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Januárban Párbeszéd Szentendréért címmel indít konzultációsorozatot 
Verseghi-Nagy Miklós polgármester. A kérdőíves felmérés a készülő fejlesztési
stratégia alapját jelenti; célja, hogy a városvezetés megismerje a szentendreiek
véleményét arról, hogy hogyan képzelik el a település jövőjét. Szentendre pol-
gármesterével a megválasztása óta eltelt időszakról és a hamarosan induló fel-
mérésről is beszélgettünk.  

3. oldal

Nyolcvanötödik születésnapja van lapunk megjelenésével egyidőben Szentendre
egyik festő doyenjének, Balogh Lászlónak. „Balogh számomra oly kedves korai
munkái még kötődtek a városképhez. Állandó keresője, felfedezője és újraér-
telmezője volt ezeken a festményein a szentendrei motívumoknak.” – írja kö-
szöntőjében Benkovits György.

11. oldal

December 23-án adták át ünnepélyes keretek között az új Mókus-hidat a 
Bükkös-patakon. A hidat az önkormányzat megrendelésére a Sokon Kft. készí-
tette el, melyet egy hatalmas daruval december 22-én emeltek be az eredeti
helyére, így, ahogyan tervezték, még karácsony előtt birtokba vehették a vá-
roslakók a régi-új hidat.

4. oldal

Megújult a Mókus-híd 

Isten éltesse Balogh Laci bácsit!

Párbeszéd Szentendréért!

Cégvezetők figyelem!
25% kedvezmény 

a 25 éves katedrától

Kisvállalati tanfolyamok 
már 3 főtől is családi 
vállalkozásoknak is

Toeic, telc nemzetközi vizsgák

Az egyetlen nemzetközi 
engedéllyel rendelkező 
nyelviskola a régióban

Kérjen ajánlatot:
szentendre@katedra.hu
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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) 502 400 
Körzeti megbízottak: 
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester 
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós 
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós 
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzs-
őrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu, fogadóórák:
minden  hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra
között a Barcsay Jenő Általános Iskolában.

vízmű (26) 310 796  
elmŰ 06 40 383 838   
elmű hibabejelentő száma: 
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
tigÁz (26) 501 100  
t-HOme hibabejelentés 1412  
fűtőmű hibabejelentési telefonszáma 
(26) 816 646

városháza ügyfélszolgálati telefonszáma: 
(26) 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

tourinform Szentendre (26) 317 966  

közterület felügyelet  
munkanapokon: (26) 785 056
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

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

gyógyszertári ügyelet    
ÜGYELETI Díj ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 Ft 
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Sas u. 10. Tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár  nyitva 7-21
Kálvária u.33. Tel:787-796
vasárnap  eSte 9 órától ügyeletes:

idősellátás – gondozási központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

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

Árvácska Állatvédő egyesület 
06 20 571 6502 

gyepmester 06 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

SOS

Fogadóórák
verseghi-Nagy miklós polgármester   FIDESZ-KDNP
minden hónap 4. csütörtök 13-17 óráig

Sólyomné gyürk Dorottya alpolgármester   FIDESZ-KDNP
minden hónap 1. csütörtök 13-15 óráig

Petricskó zoltán alpolgármester   FIDESZ-KDNP
minden hónap 1. kedd 13-15 óráig 

Boda Anna mária képviselő   FIDESZ-KDNP   Tel: 30/678-3695
minden hónap első kedd 17-19 óra, Városháza - Kisházasságkötő terem

kun Csaba képviselő   FIDESZ-KDNP   kuncsab@freemail.hu
minden hónap utolsó hétfő, Református óvoda 16:00 órától

Horváth győző képviselő   FIDESZ-KDNP   Tel: 20/226-8912
minden hónap utolsó csütörtökön: 17-18 óra között, Püspökmajor Lakótelepi Könyv-
tár

fülöp zsolt képviselő   TESZ   flpzslt@gmail.com   Tel.: 20-548-5738 
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!

zakar Ágnes képviselő   FIDESZ-KDNP   Tel: 20/967-6820
minden hónap 3. hétfő 14.30 órától, Izbégi Ált. Iskola "C" épület 

tolonics gyula képviselő   FIDESZ-KDNP   tolonics@yahoo.de   Tel.: 06-20-227-6622
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!

Dombay zsolt képviselő   FIDESZ-KDNP   dozso73@gmail.com   Tel.: 06-70-316-
5164, folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!

Pintér Ádám képviselő   FIDESZ-KDNP   Tel.: 70/311-3527
folyamatosan, telefonon egyeztetve 

fekete János képviselő   TESZ   fekete.janos@tesz2000.hu Tel.: 06-20-947-7198
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!

Holló istván képviselő   JOBBIK   hollo.istvan62@gmail.com Tel:06-20-957-4710
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!

kubatovics Áron képviselő   TESZ   agatity@gmail.com   Tel.:06-30-231-9713
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!

magyar Judit MSZP   magyar.j@hotmail.com   Tel.: 06-20-929-4139
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!
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egyik első polgármesteri intézkedése-
ként rögtön egy terhes örökség felszá-
molásába fogott bele. Sporthason-
lattal élve: lendületes kezdés. Nem túl
gyors a tempó?
A városi uszoda ügye már évek óta húzó-
dott, de senki nem volt elég határozott
ahhoz, hogy rendezze ezt az áldatlan hely-
zetet. A választók azért bíztak meg a város
vezetésével, hogy végrehajtsam azt a prog-
ramot, amihez együttműködésüket kér-
tem. Soha nem fogom cserbenhagyni a
szentendreieket, és kiállok a városért, bár-
milyen ügyről legyen is szó. A várost min-
den valószínűség szerint kár érte, és ha az
igazságszolgáltatás is a mi oldalunkon áll,
akkor ezért valakinek felelnie kell. Mindent
meg kell próbálnunk, hogy bebizonyítsuk
az igazunkat, de egyet nem tehetünk meg:
nem hagyhatjuk veszni azt, ami a közössé-
get illeti.  

mire volt elég az elmúlt három hónap?
Hogy én is egy sporthasonlattal éljek, a
csapatok kifutottak a pályára, a játékosok
kezdenek bemelegedni. Az elmúlt időszak
intenzív munkával telt. Megtörtént az ilyen-
kor szokásos átadás-átvétel, áttekintettem
a folyamatban lévő ügyeket, és meghoz-
tam a zavartalan működéshez szükséges
döntéseket. Eközben egy olyan szervezeti
struktúra alapjait is sikerült letenni, ami
gördülékenyebbé teszi a munkát, meg-
szünteti a párhuzamosságokat, és hatéko-
nyabb, számonkérhetőbb ügyintézést tesz
lehetővé. Szentendrén egy pillanatra sem
állt meg az élet: hamarosan átvilágítjuk az
önkormányzat működését, felújítottuk és
átadtuk a Mókus-hidat, meghirdettük a la-
kótelepi társasházak energetikai korszerű-
sítését célzó Dunyha-programot,
útépítések zajlanak a Nap és a Mandula ut-
cában, január második felében pedig meg-
indul a csatornázás, nagyrészt a Leányfalu
felé eső városrészben. Szentendre lendü-
letben van.

Amit megakaszthat a fizetőssé tett
közúti közlekedés…
Bízom benne, hogy nem így lesz. Az útdíj-
rendszer a mai napig változóban van. Ha a
helyi önkormányzatok összefognak, haté-
konyan tudják képviselni az érdekeiket. Így
sikerült elérnünk azt is, hogy a Megyeri híd
ingyenes maradjon. Ez valamelyest könnyít
Szentendre helyzetén, de még van teen-
dőnk e téren. Meggyőződésem, hogy ha

nem érzelmi és pártpolitikai alapon közelí-
tünk a kérdéshez, hanem értelmes szak-
mai párbeszédet folytatunk a kormány-
zattal, akkor további eredményeket is elér-
hetünk.  

Ha már a párbeszédnél tartunk: a kam-
pányában azt is hangoztatta, hogy a
városvezetés nyitott lesz a szentend-
reiek javaslataira, és a város jövőjét
érintő fajsúlyos döntésekben kikéri a
véleményüket. lesz erre lehetőség?
Valóban tettem ilyen vállalást, és tartom is
magam hozzá, mert meggyőződésem,
hogy közös ügyeinkben csak egymást meg-
hallgatva juthatunk egyről a kettőre. Szent-
endrének vissza kell szereznie vezető sze-
repét a régióban. Ehhez új szemléletű, kor-
szerű városstratégiára van szükség, mely
meghatározza a fő fejlesztési irányokat.
Ennek a megalkotásában számítok az itt
élők kreatív gondolataira is.

Hogyan kapcsolódhatnak be a mun-
kába a szentendrei lakosok?
Hamarosan a postán és az interneten ke-
resztül minden háztartásba eljuttatunk egy
rövid kérdőívet. Arra szeretném kérni a vá-
roslakókat, hogy töltsék ki, és kapcsolód-
janak be a város jövőjéről folytatott

párbeszédbe. Egy valóban előremutató vá-
rosstratégiát nem lehet íróasztal mögött
megírni. Ismerni kell hozzá a városlakók
véleményét, akaratát és javaslatait is. A
kérdőív a szentendrei polgárok vélemény-
nyilvánítását teszi lehetővé, egy olyan 
fórumot teremt, ahol megoszthatják el-
képzeléseiket a város vezetésével és egy-
mással. Meggyőződésem, hogy egy
önkormányzat csak úgy működhet hatéko-
nyan, ha nyitott az itt élők javaslataira, és
meghallja a kisebbségi- és civil szerveze-
tek, a nemzetiségek, az egyházak, a kul-
túra és a gazdaság szereplőinek szavát.

milyen kérdésekre számíthatunk?
Olyan kérdéseket fogalmaztunk meg, ame-
lyekről tudjuk, hogy érdeklik a közvéle-
ményt, amelyek az utcai beszélgetéseken,
a lakógyűléseken, a közmeghallgatásokon
is állandóan napirenden vannak. Persze
egy ilyen felmérés során képtelenség egy
város jövőjével kapcsolatban minden rele-
váns kérdésre kitérni, de igyekeztünk úgy
összeállítani a kérdéssort, hogy lefedjen
minden olyan közügynek számító területet,
ami érinti a közösségünket. A kérdések ki-
térnek az önkormányzat feladataira, a le-
hetséges városi beruházások tervezésére,
de terítékre kerülnek szociális és egész-
ségügyi témák is.

mit vár a felméréstől?
A Párbeszéd Szentendréért konzultáció
célja, hogy az önkormányzat képet kapjon
arról, hogy Szentendre polgárai milyen fő
fejlesztési irányokat tartanak fontosnak a
város és saját életük, mindennapjaik szem-
pontjából. A visszaküldött kérdőíveket 
értékeljük, és az eredményről tájékoztat-
juk a szentendreieket. A beérkező vissza-
jelzésekből kirajzolódó lakossági elvárások
biztos kiindulópontot jelenthetnek egy, a
közösség által is támogatott, új fejlesztési
stratégia megalkotásához, illetve a város-
lakók igényei és prioritásai alapján meg-
hozott döntések előkészítéséhez.

milyen részvételre számít?
Én olyannak ismerem a szentendreieket,
akik felelősen gondolkodnak akkor is, ha
saját, és akkor is, ha közösségük és váro-
suk ügyeiben kell dönteniük. Most is szá-
mítok rájuk, és megtiszteltetésnek tartom,
ha elmondják a véleményüket.

