.
B. T.

A biztonságos városról

Esőcsatorna-lopás elkövetői
kerültek rendőrkézre

Nagyobb számban jelentkeztek területünkön esőcsatorna lopások az elmúlt hónapokban. Nyomozóink nagyszerű munkát
végeztek, rövid időn belül sikerült az elkövetőket elfogniuk. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy amennyiben nagyobb
szállítmányt látnak, esetleg gyanús személyeket észlelnek környezetükben, értesítsék a Szentendrei Rendőrkapitányság
ügyeletét a 107-es számon.

A város együttműködési megállapodás
megkötéséről döntött a Polgárőrség
Szentendre Egyesülettel és a Szigetmonostori Polgárőrség Bűnmegelőzési
és Önvédelmi Egyesülettel. A képviselő
testület szerint a nyár közeledtével
egyre többen és egyre hosszabb ideig
tartózkodnak majd szentendreiek, elsősorban fiatalok a közterületeken és a
vendéglátó-ipari egységekben, valamint újra birtokba vehetik a felújított
Dunapartot. Az ő biztonságuk és nyugalmuk érdekében aktív lépéseket kell
tenni a bűnmegelőzés kapcsán.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kiadott statisztikái alapján a bűnelkövetések 2012-ben 5%-kal csökkentek
2011-hez képest. A városvezetés célja,
hogy aktív polgárőri és rendőri jelenléttel ez az arány tovább javuljon.

2013. március 25.

Méhnyakrák elleni
prevenció

A Nőkre Szabott Város Program keretében
Szentendre Város Önkormányzata a méhnyakrák megelőzése érdekében 2009 óta szervezi a
védőoltást a város 13 éves leányai részére. Így
az akcióban részt vevők 2013-ban is jelentős
kedvezménnyel igényelhetik a HPV elleni oltást.
Azon érintettek, akikhez az akcióról szóló tájékoztató nem jutott el, de érdeklődnek a lehetőség iránt, bővebb információt kaphatnak az
Ügyfélszolgálaton, a 26/300-407 telefonszámon,
illetve az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail
címen.

pályázat

szentendre Város
egészségügyi Intézményei
Pályázatot HIRdet
kanonok utca 1. szám alatti,
17 nm-es
RendelőIntézetI oPtIka
üzeMeltetéséRe

Pályázattal kapcsolatban további információ
a (26) 503-308 telefonszámon kérhető.
Az érdeklődők részére a helyszín megtekinthető, érdeklődni a Rendelőintézet 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 titkárságára.
A helyiségek bérbeadás útján történő hasznosításáról a Rendelőintézet vezetője dönt.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné
nyilvánítsa. A pályázatok benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek a pályázókat
terhelik.

EgéSZSég

Családi konfliktusokkal
küzdenek?

Csalódás, féltékenység keseríti a mindennapjaikat? Aggódnak azért, hogy a gyermekek hogyan vészelik át a feszült időszakokat?
Munkahely elvesztése miatt a családtagok viselkedése megváltozott? „Kihűlt a családi tűzhely?” Szeretné megérteni, mi történik Önökkel?
Keressünk együtt megoldást. Várjuk Önöket!
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
Személyes jelentkezés: Szentendre, Szentlászlói út 89.
Telefonon: 26/400-172 vagy 20/278-3734

Szentendre Város Önkormányzatának
támogatásával

EGÉSZSÉGNAP A V8-ban!
Fővédnök: dr. Dietz Ferenc polgármester

Április 13. szombat 9-14 óráig

Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok:
•
visszér,
•
fogászat,
•
allergia,
•
hallás,
•
zöldhályog,
•
anyajegy,
•
spirometria,
•
EKG,
•
koleszterin

tanácsadás:
•
gasztroenterológia,
•
belgyógyászat,
•
manuálterápia,
•
1 napos sebészet
alternatív:
•
masszázs,
•
Yu meiko masszázs,
•
Nelson állapotfelmérés,
•
auramérés,
•
aurafotózás,
•
mongol gyógyászat
•
optometriai vizsgálat,
•
gyógypedikűr,
•
lábállapotfelmérés

Véradás, előadások, biotermékek...

Időpont: 2013. április 10. szerda, 16-18 óráig
Helyszín: Hotel Róz, Szentendre, Pannónia u. 6/B

Kövesdi Natália, aki az elsők között alapított Magyarországon természetgyógyászati intézményt, nyolc éve fordult a mágnesterápia felé,
miután rádöbbent, hogy a Föld mágnesességének csökkenése miatt
az egészséges táplálkozás már nem elégséges a kifogástalan közérzethez. Az életét tette fel arra, hogy az általa sajátos logikai rendbe
állított tudományos tényeket az emberekkel megismertesse, és ezál- Kövesdi Natália
előadása
tal hozzájáruljon egészségi állapotuk jobbításához.
a mágnesterápiában
rejlő
lehetőségekről
A belépés díjtalan
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a szent kozma és damján
Rehabilitációs szakkórház
(Visegrád) az alábbi munkakörök
ellátására hirdet felvételt
áPoló,
eMésztőszeRVI
endoszkóPos
szakasszIsztens,

A munkakörök betöltésének feltételei:
• Szakirányú végzettség (ápoló munkakör: felnőtt szakápoló, OKJ 54-es
ápoló)
• Működési engedély
• MESZK tagság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
Felvilágosítást ad:
- Tőkés Anita
a 06-26/801-700/1340 melléken
Bővebb információ olvasható
az intézet honlapján:
www.visegradikorhaz.hu
Cím: 2026 Visegrád,
Gizella-telep.

a szent kozma és damján
Rehabilitációs szakkórház
Betegfelvételi és dokumentációs
osztályára felvételt hirdet
BetegfelVételI előadó
munkakör ellátására

A munkakör betöltésének feltételei:
• érettségi
• Felhasználói szintű számítógépes
ismeret
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
• Magabiztos fellépés, határozottság
• Önállóság, pontos munkavégzés

Előnyt jelent:
• Egészségügyi, irodavezető, ügyintéző titkár végzettség
• Egészségügyben szerzett szakmai,
vezetői tapasztalat
Jelentkezéshez csatolandó iratok:
• Önéletrajz
• Motivációs levél
• Végzettséget igazoló okmányok
másolata
Jelentkezési határidő:
• 2013. március 29.
Felvilágosítást ad: Tőkés Anita 0626/801-700/1340 m.
A jelentkezés elküldhető
e-mailen keresztül:
munkaugy2@visegradikorhaz.hu
postai úton: 2026 Visegrád,
Gizella-telep.
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Felhívás díszdiploma
igénylésre

Szentendre Város Önkormányzata felhívja
a szentendrei lakcímmel rendelkező nyugalmazott pedagógusok figyelmét jubileumi díszdiploma igénylésének lehetőségére.
Aki óvónőképzőben, tanítóképzőben, főiskolán 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

ISKOlA

Köztünk élő vértanúk
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szoboravatás és színpadi ősbemutató a ferences gimnáziumban

A háborúnak és a diktatúrának nemcsak azok az áldozatai, akiket meggyilkoltak. Majdnem minden családnak volt háborús halottja, másokat kitelepítettek, gulágra hurcoltak.
Akik itthon maradtak, azokat is kifosztották, megfélemlítették. Milliók nőttek föl apátlanul. Generációk sínylették meg, hogy megcsonkított családban nevelkedtek, egész társadalmakat nyomorított meg az istentelen és embertelen ideológia. Nem kis szerepe
van ennek abban, hogy ott tartunk, ahol vagyunk. Mindnyájan áldozatai vagyunk annak,
ami a vértanúk vérét követelte. Ezért közünk van hozzájuk, még ha a nevüket nem is
hallottuk mostanáig.
A hét ferences vértanú című film vetítése és a szoboravatás lapzártánk után, március
22-én lesz a Ferences Gimnáziumban. Az eseményről április 15-én megjelenő lapunkban számolunk be.

A teljes felhívás a
wwww.szentendreihirek.hu
portálon olvasható

XII. Áprily Lajos-verseny
Református gimnázium,
április 20., szombat 9.30

A Föld napja alkalmából a gimnázium Kővirág 6 Természetvédelmi Szakköre versés prózamondó, népdal, képzőművészeti,
fotóművészeti és szépirodalmi versenyt
hirdet. A verseny bírálóbizottságában való
részvételre neves szakembereket, szerzőket, szaktanárokat kértek fel. A versenyzők
három korcsoportban vetélkednek: öt-hatodikos, hét-nyolcadikos és kilenc-tizenkettedikes osztásban.
Általános nevezési határidő: április 8.
(a levél beérkezésének dátuma).

További információ:
Kiss Székely Zoltán biológus,
szakkörvezető, kiss.szekely@szrg.hu,
kiss.szekely@t-online.hu.

SZESZA

Szeniorok Szentendrei
Akadémiája
a szentendReI
önkoRMányzat
és a zsIgMond
kIRály főIskola
előadássoRozata

2013. április 3. szerda, 15:00

PszIcHológIaI és PszIcHIátRIaI
PRoBléMák IdőskoRBan
(Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírő Gyula kórház, osztályvezető főorvos)
2013. május 8. szerda, 15:00

konflIktuskezelés
IdőskoRBan
(Dr. Boga Bálint főorvos)

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

Beiratkozás az általános iskolákba

értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra április 8-9. (hétfő, kedd)
8.00-tól 18.00-ig kerül sor.

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig
született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a
gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Szentendrei
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Dala-Nagy Katalin
tankerületi igazgató

a klebelsberg Intézményfenntartó központ szentendrei tankerülete fenntartásában 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.
Változtak a körzethatárok!

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét a
városi honlapon – http://oktatas.szentendre.hu/ – olvashatják.

SZENtENDREI pROgRAmmElléKlEt

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

Március 27. szerda, 10.00, Pest
Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
Jakob és wilhelm Grimm –
Topolcsányi Laura:
HÓFEHéRKE éS A Hét tÖRpE

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

– zenés mesejáték egy részben
Belépőjegy: 700 Ft

Március 30. szombat, 16:00
Kőhegy, a Menedékház előtti rét
KŐHEgYI pASSIÓ
Húsvéti misztériumjáték
Megjelenítik: a Menedékház Barátai, dirigensek: Juhász Kristóf és
Schramkó Péter
Információ: Máté, Márk, Lukács, további: www.kohegyihaz.hu

Április 2. kedd, 19:00
DMH, Barlang (Dunakorzó 11/a.)
jAZZ KlUB: BORBélY mŰHElY
Házigazda: Borbély Műhely, a vendég: TOMPOS KÁTYA – ének
Belépőjegy: 800 Ft
Április 6. szombat, 16.30
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
AZ AlgERNON EFFEKtUS

Írók: Jánossy Lajos, Kárpáti Péter
Szereplők: Kiss Diána Magdolna,
Szilágyi Katalin, Chován Gábor,
Egyed Attila, Herczeg Tamás Barabás Richárd
Rendező: Novák Eszter
Belépőjegy: 2000 Ft
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JAZZ KLUB: BORBÉLY MŰHELY

Házigazda: Borbély Műhely
Borbély Mihály – szaxofon, Tálas Áron – zongora, Horváth
Balázs – nagybőgő, Baló István – dob. Vendég: Tompos Kátya

Tompos Kátya orosz édesanya és
magyar édesapa gyermekeként
született Budapesten. 2005-ben
végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakán. Diplomaszerzés után a József
Attila Színházhoz, majd 2007-ben a
Bárka Színházhoz szerződött. 2008
óta a Nemzeti Színház társulatának
tagja, a színház számos nagysikerű
produkciójában játszik, többek között a 2013 januárjában bemutatott
Sirály Nyinájának szerepében.
Gyakran látható vendégművészként
más színházakban is, zenés és prózai szerepekben egyaránt. Színházi
munkái mellett több sikeres magyar film főszereplője. Legújabb
filmjét, a Nejem, nőm, csajomat december végén mutatták be a
hazai mozik. énekesnőként pedig otthonosan mozog a világzene,
a pop- és a dzsessz világában, rendszeresen fellép többek közt
a Söndörgő zenekarral, a Zubollyal, Hrutka Róberttel és Orosz
Zoltán harmonikaművésszel is.
április 2. kedd, 19:00, DMH, Barlang (Duna-korzó 11/a)

FOTó: BÁCSI RóBERT LÁSZLó
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Április 7. vasárnap, 19:30 óra
Péter-Pál templom (Péter-Pál u.)
VEDRES CSABA
éS gYERmÁN jÚlIA
KONCERtjE

HAJRÁ HÁRY!

