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A Szentendrei Önkormányzatnál január 28-ig várták a Párbeszéd Szentendréért
című lakossági felmérés kitöltött kérdőíveit. A konzultációt Verseghi-Nagy Miklós
polgármester kezdeményezte azzal a céllal, hogy a városlakók elmondhassák vé-
leményüket arról, hogyan képzelik Szentendre jövőjét közép- és hosszú távon. A
város polgármesterét az eredményekről és a beérkezett válaszokról kérdeztük.

3. oldal

Szentendre jövője szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy készülőben van
a város közép- és hosszú távra szóló, társadalmi, gazdasági, természeti és épített
környezetére vonatkozó jövőképe. A településfejlesztési koncepció és a település-
fejlesztési stratégia megújulásánál a tervezésben résztvevők igyekeznek kiemelt fi-
gyelmet fordítani arra, hogy olyan dokumentumok készüljenek, melyet valamennyi
szentendrei magáénak érezhet. A tervezési folyamatokról Aba Lehel főépítészt kér-
deztük. 

5. oldal

Az Áfonya és a Várkonyi Zoltán utcában elkezdődött a több mint 700 ingatlant
érintő csatornázás Szentendrén. A munkálatokat bejárás keretében megtekin-
tette Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Pintér Ádám önkormányzati képvi-
selő, a csatornázási intézőbizottság tagja.

2. oldal

Elkezdődött a csatornázás Szentendrén

2 hét – 26 000 vélemény

Jövőkép közép- és hosszú távra

Az ebtartók nagy része a tavalyi évben nem jelentette be kutyáját az ebnyilvántar-
tásba, holott ezt jogszabály írja elő Szentendrén is. Az önkormányzat 2015. március
2-ig meghosszabbította a határidőt, így most ezt pótolhatják mindazok, akik eddig
elmulasztották.

10. oldal

Ebösszeírás márciusig meghosszabbítva
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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   Vasvári Patika nyitva 8-13  Kivétel márc.
15.
Sas u. 10. Tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár  nyitva 7-21 Kivétel márc. 15.
Kálvária u.33. Tel: 787-796
MÁRCIUS 15-ÉN VASÁRNAP AZ Ulcisia Gyógy-
szertár ZÁRT AJTÓK MELLETT ÜGYELETES HÉTFŐ
REGGEL 7 ÓRÁIG
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes:
FEBRUÁR 22. Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u. 1. Tel: 500-248
MÁRCIUS 1. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel:310-868
MÁRCIUS 8. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
MÁRCIUS 22. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
MÁRCIUS 29. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779

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 Elkezdődött a csatornázás
Szentendrén
Az Áfonya és a Várkonyi Zoltán utcában elkezdődött a több mint 700 ingatlant
érintő csatornázás Szentendrén. A munkálatokat bejárás keretében megtekin-
tette Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Pintér Ádám önkormányzati képvi-
selő, a csatornázási intézőbizottság tagja.

Az eredeti ütemtervhez képest pár hetes csúszást szenvedett a projekt, melyet több brigád
egyidejű munkájával fog a kivitelező orvosolni tavasztól. A friss ütemtervről, a javasolt 
kerülőutakról, és az aktuális munkaterületekről a szentendreiek a www.szent-
endre1000ev.hu városfejlesztési honlapon kaphatnak részletes információkat, általános
információk pedig a www.dunakanyaricsatornazas.hu honlapon érhetők el

FIGYELEM! A városban megjelentek vállalkozók, akik a csatornázásra hivatkozva csőtisz-
títási munkákat vállaltak kiugróan magas összegért, azonban felhívjuk a figyelmüket, hogy
a csatornázás kivitelezői csak és kizárólag a házi bekötések helyével kapcsolatban egyez-
tetnek INGYENESEN az érintett telkek tulajdonosaival.

Az elkészülő csatornára való lakossági rákötés a telkekről várhatóan nyár végén, ősz ele-
jén indulhat. A rákötésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatót – tervekről, műszaki elő-
írásokról és további fontos tudnivalókról – a későbbi üzemeltető DMRV február folyamán
készíti el.
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Amikor a felmérés kezdetén beszélgettünk, aktív részvételre
számított. Bevált az elképzelése?
A szentendreiek hozzáállása teljes mértékben igazolta a várakozása-
imat. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a párbeszédben, kitöl-
tötte a kérdőívet és elmondta a véleményét. A postán és az interneten
összesen több mint 1800 kérdőívet küldtek vissza a lakosok. Ez a
mennyiség két szempontból is fontos. Egyrészt ismét kiderült, hogy a
szentendreiek valódi lokálpatrióták, akiknek nem mindegy, hogy ho-
gyan alakul a városuk sorsa. Másrészt azért, mert a kérdésekre ösz-
szesen beérkezett több mint 26 ezer válasz, javaslat szilárd alapja lesz
Szentendre készülő városstratégiájának.

Mit lehet tudni a konkrét eredményekről?
A kérdőívek teljes feldolgozását hamarosan befejezzük, és az ered-
ményeket minden szentendrei háztartásba eljuttatjuk. Nagy vonalak-
ban azonban már most is látható, hogy melyek azok a legfontosabb
célkitűzések, melyeket a szentendreiek mindenképpen szívesen lát-
nának a városstratégia részeként.

Mondana néhány példát?
A válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a döntő többség támogatja
azt a törekvést, hogy Szentendre legyen a térség vezető települése. A
regionális vezető szerep visszaszerzése nem megy egyik napról a má-
sikra, de a város jövőjét taglaló stratégiában hangsúlyosan kell fog-
lalkoznunk a kérdéssel. A városnak minden adottsága megvan ahhoz,
hogy a kistérség központi települése legyen, de ehhez tervszerű és ki-
tartó munka szükséges.
A szentendreiek nagy többsége az eddigieknél jóval átgondoltabb, a
hosszú távú hatásokat is számításba vevő beruházás-tervezést vár el
az önkormányzattól. A városi uszoda ügye egyértelmű jelzés volt, senki
sem akar még egyszer ugyanabba a folyóba lépni.
Az is kiderült, hogy a szentendreiek egy olyan városban szeretnének
élni, ahol az önkormányzat odafigyel a rendre, és határozottan betar-
tatja az együttélés alapvető szabályait. Én partner leszek ebben a
munkában.

Az egyik kérdés az önkormányzat és a lakosság közötti kom-
munikációs csatornákra, köztük lapunkra is vonatkozott. Meg-
tudhatjuk, hogyan vélekedtek ebben a kérdésben a
szentendreiek?
A városlakók ebben a kérdésben is határozott véleményen voltak, és
kétféle igényt fogalmaztak meg. Egyrészt szívesen látnának új, nap-
rakész és a mai kor technikai lehetőségeit kihasználó kommuniká-
ciós felületeket, ahonnan széles körűen tájékozódhatnak a várost
érintő közügyekről. Másrészről a válaszadók azt a javaslatot is közel
ugyanilyen nagyságrendben támogatták, mely szerint érdemes a ren-
delkezésre álló források elosztását újragondolni, az internetes felüle-
teket új formába önteni és a városi újságot is fejleszteni.