Párbeszéd Szentendréért!
Januárban Párbeszéd Szentendréért címmel indít konzultációsorozatot verseghi-Nagy miklós polgármester. A kérdőíves
felmérés a készülő fejlesztési stratégia alapját jelenti; célja, hogy a városvezetés megismerje a szentendreiek vélemé-
nyét arról, hogy hogyan képzelik el a település jövőjét. Szentendre polgármesterével a megválasztása óta eltelt idő-
szakról és a hamarosan induló felmérésről is beszélgettünk.  
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Megújult a Mókus-híd 
a Bükkös-patakon

Karácsony előtti véghajrában, december 23-
án adta át ünnepélyes keretek között Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester az új
Mókus-hidat.
Az eredeti Mókus-híd példamutató civil ösz-
szefogással készült el még 2000-ben, de az
idő vasfoga és a Bükkös-patak többszöri
áradása annyira megrongálta a hidat, hogy
életveszélyessé vált. A hidat a VSZ nZrt. bon-
totta el, és az új híd elkészüléséig egy ideig-
lenes vashíddal a gyalogos átkelést tették
lehetővé a Bükkös-patakon. Az időjárás
azonban továbbra is kedvezett a munkála-
toknak, mert december elején a hatalmas
esőzések miatt a megáradt patak elsodorta
az ideiglenes hidat, így az ár levonulásáig
nem tudták használni a hidat az arra járó
gyalogosok. 
Az új hidat az önkormányzat megrendelé-
sére a Sokon Kft. készítette el, melyet egy
hatalmas daruval december 22-én emeltek
be az eredeti helyére, így, ahogyan tervez-

ték, még karácsony előtt birtokba vehették
a városlakók a régi-új hidat.
Az ünnepi hídavatáson Zakar Ágnes önkor-
mányzati képviselő és Verseghi-Nagy Mik-
lós, Szentendre polgármestere mondott
köszöntőt. A polgármester kiemelte, hogy a
Mókus-híd jó példája a városi összefogás-
nak, ami nemcsak a két partot fogja össze,
hozza közelebb, hanem mindenkit, akik
részt vettek a munkálatokban. A híd ünne-
pélyes avatásán Verseghi-Nagy Miklós,
Zakar Ágnes és Kolozs János főmérnök kö-
zösen vágták át a nemzeti színű szalagot a
hídon, melyet rögtön az avatást követően a
városlakók birtokukba vehettek. 
„Köszönet mindezért az eredeti hídállítók-
nak, és a mostani hídépítőknek is. Köszö-
nöm, hogy célkitűzéseim végrehajtásában
ilyen sok segítségem akadt. Tovább erősö-
dött bennem a hit, hogy együtt vagyunk ké-
pesek építeni, szépíteni, vagy akár hidat
állítani” – mondta a polgármester.

FENYŐFA BEGYŰjtéS
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a városi Szolgáltató Nonprofit zrt.
fenyőfa begyűjtést végez az alábbi
ütemezés szerint

Az első ütem január 10-én lezajlott (Püs-
pökmajor-lakótelep és környéke, László
telep – Kovács L. u. – Dunakanyar krt. –
Vasúti villasor által határolt terület, Pan-
nónia-telep, Vasúti villasor – Pannónia u.
– Telep u. – Dera-patak által határolt te-
rület)

ii. ütem:
Időpont: 2015. január 17.
Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkos-
dűlő – Papsziget – Szarvashegy városré-
szek, valamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar
krt. – Cseresznyés út – Napos sétány
által határolt terület)

iii. ütem:
Időpont: 2015. január 24.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. –
Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács L. u. – Füzespark – Vasvári-
ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által
határolt terület)

Kérjük, a fenyőfákat legkésőbb a be-
gyűjtés előtti pénteken helyezzék ki az
ingatlanok elé.
További információkért keressék fel 
honlapunkat: www.vszzrt.hu vagy hívják
az ügyfélszolgálat
06 26 300 407-es telefonszámát.
Köszönjük együttműködésüket!

Tisztelt Lakosság!

Amennyiben lakókörnyezetükben
az utakon síkosságot tapasztalnak, vagy

segítségre szorulnak, 
akkor bejelentéseiket 
a 06 20 320 72 16-os, 

hódiszpécseri 
telefonszámon tudják megtenni.

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
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A fűtőmű hibabejelentési 
telefonszáma megváltozott

Az új elérhetőség:
06-26/816-646

Új telefonszám a hivatalban
A Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
december 8-tól a város központi ügyfél-

szolgálati telefonszáma: 

06-26-300-407
A lakosság számára ezen a számon ér-

hető el ezentúl a Szentendrei Közös 
Önkormányzati Hivatal. Az ügyfélfoga-

dási rend nem változik.

Hivatali telefonos ügyintézés:
Hétfő 8:00-17:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-12:00

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő 13:00-17:00
Kedd -
Szerda 8:00-12:00

13:00-16:00
Csütörtök -
Péntek 8:00-12:00

Az ügyfélszolgálat e-mail címe: 
ugyfelszolgalat@szentendre.hu
további hivatali elérhetőségek:
Polgármesteri titkárság
tel: 26/785 042 fax: 26/816 127
Jegyzői titkárság
tel: 26/785 033 fax: 26/816 144
Szociális ellátások tel: 26/785 055
Közterület-felügyelet tel: 26/785 056

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hivatal
minden más szervezeti egysége a

06-26-300-407
telefonszámon érhető el!

KÖZÉRDEKű KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
TIGÁZ-DSO Kft. 
hibaelhárítási munkálatai miatt
2015. január 13-án 10:00 órától
2015. január 13-án 17:00 óráig
A gÁzSzOlgÁltAtÁS kORlÁtOzOttAN
HASzNÁlHAtó SzeNteNDRéN.

Kérjük a városlakókat, hogy a fenti időpontban minél nagyobb mértékben korlátoz-
zák a gázfelhasználásukat, illetve aki vegyes tüzelésű fűtési eszközzel is rendelkezik,
ezt a fűtési módot részesítse előnyben az adott időszakban.

A gázszünettel kapcsolatos további felvilágosítást kaphatnak az éjjel-nappal hívható
06 80 300 300 TIGÁZ zöld számon, vagy a városi ügyfélszolgálat 
06 26 300 407 telefonszámán.
A gázszolgáltatás kimaradásáért a szolgáltató a lakosság szíves megértését kéri. 

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LEZÁRULt A SZERVEZEtFEjLESZtéSI PROjEKt
Az önkormányzat ÁROP-3.A.2-2013-2013-0012 azonosítószámú, „Szervezetfejlesz-
tés Szentendre Város önkormányzati működésének optimalizálására” című pályá-
zata 2014. december 31. napjával lezárult. 

A projekt az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat
100%-os támogatásával valósult meg, a megítélt támogatás 39.988.754 Ft volt.

A projekt kezdetének és befejezésének időpontja: 2013. 11. 04. - 2014. 12. 31.

A projekt keretében elkészült kilenc tanulmány, melyek a következő részcélok és
eredmények elérését segítették, segítik elő: 
• ÁROP 3.A.1. számú, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési c. pályáza-

tában vállalt intézkedések felülvizsgálata.
• Szervezeti struktúra átalakítás megszilárdítása.
• Lakossági elégedettség növelése.
• Feladatellátási, intézményirányítási modellek kialakítása, hatékonyságnövelése. 
• Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett folyamatok vizsgálata, új-

ratervezése, feladatellátási modellek kialakítása.
• Térségi kooperáció megteremtése.

A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről két al-
kalommal került sor a lakosság körében átfogó felmérésre, elemzés készítésével.
Továbbá két tudásmegosztó rendezvény (július, december) koronázta meg a pro-
jektcélok elérését. A helyi adóbevallások területén Általános Nyomtatvány Kitöltő
(ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében befogadható ÁNYK űrla-
pok kerültek bevezetésre, melyről részletes tájékoztatás a következő lapszámunkban
adunk.
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Bíróság elé kerülnek a szentendrei fegyveres rablók
Az ügyészség előtt van annak a három férfinek a büntetőügye,
akik fegyverrel raboltak ki egy embert Szentendrén. Megkötöz-
ték, és elvitték több százezer forintját.
A 24, 25 és 28 éves férfiak még tavaly júliusban döntöttek úgy,
hogy kirabolnak egy férfit. Szentendre külterületére csalták a ki-
szemelt áldozatot, a kezeit megkötözték, és fegyverrel kényszerí-
tették, hogy adja oda nekik a nála lévő több százezer forintot. A
telefonjából kivették a SIM kártyát, összetörték, majd egy autóval
elmenekültek.
A rendőrök gyorsan rájöttek, hogy kiket kell keresni. Az egyik fér-
fit Budapesten, két társát Szentendrén kapták el. Egyikük úgy
ment ki a lakásából, hogy a háta mögött volt a keze, amiben egy
fegyver is volt, de végül nem használta, odaadta a rendőröknek.
A nyomozást lezárták, rablással gyanúsítják őket – írta a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság.

Megfenyegette ismerősét
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást foly-
tatott K. János 40 éves pomázi lakos ellen zaklatás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2014. június 15-én
megfenyegetett egy pomázi házaspárt azzal,  hogy megöli őket
és rájuk gyújtja a házat. A sértettek magánindítvánnyal éltek, így
K. Jánost a vizsgálók gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás a
napokban – K. János elleni vádemelési javaslattal – befejeződött.

Bottal ütötte
G. Gábor 34 éves tahitótfalui lakos 2014. május 2-án összeszó-
lalkozott szomszédjával, majd miután a sértett elindult a háza
elől, egy bottal a kezében utána futott és hátba ütötte.
G. Gábor ellen a Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osz-
tálya garázdaság és testi sértés vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indított eljárást, melyet a napokban – a
gyanúsított elleni vádemelési javaslattal – befejezett.

Ittas vezetők bíróság előtt
A 61 éves szentendrei M. Tibor 2014. október 31-én este gépko-
csival közlekedett Szentendrén, amikor intézkedés alá vonták a
rendőrök. Az ellenőrzés során a járőrök észlelték, hogy a férfi al-
kohol befolyása alatt áll, ezért vele szemben alkoholszondát al-
kalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott. 
Sz. Gábor 43 éves budakalászi lakos 2014. október 2-án este gép-
járművével Pomázon közlekedett. A rendőrök intézkedés alá von-
ták, melynek során vele szemben alkoholszondát alkalmaztak. A
szonda eredménye ebben az esetben is a gépjárművezető ittas-
ságát bizonyította.
F. Zsolt 25 éves budapesti lakost személygépjárművével 2014.
október 25-én hajnalban Tahitótfalun vonták intézkedés alá a
rendőrök. A járőrök alkoholszondát alkalmaztak vele szemben,
mely szintén pozitív eredményt mutatott.
A három férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás a
Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán.
Gyanúsítotti kihallgatásuk során elismerték a bűncselekmény el-
követését. 
A 44 éves vecsési B. Balázs 2014. augusztus 5-én este segéd-
motoros kerékpárral közlekedett Tahitótfalun, amikor intézkedés
alá vonták a rendőrök. Az ellenőrzés során a járőrök észlelték,
hogy a férfi alkohol befolyása alatt áll, ezért vele szemben alko-
holszondát alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott. 
M. Péter 41 éves pomázi lakos 2014. október 29-én késő este
gépjárművel közlekedett Pomázon, amikor a Mikszáth utca és a
Rákóczi utca kereszteződésében nem adta meg az elsőbbséget

és nekiütközött egy, a Rákóczi úton közlekedő gépjárműnek. A
baleset helyszínén intézkedő rendőrök M. Péterrel szemben al-
koholszondát alkalmaztak. A szonda eredménye ebben az eset-
ben is a gépjárművezető ittasságát bizonyította.
A két férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Szent-
endrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán.
Gyanúsítotti kihallgatásuk során elismerték a bűncselekmény el-
követését. 
A nyomozóhatóság befejezte az eljárást és a keletkezett iratokat
bíróság elé állítási javaslattal megküldte a Szentendrei Járási
Ügyészség részére. 

Elütötte és magára hagyta
H. Gyula 67 éves pócsmegyeri lakos 2014. augusztus 8-án dél-
ben gépjárművével a tahitótfalui nagyparkolóból kívánt felhajtani
a Tildy Zoltán hídra. A kereszteződésben nem adta meg az el-
sőbbséget egy kerékpárosnak, melynek következtében összeüt-
köztek. A kerékpáros elesett, és az orvosi vélemény alapján
könnyebb sérüléseket szenvedett, azonban a gyanúsított – rövid
szóváltást követően – segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszín-
ről.
A férfi ellen a Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya indított eljárást segítségnyújtás elmulasztása bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A nyomozást az eljáró hatóság befejezte, és H. Gyula ellen vád-
emelési javaslattal élt az illetékes ügyészségen.

hazavitték az elszökött gyereket
Egy 13 éves szentendrei fiú 2014. december 31-én késő este csa-
ládi vitát követően elment otthonról. A fiút a Szentendrei Rend-
őrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának járőrei –
néhány perccel az eltűnését követően – a Sztaravodai úton sé-
tálva találták meg és otthonába szállították.

Válaszd a rendőri hivatást!
A Szentendrei Rendőrkapitányság nyílt napot szervez 

2015. január 22-én 13 és 16 óra között.

A rendezvény célja a fiatalok ösztönzése 
a rendőri hivatás választására.