Vedres Csaba – orgona
Gyermán Júlia – hegedű
Belépőjegy: 1000 Ft

A fesztivál programfüzete megjelent, keressék a város
kulturális intézményeiben, könyvesboltokban, belvárosi
üzletekben és éttermekben!
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.

Pirult már el? Hebegett, habogott, izzadt a tenyere? Történt már
olyan, hogy egy füllentésen rajtakapták? Érezte már magát roszszul a bőrében? Gyűlt már meg a baja a Hivatallal? Tragikus kimenetelű állásinterjú? Kellemetlen családi konfliktusok? Huncut
kalandok, zsiványságok? Hétköznapok, ünnepnapok? Jövőkép?
Szerezzen diplomát a Háry János Igazmondó Szabadegyetemen!
A diploma alapfokú oktatásra jogosító végzettséget ad.
A Háry János Szabadegyetem oktatói és hallgatói a hazugság
poétikus árnyalataival ismertetik meg hallgatóságukat; a vetítés,
a túlzás, a becsapás, az ámítás, a hitegetés, a megvezetés, az átverés, a meggyőzés nagymesterei és tudásra éhes diákjai, akiket
maga Háry János rektor vezet az ígérgetés földje felé. Az intézmény vendégtanárral is büszkélkedik, Münchhausen báró teszi
egy szemináriumra tiszteletét…
A Hajrá Háry! a mosoly és a nevetés, a kacagás és a röhögés
számtalan regiszterét csalja elő a nézőkből, akiket az előadás a
Szabadegyetem hallgatóivá avat, ekképp a színpad és a nézőtér
közötti „hídon” mindenki egyként közlekedhet.
április 6. szombat, 19:00, PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
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Kiállítások

A Ferenczy Múzeum kiállításai

május 20-ig
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
eMlék-kéPek szentendRéRől – 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

Április 3. szerda 17.00
Barcsay Gyűjtemény
Dumtsa Jenő u. 10.
koszoRúzás BaRcsay Jenő
koPJafáJánál
a mester halálának 25. évfordulója
alkalmából.
köszöntőt mond dr. Dietz ferenc
polgármester és dr. Kálnok-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató.
Közreműködik Szvorák Katalin
Kossuth-díjas énekművész, valamint Németh Ilona, a Kreatív Stúdió Színház tagja
Április 5. péntek 17.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
egy ModeRn festő és
klasszIkus gyűJteMénye
Válogatás Ernest Zmeták (19192004) alkotásaiból és gyűjteményéből
Megtekinthető június 2-ig

SZENtENDREI pROgRAmmElléKlEt
Április 7. vasárnap
Tárlatvezetés a Zmeták-kiállításon
dr. Basics Beatrix, a kiállítás társkurátorának részvételével. Az ingyenes tárlatvezetésen múzeumi
belépőjeggyel lehet részt venni
Április 7. vasárnap 17.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
teadélután
A műgyűjtés rejtelmeiről Kondor
Katalin beszélget S. Nagy János
és Szlankó János műgyűjtőkkel.
A program az Emlék-képek Szentendréről című kiállításhoz kapcsolódik
Április 9. kedd 19.00
MaloMestek
A Velencei Biennálé nyertes pályázatát Asztalos Zsolt képzőművész és Uhl Gabriella
művészettörténész mutatja be. A
program ingyenes.

Április 12. péntek 17.00
BudaPest aRt exPo fRIss
fIatal kéPzőMűVészek BIennáléJa
Megtekinthető augusztus 18-ig
Április 14. vasárnap 16.00
táRlatVezetés
a BIennálén
Gergely Mariann (MNG művészettörténész), a kiállítás kurátorának
részvételével. Az ingyenes tárlatvezetésen múzeumi belépőjegygyel lehet részt venni.
Április 18-20.
közéP-euRóPaI MűVészetI
közPontok találkozóJa
19-én 10.00-18.00-ig a plenáris
ülés nyitott az érdeklődők számára

Április 3. szerda 17.30
Városháza Polgármesteri
Galériája
Jótékony Magány
Jávor Piroska festőművész kiállítása. A résztvevőket köszönti dr.
Dietz Ferenc polgármester, a kiállítást megnyitja Jávor Piroska
Közreműködik: Kulin Krisztina
fuvolán. Megtekinthető április 3-tól
30-ig a hivatal ügyfélfogadási idejében
Április 8-ig
VLS Pinceműhely
Péter Pál u. 6.
ég és föld között
Bihon Győző festőművész
kiállítása. Megtekinthető hétfő kivételével 12-17 óráig
Április 7-ig
Art Decor Galéria
Bercsényi u. 3.
színek, HaRMónIák
Kovács Tibor festőművész kiállítása

március 31. vasárnap 18.00
Aba-Novák Galéria, Leányfalu
Móricz Zs. út 124.
annagRaMMa
Horváth Anna iparművész, grafikus, designer kiállítása
Megnyitja Kemény Zoltán grafikus, tipográfus, közreműködik
wolf Kati énekes

Április 5. péntek 17.00
Laffert Kúria
Dunaharaszti, Fő út 172.
eMlékek útJán
Urmánczy Losonci Lilla festőművész kiállítása
Megnyitja dr. Feledy Balázsa művészeti író, verseket mond Takács
Bence Ervin előadóművész, énekel Bándi Írisz Réka operaénekes.
A kiállítás fővédnöke Mádl Dalma
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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
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)

Előadás

Petőfi Kulturális
és Hagyományőrző
Egyesület,
Stéger köz

Április 12. péntek 18.00
PáRIzs MúzeuMaI – egy
Jász PáRIzsBan
Molnár János festő-grafikus művész vetítettképes előadása
Április 19. péntek 18.00
tItokzatos Pálosok
Varga Tibor előadása

március 26. kedd 19.00
Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.)
cseVeJ est
Szvorák Katalin Liszt Ferenc- és
Kossuth-díjas népdalénekessel
Kellár F. János Immánuel beszélget

Szentendre Szalon
Április 4. csütörtök 18.00
Leányfalu-Ház, Móricz Zs. út 124.
látogatás nyíRI csaBánál,
leányfalu PolgáRMesteRénél

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

március 26. kedd
17.00 a MesszI dél VadJaI
(93’) (12)
18.00 RendHagyó kalendáRIuM - MáRcIus
Török Katalin várostörténeti sorozata
18.35 Beszélnünk kell keVInRől (112’) (16) lélekMozI
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 keVInRől (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 soRozat (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)

2013. március 25.
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17.30 PIngVInkIRály (78’) (6)
19.00 út a csIllagok alatt el caMIno a VIlág oltáRától a VIlág VégéIg (96’) (12)
április 1. hétfő
15.00 óz, a HatalMas (127’)
(12) 2D
17.25 út a csIllagok alattel caMIno a VIlág
oltáRától a VIlág VégéIg
(96’) (12)
19.15 a MesszI dél VadJaI
(93’) (12) 2D
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) 2D
április 4. csütörtök
18.00 a Vadászat (115’) ( 16 )
20.00 40 és annyI (134’) (16 )
2D

április 5. péntek
17.00 PIngVInkIRály (78’) (6) 2D
18.30 kVaRtett - a nagy négyes (95’) (12)
20.00 dJango elszaBadul
(165’) (18) 2D
április 6. szombat
16.30 algeRnon effektus Játssza: Illyés Lénárd
Kísérleti patkánynevelde 90 percben, avagy egy orvosi látlelet balladája.
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: szeRetet (79’) Vendégünk: Paulinyi
Tamás író
19.30 a VáRos alatt (135’)
(16)

április 8. hétfő
17.00 tango lIBRe (98’) (16)
18.45 a kIRály látogatása-Hyde PaRk Hudson (94’) (12 )
2D
20.00 a Vadászat (115’) (16)

április 9. kedd
17.00 a kIRály látogatásaHyde PaRk Hudson (94’) (12) 2D
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18.30 a MásodIk feleség
(93’) (16) lélekMozI soRozat
(DunaP’Art Filmklub )
20.00 lIncoln (150’) (12) 2D

április 10. szerda
17.00 az én aMeRIkáM (90’)
18.30 a teRMészet IQ-Ja (58’)
(kn)
19.30 dJango elszaBadul
(165’) (18) 2D

április 11. csütörtök
17.00 az én aMeRIkáM (90’)
(12)
18.30 szeReleM (125’) (12) 2D
20.15 HItcHcock (98’) 2D

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

Gyerekeknek

Pest Megyei Könyvtár színházterme, Pátriárka u. 7.
március 27. szerda 10.00
Jakob és Wilhelm grimm –
topolcsányi laura:
HófeHéRke és a Hét töRPe
Zenés mesejáték a Magyar Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Színház
előadásában
Belépőjegy: 700 Ft
Bütykölde – Kézműves
foglalkozások a DMH-ban
(Dunakorzó 11/A)
Tel: 26/312-657
május 4. szombat, 10:00
Anyák napi ajándékok
június 15. szombat, 10:00
Kavics dekupázs

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

Szentendre Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Jávor Piroska
festőművész

„JóTéKONY MAGÁNY” című
kiállításának megnyitójára
április 3. szerda, 17.30 órakor
a Városháza Polgármesteri Galériájába

A résztvevőket köszönti: dr. Dietz Ferenc
polgármester
A kiállítást megnyitja: Jávor Piroska
Közreműködik: Kulin Krisztina fuvolán

A kiállítás megtekinthető április 3-30. között
a hivatal ügyfélfogadási idejében
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Örvendjünk és vigadjunk…