A városstratégia kialakításában továbbra is számítanak a szent-
endreiek véleményére?
Természetesen. A kérdőíves felmérés segítségével most egy átfogó,
globális képet kaptunk a városlakók véleményéről. Egy stratégiához
ez még nem elég információ. A párbeszéd most új szakaszába lép,
hogy még részletesebben megismerhessük a szentendreiek javasla-
tait. Február 24-től választókerületi konzultációkon találkozunk az em-
berekkel. A választókerület képviselőjével együtt én is ellátogatok
minden városrészbe, hogy személyesen is párbeszédet folytassunk az
ott élőket érintő problémákról. Ezt a munkát nem szabad és nem is
akarjuk megspórolni, ha egy használható és a valódi problémákra vá-
laszt adó városstratégiát akarunk letenni az asztalra.

A városrészi fórumokon milyen témákra számíthatnak az ér-
deklődők?
Ezeken értelemszerűen a helyi lakóközösséget érintő problémák, fel-
vetések, javaslatok megvitatására, és a legjobb megoldások körvo-
nalazására is lehetőség lesz. Az embereket leginkább azok a
problémák érintik, amelyek a mindennapjaikat befolyásolják. Mikor
lesz kész az új járda? Miért nem jár sűrűbben a busz? Miért csak a
belvárosban vannak felújítások, amikor nálunk is elkelne a fejlesztés?
Ezek azok a kérdések, amelyek az embereket foglalkoztatják, és a
képviselőiktől joggal várnak válaszokat. Lehet, hogy nem mindenre
tudjuk majd azonnal megtalálni a legjobb megoldást, de ha meg sem
hallgatjuk egymást, az biztos, hogy nem vezet előre. A városrészi fó-
rumokon nagyban számítok képviselőtársaim tapasztalatára és hely-
ismeretére, mert ők azok, akik közvetlen kapcsolatot tartanak az em-
berekkel. Ezúton is kérek mindenkit, hogy keressék őket bátran, osz-
szák meg velük javaslataikat, hogy a személyes találkozásokon minél
több témáról tudjunk szót váltani.

2 hét – 26 000 vélemény
LEZÁRULT A PÁRBESZÉD SZENTENDRÉÉRT KÉRDőíVES KoNZULTÁCIÓ
A Szentendrei Önkormányzatnál január 28-ig várták a Párbeszéd Szentendréért című lakossági felmérés kitöltött kérdőíveit. A kon-
zultációt Verseghi-Nagy Miklós polgármester kezdeményezte azzal a céllal, hogy a városlakók elmondhassák véleményüket arról,
hogyan képzelik Szentendre jövőjét közép- és hosszú távon. A város polgármesterét az eredményekről és a beérkezett vála-
szokról kérdeztük.

A Párbeszéd Szentendréért kampány kérdőívei 2015. január 12-től január
28-ig interneten és nyomtatott formában is elérhetők voltak. A polgármester
honlapján és Facebook profilján keresztül több mint 1000 kérdéssor érke-
zett vissza, míg nyomtatott formában több mint 800 űrlapot regisztráltak. A
nyomtatványokat visszaküldhették postán és leadhatták a város legforgal-
masabb helyein felállított gyűjtőpontokon is. A Párbeszéd Szentendréért kon-
zultáció-sorozat keretében Verseghi-Nagy Miklós polgármester többek között
a V8-ban és a Gondozási Központban is tartott fórumokat.
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Nyílt nap a Szentendrei Rendőrkapitányságon
Január 22-én nyílt napot szerveztek a Szentendrei Rendőrkapitány-
ságon helyi óvodások és iskolások részére.
A szentendrei Hold Utcai Óvoda három csoportja délelőtt látogatott
el a rendőrkapitányságra. A gyerekek az ügyességi pályán tehették
próbára tudásukat, valamint megismerkedtek a rendőrség munká-
jával.

A szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumból mintegy 60 diák láto-
gatott el a rendőrkapitányságra. A fiatalok betekintést nyerhettek a
rendőrség munkájába, melynek egyúttal az volt a célja, hogy minél
több fiatal érdeklődését felkeltse a rendőri szakma iránt, és ezt a hi-
vatást válasszák az érettségi után.

Színesítjük a várost
ÚJ EGYÜTTMűKÖDÉS A NEMZETISÉGI ÖNKoRMÁNYZAToKKAL

Ünnepélyes keretek között írta alá Verseghi-Nagy Miklós, pol-
gármester az idei támogatási szerződéseket a hét helyi nem-
zetiségi önkormányzat szereplőivel.

„Nagyon örülök, hogy Szentendrén ennyi szín, ennyi kultúra megjele-
nik, egészen ritka, hogy egy ilyen kis városban ennyiféle nemzetiségi
önkormányzat legyen. Szívesen támogatjuk az autentikus programo-
kat, és remélem, több városi rendezvényen is megmutatkoznak, be-
mutatkoznak majd.” – kezdte köszöntőjét a polgármester.
A hét nemzetiségi önkormányzat (cigány, görög, horvát, lengyel,
román, szerb és szlovák) vezetői február 10-én, kedden gyűltek össze
a Városházán egy találkozóra és ünnepélyes szerződéskötésre. A nem-
zetiségek a polgármesteri keretből kaptak programjaik szervezésé-
hez anyagi támogatást, és megegyeztek abban is, hogy egy később
szervezendő közös Nemzetiségi Napon, a nyári programok keretein
belül mindannyian bemutatkoznak a város lakói előtt.
Görög táncház, Ivan Dan, szerb búcsú, csak hogy egy párat említsünk
a tervezett programok közül, és remélhetőleg még több, és színesebb
eseményre számíthatunk.
Papiewska-Csapó Alina, a lengyelek alelnöke így nyilatkozott: „Az
együttműködési lehetőségeket nagyon pozitívan látom, jó ötletnek
tartom, hogy közös programjaink is legyenek. Márciusban rendezünk
a Városházán egy lengyel menekültekről szóló kiállítást; igazán nagy
örömünkre szolgál, hogy a polgármester úrnak megtetszett az ötlet.
Remélem, hogy ez csak a kezdet, és nem az utolsó alkalom, amikor
együtt dolgozunk egy ügyön.” 
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testületi hírek
A február 12-én tartott tes-
tületi ülés a jó előkészítés-
nek –a hatékony bizottsági
munkának és egyeztetések-
nek – köszönhetően gyorsan
és zökkenőmentesen zajlott
le. A tervek szerint a jövőben
a testületi ülésekről webka-
merás közvetítések lesznek,
így az érdeklődők interneten
is figyelemmel kísérhetik az
ülésen történteket.

Új aljegyző
Az aljegyzői pozícióra kiírt pá-
lyázatot dr. Dóka Zsolt nyerte.
Előző lapszámunkban megír-
tuk, hogy a korábbi aljegyző, dr.
Gerendás Gábort jegyzőnek ne-
vezték ki, ezért volt szükség az
aljegyzői állás meghirdetésére.

Kulturális Kft.
A képviselők elfogadták a Szent-
endrei Kulturális Központ Non-
profit Kft. 2015. évi üzleti tervét,
melyben a várható bevételt 207
millió Ft-ra, a várható költsége-
ket 197 millió Ft-ra tervezték. A
közel 10 millió Ft pozitív ered-
ményt az indokolja, hogy a kft.
feladatai közül kikerült a „városi
média” (TV és rádió) üzemelte-
tése. Ez a nyereség fedezetül
szolgál a kft. központi működési
költségeire, valamint a 2014.
évben az önkormányzattól fel-
vett tagi kölcsön részarányos
visszafizetésére.
A képviselő-testület – a szorosabb
kontroll érdekében – úgy kötötte
meg az együttműködési szerző-
dést, hogy a kft. ügyvezetője a
100 000 Ft feletti jogügyletekre
csak a polgármester írásbeli jóvá-
hagyásával vagy ellenjegyzésével
vállalhat kötelezettséget.
Több képviselő felvetette, hogy ez
a korlátozás túl erős, betartása
technikailag és időben nehezen
kivitelezhető. Verseghi-Nagy Mik-
lós polgármester válaszában el-
mondta, hogy 9-10 céget vezetett
már, a 100 ezer Ft-os tételek nem
okoznak problémát, hiszen föld-
rajzilag közel vannak egymáshoz.