A nyílt napon azokat a középiskolás fiatalokat várja 
a Szentendrei Rendőrkapitányság, akik érdeklődnek 

az érettségire épülő rendészeti szakközépiskolai képzés iránt.

A részvételi szándékról
Paksainé dr. Dobrovodsky Anikó r. hdgy. hivatalvezető vár 

értesítést, e-mail: dobrovodskyaniko@pest.police.hu

RENdŐRSéGI híREK
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Rendkívüli testületi ülés
Rendkívüli testületi ülést tartott a szentendrei képviselő-testü-
let december 19-én, az Izbégi Általános Iskola fejlesztési ügye
miatt.
Az állam megbízásából a Nemzeti Sportközpontok az Izbégi Ál-
talános Iskolában a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-Fejlesz-
tési Program keretén belül 5 új tanterem építését tervezi.
Afejlesztés több évre megoldást jelenthet az iskoláskorú gyer-
mekek elhelyezésében. A beruházást az önkormányzat 25%-os
önrészével lehetne megvalósítani. 2014 novemberében kezde-
ményezte az önrész elengedését, erre a levélre azonban a tes-
tületi ülés napjáig nem érkezett válasz. Szóbeli egyeztetés
szerint nem várható az önrész elengedése vagy csökkentése. 
A projekt műszaki tartalma még nem ismert, a Nemzeti Sport-
központok által készített költségbecslés alapján a projekt össz-
költsége várhatóan 188 491 832 Ft, tehát az elvárt
önkormányzati hozzájárulás mértéke 47 122 958 Ft. 
A Nemzeti Sportközpontok mb. főigazgatója, Vígh László 2014.
december 12-én megküldött megkeresésében arról tájékoztatta
a jegyzőt, hogy 2014. december 31-ig az önkormányzat nyilat-
kozatát várja arról, hogy biztosítja-e az önkormányzat a beruhá-
záshoz szükséges önrészt. Telefonos egyeztetés szerint,
amennyiben a képviselő-testület 2014. december 31-ig nem biz-
tosítja a szükséges önrészt, akkor – az állam által biztosított 3
milliárdos keretösszeg felhasználása érdekében – más projek-
tet raknak a szentendrei helyébe.

Szentendre Város Önkormányzata szembe kíván nézni azzal a
ténnyel, hogy a város jelenlegi iskolai rendszere túlterhelt, és
erre már hosszú évek óta nem keletkezett megfelelő válasz, hi-
szen kijelenthető, hogy a városszerkezetbe befeszült intézmé-
nyi struktúrák további bővítései már a teljes rendszer
hatékonyságát és használhatóságát csorbítják. Ezért az önkor-
mányzat iskolabővítés és ráépítés helyett városfejlesztési szem-
pontból és az intézmények optimális működtetése érdekében a
zöldmezős iskolafejlesztést támogatja, és ebben partnerségre
kéri a KLIK-et. Felkéri az iskolák vezetőit és a KLIK-et, hogy a
szentendrei iskolákba történő beiskolázáskor elsősorban a vá-
rosban életvitelszerűen élő gyermekeket részesítsék előnyben
a korábbiaknál is erőteljesebb módon, valamint javasolja a
KLIK-nek, hogy a tankerület más településeiből eredő beiskolá-
zási problémákat a tankerület más területein próbálja kezelni,
különösen a más településeken tapasztalható kapacitás feles-
legre való tekintettel.

A képviselő-testület megszavazta az előterjesztést, továbbá el-
fogadta, hogy a 2015-ös költségvetési évben legalább 48 millió
forintot fordít a meglévő iskolák legsürgetőbb felújításaira.

Akcióban a katasztrófavédelem
Egy gerincsérült turista mentéséhez kért segítséget a tűzoltók-
tól a mentőszolgálat a Szentendre melletti Kőhegyre, ahol a ki-
vonuló egység egy másik, könnyebben sérült férfit is talált
december 28-án.
A nehéz terepen a szentendrei hivatásos tűzoltók láncfűrésszel
megtisztítottak egy részt, ahová a mentőhelikopter leszállhatott,
majd segítettek a sérültet a gépbe tenni. A tájékoztatás szerint
mentés közben pár száz méterre még egy sérült turistát talál-
tak, akinek valószínűleg a bokája törött el kirándulás közben.

(MTI)

Figyeljünk egymásra télen!
Hidegre fordult az időjárás. Nappal és éjszaka sem emelke-
dik a hőmérséklet nulla fok fölé, folyamatos a fagyos idő, be-
köszöntött a tél.

A hideg időben fokozott veszélynek vannak kitéve azok az ember-
társaink, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy meleg lakásban,
szobában töltsék a leghidegebb napokat. Az utcán élő hajléktala-
nok általában nem rendelkeznek elegendő meleg ruhával, taka-
rókkal a hideg ellen. De nem csak ők vannak veszélyben ilyenkor,
hiszen sokakat veszélyeztet a kihűlés saját otthonukban is. Számos
idős és rossz anyagi körülmények között élő ember nem tudja biz-
tosítani önmaga számára a meleget a lakásában. 
Az Önkormányzat és a Szentendrei Rendőrkapitányság kéri a la-
kosságot, hogy amennyiben a hidegben, a szabadban földön, köz-
téri padon fekvő személyt látnak, vagy tudomásuk van olyan
személyről, aki korára, betegségére, vagyoni helyzetére tekintettel,
vagy más körülmények miatt nem tudja lakása fűtését megoldani,
hívja a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét,
vagy hivatali időben a városi ügyfélszolgálatot a 26/300-407 szá-
mon, vagy értesítse a mentőszolgálatot a 104-es telefonszámon.
Tegyünk együtt azért, hogy senki se essen a hideg idő áldozatául!

Kisiklott a szentendrei héV egyik
szerelvénye
Kisiklott a szentendrei (H5-ös) HÉV egyik szerelvénye január 6-án a
Tímár utcánál – közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Face-
book-oldalán. A baleset miatt a szerelvények helyett pótlóbuszok
közlekedtek a Batthyány tér és a Szentlélek tér között. Személyi sé-
rülés nem történt.
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Mit üzen a tested?
Dr. Buda lászló lenyűgöző előadása 
a szentendrei Nyitott Akadémián

Február 18-án végre Szentendrén is el-
indul az országos népszerűségnek ör-
vendő Nyitott Akadémia sorozat! Első
alkalommal a nagy sikerű Mit üzen a
tested? című könyv szerzőjével talál-
kozhatunk a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpontban. 
Dr. Buda László fantasztikus előadó, olyan vastapsokat kap, mint
prof. Dr. Bagdy Emőke vagy Pál Ferenc. 

Testünk tükrözi érzelmeinket, gondolatainkat, emlékeinket, kap-
csolatainkat, konfliktusainkat. Feltárul benne egész élettörté-
netünk – sőt, gyakran szüleinké, felmenőinké is. Ha meg akarjuk
fejteni, mit üzennek a tüneteink, ha szeretnénk meggyógyulni,
fontos, hogy képesek legyünk kommunikálni testünkkel, mely
mindig készen áll arra, hogy segítsen valami lényegeset megér-
teni és megváltoztatni.
Dr. Buda László orvos, pszichiáter és pszichoterapeuta (a Pécsi 
Tudományegyetem korábbi tanszékvezetője) egy általa kidolgo-
zott módszerbe sűrítette mindazt, amit test és lélek gyógyításá-
ról megtanult, megtapasztalt. Ennek segítségével felderíthetjük
fizikai tüneteink mélyebb jelentését, bensőségesebb, szeretet-
teljesebb kapcsolatot alakíthatunk ki saját testünkkel, és elin-
dulhatunk a gyógyulás irányába. 
A vele való találkozás nemcsak egy élményszerű, szórakoztató
estét ígér, de esélyt arra, hogy kellemetlen, makacs panasza-
inktól, túlsúlyunktól, betegségeinktől is megszabadulhatunk, ha
megértjük az üzenetüket...

A helyszínen – sok más pszichológiai témájú könyv mellett –
kedvezményes áron lehet megvásárolni a Mit üzen a tested?
című könyvet is, melyet Dr. Buda László szívesen dedikál. 

A február 18-i előadásra jegyek elővételben kaphatók online, a
www.nyitottakademia.hu oldalon és személyesen a Vizes Nyol-
casban. 

Meglepetés ajándék 
a Polgármesteri hivataltól
karácsony előtt kopogtak a B. család ajtaján, városunk pol-
gármestere és alpolgármestere kereste fel a nehéz sorsú, 7
gyermekes családot.

Verseghi-Nagy Miklós polgármestert Petricskó Zoltán alpolgár-
mester kísérte több nagy táskával megrakodva, amelyekben tar-
tós élelmiszerek, csokoládé, gyümölcs, játékok és ruha volt a
gyermekek számára.

„Kicsit meg is ijedtem délelőtt” – mondta az anyuka,- „amikor az al-
polgármester úr felhívott, hogy meg akarnak látogatni minket, azt
hittem valami baj van”.  Nagy örömükre azonban nem rossz hírrel,
hanem adományokkal, ajándékokkal érkezett a város két vezetője
este. A kicsik mindjárt nekiláttak az ajándékok szemezgetésének,
bár a vacsora előtti csokoládémajszolás nem szokás náluk. A
népes család nemrég költözött új, szociális bérlakásba a korábbi
vizes, dohos lakásból, ami nem igazán kedvezett az egyik kisfiú
asthmájának. Most talán egy kicsivel jobb lakást kaptak, bár ez is
szűkös a sok gyermekkel. „A pici sokat sír éjjel, a nagylányoknak
pedig, sajnos, nincs külön szobájuk” – panaszolta a mama, de köz-
ben mosolyogott a kisgyermekkel a karján és palacsintával kínálta
a vendégeket.
A néhány jó szó, és ismerkedés után a polgármester úr és helyet-
tese átsétáltak a szomszédba egy szintén nehéz sorsú családhoz,
ahol átadtak egy csomag tartós élelmiszert karácsonyi előzetes-
ként, meglepetésként. 

Karácsony a Gondozási Központban
több generáció találkozott a gondozási központban decem-
ber 18-án rendezett karácsonyi ünnepségen.

A Sztaravodai úton található Gondozási Központ, melyben idősek
és betegek nappali ellátásáról gondoskodnak, minden évben ren-
dez egy bensőséges, kedves Karácsonyi Ünnepséget, melyre idén
Verseghi-Nagy Miklós polgármestert is meghívták.
A polgármester köszöntőjében kiemelte, mennyire örül annak, hogy
több generáció is együtt van, együtt ünnepel, hisz függetlenül a kor-

tól vagy éppen a hitünktől, az ünnep összeköt. Hozzátette, hogy
nagy fontosságot tulajdonít a kisebb közösségeknek, hisz ezek az
alapjai a város egészének, ezekből épül a nagy közösség. Az aján-
dék, mellyel az időseknek kedveskedett, remélhetőleg szó szerint
megédesíti a Központ lakóinak napjait. 
A rendezvény a Rákóczi úti Általános Iskola kisdiákjainak betlehe-
mes műsorával folytatódott, angyalkák és pásztorok népesítették
be a termet, furulya, dob és citera kísérte a csengő hangú éneket,
kicsit megállt az idő. Az ünnepség második felében az idősek éne-
keltek, verseltek, közösen összeállított műsorukkal köszöntötték a
karácsonyt a fahéjillatú, szépen feldíszített teremben.
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Európai Uniós támogatásával valósult meg
a „Közösség lámpásai” elnevezésű projekt,
melynek eredményeképpen Szentendrén is
dolgozik kiképzett közösségi mentor. Moldo-
ván Eszter feladata, hogy helyi szinten olyan
közösséget hozzon létre, mely megkönnyíti
a fogyatékos emberek életét, és megváltoz-
tatja a többségi társadalommal való viszo-
nyát. Ez konkrétan azt jelenti, hogy Eszternek
először is fel kell kutatnia a régióban élő lá-
tássérülteket, majd őket önsegítő közös-
ségbe szervezni. Másik fontos feladata, hogy
megismerje a látássérült emberek igényeit,
és azt szakszerűen képviselje a döntéshozók
és a civilszervezetek felé, ezzel előmozdítva
társadalmi elfogadottságukat.
Eszter 2013 júniusában kezdte meg mun-
káját. Jelenleg 20 látássérült személlyel
tartja a közeli kapcsolatot, az ő igényeiket
családlátogatások és telefonos interjúk
során mérte fel. „2013 novemberében ala-
pítottuk meg a Szentendrei Látássérültek
Klubját. A rendezvényeink nyitottak, integ-
ráltak. Szeretnénk más klubokkal, civilszer-
vezetekkel is kapcsolatban lenni, közös
programokat szervezni, ennek érdekében
együttműködünk a gondozási központtal, a
családsegítő szolgálattal” – mondta el la-
punknak Moldován Eszter.