Miért? Mert ezt a napot az Úristen adta!
(Vö.: Zsolt 118,24) Persze, mint minden
ünnep – így húsvét is – szól családról,
együttlétről, ezáltal boldogságról, vidámságról is. Bízom benne, hogy ebben az
örömben is mindannyinknak lesz részünk,
de ez a sonkával együtt előbb-utóbb elfogy.
Az igazi húsvéti öröm valami másról szól!
Az egyik legjelesebb egyházatya, Szt.
Ágoston, a boldogságról így írt: „Az igazi
boldogság: rajtad, nálad és miattad örvendezni”.
Húsvétkor Jézusnak a halál feletti győzelmét ünnepeljük, ami a „pogányoknak meg
balgaság, a meghívottaknak azonban…
Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége”.
(1Kor 1,23-24) A korabeli filozófiák nem
tudtak mit kezdeni a feltámadás tanával,
mivel pont arra kerestek választ, hogy hogyan lehet elszakadni a test adta korlátoktól. Nehéz ma is hinni a feltámadásban,
megnyugodni az örök életbe vetett hitben,
ha jelen, mulandó életünket teherként éljük
meg. Fogadjuk meg Kalkuttai Teréz anya
tanácsát: „Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan! Az élet kihívás – fogadd el! Az élet
kötelesség – teljesítsd! Az élet élet – éljed!”
Kedves emlékként maradt meg bennem,
mikor egyszer gyerekekkel beszélgettünk
az ünnepekről, és ők a következőképpen
állították sorba őket: nagy ajándék, nagy
ünnep – kis ajándék, akkor kis ünnep. A lényegre saját szempontjuk alapján rátapintottak: külsőségek nélkül az ünnep elhal.
Látszólag külsőség az ünnepi teríték, a
barkára, aranyesőre akasztott tojások sokasága, azonban felhívják a figyelmet:
ünnep van, álljunk meg. Minden ünnep
arra hív meg bennünket, hogy a mindennapi taposómalomból kilépjünk, megálljunk, fellélegezzünk. A kikapcsolódást
segíti a közösségben való együttlét, melyet megélhetünk az ünnepeltnél, Jézusnál
a templomban. Első élményként a templom ridegnek, életidegennek tűnhet. Valóban, a betérőkben nem a mindennapok
ismert világát idézi elő, hanem valami
mást, melyet csak szavakkal tudunk körbeírni: béke, boldogság, felszabadultság.
Kívánom, hogy a húsvéti öröm felülkerekedjen pesszimizmusunkon, sebzettségünkön, hogy elhiggyük, Jézus ma is él!
Kívánok mindenkinek áldott húsvéti ünnepet Csanád Béla papköltő versrészletével:
„Csupa ujjongás ma a vágy is / a nyitott sír
csodálatában: / Hiszünk, hiszünk a szeretetben, / a jóságban s feltámadásban! / Istenem, add meg kegyelemmel, / életünk
legyen ilyen reggel: / tele gyógyító illatokkal, / beforrt sebekkel s győzelemmel!”
(Húsvéti ének)
Kelemen László
káplán

ÜNNEp

Húsvéti várakozás

Húsvéti gondolatok

Az ember mulandó: „Por vagy te, és ismét
porrá leszel.” Megpróbáljuk feledni ezt, de
nem sikerül, mert végül valóban mind elmegyünk innen. Akkor hát mire jó a sok
csalódás, megaláztatás, próbatétel, amin
át kell menni az embernek - holott álmokkal és reményekkel indultunk mindahányan – míg virág és síremlék lesz végre a
testünkből, esetleg még az sem?
Ott a baj, hogy úgy tekintünk pompás életünkre, mintha az csupán test, s ráadásul
a saját tulajdonunk volna. Pedig már ha
csak azzal tisztában vagyunk, micsoda
test is az a test, ami puszta meglétével és
működésével is világosan utal a végtelen
nagy értelemre, amely akarta s elképesztő
módon meg is alkotta, már többet látunk
belőle, mint egyszerű anyagot. Amikor
azonban az ember megkülönbözteti magát
az örök és végtelen szeretettől, az igazán
létezőtől, mely mindig volt és mindig lesz,
amikor elszakad alkotójától, akkor magát
ítéli mulandóságra.
Egészen addig, míg az ember meg nem
érti, a Teremtő nyilvánult meg abban, hogy
ő maga egyáltalán létezik. Az örök szeretet akarta, hogy ő legyen, sőt a maga számára teremtette. Minden élet Istenhez
tartozik, az ő tulajdona – ezt értették-tapasztalták meg, akik az első húsvétban találkoztak a Feltámadottal. Mert lehetett
találkozni vele.
Ám csak azoknak, akik szeretik őt. Nem jelent meg Pilátusnak, Heródesnek, Júdásnak, de megjelent Mária Magdolnának,
akiből hét ördögöt űzött ki, és megjelent a
szegény, gyáva Péternek, aki háromszor
vallotta eskü alatt, hogy sosem látta őt.
Ezek az emberek minden gyarlóságuk közepette is szerették őt, s ez döntőnek bizonyult. A mostan húsvéton is az a kérdés,
ugyan ki szereti őt, Krisztust - mert az
olyannak előbb-utóbb kijelenti magát: Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy
valóban én vagyok. Tapintsátok meg, és
lássátok!
Igen, ő eljön azokhoz, akik szeretik őt. és
kezükbe adja örök életüket, amikor megérteti velük, nem csak ő volt egy az Atyával, hanem mindenki az lehet. Nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy emberi életünk nem csak test (aminek egyébként
minden porcikája hét évenként amúgy is
kicserélődik), hanem a nagy isteni program része és színtere. Így már nem hiábavaló küszködés és keserű mulandóság
az élet, hanem dicsőséges ajándék, amely
arra hivatott, hogy Jézussal együtt feltámadjon s örökké éljen.
Ennek megtapasztalását, ilyen húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek sok-sok áldással és békességgel. Hirdesse az élet
örök, Istentől való voltát ez a mostani új ta-
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vasz is kék egével, zöld füvével, virágaival
és madarak énekével.
Krisztus feltámadott – bizony, feltámadott!
Dr. P. Tóth Béla
református lelkész

Jézus, sebeidnek mélye

„Jézus ... megmutatta nekik a kezét.” (Jn
20,19-20)

Van egy templomocska óbudán, a Szentendrei út mentén a HéV-sínek mellett, a
felüljáró tövében, név szerint Kövi Mária
temploma, amelyet jobbról is, balról is forgalmas út vesz körül. Egyszerre bizarr és
megnyugtató látvány. Sokan kérdezik berzenkedve: mit keres egy klasszikus formájú, a huszadik század első harmadából
való római katolikus templom a főváros
egyik legforgalmasabb útjának közepén,
és legalább ennyien fedezik fel a dugóban
állva, vagy a panelrengeteg egyik ablakából nézelődve a szentség különleges erejét Isten lakóhelyének megnyugtató
képében, amiről Jézus jut eszünkbe.
Igen, ez a templom útban van. Mindenkinek, aki arra jár. Belebotlik a szemünk, tekintetünkkel kerülgetjük, aztán nézegetjük,
véleményezzük.
Jel ez a templom, a szekularizált magyar
ember számára feltüntetett, vagy épp otthagyott égi jel, amely nemcsak emlékeztet, hanem az élő Krisztust hirdeti,
ahogyan Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből
az archaikus nép imádsága mondja: „Belül
arannyas, kűel irgalmas” (Hegyet hágék).
Jézus kezei a templomocska helyzetéhez
hasonló anakronizmussal jelennek meg
előtted nagypéntek csendes óráiban. A két
szöggel átszúrt kéz. De nem csak a Gol-
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gota keresztjén minket szerető, értünk
szenvedő és életét adó Jézus engedi látni
sebeinek mélyét, hanem a feltámadott Úr
Jézus is.
János írása szerinti evangélium végén
húsvét vasárnap, a hét első napjának estéjén, miután a tanítványok egész napos
zaklatottságukkal, harmadnapos félelmükkel próbálnak valamit kezdeni, Jézus váratlanul és a meglepetéstől ámulatba
ejtettek számára alig hihető módon megjelenik közöttük és sebeivel mutatkozik be:
én vagyok. Ez vagyok. Nézzétek meg, ki
vagyok. Sebeim a tanúm arra, hogy „...halott voltam, de íme élek.” (Jel 1,18) Szeretlek titeket, ennyire szeretlek.
Ezek a sebek emlékeztetnek úton-útfélen,
templomunk oltárán található feszületen,
egy aluljáró frissen mázolt falára fújt graffitiben, egy agyon tetovált alkaron, a modern kor illő és illetlen helyein, ott, ahol
megszoktuk őket, és ott is, ahol szokatlan
idegenséggel, de mégis láthatók. Emlékeztetnek és prédikálnak, ahogyan evangélikus énekeskönyvünk éneke énekelteti
velünk böjtben és nagyhéten: „Jézus sebeidnek mélye, / Vigasztalja lelkemet...
Vagy ha sátán tőrbe csal, / csábító szavaival, / Állj előttem sebeiddel, / Megrontómat jöjj, te űzd el!” (EéK 197,1-2)
Protestánsként talán kevesebbet foglalkozunk Jézus szenvedésével, mint példával
és vigasszal. Katolikus testvéreink gyakran ajánlják fel szenvedésüket Istennek,
hiszen – mondják – ő is szenvedett értünk.
Ilyenkor előttük van a megfeszített Krisztus gyötrődő arca és a cranachi naturalizmussal ábrázolt görcsös keze.
A mi szenvedésünk ilyen módon nem kell
Istennek, lutheri felfogásunk szerint a mi
áldozatunk és felajánlásunk nem szükséges üdvösségünkhöz, a Biblia alapján nehezen elképzelhető, hogy ilyen módon
kerülhetnénk közelebb a Megváltóhoz. De
újra és újra rászögezni tekintetünket Jézus
kezeire és sebeire felekezettől függetlenül
a hívő ember szükséglete.
Amikor először jelent meg tanítványainak,
egy valaki nem volt közöttük, Tamás.
Mindaddig, amíg nem látta a szögek helyét, nem hitt, csak kételkedett és hitetlenkedett.
Mi, evangélikusok nagypénteket, Jézus
halálát tartjuk a legnagyobb ünnepnek, hiszen Isten Fiának halála döbbenetes szeretetről árulkodik. Egy ilyen egyháznak
Jézus sebei nem közömbösek, egy evangélikusnak Isten tenyere nem csak kezdet
és vég, kérdez és véd, hanem sebzett.
Legyenek útba Jézus sebei! Botoljon bele
tekintetünk, akadjon meg rajta szemünk,
lássuk meg, hogy „arankönyveidvel kicsordulval, aranszekálladval kitépvel” vár
minket, akinek kezén ma is ott van az
agapé (isteni szerete) jele. Ámen.

Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkész

ÜNNEp
A feltámadás ünnepe

A Biblia nem etikát tanít, nem is egy nép
történetét és szokásait mutatja be, de még
nem is a keresztyénség születése a legfontosabb üzenete. A Biblia az ember
megváltásáról szól! Minden más ennek az
előkészítése vagy következménye.
A megváltás csak Jézus Krisztus halála és
feltámadása által valósulhat meg.
Mit is jelent a megváltás? A bibliai időkben
ez a fogalom a rabszolgasághoz és az elszegényedéshez kötődött. Ma egy kicsit
kulturáltabb formában hasonló esetek történnek szerte a világon. A munkáját vesztett ember képtelen kifizetni az adósságát,
ennek következtében elveszíti mindenét,
végül még a szabadságát is. Kiszolgáltatott rabszolga lesz belőle, akinek se reménye, se jövője. Esélye sincs arra, hogy
képes legyen önmagát kiszabadítani ebből
a helyzetből. Külső segítségre szorul. De
ki az, aki egy ilyen helyzetbe jutott emberen kész segíteni? Mert a megváltás súlyos áldozatot igényel. Aki ebben kész
segítő kezet nyújtani a rabszolgává lett
ember részére, nem lehet biztos benne,
hogy visszakapja valaha is a befektetett
pénzét. Egy ilyen bizonytalan kimenetelű
„üzletet” csak olyan valaki képes kötni, aki
telve van önzetlen szeretettel.
A pénznél van súlyosabb adósság is: a
bűn adóssága. A bűn céltévesztést jelent,
ez pedig mindig együtt jár a károkozással.
A vallások arra keresik a választ, hogyan
oldható meg a bűnadósság kifizetése. Hogyan tisztulhat meg a bűnös?! Ha őszinték
vagyunk, el kell ismernünk,
erre valamennyien rászorulunk. A bűn rendezésében a
legtöbben az ember megfelelő hozzáállásában látják a
megoldást: „Próbálj meg jobb
lenni, legyél kitartóbb, küzdj
ellene, vegyél részt szertartásokon, beavatáson, legyen
több ismereted…” De ez lehetetlen! Mert ha valaki
egészséges, akkor könnyedén képes egész nap keményen és kitartóan dolgozni.
Azonban ha 40 fokos láza
van, erre képtelen. A bűn
olyan állapot, mint amikor valakinek állandóan 40 fokos
láza van, képtelen teljesíteni.
Hiába próbálja többre sarkallni magát, nincs hozzá
ereje. A Biblia bemutatja ezt
a tehetetlen és lehetetlen állapotot. és mást választ
kínál, mint a többi vallás!
Isten az, aki gondoskodott
arról, hogy legyen megváltó,
aki kész önzetlen szeretettel
áldozatot hozni a bűn rabszolgaságában vergődő emberiség számára. „Mert úgy
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szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát (Jézus Krisztust) adta, hogy ha aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” (János evangéliuma 3, 16)
Az, hogy adta, azt jelenti, hogy Jézus
Krisztus emberként megszületett a földre,
őbenne Isten országa eljött erre a világra,
és amikor meghalt a kereszten, akkor az
ember bűneinek ítéletét (adósságát) hordozta el. A kereszten az utolsó szavainak
egyike ez volt: „Elvégeztetett.” Ez azt jelentette, hogy a bűnös ember megváltása
megtörtént, úgy, hogy ezt semmivel nem
kell kiegészíteni. Ha ezt hittel és bizalommal fogadjuk a szívünkbe, akkor ez ránk is
érvényes!
Valóban ez az igazság? Mi teszi hitelessé
a megváltás üzenetét? Valami olyasmi,
ami megrendítő hatású: mint az, hogy az
Atyaisten feltámasztotta Jézus Krisztust a
halálból. Isten a feltámadás által hitelesítette Jézus Krisztus áldozatát és az ember
megváltását. Őbenne megbocsáttattak a
bűneink!
A személyes életünkben átélhetjük a feltámadás csodáját! Jézus Krisztus elmondta
a tékozló fiúról szóló példázatát: ebben a
saját életét tönkretevő fiú megtörten érkezik az atyai házhoz, bocsánatot kér, és
akkor az atya felkiált: „…ez az én fiam
meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.” A bűnbocsánat következménye
pedig az örök élet.
Egy közel 2000 éves esemény így válik
ma személyessé!
Dani Zsolt
baptista lelkipásztor
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„A művészet Szentendre kitörési lehetősége!”
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dr. kálnoki-gyöngyössy Márton egykori, kultúráért felelős helyettes államtitkár személyében igazi „nagy hal” került szentendrére. a városunk kulturális vezetőjének – többi között – az a feladata, hogy közreműködjön a nemzetközileg is sikeres
„szentendre brand” megteremtésében, valamint megőrizze és gyarapítsa azt a mérhetetlen kulturális örökséget, amelyet
szentendre magáénak tudhat, és amely kiemeli a magyar városok közül.

n Mit jelent szentendre kulturális vezetőjének lenni?
Első vagyok ezen a poszton,
ezért kétszeres felelősség hárul
rám. Egyrészt meg kell felelnem
azoknak az elvárásoknak, feladatoknak, amelyek előttem tornyosulnak; másrészt valós tartalommal kell megtölteni ezt a
megbízatást. Azt szeretném, ha
ez több lenne puszta címnél, és
ha a város látná azt, hogy érdemes volt ezt a tisztséget létrehozni. Nagy a teher, amely rám
nehezedik, hiszen a teljes kultúra
(közművelődés-előadóművészetalkotóművészet-közgyűjtemények) és turisztika terén kell a
városi döntéshozatalban részt
vennem.

n Mi a feladata, mint a ferenczy Múzeum igazgatójának?
A Ferenczy Múzeum vezetése jelentős
részben elválik a szentendrei kulturális feladatoktól, hiszen megyei hatókörű múzeumként működik. Ez azt jelenti, hogy a
teljes Pest megyei múzeumi élet zászlóshajóját, szakmai-módszertani központját
kell irányítanom, így feladataim jelentős
része „városhatáron kívüli”.

n nyilvános rendezvényen többször
szóba hozta a szentendre brand kifejezést. Mit jelent(ene) ez a gyakorlatban?
Szerintem a Szentendre brand létrehozása tovább nem hanyagolható feladat,
de ehhez szükséges a komoly szándék a
város részéről, és az anyagi áldozatvállalás is. Pillanatnyilag a TDM (Tourinform
Iroda) évi 11,7 millió forintos kerete olyan
szűkös, hogy a már elnyert 50 milliós pályázat életben tartása és végig vitele is
nagy nehézségekbe ütközik. Miközben tavaly - még a PMMI színeiben - az NKA pályázatokon elnyert 150 millió nagyobbik
hányada Szentendrén költődött el, itteni

n Mivel és hogyan lehet idecsábítani az embereket?
Egy szóval tudok válaszolni:
sokszínűséggel. Ez mindent magában foglal, ami Szentendrét
évszázadok során vonzóvá és
befogadóvá tette. Sok még a
tennivalónk!

FOTóK: KEMPF KÁROLY IGNÁC

n ön miért szereti szentendrét? Mi vonzotta ide?
Szentendrének különleges hangulata van. Kicsit kilóg a magyar
kisvárosok közül, sokszínűségének, sajátos földrajzi fekvésének,
történetének és a magyar festészetben betöltött sajátos szerepének köszönhetően. 2007 óta
dolgozom itt, de még most is nap
mint nap elvarázsol a város a színeivel, hangjaival…

kulturális célokra, ma önmagában a 11-es
út mentén kihelyezett „Szentendre a festők városa” tábla kevés a Szentendre
brand létrehozásáért, életben tartásáért.
Elsősorban tartalmi kérdés, hogy a város
hogyan viszonyul saját adottságaihoz, elhiszi-e hogy a művészet az egyetlen kitörési lehetősége, és ehhez a saját
művészei iránti elkötelezettségre van
szükség. Ez persze könnyen válhat provinciálissá, ezért fontos a nyitottság és
sokszínűség! Fontos idevonzani külső alkotókat, kiállításokat, amihez természetesen még több forrás kell. A Szentendrei
Nyár rendezvényei nem süllyedhetnek a
vidéki népszínmű-játszás színvonalára,
élvonalbeli nívós, bemutató előadások
kellenek, amelyek ősszel beköltözhetnek
a velünk együttműködő fővárosi kőszínházakba. A Fő téri helyszín újraélesztése
is egyedivé tenné a Szentendrei Teátrumot, nem szabadna lemondani erről. Ha
az állami kultúrpolitika érdeklődését nem
sikerül ide fordítani, akkor nagy lesz a baj.
Könnyen Budapest egyik „kerületévé” válhatunk…

n az érem másik oldala:
lehet-e „exportcikk” a szentendrei kultúra? el lehet vinni
a szentendrei kultúrát a városon kívülre, és hogyan?
El kell vinni! Ebből a szempontból fontos a Ferenczy Múzeum
szerepe. Nem mondhatunk le
arról, hogy a provincializmust
meghaladó, országos múzeumként működjön a jövőben, amelyet kapcsolatrendszere, ismertsége és elfogadottsága kiemel a
hazai múzeumi flottából. Ebből a
szempontból fontos szerepe van
a hozzánk csatlakozott tápiószelei Blaskovich Múzeumnak, zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumnak és a verőcei Gorka
Kerámiakiállításnak.

n Milyen a kapcsolata a szentendrei kulturális és művészeti
társadalommal? elfogadták?
Befogadták? támogatják vagy
kívülállással figyelik?
Partnerként tekintek a helyi művésztársadalomra abban a munkában, amely a
MűvészetMalmot a helyi társadalom agorájává teszi, mindenkit arra biztatok, hogy
építsünk közösen a múlt hagyományaira,
értékeire, találjuk ki együtt a jövő Szentendréjét! Abban bízom, hogy ezek a törekvések összekötnek bennünket.

n nagy port vert fel a szentendrei
teremőr akció! ez egy médiaesemény,
érdekes és figyelemfelkeltő akció vagy
inkább egyfajta segélykiáltás?
Minden igyekezet ellenére nem sikerült –
az évi 3 - 4 000 látogatói számot felmutatni tudó - szentendrei kismúzeumok jelentőségét a kultúrpolitika országos szintű
irányítóival megértetni, így mindeddig
plusz fenntartási hozzájárulást sem sikerült kiharcolni. A tarthatatlan helyzet miatt
a Ferenczy Múzeum március második felében országos médiafigyelemre számot
tartó akciót szervezett: a kismúzeumokba
(Barcsay, Czóbel, Ámos-Anna, Kmetty,
Vajda) önkéntes teremőrök jelentkezését
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vártuk kifejezetten demonstratív jelleggel.
Magam is teremőr lettem, és teremőrnek
hívtam mindenkit, aki a szentendrei kismúzeum-hálózat továbbélését szeretné
támogatni.

n Van-e jövője a szentendrei kismúzeumoknak?
Ha van jövője az eleink által ránk hagyományozott kulturális örökségnek, akkor a
szentendrei kismúzeumoknak is van.
Azonban támogatás nélkül, pusztán a
jegybevételekre alapozva ezeket az intézményeket nem lehet fenntartani.

n sikertörténet a tavaly megnyílt MűvészetMalom?
Bár a Ferenczy Múzeumnak marketing
költségvetése gyakorlatilag nincsen, a MűvészetMalom újranyitása, 2012. március
vége óta már 18 000 fős látogatószámot
ért el, ami több mint a megyeszékhelyeken
működő kortárs művészeti kiállítóhelyeké.
Mindent megteszünk a fenntartási költségek racionalizálása érdekében. Gondoljunk bele: ez a szentendrei intézménycsoport nagyobb, mint a debreceni Déri
Múzeum, vagy a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a központi költségvetésből mégis
csak 141 millió forintot kap fenntartásra,
amelyet Szentendre 50 millióval egészít ki.

n sikertörténetté válhat a Pajor-kúria
is?
A Ferenczy ikrek születésnapján, június
18-án lesz a Ferenczy Múzeum új székhelyének, a Pajor-kúria felújított épületének
átadása, ekkor nyit a Szentendre Nyár rendezvénysorozata is. Az épületben lesz egy
a 20. századi Szentendre képzőművészetét bemutató kiállítás, helyet kap az „alapítók” alkotásaiból készített válogatás, lesz
egy időszakos kiállítótér a mai kortársaknak, illetve lesz egy „évszak műtárgya”.
Szeretnénk minél több magán- és közgyűjtemény anyagát is bemutatni. Gertrudis királyné halálának évfordulóján,
augusztusban tematikus kiállítást nyitunk,
szeptemberben tudományos konferenciát
szervezünk a 13. századi magyar történelem „Gertrudis és a Pilisszentkereszti apátság” tematikában. A római kőtár anyaga
bekerül a Pajor-kúria pincéjébe, így biztonságosabb helyen lesz a leletanyag,
mint a jelenlegi Kőtárban, a 11-es út mentén. Ezen adottságok a siker reményét rejtik magukban.
n decemberi lapszámunkban úgy nyilatkozott, hogy nehéz, de eredményes
év áll ön mögött. ez év végén mit tartana eredményes évnek?
Ha mindazt sikerül jól megvalósítanunk,
amit idénre elterveztünk, nagyon boldog
leszek…

Kempf Károly Ignác
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támogassa ön is a szentendrei kismúzeumok megmaradását!