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton,
a kulturális kft. ügyvezetője el-
mondta, hogy a finanszírozási
nehézséget egyrészt a SzeVi in-
gyenessé tétele jelentette, más-
részt a városi rendezvények
üzleti tervének összeállításakor
még nem látszódott, hogy ke-
vesebb pályázatot írtak ki, ki-
sebb pályázati összegekkel.
Hozzátette, hogy tudomásul
veszi a korlátozást, de veszély-
tényező, ha ebből késedelem
keletkezik. 
A polgármester erre úgy rea-
gált, hogy késedelem nem fog
bekövetkezni, és szerinte a szo-
rosabb ellenőrzésre szükség
van az önkormányzati fenntar-
tású cégek esetében, a SzeVi
üzleti tervét pedig a márciusi
testületi ülésre terjesztik be. 

évi tízmillió a Dunyha-
programra
Az önkormányzat 2012-ben in-
dította el a társasházak ener-
getikai korszerűsítését támo-
gató „Dunyha-tervet”, mely be-
ruházások nemcsak a lakókö-
zösség számára járnak előny-
nyel, hanem a környezeti ártal-
makat is csökkentik. A Fehérvíz
utcai társasház példája nyo-
mán egyre több társasház sze-
retné megújítani otthonát. A
képviselő-testület úgy döntött,
hogy évi 10 millió Ft-ot biztosít
a társasházak korszerűsítésére.

Concerto-program
Szentendre város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2014.
decemberi határozatában dön-
tött a Püspökmajor-lakótelepi
Tagóvoda napelem-rendszeré-
nek kiépítéséről. A január
végén kiküldött felhívásra a leg-
kedvezőbb ajánlatot az Archi-
bona Kft. tette 10 973 083 Ft +
áfa összegben. A gondos be-
szerzési tervezés miatt költség-
megtakarítás jöhet létre a
beruházásnál, így az önrész két-
millió Ft-tal csökken.

Vasárnapi nyitva tartás
Március 15-től lép hatályba a
vasárnapi nyitva tartás korlá-
tozó országos rendelet. A kép-
viselő-testület felkérte a város
vezetését, hogy lobbizzon a mi-
nisztériumban az idegenfor-
galmi érdekeltségű üzleteink
érdekében, mert a mostani kor-
látozás nemcsak az üzletek
számára lehet hátrányos,
hanem a városnak is bevételki-
esést jelent.
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Jövőkép közép- és hosszú távra
Szentendre jövője szempontjából meghatározó jelentőségű,
hogy készülőben van a város közép- és hosszú távra szóló, tár-
sadalmi, gazdasági, természeti és épített környezetére vonat-
kozó jövőképe. A településfejlesztési koncepció és a
településfejlesztési stratégia megújulásánál a tervezésben
résztvevők igyekeznek kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy
olyan dokumentumok készüljenek, melyet valamennyi szent-
endrei magáénak érezhet. A tervezési folyamatokról Aba Lehel
főépítészt kérdeztük.

Mi ez a kettősség, miért készül
egyszerre két külön dokumentum
is?
Röviden talán úgy fogalmaznám
meg, hogy a koncepció a város 2030-
ig előre mutató fejlesztési céljait fo-
galmazza meg, a stratégia pedig
azokat a konkrét lépéseket foglalja
össze, amelyeket 2020-ig kell meg-
tenni ezen irányvonal mentén a város
fejlődése érdekében.

Szentendre legutóbbi városfej-
lesztési dokumentumán 2008 sze-
repel, így joggal vetődik fel a
kérdés, hogy biztosan szükség
van most újabbakra?

Egyrészt a társadalmi-, gazdasági- és műszaki környezet folyamatos
változásai igénylik időszakonként a fejlesztési dokumentumokban
megfogalmazottak újragondolását, a változásokhoz való igazítását.
Másrészt az ország települései számára az EU-s források felhasználá-
sához elkerülhetetlen a városfejlesztési koncepciók és stratégiák idő-
ről időre való megújítása, illetve összehangolása az EU elvárásaival.
2013. január elsejétől kormányrendelet is előírja az önkormányzatok
számára a településfejlesztési dokumentumok és a településrende-
zési eszközök új rendszerben való elkészítésének tartalmát és rendjét.
Az a város, amely nem rendelkezik záros határidőn belül a megfelelő
dokumentumokkal, s nem tudja teljesíteni az említett elvárást, egy-
részt nem hajthat végre érdemben fejlesztést, másrészt a következő

finanszírozási ciklusban nagy valószínűséggel elesik a városfejlesztési
forrásoktól.

Szentendre gazdaságában milyen további előnyöket jelenthet
még egy jól elkészült anyag?
A városfejlesztési koncepció jelentősége a tervszerűségben és a tele-
pülés fejlődését meghatározó folyamatok összehangolásában van.
Ezek, valamint a településfejlesztési stratégia hiányában manapság
igencsak nehezen képzelhető el egy város hatékony fejlesztése, amely
egyébként csak spontán fejlődésű, vagy véletlenszerű lehet.

Milyen eszközei, lehetőségei vannak Szentendrének jelenleg,
amelyekkel érdemben irányt mutathat a fejlődésének, avagy
gerjesztheti azt?
Azt gondolom, hogy a korábban már megkezdődött gazdasági kon-
szolidáció előrehaladtával a városnak egyre szélesebb eszközrendszer
áll majd a rendelkezésére a településfejlesztés tekintetében. A gaz-
daság fejlesztésének területén fő célként emelném ki a városon belüli
újabb munkahelyek létesítését az adottságokra építő, innovatív és kre-
atív jellegű termelő/szolgáltató tevékenységek fejlesztésével. Ezek
nélkül nehéz lesz elérnünk a fiatalság megtartását, a város gazdasági
szerkezetének átalakulását, a megfelelő méretű helyi vállalkozások
gyarapodását, melyek a város gazdasági potenciáljának növekedését
eredményezik. Ezek pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy Szentendre
valóban fenntartható gazdálkodású településsé váljon.

Sokak szerint a korábbi koncepciók sem hasznosultak igazá-
ból, illetve nem igazán váltak elfogadottá és támogathatóvá
mindenki részéről. Mitől lesz vagy lehetne most másképp? 
Véleményem szerint nem a korábbi koncepciókkal volt a baj, hanem
a megvalósításhoz szükséges eszközök és források hiányoztak mö-
gülük. Hiába ugyanis a kotta, meg a képzett zenészek, ha a zenekar-
nak nincs elég hangszere, vagy ha a közönség más zenét szeretne
hallgatni, mint a meghirdetett program. Ahhoz, hogy a munka ezúttal
jobban sikerüljön, egyrészt igyekszünk reális célokat megfogalmazni
és fókuszáltan tervezni, másrészt pedig széles szakmai és társadalmi
konszenzuson nyugvó fejlesztési anyagokat elkészíteni. Ez utóbbi ke-
retében több mint 50 helyben élő és/vagy dolgozó szakembert kér-
tünk fel a tervezői műhelycsoportokban való részvételre, valamint
február második felétől folyamatos online tájékoztatást is nyújtunk
majd a tervezés előrehaladásáról a szentendreihirek.hu weboldalon
az érdeklődők számára.