Az önálló életvitel elősegítése
A családlátogatások során több látássérült
tag is elmondta, hogy szüksége lenne olyan,
az önálló életvitelt elősegítő házi és lakáson
kívüli segítségnyújtásra, amely nem azonos
az ápolással, a gondozással. Eszter ezt tá-
mogatószolgálat kiépítésével, vagy diákok
önkéntes közösségi szolgálatával látja meg-
valósíthatónak. „Ez elsősorban nem anyagi,
hanem szervezési, koordinációs feladat. Az
önkéntes diákok számára ez a segítség-
nyújtás pozitív pedagógiai hatású lenne, hi-
szen toleranciára nevel, fejleszti az
empátiás készséget, a szociális érzékeny-
ségét, és nem utolsósorban pályaorientá-
ciós vonzattal is bír.

Az elemi rehabilitáció lehetőségéről folya-
matosan informálja a tagokat, hiszen az ön-
álló közlekedés, a háztartásvezetés el-
sajátítása jelentősen javítja az életminősé-
get, a függetlenséget és az önértékelést.
Többen is nehéz szociális helyzetben élnek,
és az ellátásokat különböző okok miatt nem
vehetik igénybe, például mert idősek, vagy a
foglalkoztatásuk nem megoldott, ezért szük-
ség lenne egy szociális háló kialakítására. 

A környezet akadálymentesítése
„A gyengén látó és vak lakosok az átlagem-
bernél sokkal jobban ki vannak téve a bal-
esetnek, ezért fontos feladatunk ennek
megelőzése.” Néhány javaslat, mely az 
idősek, a kisgyermekes családok részére is
segítséget jelentene: a forgalmas kereszte-
ződéseknél a közlekedési lámpákat hang-
jelzésesre átalakítani, a járdákat a
gyalogátkelőhelyeknél vezetősávval megje-
lölni, a keskeny járdákat kiszélesíteni, meg-
szüntetni az egyenetlenségeket.

Álláskeresés, foglalkoztatás
A klubnak több álláskereső tagja is van,
akik kérték a segítségét a megfelelő szak-
mák felkutatásában. „Szeretnénk elérni,
hogy a helyi munkaügyi központ is infor-
málva legyen a látássérültek, a megválto-
zott munkaképességűek munkalehe-
tőségeiről, hogy ne csak a Heltai Jenő téri ki-
rendeltségen lehessen erről tájékoztatást
kapni. Szeretnénk felmérni azt is, hogy a tér-
ségben milyen fogadókészség van a fogya-
tékkal élők foglalkoztatására. Tisztában
vagyok a munkaerőpiac alacsony felvevő-
képességével, de ezen talán lehet javítani, s
ebben sokat tehet a térségben működő Fi-
gyelj Rám Közhasznú Egyesület.”

Klubfoglalkozások, kirándulások
Programjaikat irodalmi, zenés műsorok,
néptánc-tanítás, kézműves foglalkozások
színesítik. A klubfoglalkozásokra vendége-

ket is hívnak, illetve diákok is segítenek az
egyes programok szervezésében. 
Aktívan részt vesznek a városi rendezvé-
nyeken, mint például a Szentendre éjjel-
nappal nyitva fesztiválon, a városi
gyereknapon. „Fontosnak tartom a klubta-
gok részére az aktív mozgással járó és az
egészségmegőrző programokat, ezért ok-
tató segítségével egy tavalyi klubdélutánon
megismerkedtünk a meridián tornával. Az
oktató vállalta további tanításunkat is. A fi-
atalabbak közül többen is szívesen kipró-
bálnának a szabadidős sportokat, ezért is
vettünk részt a szentendrei sportágválasz-
tón, hogy megismerjük azokat a sportegye-
sületeket, amelyek szívesen fogadnak
látássérülteket.”

érdekképviselet
Eszter fáradhatatlanul és lelkesen dolgozik,
az ő szavaival „a térség fizikai és szellemi
akadálymentesítéséért”. „Meggyőződésem,
hogy a legjobb szemléletformálás a jelenlét
és a példamutatás. Célom egy olyan közös-
ség kialakítása, ahol a tagok sokszínű egyé-
niségükkel, tudásukkal, tevékenységeikkel
képesek érdekeiket képviselni. Olyan ala-
pítvány formájában működő szervezetre
vagy egyesületre gondolok, amely biztosítja
tagjai számára a társadalmi részvételt az
oktatás, a kultúra, a közösségi élet és a fog-
lalkoztatás területén, mely szorosan együtt-
működne a Vakok és Gyengénlátók
Közép-Magyarországi Regionális Egyesüle-
tével, Szentendre civilszervezeteivel, az ön-
kormányzattal. Aktívan részt venne a helyi
esélyegyenlőségi program megvalósításá-
ban, érzékenyítő programokkal elősegítené
a társadalmi szemléletformálást, a fogya-
tékkal élőknek információt nyújtana, s eset-
leg alapítványi foglalkoztatás keretében
munkahelyet is teremtene. Ennek érdeké-
ben együtt dolgozom az önkormányzat civil
referenseivel a helyi fogyatékos ügyi straté-
gia megalkotásán.”

Fizikai és szellemi akadálymentesítés

Klubalapító teadélután 2013 novemberében A szentendrei sportágválasztón
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Szépkorú 
szentendrei lakost 
köszöntöttünk
Petricskó Zoltán, Szentendre általános
alpolgármestere köszöntötte a 90 éves
Demeter Miklósnét otthonában.
A szépkorúak díszoklevelet kapnak az or-
szág kormányától, és hagyományosan vi-
rággal köszönti őket a város vezetősége
is. Szép gesztus, hogy a virágot mindig
személyesen a polgármester vagy az al-
polgármester adja át. Demeter néni jó
egészségben, december 18-án töltötte
be 90. életévét. Isten éltesse sokáig!

életének 64. évében elhunyt 
Velekei józsef Lajos grafikus 
és szobrászművész
Családja, barátai és tisztelői december 13-án búcsúztatták
el kisorosziban, a Református misszió gyülekezeti termében,
melynek mennyezeti és falfestményeit ő készítette.
Szakolczay lajos író soraival tisztelgünk emléke előtt:

„Ha az ember jeleket hagy maga után, avval, hogy beépíti magát a
halhatatlanságba, egyúttal a kozmosz része lesz. Nem a csillagközi
távolságok lebírásával – önmagunkhoz utazni is a legnagyobb
próba –, sokkal inkább a megszelídített idő konstanssá való téte-
lével. Valaminő rögzítésről van szó, az adott pillanat – szabadság-
mámor, rabságból való meneküléskényszer – megőrzéséről. Hogy
tovább tudjunk álmodni magunkat, hogy tovább tudja álmodni
magát az emberiség.

Velekei József Lajosnak, aki nemcsak szobrász, de kitűnően rajzol
is, ilyesféle szabadító gondolatok járhattak a fejében a két évti-
zeddel ezelőtti gödöllői Világfa – a szabadságunk ékességét őrző
szobor – megalkotásakor. Az idő rombolhatja az emlékművet, rom-
bolta is, de a pótlásként rákerülő új és új szárnyak szakrális ma-
gasba emelik – most csak a történelemre figyeljünk – a magyarság
szabadságba vetett hitét. Minthogy a világfa lecsonkolt oszlopmása
a világtengely – sok helyütt ezt is a fa jelképezte –, a „tartószerke-
zet”, amely a kozmosz három világát köti össze, a világmindenség
megtartója.
Az égbe nyúló létra – fokait filozofikus tudás köti össze – az életmű
talán legfontosabb része. Nem a mágikus, néphitben gyökerező
„tanok” miatt – az anyagalakítás sejtelmei között nyilán ezek is
munkálnak –, hanem az anyagot szellemé szintetizáló folyamat (bi-
zonyos szakrális körökben való följutás) következményeként. Vele-
keinek, mivel tudása belülről jön, nem szükséges naponta a
Jelképtárat böngésznie, hogy szobraival eljusson arra a – képzelt
és valódi – síkra, amelyen a műalkotás több mint szobor.
Organikus létimádata – ehhez mesteri faragás is szükséges – áttöri
az összes megszokásba merevedett formát. Nála a fa nem csupán
a golgotai sötétséget, Krisztus kereszthalálára utaló drámát jelenti,
hanem a növekedés, sarjadás, kitárulkozás – álmodván a csillag-
közi pályára való jutás – fenségét is. Kormos ez a fenség, mert éle-
tünk szikkadt tekenőjében a száraz rögökön ördögfiak dobolnak,
és fénnyel vakító ez a fenség, mert katedrálisok legét – a hit ózon-
ként való fölszippantását – szimbolizálja. Az egymásra omlasztott
kezdet és vég – a tengert hullámoztató ég – szentségével? A kitö-
résével is bölcsnek maradt ember alázatával."

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy 

GOTTLASZ OTTÓ 
életének 88. évében, 

2014. december 26-án 
végleg eltávozott közülünk.

Drága halottunkat 
2015. január 10-én búcsúztattuk
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Van egy szentendrei festő, akit mindenki La-
cinak nevez a háta mögött is, pedig már
idős bácsi, hisz immáron túl van a nyolcadik
ikszen. De hát ő Laci, a Balogh tanító úr fia,
aki művésszé lett. Ő a miénk, szentendrei-
eké, akár akarja és deklarálja ezt az éppen
aktuális művészettörténet, akár nem. Mert
a közösséget nem a tollforgatók illékony
akarata, jó- vagy rosszindulata működteti,
hanem ennél sokkal nagyobb erők, az
együttélés tapasztalatainak mozgásában
szüntelenül születő tektonikus közös emlé-
kezet erői. Mert a közösség saját akarata
szerint nevez el, jelöl meg bárkit és bármit,
és ebből nem enged. Teheti, mert értékei
között nem csak maga az ember, a szemé-
lyiség van, hanem annak minden szála, kap-
csolata is, ahogyan maga és felmenői által
beépült a város életébe. S ez a kristályoso-
dás, amit az évtizedes tapasztalatok alakí-
tanak, olyan, mint a borostyánba zárt falevél
sorsa, megmásíthatatlan üzenet marad

akár évszázadokon át. Mindaddig, míg a
közös emlékezet képes megőrizni, gyarapí-
tani átlátszó időkérgeit, így marad  ott
aranylón csillogó, megkövesedett gyanta-
burkába bezárva.

Nos, ilyen számomra Baloghlaci. Így, egybe-
írva, tüzes csillogással a szemében. Szeren-
csés volt, mert olyanok között nőhetett fel,
válhatott festővé Szentendrén, mint Barcsay
Jenő, és olyanok barátságát is magénak
tudhatta, mint az idős barát Bánovszky mes-
ter. Fiatalon megismerhette a Szentendrei
(régi) Művésztelep alapítóit, hiszen már
1958-tól tagja volt. Láthatta a művésztelep
időnként bohéman vidám, máskor a törté-
nelem kemény csapásai miatti tragikus
hánykolódását. Megtapasztalhatta a mél-
tatlan megalázásokat, de a törtetők és fu-
rakodó percemberek tündöklését és
bukását is. 

A közösség akaratából már fiatalon a város
arculatának egyik formálója volt, amikor
Szentendre a forradalom után lassan ki-
emelkedett évszázados elfelejtettségéből.
Megtapasztalhatta a korabeli hatalom kul-
túrpolitika bukdácsolásait éppúgy, mint azt
is, amikor éppen e hatalom és a média jó-
voltából a város nemzeti rangú értékké
emelkedett. Értékvállalásában a kevés Bar-
csay-tanítványok egyike. Deim Pállal komoly
missziót vállaltak azért, időnként a konflik-
tusokat sem kerülve, hogy a háború előtti,
még elutasított fiatal festőnemzedék, Vaj-
dáék a szentendrei képzőművészeti szcéna
fontos részévé lettek Barcsayékkal együtt,
úgy, hogy ők nem tagadták meg az alapító-
kat sem. 