Március 31-ig tart Szentendrén a teremőr-akció. Ennek során a Ferenczy Múzeum
munkatársai mellett művészek, a város jeles személyiségei, köztük dr. Dietz Ferenc
polgármester is vállalták, hogy teremőrként dolgozva fölhívják a figyelmet városunk
kismúzeumainak fontosságára. Azt kérik, hogy ebben az időszakban minél többen látogassanak el ezekbe a kulturális intézményekbe, hívják meg ide rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket. Az összefogásunkon is múlik, hogy mi lesz a sorsa a szentendrei
kismúzeumoknak!

A tDm és a Kulturális Központ közösen a Dumtsa Korzóért

A sokak által kedvelt kezdeményezés támogatásáért a TDM és a Kulturális központ
is a Kulturális és Kulináris Korzó, azaz a Dumtsa Korzó mögé állt. Így a városvezetés támogatja a díjmentes közterület használatot, a Dumtsa utca 9. sz. alatti ingatlant
pedig raktározás céljából felajánlotta a rendezvényre. A testület felkéri egyúttal a VSZ
Zrt. vezérigazgatóját, hogy egyeztessen a Paprikabíró utcában történő ingyenes parkolás lehetőségéről.

Egy lokálpatrióta vallomása – képekben
táRlatVezetés az eMlék-kéPek szentendRéRől kIállításBan

Különleges élmény volt a MűvészetMalom Emlék-képek Szentendréről kiállítását a gyűjtemény tulajdonosának és kurátorának vezetésével végigjárni. Bodonyi Emőke, a kiállítás rendezője szerint is páratlan és egyedi ez a gyűjtemény, némely darabja a
szentendrei festészet igazi gyöngyszeme.
S. Nagy János kutatóvegyészként hosszú ideig a tengerentúlon dolgozott, majd amikor
Amerikából hazaköltözött, rácsodálkozott szülővárosának szépségére. Feltámadó gyűjtőszenvedélyét fokozta, hogy baráti kapcsolatot tartott a szentendrei „Alapító Nyolcak”
művészeivel, így a gyűjtemény első darabjai Rozgonyi, Bánovszky, Onódi csodálatos
Szentendre-festményei voltak. A kiállított művek határozott üzenetet hordoznak: vallomást Szentendréről, apró, ma már eltűnt részletek szépségéről. S. Nagy János városszeretete átsüt a gyűjtemény minden egyes darabján. Sajnos – mint mondta –, egyre
kevesebb a szentendrei ős-téma, amit ma megörökíthetnek művészeink, pedig Szentendre jóval gazdagabb festői motívumokban, mint például Nagybánya. S. Nagy János
minden képhez hozzáfűzött egy-egy anekdotát, várostörténeti érdekességet, gazdagítva a vizuális élményt. – Nem értek a művészethez – mondta szerényen a gyűjtő –
egyszerűen csak megtetszettek valami miatt ezek a képek.
Akár ösztönösen, akár tudományos alapossággal választott képekről van szó, a tárlat
olyan finom vizuális esszenciája városunknak, ami ritka élvezetet nyújt a múzeumjárónak. A kiállítás május 20-ig megtekinthető a MűvészetMalomban. Mindenkinek ajánljuk,
aki Szentendrét szereti vagy szeretné megismerni.
április 7-én, vasárnap 17 órakor a műgyűjtés rejtelmeiről Kondor Katalin beszélget
S. Nagy János és Szlankó János műgyűjtőkkel a Malomban.
Sz. N.
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Budapest Art Expo
Friss

fiatal képzőművészek nemzetközi
Biennáléja a MűvészetMalomban

A Budapest Art Expo Alapítvány rendezi
meg a szentendrei MűvészetMalomban
a fiatal képzőművészek nemzetközi
biennáléját. A szentendrei biennálén
minden 40 évnél fiatalabb művész részt
vehet, aki a meghirdetett pályázatra
színvonalas pályamunkával jelentkezett. A pályázatok között a legváltozatosabb
képzőművészeti
műfajok
képviseltetik magukat: a hagyományos
festészet, grafika, szobrászat mellett a
fotó, a video, a számítógépes művészet
és az installáció is megjelenik. A beküldött pályaművek reprezentálják a jelenleg népszerű stílusirányzatokat, a
nemzetközi trendek hatását, ugyanakkor széles skáláját mutatják az egyéni
kezdeményezéseknek, a sajátos formai
megoldásoknak.
A Budapest Art Expo Alapítvány több
mint tizenöt éve foglalkozik művészeti
események szervezésével. Az 1989-es
rendszerváltás utáni hazai kortárs műkereskedelem modernizálódásának állandó kísérői voltak az évenként
megrendezett tavaszi Art Expo seregszemlék. Az utolsó ilyen típusú művészeti vásár 1998-ban, a budapesti
Műcsarnokban volt. A kuratórium 2000ben úgy döntött, hogy a továbbiakban a
pályakezdő, fiatal művészek bemutatását vállalja fel rendezvényeivel és kiadványaival. Az alapítvány célkitűzése
most is az, hogy Szentendrén olyan kiállítás várja az érdeklődőket, ahol a
nagyközönség – a szakmával együtt –
áttekintést kaphat a fiatal művészek
legújabb munkáiból. Új generáció mutatkozik be, tehetséges képviselői a kortárs hazai művészet alakulásának máris
fontos, egyre jelentősebb szereplői.
április 12. péntek 17.00
kiállítás-megnyitó – Budapest Art
Expo Friss Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Biennáléja. Kurátorok: Gergely
Mariann művészettörténész (MNG) és
Kopin Katalin művészettörténész (Ferenczy Múzeum)
április 14. vasárnap 16.00
tárlatvezetés a kiállításban, melyet
Gergely Mariann művészettörténész, a
kiállítás kurátora tart.
Az ingyenes tárlatvezetésen múzeumi
belépőjeggyel lehet részt venni.
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Egy modern festő és klasszikus gyűjteménye
Válogatás ernest zmeták
(1919-2004) alkotásaiból és
gyűjteményéből

Ernest Zmeták a szlovák művészet történetében egyedülálló jelenségnek számít.
Megélte a művészet heroikus
korszakát, a modernizmust,
ebből fakad sajátságos, „izmusokhoz“ nem nagyon köthető stílusa, és az egész
pályafutását a klasszikus kép
és a művészi felmenői iránti
tisztelet kísérte. Azért is kapta
a 2011 márciusában Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Ernest Zmeták: Új Taormina II. 1969
Galériában (SlovenskáNárodná Galéria) nagy sikerrel bemutatott monografikus kiállítás „Az utolsó klasszikus” címet.
Művész volt és ugyanakkor műgyűjtő is. Zmeták nem csak stílusának, illetve nem mindennapi személyiségének köszönhetően vált a szlovák művészet különlegességévé. Azon
kevés szlovák művészek közé tartozik, akik nem a prágai akadémián tanultak festészetet,
hanem a budapesti Képzőművészeti Egyetemen. Nagy tiszteletben tartotta tanárait, AbaNovák Vilmost, Szőnyi Istvánt és Kontuly Bélát, de nem csak őket. Budapest két háború
közötti hangulatát, a magyar polgári életet, a galériákat, gyűjteményeket és régiségkereskedéseket – mindezek nagy hatást gyakoroltak rá, és nagymértékben befolyásolták művészi és gyűjtői életútját, hiszen gyűjtőként is sokszor tért vissza Budapesten töltött
éveihez.
A kiállítás jó lehetőség arra, hogy tisztelegjünk Zmeták, mint a szlovák 20. századi képzőművészet kiemelkedő személyisége előtt, felismerve és bemutatva magyar művészi gyökereit.
Megnyitó: április 5. péntek, 17.00. A kiállítás megtekinthető június 2-ig.

Múzeumok nyári nyitva tartása

a ferenczy Múzeum vagyonkezelésében lévő szentendrei és Pest megyei kiállítóhelyek 2013. április 1-jétől érvényes általános nyitva tartási rendje
szentendrei kiállítóhelyek

ferenczy Múzeum (Kossuth Lajos utca 5.): keddtől vasárnapig, 10.00-18.00
kovács Margit kerámia kiállítás (Vastagh György u. 1.): hétfőtől vasárnapig, 10.0018.00
szentendrei képtár (Fő tér 2-5.): szerdától vasárnapig, 10.00-18.00
MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.): keddtől vasárnapig, 10.00-18.00
Vajda lajos emlékkiállítás (Hunyadi u. 1.): szerdától vasárnapig, 10.00-14.00
ámos Imre-anna Margit kiállítás (Bogdányi u. 10.): szerdától vasárnapig, 14.00-18.00
kmetty János és kerényi Jenő kiállítása (Fő tér 21.): szerdától vasárnapig, 10.0014.00
Barcsay Jenő kiállítás (Dumtsa J. u. 10.): szerdától vasárnapig, 14.00-18.00
népművészetek Háza (Rákóczi F. u. 1.) szerdától vasárnapig, 10.00-14.00
czóbel Béla kiállítás és Ilosvai Varga István állandó kiállítás (Templomdomb 1.):
szerdától vasárnapig, 14.00-18.00
Pest megyei kiállítóhelyek

Megyei Régészeti látványraktár és Múzeumpedagógiai foglalkoztató (Gödöllő,
Kiss József u. 2.): szerdától 12.00-16.00, péntek 10.00-14.00, szombat 10.00-14.00
Pest Megyei történeti tár (1052 Budapest, Városház u. 7.): szerdától 12.00-16.00,
péntek 10.00-14.00, szombat 10.00-14.00
Blaskovich Múzeum (Tápiószele, Múzeum u. 13.): keddtől vasárnapig, 9.00-17.00
gorka kerámia kiállítás (Verőce, Szamos u. 22.): keddtől vasárnapig, 9.00-17.00
szőnyi István emlékmúzeum (Zebegény, Bartóky út 7.): keddtől vasárnapig, 9.0017.00
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Van egy jó sztorija Szentendréről?

Iskolák, temetők, kocsmák
a kalaPos Hölgy nyugdíJBa Vonul
Pethő Zsoltné Németh Erika, a
Pest Megyei Könyvtár helytörténész könyvtárosa negyvenévi
könyvtári szolgálat után végleg
nyugdíjba vonul. Könyvtárosi
pályáját 1972-ben kezdte Szentendrén.
Sokan őriznek szép emlékeket
róla mint gyermekkönyvtárosról,
hiszen „Erika néninek” a fél

állandó szerzője a lap 1987-es
újraalapítása óta. Számos helyi
vonatkozású kiadvány fűződik a
nevéhez. Szentendre utcanevei, Írók, költők Szentendrén (G.
Sin Edittel közös munkája),
Szentendrei arcképcsarnok,
Szentendre iskolái, Szentendre
sajtótörténete és folytathatnánk
a sort. A napokban jelent meg

a Pest Megyei könyvtár – hatvanéves fennállása alkalmából
– helytörténeti kamarakiállítást rendezett a város és a könyvtár történetének tárgyi emlékeiből, dokumentumaiból. az olvasóteremben külön munkaállomást létesítettünk a
storyMap program használatához. Ha érdekli a téma, kérjük,
hozza be képeit, videóit, írja meg visszaemlékezéseit! a feltöltésben, ha szükséges, segítenek a könyvtárosok.

FOTó: FEKETE KATA

Régi fotók és eszközeik a vitrinben

Pethő Erika búcsúztatása a Pest Megyei Könyvtárban. Kezében
az ajándékba kapott, őt fiatalon ábrázoló Benkovits György-akvarell

város a „kis olvasója” volt. Sokat
tanulhattunk tőle. Bizonyos
szempontból „a város arcának”
is mondható, hiszen mosolygós, kalapos figurája sokszor
feltűnt az elmúlt évtizedek során
a Magyar Televízió Szentendréről szóló műsoraiban. A Szentendre és Vidékének szintén
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Sírok és temetők Szentendrén
című könyve.
Bár nyugdíjba megy, civil
könyvtárosként továbbra is dolgozni kíván. Sőt, már egy újabb
kötet témája is megfogalmazódott benne: legközelebb Szentendre kocsmáiról ír könyvet.
Gaján É.