Átépítik a régi hajóállomást
A MAHART tájékoztatója szerint a Czóbel-sétány mentén az egykori
hajóállomás régi épületét a Mafracht Nemzetközi Hajózási, Szállít-
mányozási Kft. ebben az évben új köntösbe öltözteti. A barname-
zős beruházásban készülő, legkorszerűbb energetikai és
környezetvédelmi normáknak megfelelő épület szolgáltatóházként
fog üzemelni, melyben alapvetően adminisztratív munka fog zaj-
lani. Az irodai tevékenység mellett az épületben szolgálati lakás is
kialakításra kerül a hajózó személyzet részére.

A Társaság tevékenysége kapcsán az épület üzemszerű  használata
során a környék közúti forgalma jelentős mértékben nem fog vál-
tozni. Az autók tárolására 4 db felszíni parkoló hely kerül kialakí-
tásra. A beruházás kapcsán az épület közvetlen környezetében a
park és a Duna-part helyreállításra és rendezésre kerül. „Reméljük,
hogy ezzel a beruházással Társaságunk is hozzá tud járulni a szebb
Duna-part kialakításához, mely Szentendre értékét növeli. Az épít-
kezés során igyekszünk minél kisebb környezeti terhelést okozni. A
kivitelezés idejére megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.”  

Az építési munkálatok várható befejezése: 2015. június 30.

Ilyen most...

Aba Lehel főépítész

...és ilyen lesz a hajóállomás az átépítés után
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A jelentkezések már elindultak!

A Szentendrei Önkor-
mányzat és a Zsigmond
Király Főiskola közös

idősképzési programja keretében immár a
hatodik félévet kezdjük el tavasszal.
Ennek keretében már 2015. január első he-
tétől elindultak a jelentkezések 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 között várjuk
a jelentkezőket.
A kurzusok a számítástechnikai órák kivéte-
lével (amelyek helyszíne a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium) is itt, az
Aranykor Központ épületében lesznek, az
emeleti tantermekben,  március első heté-
től (ld. a részletes tematikákat).
A 2015 tavaszi félévre a következő kurzuso-
kat már biztosan hirdetjük (a paletta még fo-
lyamatosan bővül!):

Keleti gyógyászat
Időstorna
Kezdő angol (I. szint)
II. szint angol

III. szint angol
IV. szint angol
V. szint angol
VI. szint angol
Kezdő számítástechnika
Kezdő internet
Középhaladó internet (II. szint)
Megelőzés a kínai gyógyászat és a manu-
álterápia módszereivel
Szépségtanfolyam
Kultúrtörténet-Geopolitika
Feng shui
Lakberendezés
Jóga

Dr. Jászberényi József
Aranykor Központ

2015 tavaszán immár hatodik félévét kezdi a szeniorképzés Szentendrén!

Internet Fiesta 
a pmK-ban
Március 19. és 26. között immár 16. al-
kalommal kerül sor az Internet Fiestára
a magyar könyvtárakban, az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség szervezésé-
ben. A Pest Megyei Könyvtár, mint
minden évben, idén is helyi rendezvé-
nyekkel kapcsolódik az országos prog-
ramsorozathoz.

Az Internet Fiesta lehetőséget nyújt a könyv-
táraknak arra, hogy az internet rendkívül
gazdag és állandóan fejlődő online kulturá-
lis tartalmait megismertessék a használó-
ikkal, a települések lakóival vagy az oktatási
intézmények diákjaival. Cél az internet vég-
telen és lenyűgöző lehetőségeinek bemuta-
tása, amelyek a kulturálódást, szórakozást,
ismeretek elsajátítását könnyítik meg, se-
gítik a tanulást, lehetővé teszik a kulturális
eseményekről való ismeretszerzést, és új le-
hetőségeket hoznak a mindennapok vilá-
gába. 

A pest megyei Könyvtár tervezett
programjai
• E-könyves találkozások – E-könyvek,
e-könyv olvasók, internetes vásárlás
Mik azok az e-könyvek? Hol találhatók?

Mivel lehet elolvasni őket? Ingyenesek vagy
meg kell vásárolnom? Internetes vásárlás...
biztonságos? Ha ezek a kérdések Önben is
felvetődtek már, jöjjön el rendezvényünkre!
A belépés díjtalan. Kérjük, kövesse figye-
lemmel a hirdetményeinket a könyvtár web-
oldalán (www.pmk.hu) vagy a Facebook
oldalán (www.facebook.com/pmkszen-
tendre), illetve a kihelyezett plakátjainkon!

• Tervezd meg kedvenc olvasmányod
QR-kódját! – Felhívás általános és kö-
zépiskolás diákok részére
Vegyél részt velünk egy izgalmas és kreatív
buliban. Válassz az interneten ingyenesen,
teljes szövegével elérhető olvasmányok
közül egyet, készítsd el az elérhetőségére
(URL) mutató színes, egyedi QR-kódot.
Küldd el nekünk, hogy feltehessük virtuális
galériánkba. Készítsük el együtt városunk
QR-kódos ifjúsági olvasási listáját!

A felhíváshoz kapcsolódó 
foglalkozások
• Mi az a QR-kód, hogyan készíthetek
én is? – foglalkozás általános iskolai cso-
portoknak
• Mi az a QR-kód, hogyan készíthetek én is?
+ egy kis képszerkesztési alapok – foglal-
kozás középiskolai csoportoknak. A foglal-
kozásokra bejelentkezés szükséges!

• „Maradj talpon!” – Érettségi? Tovább-
tanulás? Segít a könyvtár!
Rendhagyó könyvtári óra középiskolai osz-
tályoknak (11., 12. évf.) a Pest Megyei
Könyvtár elektronikus szolgáltatásairól, a
könyvtárunkban elérhető adatbázisokról
(EBSCo, NAVA-adatbázisok, CD-RoM-ok,
DVD-RoM-ok), az interneten, otthonról is el-
érhető adatbázisokról, tudástárakról (kata-
lógusok, MEK, DIA, MANDA stb.). 
Szeretnénk bemutatni, hogy az érettségi és
a továbbtanulás során milyen segítséget tud
nyújtani az internet és a könyvtár. Bejelent-
kezés szükséges!

Biztonságban a neten
Egy nap alatt ezer iskolás gyerek ka-
pott oktatást a Telekom Okosdigitális
programja keretében. A Biztonságos
Internet Napjának alkalmából, február
10-én a Telekom 12 város 14 iskolájá-
ban 1000 gyereket tanított az online
technológiák tudatos és biztonságos
használatára. Szentendrei iskolások is
részt vettek a programban. 