Balogh számomra oly kedves korai munkái
még kötődtek a városképhez. Állandó kere-
sője, felfedezője és újraértelmezője volt 
ezeken a festményein a szentendrei motí-
vumoknak. De ahogy nézőpontja a tetők
fölé emelkedett, úgy távolodott el a közvet-

len látványtól. Előbb az erős sötét kontúrok
váltak önálló rajzolattá kompozícióiban,
hogy majd a hetvenes évekre már a színek
és formák kényes egyensúlyában adjanak
új értéket a képeinek. Ekkorra már egyre in-
kább letisztul formavilága, a formák és szí-
nek egymáshoz való viszonya, ütköztetése,
harmóniája érdekelte inkább. Szinte már la-
boratóriumi tisztaságú és pontos mérleggel
mért  tiszta festői problémákkal foglalko-
zott. Érdekes azonosság és sajátos eltérés a
vásznain és szitanyomatain az egyszerű har-
monikus formává váló emberi alak szere-
peltetése. Itt ő már  olyan távolra jut a
konkrét ábrázolástól, mint az írás betűi ere-
deti alakjuktól, már jelképpé, grafikai festői
jellé szublimálja azt. Mégsem kell ahhoz sok
nézelődés, hogy felismerjük a múltból át-
sejlő Barcsay-forma üzenetét is. Mestere
konstruktivista tradícióit folytatja, emeli új
szintre, olyanná, amelyet a kompozíciók la-
bortisztaságú szerkesztése különös értékké
emel. S bár képeinek témái, címei lírai mon-
dandójukkal időnként meglephetik a nézőt,
képi megfogalmazásaiban transzcendens
tisztasággal szembesülhetünk. 

Isten éltessen Balogh Laci! Jó egészséget és
boldogságot kíván egy régi rajongód, 

Benkovits György (Sutyi)

Isten éltesse Balogh Laci bácsit!
Nyolcvanötödik születésnapja van ma Szentendre egyik festő doyenjének, Balogh lászlónak. e néhány sort köszöntőnek
szántam azok nevében is, akik régóta ismerik és tisztelik őt, s akiknek Balogh lászló nem csak festő, de igaz szentendrei
lokálpatriótaként a város értékeinek őrzője is.

Balogh László festőművész Friss művek című kiállítása a Ferenczy Múzeumban, 2014 nyarán

Korábbi életkép: a festő a szentendrei 
motívumok ihletettségében
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2015 tavaszán immár hatodik félévét kezdi a szeniorképzés Szentendrén!
A Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond
Király Főiskola közös idősképzési programja
keretében immár a hatodik félévet kezdjük
el tavasszal. 
Ennek keretében már 2015. január 5-étől,
hétfőtől lehet jelentkezni a SZESZI szenior
képzéseire, amelyek ára egységesen
10.000 forint/fő (az ár az ÁFÁ-t is tartal-
mazza). Ezért a hallgató 7 alkalommal 21
tanórán vesz részt (egy tanóra időtartama a
levelező képzésnek megfelelő 37,5 perc)
A jelentkezés helyszíne a P'Art Mozi épüle-
tében, a földszinten található Aranykor Köz-
pont (Dunakorzó 18.), ahol minden
hétfőn-szerdán-pénteken 15 és 17 óra kö-
zött várjuk a jelentkezőket. 
A kurzusok a számítástechnikai órák kivé-

telével (amelyek helyszíne a II. Rákóczi Ál-
talános Iskola és Gimnázium) is itt, az
Aranykor Központ épületében kerülnek le-
bonyolításra, az emeleti tantermekben,
március első hetétől (ld. a részletes temati-
kákat). 
A 2015 tavaszi félévre a következő kurzu-
sokat már biztosan hirdetjük (a paletta még
bővül!):
1. Keleti gyógyászat
2. Időstorna
3. Kezdő angol (I. szint)
4. II. szint angol
5. III. szint angol
6. IV. szint angol
7. V. szint angol
8. VI. szint angol

9. Kezdő számítástechnika
10. Kezdő internet
11. Középhaladó internet (II. szint)
12. Megelőzés a kínai gyógyászat és a ma-
nuálterápia módszereivel
13. Szépségtanfolyam
14. Kultúrtörténet-Geopolitika
15. Feng shui
A kurzusok pontos időpontjait megtekint-
hetők a korkozpont.szentendre.hu oldalon.

Minden 50 év feletti tanulni vágyót szere-
tettel várunk a képzés szlogenjével: Tanulni
sohasem késő!

Dr. Jászberényi József
Aranykor Központ 

vezető

Szabó Károly cukrászmesterre 
emlékeztünk
A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola cukrász és ven-
déglátóipari tanulóival emlékeztünk Szabó Károly cukrászmesterre
a születésnapján, 2014. december 10-én. Életútjának felidézésé-
vel, szenvedélyes szakmaszeretetével, kiemelkedő, világszínvonalú
teljesítményével, érzékeny és segítőkész egyéniségével példaként
állhat a mai nemzedék előtt is. A megemlékezés után a szakma
csúcsát bemutató, gyönyörű marcipánszobor-kiállítást csodáltuk
meg.
Nagyon jó látni és tapasztalni, hogy az örökösök magas színvona-
lon viszik tovább Szabó Károly cukrászmester szakmai igényessé-
gét, szakmaszeretetét, vitalitását és személyiségének vonásait.

Kutas Laura magyartanár; Páliné Szappanos Zsuzsanna 
magyartanár, kulturális antropológus

Ismét egy igényesen felújított homlokzat Szentendre sétálóutcájában. A Barcsay-gyűjtemény melletti épületet a zord idő ellenére 
rekordidő alatt hozták rendbe decemberben.
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január 23. péntek, 18:00, Városháza díszterme

MAGYAR KULtÚRA NAPjA 
– városi ünnepség 

Ünnepi beszédet mond:
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester

Ünnepi műsor:
Demeniv Mihály – harmonika

Erdélyi Anna, a Barcsay Általános Iskola 
7. osztályos tanulója – vers
Hodozsó György – zongora

Műsorvezető: Zakar Katalin, 
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola igazgatója 

A műsorban elhangzó művek:  
Liszt: Pensée des Morts (Gondolatok a halálról, a „Harmonies
Poétiques et Religieuses” c. kötetből) Liszt: Weinen, Klagen,

Sorgen, Zagen – Variációk egy Bach kantáta témájára
Liszt: XI. Magyar Rapszódia

DEMENIV MIHÁLY a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ne-
gyedéves hallgatója, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Zsámbéki
Tagozatának tanára. Első tanárai a szülei voltak, akiktől még
most is sok mindent tanul. 8 évesen nyerte meg az első nem-
zetközi harmonikaversenyt. Tanulmányai alatt részt vett és nyert
számos fesztiválon és versenyen, aktívan koncertezik Európa
számos országában.

HODOZSÓ GYÖRGY zongoraművész ötödéves a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetemen, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Zsám-
béki Tagozatának tanára. Verseny eredményei: XIII. Országos
Szakközépiskolai Zongoraverseny II. helyezés, Szegedi Bartók
Béla Nemzetközi Zongoraverseny Különdíj, Országos Dohnányi
Ernő kamarazene verseny Kiemelt Nívódíj, Los Angeles-i Nem-
zetközi Liszt-verseny IV. helyezés.

Közösen csavartuk fel a Fő teret!
Szentendre Fő terén már második alkalommal szervezte meg a szentendrei TDM
a Csavard fel a Fő teret! utcabált. Idén több mint ezer ember búcsúztatta közö-
sen a 2014-es évet. A szentendreieket és a környező településekről, városokból
idelátogató közönséget a Balkán Fanatik és később a szintén szentendrei kötő-
désű Vasárnap Dél zenekar tagjai varázsolták el. A Fő tér teljesen megtelt a der-
mesztő hideg ellenére is.
Éjfélkor Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere köszöntötte a töme-
get, akik a tűzijáték és a koncert után hajnali 2 óráig csavarták még fel a Fő
teret. 
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ÚjéVI KONCERt
Strauss keringői és polkái teremtettek
igazi újévi hangulatot a városházán a
január 4-én szervezett Újévi koncerten.

A rendezvényen több mint 200 vendég vett
részt, a Díszterem és a karzat is zsúfolásig
megtelt a meghívottakkal és érdeklődőkkel.
Az újévi koncertet Verseghi-Nagy Miklós pol-
gármester köszöntő beszéde nyitotta, majd
az est háziasszonya, Zakar Katalin 
röviden bemutatta a felcsendülő műveket.
A zenét az Új Szentendrei Kamarazenekar
szolgáltatta a Monarchia Művészeti Egyesü-
lettel nagyszimfonikus zenekarrá bővítve,
Werner Gábor vezényletével. A frissítő dal-
lamok között a „Pezsgő polka” apropóján
koccintottak a zenészek és a vendégek is,
majd folytatódott a koncert. A vastaps és a
nagy siker hatására még két ráadásnak is
örvendhettünk, majd a vendégeket egy
pohár pezsgőre látta vendégül a város veze-
tése.
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és embe-
ribb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány

percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindu-
latúval és az udvariassal, tehát az ünneppel”
– vette kölcsön a polgármester Márai Sán-
dor gondolatait beszédében. A tegnapi ren-
dezvény tökétes példája volt az ünnepnek,

hisz nem csak összehozta az embereket, el-
gondolkodtatott és lelket simogatott, hanem
rendkívüliségével és szellemiségével erőt
adott az idei évhez, a hétköznapokhoz. 
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Vízkereszt, 
szerb karácsony
Hagyományosan vízkereszt idején bontjuk le a díszeket a ka-
rácsonyfáról, s tesszük el a csillogó gömböket a következő
ünnepre. fő terünkön azonban még teljes pompájában állt
vízkereszt után is a szép fenyőfa, ugyanis a városvezetés fon-
tosnak tartja az itt élő nemzetiségek hagyományait tiszte-
letben tartani. 

Január 6-án, vízkeresztkor ünnepli a szerb ortodox egyház a kará-
csonyt. A szerbek naptári ünnepei a nyugati keresztényekhez ké-
pest két héttel eltolódnak, mert a szerb ortodox egyház nem tért át
a Gergely-naptárra, változatlanul a Julianus-naptárat használja.
Szerbiában ma már a nálunk is hagyományos feldíszített fenyőfát
találjuk meg a családoknál, de a szerb házakban eredetileg nem
szokás karácsonyfát állítani. Szenteste (Badnje veče) reggelén a ha-
gyomány szerint a családfő kimegy az erdőbe fiatal tölgyfaágért
(Badnjak), amit este bevisz a házba, mézzel beken, búzaszemek-
kel meghint; a fiatal Krisztust szimbolizáló jelkép jelzi a karácsonyi

ünnepek kezdetét. Korábban a nagy tölgyfatuskót meggyújtották,
mely a karácsonyestét követő napon is égett. 
Öt óra tájban a harang megszólalása jelzi a szenteste beköszöntét.
A házigazda feladata ilyenkor a szalma bevitele, amiből a lakás
minden helyiségébe tettek – jelezvén, hogy készen állnak Jézust
házukba fogadni. Ma már csak jelképesen, az asztal alá szórnak
belőle. A szalmát csak a harmadik nap reggelén vitték ki a házból. 
Karácsony napján az ünnepi asztal egyik elmaradhatatlan tarto-
zéka az egészség-kalács volt. A kör alakú „nagy kalács” (Veliki
kolač) közepébe az úgynevezett rózsa kerül tésztából, ami meg-
sütve rózsa alakban szétnyílik; ennek közepébe egy szétvágott diót
helyeznek, melynek belsejébe piros szalaggal átszőtt bazsalikomot
tesznek, továbbá díszítik kalász-, szőlővirág- vagy hordómintával,
melyek a bőség szimbólumai.
A vacsora végeztével a családfő a szoba négy sarkába egy-egy diót
dobott, hogy jó termés, nagy vagyon és sok gyerek legyen a háznál.
Hajnalban családostul elmentek a templomba, ami szintén szalmával
volt felszórva, és ezekkel a szavakkal köszöntötték egymást: „Krisztus
megszületett – Igazán megszületett – Hristos se rodi  – Vaistinu se
rodi”. Egészen Újévig megmarad az üdvözletnek ez a formája.

Vojiszláv Gálity atya tölgyfaágat szentel a szerb ortodox karácsony előestéjén
rendezett karácsonyi ünnepségen a Görögkeleti Püspöki Főszékesegyház, a
Száborna udvarán

Pantelic Lukian budai szerb ortodox püspök koccint, a háttérben az égő
tölgyfaág
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Ecsetvonások Szentendre ősmotívumairól
A P’Art mozi műgyűjtők és mecénások sorozatának decemberi vendége S. Nagy
János szentendrei műgyűjtő és lokálpatrióta volt.