Tavaszi fesztivál a könyvtár honlapján

Tavasszal a világ sok nagyvárosában rendeznek kulturális fesztivált. A Budapesti Tavaszi Fesztivál megalapítása óta (1981) Magyarország legnagyobb kulturális fesztiválja. Az eseménysorozat
világviszonylatban is jelentősnek számít. Az utazási irodák már
hónapokkal előre megkapják a tervezett műsorfüzetet.
A vidéki városok közül Szentendre elsőként csatlakozott a rendezvénysorozathoz 1985-ben, válaszolva az Országos Idegenforgalmi Hivatal kezdeményezésére. Kezdetben Szentendrei
Tavaszi Napok volt a rendezvénysorozat címe.
A Pest Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteménye gazdag fotó- és
filmanyagot őriz ebből az időszakból. Aki szívesen rácsodálkozik a
múlt vagy félmúlt eseményeire, melynek maga is részese volt, vagy
aki egyszerűen csak kíváncsi a régi tavaszi fesztiválok – és Szentendre – rendszerváltás előtti hangulatára, a könyvtár honlapján
képes beszámolót talál az első hivatalos fesztiválrendezvényekről.
Aki pedig netán a szereplőket is felismeri, kérjük, írja meg nekünk!
Saját képeit, történeteit, visszaemlékezéseit ugyancsak szívesen
fogadjuk: www.pmk.hu vagy pemete.blog.hu.

Aki szeret fényképeket nézegetni, esetleg mások életébe bekukkantani, manapság nem a családi fotóalbumot veszi kézbe,
hanem a számítógépet vagy az okostelefont. De mit tegyen, aki
a régmúlt történeteire kíváncsi? Városa, faluja letűnt évtizedeibe
szeretne bepillantani? Aki szívesen felidézné gyerekkora eseményeit, helyszíneit? Milyen is volt az a régi utca, aminek köveit,
az iskola, aminek padját koptatta?
A szentendreiek könnyen megtehetik ezt egy helytörténeti honlap, a StoryMap – www.storymap.hu – jóvoltából. A StoryMap
olyan közösségi oldal, ahol régi írásokat, fotókat, videókat lehet
elhelyezni a város és a környék múltjáról. Ha konkrét helyszínhez kötődik a történet, azt térképen is be lehet jelölni.
Mit láthatunk, hallhatunk, olvashatunk a StoryMapen? Megtudhatjuk például, ki volt Buzgó Márk. Dr. Dezsőfi Ferenc 1930 körül
készült felvételén fura kalapjában, ormótlan kabátjában áll… A
Huzsvik-vendéglőben a 40-es években Rigó Péter hegedült a
vendégeknek… Szöllőssy Kálmán jeles fotós egyik felvételén
dunai lófürdetés látható… Ez idő tájt a vízi cserkésztábor versenyén tíz város versenyzői mérkőztek a 16 fokos folyóban… A konszolidáció éveinek Szentendréjét örökíti meg a MOKéP
külföldieknek készült, bájos propagandafilmje a Dunakanyarról –
60-as évekbeli autócsodákkal, csinibabákkal... Videofelvétel a
Szentendrei Teátrum előadásairól, 1969-ből… Az 1971-ben készült játékfilm, a „Vidám elefántkór” kockáin Schütz Ila mellett
Bárdi György látható – ellenben nem látható még a 11-es út a híddal, és a patakpart sincs még kibetonozva... A Bizottság együttes
fellépése a Barlangban, egy szegedi koncertfelvétel hangjaival,
1986-ból…
Történelmi pletykálkodás – jó értelemben. Szórakoztató és egyben tanulságos. Mert mi a pletyka? Szociológusok állítják, hogy
hasznos. Mi, emberek ennek révén igazodunk el szűkebb-tágabb
környezetünkben, mérjük fel helyünket (és másokét) a társadalmi
rangsorban, állítunk magunk elé követendő és elvetendő példákat. Ennek egyik modern megnyilvánulása az interneten a „social
networking”. A történelmet kedvelők, a településük története iránt
érdeklődők számára pedig kihagyhatatlan közösségi háló a StoryMap: a Ferenczy Múzeum és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött honlap gazdája Kende Tamás történész
(kendester@gmail.com).
Gaján Éva (PMK)
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Jó tészta csak Jó toJásBól leHet

Múlt héten egy hangulatos kis szentendrei manufaktúrában jártunk, ahol Cseh
Katica és munkatársai valódi mélyalmos
tojásból készítik a száraztésztát. Az Ízmanufaktúrával közös termékfejlesztésnek köszönhetően a helyiek egyre
könnyebben juthatnak minőségi tésztafélékhez.

Amikor Cseh Ottó és felesége Gyöngyöshalászon 1976-ban csirkenevelésre adták
a fejüket, maguk sem gondolták, hogy családi hagyományt teremtenek, amely utóbb
Szentendrén folytatódik. Vejük, Molnár Róbert, és lányuk, Cseh Katica már fiatalon
elsajátította a baromfitartás mesterfogásait, és bár tanulmányaikat más irányban
folytatták, manapság ők is a mezőgazdaságból élnek.
Katica és Róbert vállalta magára a csirkenevelő telep átalakításának dandárját.
Semmiképpen sem szerettek volna elavult
technológiával termelni, így végül is Nyugat-Európából vásároltak mélyalmos tojótyúk tartására alkalmas használt, de
újszerű berendezéseket, a telepen alkalmazott válogató- és jelölőgépek pedig magyar gyártmányúak.
Munkás, de minőségi
Sajnos az olcsó, de rossz minőségű külföldi tojásdömpingben a szélsőségesen árérzékeny hazai fogyasztók többsége még
nem értékeli a kíméletes módon, stresszmentesen előállított, jó minőségű tojást, de
nemcsak a törvényi szabályozás, hanem
a külföldi tapasztalatok is azt mutatják,

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS, MINISZERVIZ
Bíró Zoltán
Szentendre, Szentlászlói út 153/A., az izbégi focipályával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-30-461-4658.

Így kezdődik a tésztagyúrás Cseh Katicával
és az ízmanufaktúrás Vida Ritával
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lik a kétes minőségű, alacsony árfekvésű importtojás, a termelők egyik legnagyobb gondja a piac megőrzése,
bővítése. Idegen honban ráadásul az
exportra szánt tojás után a termelő
gyakran támogatást is kap, így könynyen ellehetetlenül az a magyar vállalkozó, aki étkezési tojást állít elő.
Molnárék termékei Szentendrén, az
Ízmanufaktúrában megtalálhatók, és
hamarosan megjelenik a két, hazai
ízek iránt elkötelezett partner közös
tésztafejlesztése a polcokon.

hogy a valóban étkezési minőségű mélyalmos tojásé a jövő. A család ezért a kevéssé helygazdaságos és meglehetősen
munkaigényes mélyalmos tartást választotta.
Miután a család két istállót alakított ki,
hogy biztosítsa a vevők folyamatos tojásellátását, önálló arculatot is bevezettek: újrahasznosítható polisztirol tojástartókat
alkalmaznak, amelyekre egyedi mintázat
került. Ennek tervét a lakberendezői ismeretekkel bíró Katica maga készítette el.
tészta szentendréről
A következő lépés a tésztamanufaktúra kialakítása volt. Silány minőségű tojásból
csak rossz tészta készülhet, de a Molnártojások kitűnő alapanyagot jelentenek. Kézenfekvő volt tehát, hogy tésztagyártásba
kezdjen az üzem – történetesen Szentendrén. A valódi mélyalmos tojásból, kézzel készült tésztafélék jelentik az üzem
egyik reménykeltő, új tevékenységét.
Napjainkban, amikor az országba beözön-

A Szentendrei Baba-Mama Klub mindenkit vár!

A baba-mama klub megálmodói szerettek volna egy helyet, ahol a kismamák együtt lehetnek, beszélhetnek közös témájukról: a gyerekekről. Babáik eközben szokhatják a
közösség élményét, és nem utolsósorban elfáradhatnak annyira, hogy ebéd után ne legyen gond az altatás. A klubban a kismamák rendszeresen találkozhatnak szakemberekkel, akikkel kötetlenül elbeszélgethetnek. A
klub eddigi előadói: Kováts Judit logopédus a
beszédfejlődésről, Skita Erika tréner, aki a Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje című könyvről, illetve módszerről
beszélt, Tóth Orsolya védőnő és szoptatási tanácsadó két alkalommal is vendég volt a szoptatás és a hozzátáplálás témában, Szanyi
Krisztina homeopata tanácsadó és Szemes
Ágnes, a szentendrei Biolabor vezetője is tartott
előadást. Az előadások ingyenesek, így mindenki számára elérhetőek.
A klub idén alakult, március 8-án tartották első találkozójukat a Dunaparti Művelődési
Ház balett termében. Az összejöveteleket minden héten csütörtökön 10:00-11:30-ig tartják.
Már az első alkalommal tizenhét anyuka és babája vett részt a klubon, ezzel is megerősítve azt a hitüket, hogy szükség van egy ilyen klubra. Azóta is átlagosan, hetente
tíz anyuka jön el kisgyermekével.
Mindenkit szerettel várnak a klubban! Ha van otthon bármilyen, 0-3 éves korú babáknak szánt, jó állapotban lévő játék vagy szívesen venne egyet a klub részére, akkor keresse Virág-Karsai Orsolyát: 30/859-47-99, oviragkarsai@gmail.com.

2013. március 25.

In memoriam
Bartha Gábor

a Móricz zsigmond gimnázium
tavalyi évben nyugdíjba vonult
matematika-fizika szakos tanára, számos kitüntetés és díj
tulajdonosa, Bartha gábor
tanár úr március 13-án elhunyt...

VÁROS

Bartha tanár úr matematika-fizika szakos középiskolai tanári
diplomáját 1974-ben szerezte a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Karán. A Móricz
Gimnáziumban 1974 óta tanított. Szaktanári feladatai mellett
több osztálynak volt osztályfőnöke, 1999-2001-ig igazgatóhelyettesként dolgozott. A tehetséges diákok szakmai felkészítésében szép versenyeredményekkel büszkélkedhetett.
A tanári tevékenység mellett tankönyveket, példatárakat írt,
szerkesztett és lektorált, versenyfeladatai jelentek meg szakmai folyóiratokban, mint például a KÖMAL vagy a Matematika Tanítása c. lapokban. Tagja volt a Pest Megyei
Matematika Versenybizottságnak, a matematika OKTV versenybizottságának. Az Arany Dániel Matematikai Verseny bizottságának utolsó percig az elnöke volt. Számos szakmai
díj és kitüntetés birtokosa. Szakmai tevékenységét 2008-ban
Ericsson-díjjal is elismerték. „Tanár úr egész pályája szorosan összeforrott iskolánkkal, emlékét örökké megőrizzük,
igyekszünk méltók lenni szellemi örökségéhez” – írják az iskola honlapján tanítványai, kollégái.
Bartha Gábort március 22-én búcsúztatták a Sztaravodai úti
köztemetőben.