A Telekom önkéntesei gyakorlati tudást
nyújtottak a nethasználat lehetőségeiről és
veszélyeiről, beállítási, szűrési praktikák-
ról, netikettről. A negyvenöt perces tan-
órába foglalt interaktív előadásban az
olyan elemi kérdésektől, mint a jelszóvé-
delem, a veszélyes tartalmak kiszűrésén
át egészen a zaklatásokat kivédő megol-
dásokig érintettek mindent az oktatók, ter-
mészetesen a korosztályi sajátosságok
figyelembevételével.
Szinte naponta hallunk a virtuális térben
történő konfliktushelyzetekről, amely né-
mely esetben komoly traumák lehetőségét
hordozza. Alkohol, drog, katonaság, ön-
gyilkosság, plágium, szekta, szexuális ori-
entáció, szerencsejáték, politika – csak
néhány azon kategóriák közül, amelyeket
a Telekom oldalán elérhető Norton Family
programban letilthatunk gyerekeink szá-
mítógépéről, telefonjáról, tabletjéről. A tör-
vény szerint minden internetszolgáltató
köteles a honlapján biztosítani a kiskorúak
védelmét lehetővé tévő, ingyenes szoft-
vert. okosdigitális programjával a Telekom
azonban ennél lényegesen többet tesz:
eddig több tízezer gyermeket oktatott is-
kolai keretek közt a biztonságosabb, tuda-
tosabb nethasználatra önkéntes Telekom
dolgozók közreműködésével. A program
következő fázisában az eddig iskoláskorú
gyermekekhez szóló, több éves múltra
visszatekintő okosdigitálist a szülőkre és
pedagógusokra is kiterjesztik.
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A NYIToTT AKADÉMIA ÚJ ELőADÁSA:

dr. Buda lászló: 
mit üzen a tested?
Február 18-án, szerdán végre Szentendrén is el-
indul az országos népszerűségnek örvendő Nyi-
tott Akadémia-sorozat! Első alkalommal a nagy
sikerű Mit üzen a tested? című könyv szerzőjével találkozhatunk a Vizes Nyol-
cas Uszoda és Szabadidőközpontban. Dr. Buda László fantasztikus előadó,
olyan vastapsokat kap, mint prof. dr. Bagdy Emőke vagy Pál Ferenc. 

Testünk tükrözi érzelmeinket, gondolatainkat, emlékeinket, kapcsolatainkat,
konfliktusainkat. Feltárul benne egész élettörténetünk – sőt, gyakran szüle-
inké, felmenőinké is. Ha meg akarjuk fejteni, mit üzennek a tüneteink, ha sze-
retnénk meggyógyulni, fontos, hogy képesek legyünk kommunikálni
testünkkel, mely mindig készen áll arra, hogy segítsen valami lényegeset meg-
érteni és megváltoztatni.
Dr. Buda László orvos, pszichiáter és pszichoterapeuta (a Pécsi Tudomány-
egyetem korábbi tanszékvezetője) egy általa kidolgozott módszerbe sűrítette
mindazt, amit test és lélek gyógyításáról megtanult, megtapasztalt. Ennek se-
gítségével felderíthetjük fizikai tüneteink mélyebb jelentését, bensőségesebb,
szeretetteljesebb kapcsolatot alakíthatunk ki saját testünkkel, és elindulha-
tunk a gyógyulás irányába. 
A vele való találkozás nemcsak egy élményszerű, szórakoztató estét ígér, de
esélyt arra, hogy kellemetlen, makacs panaszainktól, túlsúlyunktól, betegsé-
geinktől 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 szerdai előadásra jegyek kaphatók online a www.nyitottakademia.hu olda-
lon és személyesen a Vizes Nyolcasban.

Öröm és üröm – kéz a kézben
A VÁRAKoZÁSRÓL ÉS VÁRÓLISTÁKRÓL A SZEI-BEN

Szentendre városa az eltelt években az ország egyik legkorszerűbb
rendelőintézetével lett gazdagabb. Mindenki nagy örömére történt
ez, de megjelent elkerülhetetlen következménye is: a velejáró
üröm, vagyis a várakozási idők növekedése, mivel a bővülő szol-
gáltatások egyre több beteget vonzottak ide.
Az egészségügy a mindenütt jelenlevő beteg állampolgárt szolgálja
munkájával: ebben hazánkban nincs hiány, hiszen az európai szintű
igényeinket egy „kétsebességes Európában” – a nálunk elérhető
szerény fizetések miatt –többletmunkával próbáljuk kielégíteni, és
így ki- és elhasználjuk szervezetünket.
Világszerte folyik az egészségügy küzdelme a lehetőségek korsze-
rűsödése miatt az egyre emelkedő árakkal. Ebben a helyzetben
hazai egészségügyünk az átlagosnál is szegényebb, és az évtizedes
adósságterheket hordozni kénytelen magyar költségvetéssel a háta
mögött már réges-régen a benne dolgozók áldozatkészségére tá-
maszkodik. Ez pedig fogytán van. Fogytán van, mert a három uniós
alapelv közül az egyik a munkaerő szabad áramlása. Az alapelvek
között azonban nem szerepel az egyenlő bérek tétele. így aztán,
miközben a gazdag országok még az orvosképzésre sem költenek,
nekünk el kell búcsúznunk legjobban képzett orvosainktól. És ez
nem magyar jelenség! Vagyis beteg több van az átlagosnál, orvos
pedig kevesebb. És a legkevesebb a pénz.
Az új rendelőintézet szakrendeléseinek száma megháromszorozó-
dott, a kitűnően bevált egynapos sebészet még ennél is több bete-
get vonzott ide. A helyben ellátottak száma hatalmas mértékben
nőtt. A finanszírozott ellátások számának évtizedes elmaradott-
sága azonban nem változott. Van tehát modern intézet és lehetőség
a korszerű és helyben történő ellátásra, nagyon sok küzdelem árán
az orvoshiányt is sikerül egyensúlyba hozni (széleskörű ismeretsé-
get és folyamatos utánajárást igénylő tevékenység ez), de termé-
szetesen csak az engedélyezett óraszámnak megfelelő arányban.
És azt is tudomásul kell venni, hogy jelenleg a helyettesítés szinte
megoldhatatlan.
A betegek azonban érkeznek. A betegeknek várniuk kell vagy a vá-
rótermekben, vagy olykor heteket is az előjegyzési listákon. őket
nem vigasztalja, hogy mindennek magyarázata van, hogy még csak
nem is honi jelenség. Hogy nálunk gazdagabb országokban ez már
megszokott, és ott nem is háborognak miatta, és megértik az idő-
pontra előjegyzett betegek soronkívüliségnek tűnhető behívását. A
beteg meg szeretne gyógyulni és ráadásul minél előbb. És ki mond-
hatná, hogy nincsen igaza?
Az adott körülmények között egyetlen járható út van. Minden le-
hetséges eszközt felhasználva és az önkormányzat támogatását is
élvezve harcolunk azért, hogy az engedélyezett óraszámainkat
emeljék fel. Ennek érdekében a szükséges kérvényezések és fel-
terjesztések megtörténtek. A várható változások is reménnyel ke-
csegtetnek.
Addig pedig kérjük, hogy értsék meg a helyzetet, becsüljék meg
olykor agyonterhelt orvosainkat és nővéreinket, akik hat óra alatt
60-80, de nem ritkán ennél több beteget is ellátnak. ők azok, akik
nem mentek el oda, ahol kevesebb munkával sokkal többet ke-
reshetnek.

Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető

Helyreigazítás
Lapunk január 26-i számának Visszatekintő 2014. című írásban pontatlanul, illetve hiá-
nyosan jelent meg a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesületéről szóló két hír. 
Az egyik hír pontosított szövege így hangzik:
Szentendre testvérvárosa, Wertheim Pro Urbe bronz díjjal tüntette ki Kállay Péter volt pol-
gármestert, a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete elnökségi tagját, és el-
ismerő oklevéllel Nyitrai Zsuzsát, a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete
alelnökét.
A másik hír szövege:
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete 2014. május 10-i tisztújító közgyűlé-
sén az egyesület új elnökévé Jolanda Willemsét választotta. Az előző elnök, Miakich Gábor
és az alelnök, Nyitrai Zsuzsa leköszönt tisztségéről. Ugyanekkor az egyesületben végzett
munkájuk elismeréseként tiszteletbeli elnöknek választották Kállay Pétert, Miakich Gá-
bort és Nyitrai Zsuzsát.

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 987 hrsz-ú, természetben 

a Kossuth u. 4. szám alatt  található, 35 m2 alapterületű 
üzlethelyiség bérbevételére.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2015. február 27. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

•
Szentendre Város Önkormányzata

pályázati felhívást tesz közzé a
Szentendre, 1817 hrsz-ú, természetben a Batthyány u. 3. szám

alatt lévő lakóház és udvar megnevezésű 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2015. március 02. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

•
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.

Tájékoztatás telefonon: 26/785 057

pÁlyÁzAt
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Visszakerül helyére 
a bankautomata
A Hamvas Béla u. 4. sz. alatti felújítási
munkák miatt a Lakótelepi Könyvtár
homlokzatáról eltávolított ATM pénzki-
adó automatát vissza fogja telepíteni az
oTP Zrt. a munkálatok befejezése után.
A felújítási munkálatok várhatóan ja-
nuár végén befejeződnek, ezek után
várható az ATM üzembe helyezése.

Olvasónk írta... 
Tisztelt Szentendreiek!
Már valamennyien ismerjük a
szentendrei piacon „tejes
Katit”! Katalin már hosszú  évek
óta áll rendelkezésünkre, és
ellát valamennyiünket a legki-
válóbb tejtermékekkel. A nagy
szakértelemmel  – úgy minő-

ségi, mint higiéniai odafigye-
léssel – készített termékeivel
az egészségünk helyreállítását
és  megtartását segíti elő. Nél-
küle nagy gondban lennénk,
hol vásároljuk meg a szá-
munkra oly  nélkülözhetetlen
adalékmentes, kiváló tejtermé-
keket.
Ezúton is megköszönjük lelkiis-
meretes munkáját, és kérjük,
továbbra is ilyen odafigyeléssel
segítsen hozzá bennünket az
egészséges, finom termékei-
hez.
Munkája egyedülálló és példa-
értékű térségünkben, ezért ja-
vaslom, hogy kezdeményezzük
tevékenységének  méltatását
és elismerését a Piacfelügyelet
és Szentendre Város Önkor-
mányzata részéről. 

Komlósi Gáborné

Háztartási hulladékok égetése

A fűtésszezon idején sok helyütt tapasztalhatjuk a kéményekből fel-
szálló sötétszürke, fekete füstöt, amelyet esetenként maró bűz is
kísér. Ez nem más, mint az egyre terjedőben lévő otthoni hulladéké-
getésre utaló egyértelmű jel. Hazánk egyik legsúlyosabb környezet-
védelmi problémája szinte mindenkit érint, s nemcsak azért, mert
majd minden településen előfordul ilyen eset, hanem azért is, mert a
kéményen távozó légszennyező anyagok messzebbre eljutnak, mint
hinnénk.
A kommunális hulladékok (házi szemét) égetésekor azonban nem-
csak a belélegzett szennyezőanyagok veszélyeztetik az ember egész-
ségét, hanem a talajba bejutva a növényeken és állatokon keresztül
a táplálékláncba bekerülve és ott felhalmozódva is kifejtik káros ha-
tásukat.
A legfontosabb tudnivaló, hogy a higiénés és környezetvédelmi károk
mellett számolnunk kell komoly pénzügyi kockázattal is, ugyanis tü-
zelőberendezéseink nem alkalmasak az illegális anyagok égetésére,
így ha ezekkel próbálunk fűteni, tönkretesszük tüzelőberendezésün-
ket és kéményünket is, amelyek javítása nagyon drága. Viszont jó hír,
hogy idén összesen 2068 önkormányzat részesül szociális tűzifa-, il-
letve kőszéntámogatásban, hárommilliárd forint kerül felosztásra a
települések között.
Az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogunk egyik fontos
eleme a tiszta levegőhöz való jog. Fontos, hogy ha szemétégetést ta-
pasztalunk a környéken, először próbáljuk meg személyesen meg-
győzni az elkövetőt, hogy hagyjon fel ezzel a környezetkárosító
tevékenységével. Ha a pozitív szándék és a tenni akarás sem segít,
akkor a legnagyobb eredménnyel kecsegtető megoldás, ha a terüle-
tileg illetékes járási hivatalhoz, vagy amennyiben cég égeti a hulla-
dékot, a környezetvédelmi főfelügyelőséghez írunk levelet.

Helyi rendelet:
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város köztisztasá-
gáról szóló 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelet 12 § értelmében:
Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes zöld javakat elsősorban
helyben történő komposztálással kell hasznosítani és talajjavító anyagként
felhasználni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposz-
tálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs
semmilyen mód vagy lehetőség.
• Közterületen égetni csak kizárólag engedéllyel szabad.
• Saját ingatlanon belül a szabadban égetni kisebb mennyiségű komposztá-

lással nem hasznosítható kerti hulladékot szélmentes időben csak pénte-
kenként a nappali órákban (9-19 óra között) engedély nélkül lehet, június
1-től október 31-ig az égetés pénteki napokon is tilos.

• Égetni csak a tűzvédelmi szabályok betartása mellett (a jelenleg hatályos
28/2011 (IX.06.) BM rendelet) a vagyoni és személyi biztonságot nem ve-
szélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügye-
lete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. Égetni a
szomszédos telken lévő épületektől 6 m-en belül tilos.

• A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot elő-
zetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis
adagokban történhet. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy
bűzös segédanyag nem alkalmazható.

• Az égetés során a keletkező hő élő növényzetet, fát nem károsíthat.
• Tilos a kerti hulladékok égetése a (1) bekezdésben engedélyezett időszakon

kívül.
• A kommunális és az összes ipari eredetű hulladékok nyílt téri, illetőleg ház-

tartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

A témáról bővebben honlapunkon olvashat: 
http://szevi.hu/haztartasi-hulladek-egetese/

tavaszra elkészül 
a Bolgár utcai parkoló 
Tavaly októberben indultak el a Postás-stranddal szemben, a Bol-
gár utcánál az új városi parkoló-terület kivitelezési munkálatai.
A DMRV Zrt. a parkoló alatti csatorna-vezetékszakasz rekonst-
rukciós munkálatait január végéig befejezte, így most a terület
kialakítása a következő lépés. A kivitelezés az időjárás függvé-
nyében, várhatóan március végéig tart, eddig készülhet el a le-
hajtó és a parkoló-terület. A tereprendezés után a Dunakanyar
Sport és Szabadidő Kft. alakítja majd ki a parkoló-felületet: darált
beton és kiékelő réteg kerül a parkoló-felületre. Az üzemeltetés-
hez a tervek szerint egy vagy két napelemes parkolójegy-auto-
matát helyeznek ki ide.