S. Nagy János, az Onódi-hagyaték gondozója a Fő térhez közeli, 18. századi szerb keres-
kedőházban, az egykori Szofrics-házban él feleségével, Lővei Krisztina főrestaurátorral.
A műgyűjtő páratlan kollekcióját már több kiállításban bemutatta Szentendrén. A gazdag
gyűjtemény tulajdonosát, aki hivatását tekintve kutatóvegyész, korán megérintette szü-
lővárosa szépsége és a szentendrei témákat megörökítő helyi festők művei. Gyűjtemé-
nyében elsősorban a szentendrei nyolcak, a régi művésztelep alapító tagjai – Onódi,
Sverák, Jeges, Pándy, Rozgonyi, Bánovszky, Heintz, Paizs Goebel – munkái szerepelnek,
de a művésztelep későbbi tagjainak munkáiból is finom gonddal válogatott. 
A beszélgetésben nemcsak a műgyűjtés különleges műhelytitkai tárultak fel, de számos
szentendrei anekdota is az egykori város mindennapjaiból. Ugyanígy tárul fel az a világ,
melyek közül sokat ma már csak az ecsetvonások mentén láthatunk Szentendréből. Az
úgynevezett ősmotívumokat minden itt élő festő megörökítette vásznán: a Bükkös-pa-
takot, a Sztelin-patak völgyét, a Szamárhegy zegzugos utcáit, a jellegzetes, összeépült há-
zakat. S. Nagy János gyűjteménye túlmutat a várost szenvedélyesen szerető, ösztönösen
remekül válogató műpártoló „hobbyján”. Olyan lenyomata, értékőrzője Szentendrének a
művek sorozata, melynek nyomán a gyűjtő méltán ajánlható a Pro Urbe-díjasok körébe.

A Műgyűjtők és mecénások sorozat január 27-én, kedden folytatódik. Ezúttal Martos Ka-
talinnal, Szánthó Imre képzőművész özvegyével, a hagyaték gondozójával beszélget
Török Katalin.                                                                                                                    Sz. N.

Török Katalin és S. Nagy János beszélgetése a mozi
kistermében. A kivetítőn Szentendre emblematikus
festői, a „Nyolcak”.
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Kiállítás

FERENCZY MÚZEUM 
2015. JANUÁRI KIÁLLÍTÁSOK

MűVÉSZETMALOM 

Déli szárny 
2015. január 26-ig 
kONStRuktív + iNteR + kONk-
Rét – 16 Nemzetközi POzíCió
Konstruktiv + Inter + Konkret -16 in-
ternationale Position - Marie Anne
Courage által szervezett kiállítás
külföldi és magyar kortárs művé-
szek munkáiból. 
Kurátor: Beke László

Északi szárny 
2015. február 22-ig 
25 éveS A BARCSAy-DíJ
Barcsay Jenő szellemi hagyatékát
őrző Barcsay Jenő Képzőművészeti
Alapítvány ebben az évben ünnepli
25 éves jubileumát. Emlékezve a
mester munkásságára, az alapít-
vány minden évben Barcsay-díjat
adományoz, amelyet már végzett,
de még pályakezdő művészek kap-
hatnak. A kiállítás az elmúlt 25 év
díjazottainak munkáit mutatja be,
és emellett ismerteti a Barcsay
Jenő Képzőművészeti Alapítvány el-
múlt negyed százados tevékenysé-
gét is.
Kurátor: Herpai András

SZENTENDREI KÉPTÁR

2015. február 15-ig
zSiDó kéziRAtOk éS SzeRtAR-
tÁSi tÁRgyAk A JeRuzSÁlemi
izRAel mÚzeum ANyAgÁBól 
– A Magyar Vidéki Múzeumok Szö-
vetsége vándorkiállítása
A kiállításon szereplő anyag vallási
szokásokhoz kapcsolódik, illetve
egy részüket szertartási tárgyként
használták a zsidó otthonokban
vagy a zsinagógában. Esztétikai és
művészi értékük mellett történelmi
dokumentumokként is szolgálnak.
Kurátor: dr. Basics Beatrix

PAJOR-KÚRIA – BARCSAY-TEREM 

2015. január 16. - március 15.
BARCSAy-DíJASOk kiÁllítÁSA
A Ferenczy Múzeum Barcsay-termé-
ben nyílik január 16-án, pénteken
délután 17 órakor a 2014-ben Bar-
csay-díjjal kitüntetett művészek ki-
állítása. Az iskolateremtő mester
nevét viselő rangos elismerést
1989-ben a művész testvére, Bar-
csay Erzsébet alapította. Az idei ki-
tüntetettek: Kovács Kitti és Szabó J.

Gergely. A tárlaton az ő munkáikból
láthatunk válogatást.
Kurátor: Herpai András

GAÁL IMRE GALÉRIA 
1201 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 39.
Január 21. szerda, 17:00
A mAgyAR kultÚRA NAPJA
Aknay János Kossuth-díjas festőmű-
vész és Bohus Zoltán, a Nemzet
Művésze, Kossuth-díjas szobrász-
művész kiállítása. Megtekinthető
március 1-ig, hétfő kivételével na-
ponta 10:00-18:00

Előadás
SZENTENDREI PETŐFI
KULTURÁLIS ÉS HAGYO-
MÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
Stéger köz

Január 16. péntek, 18:00
feJleméNyek feHéRegyHÁzA
éS A feJeDelmi SíROk kutA-
tÁSA teRéN
Lánszki Imre előadása
Január 23. péntek, 18:00
A SzívBe íRt igAzSÁg ii. –
SzkítA éS HuN JOg AlAPJAi A
közéPkORi 
mAgyARORSzÁgON
Varga Tibor előadása
Január 30. péntek, 18:00
A mAgyAR megvÁltó ÚR JézuS,
A töRtéNelmi emBeR
Tácsi István kutató könyvbemutató
előadása

SZENTENDRE SZALON
Pest megyei Könyvtár Szántó Piro-
sak terem (Pátriárka u. 7.)
Január 22. csütörtök, 18:00
AlfölDi gABi éS iStvÁN: 
kíNÁBAN JÁRtuNk

SZENTENDREI KOLPING
CSALÁD EGYESÜLET
KOLPING AKADÉMIA

Kolping Ház közösségi terme
(Péter-Pál utca, bejárat a Török köz
felől)
Január 24. szombat, 16:00
„vezetéS, közlekeDéS iDőS
kORBAN”
Professzor dr. Nemes György 
baleseti sebész főorvos előadása  

Zene
DUNAPARTI MűVELŐDÉSI HÁZ
Barlang, Dunakorzó 11/a
február 3. kedd, 19:00
BORBély mŰHely JAzz kluB
Vendég:
korb Attila
– trombita, harsona
Belépőjegy: 1000 Ft, 
diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft 

Mozi
P'ART MOZI 
Dunakorzó 18.  

tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak hagyományos filmek ese-
tében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdí-
jas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

január 12. hétfő
18:00 ESZEVESZETT MESÉK (122’)
(16) - producer: Pedro Almodovar
20:05 APROPÓ SZERELEM (111’)
(12) - főszereplő: Clive Owen és Juli-
ette Binoche

január 13. kedd
17.00 VAN VALAMI FURCSA ÉS
MEGMAGYARÁZAHATATLAN (90’)
(16)
18:30 SRÁCKOR (166’) (12) (2D)
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)

január 14. szerda
18:00 BÜSZKESÉG ÉS BÁNYÁSZ-
ÉLET (120’) (12) (2D) – Az „Alul
semmi” hangulatát idéző vígjáték
20:00 ESZEVESZETT MESÉK (122’)
(16) - producer: Pedro Almodovar

január 15. csütörtök
17.30 VÁLÁS FRANCIA MÓDRA
(79’) (12) - főszereplő: Kate Hudson
és Naomi Watts
18.50 20.000 NAP A FÖLDÖN (97’)
(12) (2D) fsz.: Nick Cave, Kylie Mi-
nogue
20:30 DUMAPÁRBAJ (87’)(12) (2D)
- fsz.: Hadházy László, Kiss Ádám,
Eszenyi Enikő

január 16. péntek
17:00 A KIS NICHOLAS NYARAL
(97’) (6) - A francia gyerekirodalom
kultikus alakja a „Kis Nicholas”
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS -
Lázár Enikővel
18:30 DUMAPÁRBAJ (87’)(12)(2D)
fsz.: Hadházy László, Kiss Ádám,
Eszenyi Enikő
20:00 HOLTODIGLAN (145’) (2D) f:
Ben Affleck, Missi Pyle, Rosamund
Pike, Neil Patrick Harris

január 17. szombat
15:30 BELLE ÉS SÉBASTIAN (95’)
(6)(2D)- Egy kisfiú és egy kutyus ba-
rátságáról
16.00 EMLÉK – Aknay János 
Kossuth-díjas festőművész kiállítá-
sának megnyitója
17:15 AZ ÉLET ÍZEI (122’) (12)(2D) -
fsz.: Helen Mirren
19:30 HOLTODIGLAN (145’)(2D) - f:
Ben Affleck, Missi Pyle, Rosamund
Pike, Neil Patrick Harris

január 18. vasárnap
15.30 LÓ AZ ERKÉLYEN (95’) (6) -
Egy kisfiú és egy ló barátságáról
17.15 VATIKÁNI MÚZEUM (70’) (6)
18.30 SWING (117’) (12)(2D) fsz.: -
Ónodi Eszter, Csákányi Eszter, Törö-
csik Mari, Kulka János
20:30 APROPÓ SZERELEM (111’)
(12) - főszereplő: Clive Owen és Juli-
ette Binoche
EUROWOOD FILMHÉT január 19-25-
ig

január 19. hétfő
18:00 GRACE – MONACO CSILLAGA
(103’) (12) (2D) fsz.: Nicole Kidman,
Tim Roth
19.00 SZENTENDRÉRŐL JÖTTEM
MESTERSÉGEM: A FELSŐOKTATÁS
MINŐSÉGE
Vendégünk: Rozsnyai Krisztina (a
P’Art Mozi Baráti Körrel közös ren-
dezvény)
20:00 AZ ÖTÖDIK KERÉK (113’)
(16) - olasz vígjáték

január 20. kedd
18:00 LEVIATÁN (140’) (16) Can-
nes-i díjas (A film előtt bevezető)
20.30 KÉT NAP, EGY ÉJSZAKA (95’)
(12) - Európai Filmdíj 2014.

január 21. szerda
18:00 FEHÉR ISTEN (120’) (16)(2D)
20:00 AZ ELTűNÉS SORRENDJÉBEN
(116’) (16)(2D) -Arany Medve jelö-
lés 2014.