Szentendre Rotary
tanulmányi ösztöndíj 2013.
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a Rotary club szentendre pályázatot hirdet 9-12. osztályos, szentendrén tanuló diákok számára. a pályázta
nyertese, a „2013. évi szentendrei Rotary ösztöndíjas”
100 000 ft támogatásban részesül, amelyet a maga választott konkrét tanulmányok – szakmai vagy tanulmányi
utak – költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges
eszközök beszerezésére fordíthat. A pályázaton a további
kilenc legjobb pályázatot benyújtó diák elismerésben és díjazásban részesül.
A pályázat célja: valamely területen tehetséges diákok további
fejlődésének elősegítése.
kik vehetnek részt a pályázaton? Szentendrén tanuló 9-12.
osztályos diákok, legalább jó rendű tanulók, legalább egy
tárgyból – tanári vélemény szerint – kiemelkedő, dicséretes,
esetleg országos versenyeken jó helyezést elérő diákok, vagy
valamilyen tudományágban, művészeti területen, illetve sportágban átlagon felüli teljesítményre képes, vagy képességekkel rendelkező tanulók. (Rotary tagok és más támogatók
gyermekei, hozzátartozói nem pályázhatnak!)
Hogyan lehet pályázni? A pályázat két részből áll: 1. írásos
pályázat 2. a tíz legjobbnak ítélt pályázó beszélgetésen vesz
részt.
az írásos pályázat benyújtási határideje: április 22.
A részéletes pályázati feltételek megtalálhatók a www.facebook.com/rotary.club.szentendre oldalon, valamint a támogató
középiskolák koordináló tanárainál. A pályázatot segíti a
szentendrei Ferences Gimnázium, a Móricz Zsigmond Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium,
valamint a Református Gimnázium. Az ünnepélyes díjátadásra június közepén kerül sor az Elevenkertben.
A Szentendrei Rotary Tanulmányi Ösztöndíj évkönyvébe bekerül a szóbeli beszélgetésen résztvevő legjobb tíz pályázó, illetve
a támogató iskolák mindegyikéből az adott iskolában a legtöbb
segítséget nyújtó pedagógus neve. „Szentendrei tehetséggondozó iskola 2013. évben” címet kap és oklevél elismerésben részesül az az iskola, amelyik a legtöbb pályázót indítja.
Az ösztöndíjat könyvutalvánnyal támogatja: Alexandra Kiadó
Rotary Club Szentendre

Mester Emma országos sikere

A Karitászt Támogató Alapítvány gyerekrajzpályázatot írt ki általános iskolás korú gyerekek részére két életkori kategóriában,
melynek címe Szupernagyi volt. A diákoknak
a nagypapájukat, nagymamájukat kellett ábrázolni, megjeleníteni. A téma jónak ígérkezett, hiszen minden gyereknek van mély napi
élménye nagyszüleiről. Sok olyan nagyszülőkkel kapcsolatos
élethelyzet van, melyet meg lehet mutatni a vizualitás nyelvén,
ezért a Templomdombi Általános Iskola Vizuális Műhelyének vezetője, Deli Gabriella nem tétovázott, és benevezett tanítványaival erre az országos versenyre. Egy tanuló maximum három
munkával indulhatott. A verseny több fordulós volt, végül csak egy
rajz juthatott tovább. A legjobbak vehettek részt az Esztergomban megrendezett kiállításon, ahol átadták a díjakat.
A közel 1000 rajz közül az „A" kategóriában Mester Emma 1. osztályos tanuló III. helyezést ért el. A megnyitó és díjátadó méltóságteljes, szeretetteli hangulatú volt, köszönet érte a
szervezőknek, Stelli Enikőnek (többek között), valamint örömmel
találkozhattunk écsy Gábor atyával, aki Szentendrén teljesített
papi szolgálatot, és jelenleg a Karitász munkatársa.
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Keresd az aranyfakanalat! – tavaszi forduló

április 1-jétől 30-ig tart a szentendrei éttermek versenyének harmadik fordulója, melyben – ahogyan eddig is –
háromfogásos menüt kínálnak ajándék itallal, egységesen 2890 ft-ért. az alábbiakban közölt menük április 15ig érvényesek, 16-től újakkal készülnek az éttermek, melyet következő számunkban közlünk. keressék az arany
fakanalas zászlóval megjelölt éttermeket, mi kedvcsinálónak közöljük a tavaszi menükínálatukat.
Menü
Medvehagyma-krémleves sajtos crouton-nal
Zöldséges csirkemellfalatok
pestos-tejfölös spagettivel
Citromos charlotte
+ 1 pohár ital kívánság szerint

RaB RáBy étteReM
Kucsera F. u. 1/A., 310-819,
wwwrabraby.hu
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 12.00-22.00, hétfőn zárva
BaR centRo étteReM
Péter-Pál u. 2/B. Tel. 06-70383-0383, www.barcentro.hu
Nyitva: szerdától vasárnapig
8.00-23.00, hétfőn és kedden
zárva

Menü
Medvehagyma krémleves
Konfitált oldalas mángolddal
és burgonyakrémmel
Gyümölcsrizs
+ 1 pohár Konyári Chardonnay
BaRcelona RestauRant
& taPas BaR
Szerb u. 2., 06-30-773-9696,
www.barcelonabar.hu
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 12.00-23.00, hétfőn zárva

Menü
Krémes kukoricakrém-leves
szárított, füstölt sonkával
Grillezett csirkeérmék mentás
zöldborsóraguval, fűszeres
steakburgonyával
Meggyes crumble vaníliafagylalttal
+ 1 pohár San Miguel sör
coRneR étteReM
Dunakorzó 4., 300-027
Nyitva tartás:minden nap
10.00-22.00

Menü
Citromos borjúraguleves
Grilltál (sertés, pulyka és
szerb specialitások) választott
zöldségekkel
Ízes palacsinta
+ mézes datolyapálinka

el MaRIacHI étteReM
Pannónia u. 6/B., 303-132,
www.elmariachi.hu
Nyitva tartás:minden nap
10.00-22.00

Menü
Hortobágyi húsos palacsinta
Medvehagymával töltött csirkesteak, tavaszi friss saláta
hűvös öntettel
Túrógombóc málnaöntettel
+ 1 pohár sör, bor vagy üdítő
göRög kancsó étteReM
Dunakorzó 9., 303-178,
www.gorogkancsoetterem.hu
Nyitva tartás: minden nap
11.00- 22.00

Menü
Pirított burgonyakrémleves,
tormás sonkagombóccal és
kaláccsal
Szegfűszeges malacsült újhagymakompóttal és sajtos
tojással
Mandulatorta
+ 2 dl görög félédes vörösbor

keReskedőHáz étteReM
Fő tér 2-5., 06-30-600-9709,
www.kereskedohazcafe.hu
Nyitva tartás: minden nap
9.00 – 19.00

Menü
Zöldcitromos karfiolleves
Ropogós csirkecomb zöldségekkel
Somlói galuska
+ 1 pohár házi limonádé

MűVész étteReM
Dumtsa J. u. 7., 311-484,
www.ujmuvesz.hu
Nyitva tartás: minden nap
11.00-22.00

Menü
Sóskakrém leves apró rákokkal és posírozott (buggyantott)
tojással
Fényezett füstölt sertéslapocka citromos tormamártással és medvehagymás
raviolival
Kapucinus rétes madártej parféval
1 dl Szekszárdi Riesling
(Tűzkő birtok)
PRoMenade étteReM
Futó u. 4., 312-626
Változó nyitva tartás miatt előzetes bejelentkezéssel

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!

Menü
Tavaszi zöldségleves
Natúr csirkemell grillezve salátaágyon
Túróval töltött palacsinta őszibarackos vaníliaöntettel
+ 1 pohár szódavíz
tRattoRIa caRdInale
étteReM és PIzzéRIa
Dunakorzó 7., 309-444,
wwww.cardinale.hu
Nyitva tartás: minden nap
11.00-23.00

Menü
Húsvéti vegyes ízelítő, kerti
zöldségekkel
Rakott csülök tormás céklasalátával
Csoki mousse-al töltött csoki
tojás
+ 1 pohár bor, sör vagy üdítő
kívánság szerint

SpORt

2013. március 25.

Ifj. Szabó László úszó szakedző a Magyar Köztársaság
Érdemkereszt Bronz fokozata (polgári tagozat) kitüntetettje

A Magyar Köztársaság érdemkeresztjének Bronz fokozatának laudációjában a fiatal szakember sikeres úszóedzői tevékenységét és az utánpótlás-, ill. diáksportban elért nemzetközi
eredményességét méltatták.
A szentendrei Kossuth SE vezetőedzője 2011. 05. 01-jétől tevékenykedik városunk
úszósportjában. Ezt megelőzően a Budapesti Vasutas SC Úszószakosztályának vezetőedzője, majd szakosztály-igazgatója volt 1998-2011 között. Számos saját nevelésű nemzetközi
szinten eredményes versenyzőt adott úszósportunknak: Zubcsek Dénes ifi EB érmes; Dajka
Ádám ifi EB érmes; Tompa Orsolya ifi Európa-bajnok, olimpikon mellett Gyurta Dániel olimpiai-, világ- és Európa-bajnok úszó nevelőedzőjeként ismert.
1991-1998 között a világhírű Bp. Spartacus úszóműhelyében töltötte „inaséveit”, ahol a Kiss
László mesteredző által vezetett teamben coach assistant-ként két olimpiai ciklusban együtt
dolgozott Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnokkal;Güttler Károly olimpiai ezüstérmessel, valamint Kovács Ágnes Európa-,és világ -, olimpiai bajnok versenyzőkkel.

ÚSZÁS

Pest megyei csB. I forduló, március 10., érd

A Pest Megyei Úszó Szövetség ebben az évben is megrendezi a
hagyományos Csapatbajnoki Pontverseny versenyrendszerét,
mely során Pest megye négy helyszínén négy fordulóban és időpontban a megyei úszószakosztályok versenyeznek a kiírt versenyszámokban és korosztályokban a megyei bajnoki pontokért,
helyezésekért.
Az első fordulót érden rendezte az Első érdi Úszó Klub; 7 csapat,
182 versenyző, 383 rajttal mérte össze az erejét a közel négyórás versenyen. Szentendre városát a Kossuth SE képviselte 18
fővel, 37 rajttal - ifj. Szabó László vezetőedző irányításával. Versenyzőink az alapozás kellős közepén kitettek magukért, 36 új
egyéni csúcs, 4 új városi rekord született; 3 arany-, 1 ezüst-, 7
bronzérem és 27 egyéni és 1 váltó pontszerző helyezés a számszerű eredmény! Legeredményesebb versenyzőnk: PÁVA Szabolcs ’06 két elsőséggel, illetve ALBERT Zsombor ’99 az 50 m
gyorsúszásban elért 354 LEN ponttal!

25

Helyi fiatalok szelídítik
meg a gubbio-i farkast

Az önkormányzat 96.000 Ft-al támogatja a szentendrei fiatalok kiutazását a Gubbio-i sportfesztiválra. A rendezvény célja a
testvérvárosi kapcsolatok ápolása, elősegítése, valamint, hogy
a helyi ifjúság megismerkedhessen más nemzetek kultúrájával,
értékeivel, épített és természeti
örökségeivel, valamint hogy
Szentendre hagyományait és értékeit, a lokálpatriotizmust közvetítse Európa szerte.