Közösségi kert
Szentendrén is
2014 decemberében a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Közösségi
kert címmel koncepciópályázatot hirde-
tett meg, melyre Szentendre arculatáért
elhivatottságot érző tájépítészek, építé-
szek és kertészmérnökök elképzeléseit,
kreatív ötleteit, pályamunkáit várták.

A szentendrei Közösségi Kert az Önkormány-
zat, a lakosság és a közösségi kertet szervező
és kezdeti időszakban működtető Városi Ker-
tek Egyesület együttműködésével indult el.
Szentendrén, a Püspökmajori lakótelep
8634/87 hrsz. alatt felvett, önkormányzati
tulajdonban lévő közterületi ingatlan egy
része (kb. 1000 m2) megfelelő helyet biztosít
egy közösségi kertnek. A közösségi kertnek
kijelölt tér jelenleg kihasználatlan füves terü-
let, melyet lakótelep vesz körül, illetve iskola
és óvoda is megtalálható a környéken, így a
kert a gyerekek és fiatalok környezeti neve-
lésének is szerves részét képezheti.
A közösségi kertek évtizedek óta sikeresen
működnek Nyugat-Európában és az észak-
amerikai kontinensen. A közösségi kertek
többrétegű hatással vannak társadalmi kör-
nyezetünkre és a városra is amellett, hogy nö-
velik a városi zöld felületek nagyságát,

elfoglaltságot és közösségi élményt adnak a
tagjaiknak. A közösségi kertek művelése
életminőség-javulást eredményez, sokak szá-
mára valódi segítséget jelent.
A közösségi kert a városi, önellátó mezőgaz-
daság megteremtésének területe, ahol a 
közösség tagjai élelmiszernövényeket, fű-
szernövényeket, virágokat termelnek saját
felhasználásra, saját örömükre. A városi ker-
tészek saját ágyást művelnek, azonban a
kert működtetését közösségben végzik.
A közösségi kerteknek kapcsolatépítő, kö-
zösségépítő funkciójuk van, a kertekben nin-
csenek sem társadalmi korlátok, sem
egzisztenciális különbségek, áthidalják a ge-
nerációs és kulturális különbségeket, integ-
rációs és kohéziós szerepük van. Ezek a terek
rendezvényeknek is otthont adhatnak (pl.
lehet piac, előadás, iskolai és gyermekprog-
ram), visszacsempészik a kertkultúrát a vá-
rosi környezetbe, példát mutatnak a
környezettudatos életvitel eléréséhez, így
megtanítva a városi kertészt a hosszú távú
tervezésre és gondosságra.
A szentendrei Közösségi Kert pályázat célja
egy közösségi kert alapkoncepciójának, főbb
elemeinek koncepció szintű megtervezése
volt. Összesen 7 benyújtott pályázati anyag
közül választotta ki a szakmai zsűri 2015. ja-
nuár 26-án azt a három pályaművet, amelyek
legfőbb elemeinek ötvözésével születik majd
meg a végső kiviteli terv.

A bírálóbizottság tagjai voltak:
•Dr. Balogh Péter István, Budapesti Corvinus

Egyetem, Kert- és Szabadtér Tervezési Tan-
szék

•Dr. Ferkai András egyetemi tanár, Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem

•Pirk Ambrus kert- és tájépítő mérnök
•Kolozs János főmérnök, Szentendrei Közös

Önkormányzati Hivatal
•Aba Lehel főépítész, Szentendrei Közös Ön-

kormányzati Hivatal

Első körben három pályaműről részletes bí-
rálatot készített a zsűri: Reith Anita, Bodnár-
Paripás Emőke és Pálmai Gábor terveit
elemezték. Ezek után rangsorolta a bíráló bi-
zottság a pályázó művek végleges sorrendjét.
A tervek értékelése során dr. Balogh Péter Ist-
ván kiemelte, hogy az öncélú design helyett
a kert szellemiségének, a szabad térben való
együtt létnek, a kertészkedésnek egy olyan
helyszínét kellett jól megtervezni, ami fenn-
tarthatóságában, formálásában, elsősorban
a közösségről szól, és természetesen arról a
termesztő tevékenységről, amelyet a közös-
ség itt később végezhet. Éppen ezért a túlfor-
máltságot, rossz magyar szóval a túl
„dizájnságot” a bizottság nem jutalmazta. A
másik szempont, ami nagyon fontos volt,
azoknak az anyagi kereteknek a reális felfo-
gása, ami rendelkezésre állt, úgyhogy a túl-
dimenzionáltságot, a túlbonyolított rend-
szereket sem akarták előtérbe helyezni.

A pályázat összdíjazása 250 ezer volt, ezt az
összeget a három díjazott között 100-, 80-,
70 ezer forint arányban osztották szét.
Dr. Balogh Péter István a zsűri szóvivőjeként
elmondta, hogy a pályamunkák minőségére
nem lehetett panasz, a különböző irányú gon-
dolatok izgalmasan találkoztak ebben a tér-
ben.

A díjazottak:
1. Reith Anita
2. Bodnár-Paripás Emőke 
3. Pálmai Gábor 

A Közösségi kert kivitelezési munkái 2015 ta-
vaszán várhatóan meg is kezdődnek.

A három pályamunka letölthető honlapunkról:
www.szevi.hu/kozossegi-kert-szentendren-is/

2015. február 16. 9VÁROS

A helyszín a Püspökmajorban, a Radnóti utcánál
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Vaddisznók lakott területen
A lakott területen kárt okozó vadak számának apasztására, az
okozott problémák csökkentésére 2013-2014. években a Szent-
endrei Közös Önkormányzati Hivatal szakembereket bízott meg.
A tapasztalatok és lakossági visszajelzések alapján munkájuk
eredményesnek mondható, de sajnos teljes mértékben nem sike-
rült megszüntetni a problémát, így a Szentendrei Rendőrkapi-
tányságtól újabb engedélyt kapott a Hivatal. A kiadott engedély
2015. február 9-től augusztus 9-ig szól, Pismány, Petyina, Tyúkos-
dűlő, Boldogtanya,
Szarvashegy terüle-
tek mellett a Vasúti
villasor Harkály utcá-
tól kifelé, valamint a
Pomázi köz részekre.
A megbízott szemé-
lyek megbízólevéllel
ellátva keresik fel a
vaddisznók által láto-
gatott területeket, te-
vékenységüket délután 16.00 óra és reggel 06.00 óra közötti
időszakban látják el. Munkájukat az erdők, bokros területek kö-
zelében élők úgy segíthetik, ha a kerti zöldhulladékot nem az el-
hanyagolt területekre hordják ki, a vadakat ideiglenes vagy állandó
etetési tevékenységgel senki nem szoktatja a lakott területek kö-
zelébe.
Amennyiben Ön is vaddisznó(ka)t észlel környezetében, azt beje-
lentheti pontos név, cím, elérhetőséggel a Városi Ügyfélszolgá-
laton a 06-26-300-407-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolga-
lat@szentendre.hu e-mail címen, melyet továbbítunk a szakem-
berek felé, hogy minél előbb megkezdhessék tevékenységüket az
állatok előfordulási helyein.