január 22. csütörtök
17:30 LUCY (90’) (16)(2D) fsz.: Scar-
lett Johansson és Morgan Freeman
19:00 SRÁCKOR (166’) (12)(2D) -
NYISD KI A SZEMED! SOROZAT (Du-
naP’Art Filmklub)

január 23. péntek
17:00 BOGYÓ ÉS BABÓCA 3. (70’)
(kn)
18:15 ÖVEKET BECSATOLNI! (110’)
(16 )(2D) - Ferzan Özpetek filmje
18.30 EGY TELEKI GRÓF AFRIKÁ-
BAN - könyvbemutató
20:00 LUCY (90’) (16)(2D) - fsz.:
Scarlett Johansson és Morgan Free-
man

január 24. szombat
16:00 HA MARADNÉK
(107’)(12)(2D) – LÁMPÁS SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
18:00 ÖVEKET BECSATOLNI! (110’)
(16 )(2D) - Ferzan Özpetek filmje
20:00 SAINT-TROPEZBEN TÖRTÉNT
(100’) (12) - romantikus vígjáték

január 25. vasárnap
16:15 KIS NICHOLAS NYARAL (97’)
(6) - A francia gyerekirodalom kulti-
kus alakja a „Kis Nicholas”
18:00 GRACE MONACO CSILLAGA
(103’) (12) (2D) - fsz.: Nicole Kid-
man, Tim Roth,
Roger Ashton-Griffits
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19.50 ÖVEKET BECSATOLNI! (110’)
(16 )(2D) - Ferzan Özpetek filmje

január 26. hétfő
18:00 DUMAPÁRBAJ (87’)(12)(2D) -
fsz.: Hadházy László, Kiss Ádám,
Eszenyi Enikő
19.30 FILMPIKNIK (ÚJ SOROZAT!)
Gyürk Dorottya bemutatja kedvenc
filmjét:
AZ ÉN KIS FALUM r.: Jirí Menzel 
(a belépés ingyenes)

január 27. kedd
17.00 MűGYűJTŐK ÉS MECÉNÁSOK
– Török Katalin beszélgetéssoro-
zata
17.00 ZűRÖS OLASZ ESKÜVŐ (91’)
(12) - főszereplő: Osvárt Andrea
18:35 KÁPRÁZATOS HOLDVILÁG
(97’) (12)(2D) LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20:20 BÜSZKESÉG ÉS 
BÁNYÁSZÉLET (120’) (12) (2D) - Az
„Alul semmi” hangulatát idéző víg-
játék

január 28. szerda
18:15 20.000 NAP A FÖLDÖN (97’)
(12) (2D) fsz.: Nick Cave,Kylie Mino-
que
20:00 BÜSZKESÉG ÉS 
BÁNYÁSZÉLET (120’) (12) (2D) - Az
„Alul semmi” hangulatát idéző víg-
játék

január 29. csütörtök
18:00 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
- A FÁRAÓ TITKA (96’)(12)(2D)f:Ben
Stiller és Robin Williams
19:40 SZERELMES NŐVÉREK (140’)
(12E) - Friedrich Schiller kapcsolata
az arisztokrata nővérekkel

január 30. péntek
17:00 BARBIE A SZUPERHŐS 
HERCEGNŐ (74’) (6)(2D)
18:30 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
- A FÁRAÓ TITKA (96’) (12)(2D) 
f:Ben Stiller és Robin Williams
18.30 NÉPZENEI SOROZAT 
- DunaP’Art Filmklub
20:10 VADREGÉNY (124’) (12)
főszereplő: Johnny Deep(2D)

január 31. szombat
15.30 BARBIE A SZUPERHŐS 
HERCEGNŐ (74’) (6) (2D)
17.00 MANCS (92’) (6) (2D) – EGY
P’ARTON AZ ALKOTÓKKAL
18.30 DUMAPÁRBAJ (87’)(2D) -
fsz.: Hadházy László, Kiss Ádám,
Eszenyi Enikő
20.00 VADREGÉNY (124’) (12) (2D)
főszereplő: Johnny Deep

február 1. vasárnap
15.30 BARBIE A SZUPERHŐS HER-
CEGNŐ (74’) (6)(2D)
17.00 SZERELMES NŐVÉREK (140’)
(12E) - Friedrich Schiller kapcsolata

az arisztokrata nővérekkel
19.30 VADREGÉNY (124’) (12) (2D)
főszereplő: Johnny Deep

február 2. hétfő
18.00 ÖVEKET BEKAPCSOLNI!
(110’) (16)(2D) -Ferzan Özpetek
filmje
20.00 SZERELMES NŐVÉREK (140’)
(12E) - Friedrich Schiller kapcsolata
az arisztokrata nővérekkel

február 3. kedd
18.30 ÉJJELI FÉREG (117’) (16) -
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.30 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
- A FÁRAÓ TITKA (96’)(12)(2D)
f:Ben Stiller és Robin Williams

február 4. szerda
17.00 ÖVEKET BEKAPCSOLNI!
(110’)(16)(2D) - Ferzan Özpetek
filmje
19.00 TÉLI ÁLOM (196’) (12) (2D) -
Cannes-i fesztivál 2014. Arany
Pálma

február 5. csütörtök
17.00 TÉLI ÁLOM (196’) (12)(2D) -
Cannes-i fesztivál 2014. Arany
Pálma
20.20 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’) (12E) (2D) - 4 Golden Globe
jelölés 2015.

február 6. péntek
17.00 HŐS6OS (102’) (6) (2D) -
Walt Disney új kedves és humoros
filmje
18.45 MANCS (92’) (6) (2D) - A vi-
lághírű magyar mentőkutyáról
20.15 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’) (12E)(2D) - 4 Golden Globe
jelölés 2015.

február 7. szombat
16.00 HŐS6OS (102’) (6) (2D) -
Walt Disney új kedves és humoros
filmje
17.45 MANCS (92’) (6)(2D) - A világ-
hírű magyar mentőkutyáról
19.30 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’) (12E) (2D) - 4 Golden Globe
jelölés 2015.

február 8. vasárnap
15.00 BARBIE A SZUPERHŐS HER-
CEGNŐ (74’) (6) (2D)
16.15 HŐS6OS (102’) (6) (2D) -
Walt Disney új kedves és humoros
filmje
18.00 MANCS (92’) (6)(2D) - A vi-
lághírű magyar mentőkutyáról
19.35 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’) (12E) (2D) - 4 Golden Globe
jelölés 2015

A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu
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A jeruzsálemi izrael múzeum zsidó kéziratok és szertartási tárgyak anyagából
nyílt tárlat a Szentendrei képtárban december 17-én.

Az izraeli nagykövetség, az MVMSZ és a Ferenczy Múzeum kiállításának egyedülálló
anyaga először szerepel magyarországi múzeumokban, a kiállított tárgyak révén a
látogatók megismerhetik a legfontosabb zsidó ünnepeket.
A megnyitón köszöntőt mondott Ilan Mor nagykövet, Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató. A tárlatot Toronyi Zsu-
zsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója nyitotta meg, a vándorkiállítás
február végéig látható Szentendrén, utána a kiállítás anyaga Kaposvárra érkezik. 

A MűvészetMalom déli szárnyában január 26-ig még látogtaható a Konstruktív + Inter +
Konkrét – 16 nemzetközi pozíció Konstruktiv + Inter + Konkret -16 internationale Posi-
tion - Marie Anne Courage által szervezett kiállítás külföldi és magyar kortárs művészek
munkáiból. A kiállítás kurátora Beke László.

A Malom északi szárnyában 25 éves a Barcsay-díj címmel látható tárlat február 22-ig.
Barcsay Jenő szellemi hagyatékát őrző Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány ebben
az évben ünnepli 25 éves jubileumát. Emlékezve a mester munkásságára, az alapítvány
minden évben Barcsay-díjat adományoz, amelyet már végzett, de még pályakezdő mű-
vészek kaphatnak. A kiállítás az elmúlt 25 év díjazottainak munkáit mutatja be, és emel-
lett ismerteti a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány elmúlt negyed százados
tevékenységét is. Kurátor: Herpai András
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Aknay-kiállítás
A Párbeszéd Házában (1085 Budapest, Horánszky u. 20.) Aknay
János Kossuth-díjas festőművész kiállítása látható január 12-
30. között, hétköznaponként 15-18 óráig.

Finisszázs a könyvtárban
Osvát ernő, Bálint endre, Szerb Antal és mások

Január 29-én, csütörtökön 18 órakor a PMK-ban (Pátriárka utca
7.) kiállítászáró beszélgetés lesz Havasréti József irodalomtör-
ténész, Mezey Katalin író és Thuróczy Gergely muzeológus rész-
vételével az olvasóteremben

„Zsíroskenyér extrákkal” 
A Pest Megyei Könyvtár újraindítja
„Zsíroskenyér extrákkal” című ren-
dezvénysorozatát. A ház vendége
2015. január 19-én (hétfőn) 18 órá-
tól Veiszer Alinda. A népszerű ripor-
tert, műsorvezetőt az Este és a
Kultúrház című televíziós műsorok
házigazdájaként ismerhettük meg. A
késő esténként vetített Záróra című
portréműsorban csaknem hatszáz in-
terjút készített a köz- és a kulturális
élet meghatározó szereplőivel. Jelen-
leg beszélgetéseket vezet színházak-
ban. Interjúi a Záróra és Ráadás című kötetetekben jelentek
meg. Legutóbbi könyve a fiatal „ötletemberekkel” készült inter-
júkötet: a Bridge generáció. Veiszer Alinda munkáját 2008-ban
Junior Prima, 2010-ben Prima Primissima Díjjal ismerték el. A
beszélgetést Péterfi Rita, a könyvtár munkatársa vezeti.
A rendezvényre, melynek helyszíne a Pest Megyei Könyvtár ol-
vasóterme, a belépés ingyenes.
Látogasson el hozzánk!
Elérhetőség: 2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.
06-26/310-222, www.pmk.hu

FeLugossy kiállítás 
a MissionArt Galériában

Szufla – túltermelési kísérletek a 80-
as évekből címmel mutatták be Buda-
pesten, a MissionArt Galériában
feLugossy László képzőművész az 1980-
as években készült műveit összegyűjtő,
csaknem 200 oldalas katalógust, vala-
mint a Nempiskóta – Szerelmes vagyok a
laptopomba című, új verseit tartalmazó
kötetét.
A MissionArt Galéria gondozásában meg-
jelenő kötetről Kishonthy Zsolt művészet-
történész, szerkesztő az MTI-nek
elmondta: a Bizottság együttes egykori
frontemberének mintegy 150 művét, köz-
tük rajzokat, akciófotókat, képregényeket,
filmforgatókönyveket, kontaktrajzokat, ru-
haképeket és nagyméretű, az úgynevezett
kivágott képekből álló sorozatát gyűjti
egybe a magyar és angol nyelvű kataló-
gus. 
Kishonthy Zsolt emlékezetett arra, hogy a
galéria megalakulása óta foglalkozik 
feLugossy művészetével, és már több
egyéni és csoportos kiállításon mutatta
be szerteágazó művészetét. 
Felidézte: Jurecskó Lászlóval, a galéria ve-

zetőjével több mint 20 éven át rendszeres vendégek voltak a kép-
zőművész maga építette szentendrei otthonában, aki rengeteg
műtárgyat hagyott a házban, amikor Sárospatakra költözött. A mű-
vészettörténész szerint kincsesbányára leltek: földszinti műterem-
ben papírmunkákat, a ház padlásán pedig eddig ismeretlen képeket
találtak.
„A hosszú padlástéren csak csapásokon lehetett közlekedni, kétol-
dalt pedig hatalmas halmokban sorakoztak a művek. Valójában
nem is tudtuk, mik lehetnek ezek” – mondta a művészettörténész,
hozzátéve, hogy tavaly ősszel álltak neki a talált alkotások rend-
szerezésének, lefényképezésének, leltározásának.
„Ekkor derült ki, hogy komplett leletről van szó: az 1970-es végétől
egészen 1990-ig, bő tíz év termése ez az óriási anyag” – hangsú-
lyozta, hozzátéve: egy speciális válogatásról van szó, amelyet „a sors
hozott össze”.
A művészettörténész elmondta azt is, hogy a katalógusban Várnagy
Tibor képzőművész, a Liget Galéria vezetője a korszak nemzetközi
és magyar kulturális-művészeti közegét írja le, valamint olvashatók
a kötetben Beöthy Balázs képzőművész és Kabai Lóránt költő, író,
szerkesztő, kritikus, vizuális művész szubjektív szövegei is. Emellett
szerepel a katalógusban Kishonthy Zsolt és feLugossy László két és
fél hónapig tartó levelezése is, amely során a készülő kötetről egyez-
tettek.
A művészettörténész felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az idő-
szakban, az 1980-as években futott nagy sikerrel a Bizottság együt-
tes, feLugossy hatalmas alkotókedvvel bírt, sokat dolgozott és
rengeteg műtárgy született. 
Kishonthy Zsolt azt is elmondta, hogy a Nempiskóta – Szerelmes
vagyok a laptopomba című verseskötetben az utóbbi pár év termé-
seiből olvasható válogatás, amelyből a szerdai bemutatón a szerző
olvas fel.

RAKU kerámiák, tradicionális kéziformázású egyedi darabok (természetes felületek)
M. Szabó Anikó  Szentendre, Görög u. 2. rakumuveszet.hu
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kíváncsi a helyi információkra? milyen a közlekedési helyzet
a városban és a környékén? mi történt Szentendrén? milyen
programok lesznek a Dunakanyar településein? mindezekről
nap mint nap értesülhet a Rádió Szentendre adásában!

hallgassa Szentendre hangját!
A 91.6-on a Rádió Szentendre a nap 24 órájában hallható 
Szentendrén és a környékén.

A nap az After Party című élő, könnyed, zenés és információs ma-
gazinnal indul reggel hat órakor. Délután 16 órától 19 óráig szintén
élő információs műsorral várja a rádió a hazatérőket. Napközben
és este pedig érdekes és fontos magazinműsorokat hallgathat a
91.6-on!  

Reggel hattól este 10-ig minden órában a térség, az ország és a
nagyvilág legérdekesebb, legfontosabb hírei! Minden délben Szent-
endrei Hírmagazin.