KÉZILABDA

Március 17-én NB I.B női mérkőzés: Szentendrei NKE – Pénzügyőr Spartacus: 22-34
A Móricz Csarnokban lejátszott mérkőzésen a szünetig viszonylag szoros volt az eredmény, reménykedtünk a döntetlenben, de
a második játékrészben fokozatosan elhúztak a fizikai fölényben
lévő Pénzügyőr „Spari" lányai, és tizenkét gólra növelték az előnyüket.
Ugyanaznap este a Kalászi Sportcsarnokban a Budakalászi SC
NB II-es férfi csapata nagy csatát vívott Heves gárdájával, és drámai utolsó pillanatok végén 24-24-es döntetlen született. A félidőben még a vendégek vezettek öt(!) góllal.
Az előmérkőzésen a kalászi juniorok magabiztosan, 30-20-ra
nyertek a hevesi fiatalok ellen, bár az elején nem így nézett ki,
mert néhány góllal Heves vezetett.

SAKK

A Tusi Kupa versenysorozat utolsó előtti fordulója 16 résztvevővel
került megrendezésre. A verseny főszervezője – Tusák József –
nehezményezte, hogy a környékbeli sakk-iskolák a megegyezés
ellenére más versenyeket szerveznek a Tusi Kupa időpontjaira,
ezzel csökkentik a résztvevői létszámot. Ez a tény derített fényt
arra, hogy a korábbi fordulók létszáma nemcsak az időjárás és a
járvány miatt volt alacsony. A verseny szünetében a gyerekek
megnéztek egy választási kampánygyűlés keretében szervezett
bűvész-előadást. Jó kikapcsolódás volt a sakkjátszmák között.
Az utolsó, 10. forduló időpontja: április 6. 10 óra.

LABDARÚGÁS

Fent: Kelemen Á., Domokos L., Albert Zs., Bálint G., Nagy D., lent: Páva
Sz., Abonyi G., Albert K., Abonyi G., Pintér Á., Szabó B.

A megyei bajnokságok mérkőzéseinek jelentős részét későbbre
halasztották a havazás és hóvihar miatt. Két kivétel volt környékbeli csapataink esetében, ezeknek az eredményei:
Nagykovácsi - Leányfalu 0-3
Szigetgyöngye - Mogyoród 2-1

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

HIRDEtéS
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30 évesek vagyunk!

30%

Április hónapban

kedvezményt adunk

egy komplett szemüvegre
ingyenes látásvizsgálattal

Ajándékot adunk minden kedves
megrendelőnknek

Máté Fotó Optika

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.
Telefon: 06-26/311-841
Fax: 06-26/315-844
E-mail: matefotooptika@gmail.com
Web: www.matefotooptika.hu
Nyitva: H-P: 9.00-17.00, Szo: 9.00-13.00

A Tahitótfalui Termelői Piac újra
megnyitja kapuit

A tavalyi esztendőben indult helyi
civil kezdeményezésre a Tahitótfalui Termelői Piac, áprilistól október
végéig minden szombaton vásárolhattak a környékbeli portékákból.
élettel telt meg a Tahi nagyparkoló
melletti murvás területünk ezeken a
szombat reggeleken. Reményeink
szerint idén sem lesz ez másként:
március 16-tól a Tahitótfalui Önkormányzat segítségével megkezdte
2013. évi nyitva tartását a tahitótfalui termelői Piac, minden szombaton 7 órától 12 óráig.

Várunk minden kedves termelőt és az idei év újításaként kézműves alkotót, hozza el portékáját, hogy feltölthessük kamránkat minőségi helyi termékekkel. A Termelői Piac helyszíne:
Tahitótfalu Hídfő, a parkoló melletti (Tahi Grill mögötti) murvás
terület. Árusítható mezőgazdasági termék, élelmiszer, kézműves termék, árusíthat őstermelő, kistermelő, vállalkozó, alkotó – Tahitótfalu 40 km-es körzetében vagy a megyében
termelt, alkotott terméket a megfelelő engedélyek birtokában.
Az árusítás részletes feltételeiről olvashat: tahitotfalu.hu.

Előzetes bejelentkezés Rokob Orsolyánál 06-70-598-4345,
Mezőntúli Bt.

XXVII. évfolyam, 6. szám

2013. március 25.

ADÁSVétEl

Zsuzsi kereskedés! Mosószer, fehérnemű, zokni, ruhanemű, kozmetikumok stb. Házhoz szállítás.
Bükköspart 34., a piacnál, a tejbolt
mellett.

Bélyeget, képeslapot, könyvet,
fotót, plakátot és egyéb dísztárgyakat vásárolok. Hétvégén is. Tel.
(26) 385-387.
Goodle hőmatrac (Caregem termék) 60 x 90 cm-es, minőségi tanúsítvánnyal, nagyon jó állapotban
(szinte új) eladó 50 000 Ft-ért. Tel.
06-70-285-7085.

Kézzel faragott, barokk stílusú,
nagyméretű tükör (210 cm x 105
cm), dúsan faragott étkezőasztal
(6+2 személyes, 2 db karfás és 6
db háttámlás, kárpitozott székkel),
valamint fekete dióból készült fésülködőasztal puffal eladó, vagy értékegyeztetéssel
személygépkocsira / zárt kisteherautóra cserélhető. érd.: Csige
György 06-20-411-9224.
Tálalószekrény, felül üveges, jó állapotban eladó. Irányár: 15 000 Ft.
Tel. (26) 316-082.

Rotációs kapálógép RK-02, Erika
írógép, 2 ajtós szekrény eladó. Tel.
(26) 313-730.

ÁllÁS

Megbízható munkatársat keresek
ház körüli és házon belüli munkákhoz minimum heti 4 órában,
Szentendre-Izbégen. Tel. 06-30264-1489.

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

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

Szakképzett, angolul beszélő felszolgálót keresünk. Tel. 06-.20980-9274, 06-20-340-5706.

Lakatos szakképesítéssel állást
vállalok. Tel. (26) 313-730, 06-20950-4671.

Számítógépes gyakorlattal titkárnőt
keresünk. Tel. 06-20-665-3685.
EgéSZSég

Pedikűr-körömgomba- és bőrgombakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30949-6456.
Egyéni- és párterápia,
krízishelyzetek feloldása. Füzes Fruzsina,
06-20-823-2025.
Masszázskezelések! Vállalok fogyasztói cellulit, nyirok, relax,

ApRÓK

svéd, illetve orvosi gyógymaszszázst is. 2500 Ft/óra. Szeretettel
várom egy rövid felüdülésre. Tel.
06-20-288-5868.

Reumatológiai magánrendelés.
Dr. Hegedűs Béla reumatológus,
fizioterápiás, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, osztályvezető
főorvos március második felében
megkezdi magánrendelését.
Csak előzetes időpont-egyeztetés
alapján. Pismány Patika, Szentendre, Fiastyúk u. 11/C. Hétfő:
14.00-18.00. Információ, előjegyzés: 06-70-295-3386.
Elindult pszichológiai magánrendelésem; szeretettel várom! Segítő kapcsolat krízisben, terhelt
életszakaszban, családi, gyermeknevelési problémák esetén.
Balázs Boglárka klinikai szakpszichológus, 06-20-393-3113,
www.docszentendre.hu.

Fogyasztó- és zsírégető masszázs
hölgyeknek! Sok éves tapasztalattal rendelkező masszőr várja fogyni
vágyó vendégeit. Tel. 06-20-2885868.
EZOtéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.
KIADÓ lAKÁS

Kiadó a Füzesparkban kétszobás,
konvektoros, részben bútorozott
lakás. Tel. (26) 311-886, 06-70645-4219.
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. 06-20-4526613.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

A Gyöngyvirág utcában különálló
lakrész kiadó. Csak nemdohányzóknak. Ár: 35 000 Ft + rezsi/hó.
Tel. 06-20-443-4974.
A Bogdányi utcában 1,5 szobás,
konvektoros lakás társasházban
kiadó. Tel. 06-20-346-7470.

Szentendrén, a Kőfaragó u. 4.
szám alatt tetőtéri, légkondicionált
helyiségek 2000 Ft/nm + rezsi áron
kiadók. A még kiadandó helyiségek
hasznos alapterületei 13, 14, 15,
18 nm. Tel. (26) 500-115.

lAKÁS, INgAtlAN

Eladó a Károly utca 16-ban IV.
emeleti, 54 nm-es, panorámás
lakás. Ár: 8 millió Ft. Tel. 06-70579-9670.

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

A Barackos úton 90%-ban kész
ház – 140 nm, 4 szobás – 39,9 mil-
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Hitelkiváltás, ha elégedetlen deviza
alapú hitelének kamatozásával. A
törlesztő részlete akár 10-30%-kal
csökken havonta, és a futamidő
változatlan marad. Fapados Hiteliroda, 06-20-944-3165.
Terasz- és rönkbútorok, filagóriák,
udvari játékok készítése T.Ü.V. minősítéssel is. érd.: Csige György,
06-20-411-9224.
Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-,
ácsmunkát vállalok! Tel. 06-70578-1468.

Elromlott? Ami elromlott otthonában, én megjavítom. Víz, villany,
csatorna, háztartási gép, zár, ajró,
ablak, festés, mázolás, burkolás.
Szentendre és környéke. Hétvégén
is. Tel. 06-30-944-8677.
lió Ft-ért eladó. Tel. 06-20-3242153.

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

Szentendrén, Pismányban 456 nmes, panorámás építési telek magánszemélytől eladó. Irányár: 13,5
millió Ft. Tel. 06-20-417-3536.

Tahitótfaluban 1080 nm-es saroktelek magánszemélytől eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.
06-30-966-4305.

Eladó a Füzesparkban kétemeletes
társasház 2. emeletén új építésű,
panorámás, egyedi gázfűtéses, „A”
besorolású energetikai tanúsítvánnyal rendelkező, 55 nm alapterületű lakás választható
felszínekkel és burkolatokkal. Irányár: 17,8 millió Ft. Tel. 06-20-5848612. Bővebb információ, fotók:
www.pilisvill.hu.
Szentendrén, a Rózsakertben 48
nm-es, 2 szobás, gázfűtéses társasházi öröklakás eladó, Frissen
festve, azonnal költözhető. Tel. 0620-391-1373.

30 nm-es, szép lakás a Pap-szigettel szemben eladó.tel. 06-20-5662211.

Társasházak, lakóparkok kezelése,
üzemeltetése jogi, műszaki, pénzügyi háttérrel, felelősségbiztosítással. Tel. 06-20-987-5527,
www.hollandhaz-pluszkft.com.
Kőműves, ács, tetőfedő munkák,
kertépítés. Kisebb megbízásokat is
szívesen teljesítünk. Tel. 06-30311-9231.

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel. 0630-949-6456.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.
(26) 788-367, 06-30-950-4187,
Mezei Sándor.

Szerkezeti lakatosmunkák! Ajtóablak rácsok, korlátok, kerítések,
kapuk. Munkák rozsdamentes
anyagból is. Felszerelt műhely
fémbedolgozást vállal. Tel. 06-20946-3844.

Asztalos munkát vállal. Fából mindent! Tel. (26) 318-219, 06-30-3197278.
Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

tÁRSKERESŐ

DUNAKANYAR TÁRSKERESŐ!

OKtAtÁS

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

Matematikából és fizikából korrepetálást, érettségi vizsgára tesztlapokkal ellenőrzött felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.
Németoktatás, korrepetálás általános iskolásoknak. Tel. 06-20-2591718.
SZOlgÁltAtÁS

Kertgondozást vállalok. Tel. 0670-548-5519.

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

ÜDÜléS

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

26 nm-es üzlethelyiség Szentendrén, a Füzesparkban eladó. Tel.
06-20-918-9165.

SZENtENDRE SZépÜl

XXVII. évfolyam, 6. szám
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Számos helyi lakossal együtt dr. Dietz Ferenc polgármester is kipróbálta, milyen
könnyű összeszerelni a gátat. Ám veszélyhelyzet esetén szakképzett csapat állítja
össze néhány óra alatt az elemeket.
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