Szeptemberben új műsorok indultak a térség egyetlen
rádiójában: 
Itthon Szentendrén – szombaton, 10 órától 
A legérdekesebb, legfontosabb szentendrei történések heti össze-
foglalója
Interurbán – csütörtökön, 15 órától
Szentendrei és térségi programajánló
WRC – kedden, 20 órától
Pörgős riportmagazin a benzingőz világáról 
Fűben fában Kovács Zombai Nórával – hétfőn 14 órától
Teák, növények, füvek, levelek és jótékony hatásaik. 
Függő-játszma Dudics Dénessel – Csütörtökön, 14 órától 
Függőségekről kendőzetlenül egy olyan embertől, aki maga is függő
volt.
Life is Life – kedden, 14 órától
A legújabb orvosi technikák, kutatások.
Zöld-kommandó – Szerdán, 14 órától
Hogyan éljünk környezettudatosan? Beszélgetés környezetvédelmi
szakemberekkel. 
Best of Movie – vasárnap, 17 órától
Filmválogatás. Kedvenc színészeink karrierje röviden és legjobb
filmjei. 
Cinemanus –pénteken, 14 órától
Mozis magazinműsor. Az aktuális hét aktuális filmjei és mozis hírei.
Villanygitár – szombaton, 21 órától
Rockzenei magazinműsor – 1 óra kőkemény rock és hírek a fémes
hangzás világából

Aki szentendrei, velünk tart!

hallgassa minden nap! – Szentendre Rádió 91.6
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GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ 
Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. SCHWEDER JÓZSEF jógaoktató 06 30 9421 644

HOTEL WATERFRONT 
Szentendre, Dunakorzó 5.

Úszás
ii. maraton Hosszútávú medencés Úszó
OB., 2014. 12. 19-20., Debrecen Sport-
uszoda

A téli felkészülést záró Országos Hosszútá-
vúszó Bajnokságot a debreceni Nagyerdő-
ben lévő „EB-uszodában” bonyolította
karöltve a MÚSZ és a Hosszútávúszó Alszö-
vetség. Immár második évben hirdetnek
magyar bajnokokat 6 korcsoportban és 4
versenyszámban (10 km, 5 km, 3 km, 1500
m). A hosszútávúszás kemény erőpróbát je-
lent a medencés úszók számára, de kiváló
erőfelmérő a téli alapozás közben, ill. nagy-
szerű verseny-állóképességi-,versenyrutin
szerzési lehetőség ez mind az utánpótlás,
mind az érett versenyzők esetében. Az egye-
sületi éves csapatpontversenybe is beszá-
mító Maraton Medencés Úszó OB a londoni
Olimpiát követően került teljes jogú stá-
tuszba, hiszen jelentősen felértékelődött az
olimpiai programba bekerült és bővítés előtt
álló nyíltvízi hosszútávúszás a magyar
úszósport olimpia-centrikus felkészítésé-
ben, olyannyira, hogy önálló diszciplínaként
alszövetségi státuszba kerülve évi 2 OB-t is
(nyíltvízi és medencés maratoni) rendezhet

és külön válogatott kereteket gondozhat,
külön szövetségi edzőkkel és szövetségi ka-
pitánnyal rendelkezve sportszakmailag alá-
rendelve a MÚSZ-nak.
Pest megyét és Szentendre városát a Kos-
suth SE 7 mindenre elszánt sportolója kép-
viselte, s nem várt, kellemes karácsonyi
meglepetést szerezve, remek eredmények-
kel kirukkolva és 118 OB ponttal gazda-
godva.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak pont-
szerzőink: ABONYI-T. Gréta a delfin kategó-
riában V. helyezésével; TUSCHER Attila a
junior kategóriában VII. helyezésével és
SZABÓ Teodóra junior kategóriában két III.
helyezésével.

Részletes eredmények:

3000 m gyors
10. TUSCHER Attila ’97 40:38,20
3. SZABÓ Teodóra’97 40:03,17
15. UTASI Tamás ’00 42:16,00
14. ALBERT Zsombor ’99 40:53,24
15. TÓTH Dominik ’02 40:30,09
16. PINTÉR Áron ’02 40:35,00

5000 m gyors
7. TUSCHER Attila ’97 1:10,01

3. SZABÓ Teodóra’97 1:08,41

1500 m gyors
5. ABONYI-T.Gréta’04 21:19,35

téli sportok 
a szabadban 
és az erdőben
A téli erdő olyan, akár egy természetes
sportközpont: ha van hó, akkor szánkózha-
tunk, több helyen várnak bennünket lesik-
lásra alkalmas és sífutó pályák, de ha nincs
hó, akkor is sétálhatunk, túrázhatunk vagy
éppen befagyott erdei tavak tükrén csúsz-
kálhatunk, korcsolyázhatunk.  A téli erdei
programok az egész család számára izgal-
masak, több generáció érezheti jól magát
együtt, miközben a Pilisben, a Budai- vagy
a Visegrádi-hegységben, illetve a Gödöllői-
dombság erdeiben tölti szabadidejét.
Sajnos a jégkár nem kerülte el a Dobogókői
Sícentrumot. Mára sikerült egy pályát és egy
felvonót kiszabadítani, de a Sícentrumra
még további helyreállítási munkák várnak,
így örömmel vesznek önkéntes segítséget,
munkát és anyagi felajánlást, ezekkel kap-
csolatban a +36 30 852 0340-es telefon-
számon jelentkezhetnek az érdeklődők.
Dobogókőn nincs hóágyú, ezért a szabaddá
tett pálya használatához még legalább 10-
15 cm vastag hórétegre van szükség. 

Sokszor említett, de sosem elégszer ismé-
telhető szabályok:
• Kijelölt sípályán soha ne szánkózzunk!
• Mindig csak belátható helyeken, lejtőkön
szánkózzunk!
• Szánkózás és sífutás során is gondoljunk
a többi, gyalogos erdőlátogatóra, a gyere-
kekre és idősekre!
• A szabadban folytatott téli sportokhoz
mindig öltözzünk megfelelően, lehetőleg vi-
gyünk magunkkal váltóruhát és meleg italt!
• Ködös időben, alkonyat után és viharos
szél esetén semmilyen sporttevékenységet
ne folytassunk az erdőben!
• Lehetőleg ne induljunk egyedül az er-
dőbe!
• Előre tájékozódjunk az időjárásról. Köd,
jegesedés vagy viharos erejű szél esetén ha-
lasszuk későbbre az erdei sportolást!
• Csúszós turistautak esetén a túrabot jó
szolgálatot tehet!
A Pilisi Parkerdő Zrt. erdészetei a decemberi
jégkár óta folyamatosan dolgoznak a turis-
tautak felszabadításán, mostanra egy-két
kivétellel járhatóak az utak. A www.park-
erdo.hu/latogathato oldalon lévő térképe-
ket folyamatosan frissítjük. A felszabadított
utakról letérni azonban a jégkárral érintett
területeken továbbra sem szabad, hiszen az
erdők belsejének megtisztítása akár a
2015-ös év végéig is eltarthat.

Pontszerzőink: TUSCHER – ABONYI - SZABÓ

Korizz Szentendrén!
A Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. mű-
ködteti idén is, már negyedik éve a Postás
strandon lévő korcsolyapályát. Szűcs Noémi
ügyvezető a lapunknak elmondta, hogy a
pálya működtetését február 28-ig tervezik,
de ez természetesen időjárásfüggő, tartó-
san 12 fok feletti hőmérséklet esetén nem
tudják fenntartani.
A pálya minden nap nyitva áll a sportolni vá-
gyók előtt: hétköznap 8-tól 20 óráig, hétvé-
gén 9-től 20 óráig. Belépődíj: hétköznap
600 Ft gyerekeknek, 800 Ft felnőtteknek;
hétvégén 800 Ft, illetve 1000 Ft. Ez az ár
egyszeri belépésre jogosít, időkorlátozás
nélkül.
Kedvezményes belépő az iskolai csoportok
számára: hétköznap 350 Ft, a korcsolya-
bérlés pedig számukra 250 Ft.
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AdÁSVétEL
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, 
bélyeggyűjteményeket, régi 
képeslapokat, kitüntetéseket, 
jelvényeket. Tel. (26) 385-387.

Mercedes-Benz C 200 CDI
Avantgarde (automata) 2010
novemberi, MB márkaszerviz
szervizkönyvével igazolt, 59 000
km-rel, számos extrával, sérü-
lésmentes, kitűnő állapotban
eladó. Első tulajdonos, országú-
ton használt, PAJZS+ GPS vé-
delmi rendszerrel ellátott,
téli-nyári kerék. Ára 5,599 M Ft.
Érdeklődni lehet: dr. Pázmány
Annamária 06-20-967-6870.

Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok antik bútorokat, kisebb-
nagyobb festményeket, ezüst-,
bronztárgyakat, 6-12 személyes
étkészletet, Kovács Margit por-
celánokat. Régi álló, fali, dísz-
órákat, könyveket, régi katonai
kitüntetések tárgyait, teljes ha-
gyatékot. Tel. 06-20280-0151,
herendi77@gmail.com.

ÁLLÁSt KERES
40-es mobil háziasszony
takarítást vállal. Tel. 06-70-277-
9955.

ÁLLÁSt KíNÁL
A Rab Ráby Vendéglő keres
szakképzett, nyelveket tudó fel-
szolgálót, és főzni. tálalni tudó
szakácsot. Tel. 06-20-980-9274,
06-20-340-5706.

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

EGéSZSéG
Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

Érszűkület kezelése szén-
dioxod-fürdővel. Nehézjárás,
görcs, hidegérzet esetén pró-
bálja ki a Mafetta-kezelést. Tel.
06-30-340-1392.

Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. tel. 06-20-514-
3323.

KIAdÓ LAKÁS
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Keresek hosszú távra bérel-
hető, bútorozatlan házat
vagy házrészt, főleg a belvá-
rosban. Tel. (26) 718-003,
06-70-258-8562.

LAKÁS, INGAtLAN
Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igé-
nyes építkezőnek eladó. Irányár:
11 millió Ft. Tel. 06-30-605-
7199.

Kertes házi lakások (40-180
nm-esek, igény szerint) 190 000
Ft/nm áron eladók. Tel. 06-30-
949-6456.

OKtAtÁS
Érettségire felkészítés magyar-
ból, történelemből. Korrepetá-
lás. fejlesztő irodalomterápia.
Tel. 06-30-540-5639.

SZOLGÁLtAtÁS
Bádogos-, tetőfedő-, vízszige-
telő-, ácsmunka! Tel. 06-70-578-
1468.

Tiffany-tükrök, -lámpák, -bú-
torüvegek készítését, javítá-
sát vállaljuk. Tel.
06-30-990-8133.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.
(26) 788-367, 06-30-950-4187,
Mezei Sándor.
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MikrobuszkölcsönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

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

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

Terembérleti lehetőség 
a Dunaparti Művelődési Házban
A Dunaparti Művelődési Ház (2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a) alábbi
termei rendezvények, foglalkozások megtartására kedvező áron kiadók:

baleTT-TereM • klubHelyiség • barlang

Bővebb információ, időpont-egyeztetés az alábbi elérhetőségeken:

Szentendrei Kulturális Központ /DMH/
2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a.
telefon: 26/312-657
e-mail: dmh@szentendre.hu
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Apróhirdetések:
www.szevi.hu

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

MUNKAERŐFELVÉTEL

BETANÍTOTT MUNKÁS
Könnyű fizikai munkára, megbízható, munkájára igényes
férfi/női munkaerőket keresünk hosszútávra egyedi beton-
burkolatokat készítő üzemünkbe, azonnali kezdéssel.

LOGISZTIKUS/BESZERZŐ
Logisztikai tapasztalattal rendelkező, jó szervezőképességű,
önál-ló munkavégzésre képes kollegát keresünk, azonnali
kezdéssel. Feladata a gyártáshoz szükséges alapanyag 
és segédanyagok be-szerzése, küldemények szervezése, 
szállítások bonyolítása és az ezekhez kapcsolódó feladatok
teljes körű intézése. Angol nyelv ismerete szükséges, 
az önéletrajzot az alábbi e-mailcímre várjuk: 
zoltan@kazaconcrete.com

Munkavégzés helye: Szentendre, Szentlászlói út 160.

További felvilágosítás a 20/371-7269-es telefonszámon és a
helyszínen.

www.kazaconcrete.com

A város hírportálja!
www.szevi.hu

E-mailcímünk:

szevi@szentendre.hu
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