Dr. Gerendás Gábor
jegyző

Farsang az Árvácska Állatmenhelyen
Süvöltő szélben, szanaszét
repülő szerpentinek között,
de hősiesen megtartották a
szentendrei Árvácska Egye-
sület tagjai a meghirdetett
farsangot. A cudar időjárás
ellenére sok család elláto-
gatott a Sztaravodai úti te-
lephelyre gyerekekkel,
kutyákkal. A fogadó bizott-

ság már a kapuban várta a vendégeket, s a farsangi napon sokat be-
szélgettek, sétáltatták az árva kutyákat. Az álarcban érkező
gyerekeket ajándékkal várták.

Ebösszeírás márciusig 
meghosszabbítva!

Az ebtartók nagy
része a tavalyi évben
nem jelentette be 
kutyáját az ebnyilván-
tartásba, holott ezt
jogszabály írja elő
Szentendrén is. Az ön-
kormányzat 2015.
március 2-ig meg-
hosszabbította a ha-
táridőt, így most ezt
pótolhatják mind-
azok, akik eddig el-
mulasztották.

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (további-
akban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési ön-
kormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább
egy alkalommal eb-összeírást végez.
Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-össze-
írás alapján az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Szentendrén a kutyatulajdonosok nagy része eddig elmulasztotta bejelenteni
kutyáját az ebnyilvántartásba, ezért Szentendre Város Önkormányzata 2015.
március 2. határidőig újabb lehetőséget biztosít az ebek nyilvántartásba tör-
ténő bejelentésére.
Aki az eb bejelentését ismét elmulasztja és a mulasztást hatósági el-
lenőrzés felfedi, a hatóság az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének
d) pontja alapján ebenként 30 000 – 90 000 forintig terjedő állatvédelmi
bírság megfizetésére kötelezi, melytől a hatóság eltekinteni nem tud.
Jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért a transzponderrel
még nem rendelkező ebeket magán állatorvosnál kell megjelöltetni.

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:
– a Városi Ügyfélszolgálaton (Dunakorzó 18.),
– a Városháza portáján (Városház tér 3.),
valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról:
www.szentendre.hu/Ügyintézés/Ebnyilvántartás.
Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, ki-
sállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.
Az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésével kapcsolatban a 26/785-122-es telefon-
számon kaphatnak tájékoztatást hétfőn és szerdán 13.00-16.00 óra között.
Az „Ebösszeíró adatlapot” legkésőbb március 2-ig kell eljuttatni:
• személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára

(2000 Szentendre, Dunakorzó 18.), vagy
• személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába (2000

Szentendre, Városház tér 3.), vagy
• postai úton ajánlott küldeményként a 2000 Szentendre, Városház tér 3.

címre.
Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az eb-
összeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat
a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, annak érdekében, hogy a nyil-
vántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is
kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésé-
től számított 8 napon belül írásban bejelenteni (az eb elveszett, elhullott, más
ebtartartóhoz került). 

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Gerendás Gábor
jegyző



VÁROS2015. február 16. 11

Egyoldalú köztéri szobrok
A Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kört
2006-ban alapította dr. Filó András. A kör tag-
jai között folyamatosan téma volt, hogy váro-
sunkban a köztéri alkotások egyoldalú
világszemléletet tükröznek, túlsúlyban van-
nak a modern művek, és nincsenek olyan ha-
gyományos, konzervatív értékeket
megjelenítőek, melyeket a nemzeti érzel-
műek magukénak érezhetnek. Úgy gondol-
ták, és ebben sokan egyetértettek velük, hogy
városunkban helye van egy turulmadaras em-
lékműnek, amely a magyar eredetmondák
mitologikus madara, s a nemzeti összetarto-
zás szimbóluma. A szobor felállítása érdeké-
ben létrehozták a Turul Szoborért Alapítványt
1 250 000 Ft tőkével, Dúcz László elnökleté-
vel, aki igazi szaktekintély volt e témában, ő
írta A közöttünk élő turulmadár című könyvet.
Halála után a kuratórium új elnöke Fajcsák
Tibor izbégi plébános lett.

A turul-szobor koncepciója
A szobor elkészítésére Páljános Ervint kérték
fel. A szobrászművész örömmel vállalta a fel-
adatot, mert, mint mondta, mindig felhábo-
rítja, amikor az ősi mondavilágot és
szimbólumrendszert folyamatosan támadá-
sok érik, és nem lehet azt mondani valamire,
hogy magyar. A mai magyar társadalomban
éppen az lenne a feladatunk, hogy felülemel-
kedjünk a napi politikai csatározásokon, és
kövessük a Turul, illetve az ősöktől ránk ha-
gyományozott szellemi útmutatást, ugyanis
ha a gyökereinket elveszítjük, akkor annak
beláthatatlan következményei lesznek. 
A művész szándékosan nem saskeselyűs ma-
dárként formázta meg a szobrot, hanem – a
hagyományos sólyomábrázolásoknak megfe-

lelően – szellemi őrző-védő madarat ábrázolt,
amely közvetítő az Ég és a Föld között, tehát
lélekmadár. S olyan motívumokkal, amelyek
a sólyomhoz illeszkednek formailag és szel-
lemileg is. Ezt az irányt képviselte életében
Dúcz László is. 
A szobor terveit az akkori Magyar Alkotómű-
vészek Közalapítvány szakértői – köztük két
neves szentendrei szobrászművész, Asszonyi
Tamás és Csíkszentmihályi Róbert – kiváló-
nak és megvalósítandónak tartották. 

Helyszín közös megegyezéssel
A 2014 végén leköszönt Művészeti Tanács el-
nöke, Lehoczky János elmondta, hogy a ta-
nács szakmailag nem véleményezte a szobrot
(ez nem is lett volna etikus, mivel Páljános
Ervin a tagjuk), csak a szobor elhelyezésére
tettek javaslatot. A városvezetés kérte fel őket
erre a feladatra, mert nem értettek egyet az
alapítvány által eredetileg javasolt hellyel. A
tanács ekkor új helyszínt ajánlott, azt viszont
a másik fél nem fogadta el. Ezután kompro-
misszumos megoldásként a Rendőrség épü-
letével szemközti kis parkot javasolták, ahol

jelenleg Kucs Béla szobra, az Ivó leány lát-
ható. A helyszínt végül mindenki elfogadta: az
alapítvány, Kucs Béla örökösei, a szobrot bí-
ráló bizottság és a képviselő-testület is. Ahogy
Páljános Ervin fogalmazott, az áthelyezés is
egyfajta hagyománytisztelet, hiszen a szobor
így visszakapja az eredeti szándéknak meg-
felelő kút funkciót, amit a mostani helyen el-
veszített. A kútszobor a Bükkös-part és
Duna-korzó találkozásánál lévő parkban
méltó helyet kap, és megközelíthető lesz a já-
rókelők számára.

milliós költségek
A szobor felállításának összköltsége 6,5 millió
forint, amely tartalmazza a posztamens meg-
faragásának, felállításának, a Kucs Béla-szo-
bor áthelyezésének a költségeit is. Az
alapítványnak jelenleg 3 350 000 Ft áll a ren-
delkezésére. Az önkormányzat 2014 tavaszán
pályázott a köztéri szobrok megvalósítására
elkülönített alapnál, de nem nyertek, az új ön-
kormányzat pedig nem adott be pályázatot,
így az alapítvány csak saját magára számít-
hat, illetve a helyi lakosok, vállalkozók támo-
gatására, az egyszázalékos adófelajánlásokra.

Szobor a műhelyben
A szobor már elkészült, bronzból való kiönté-
sét a Szentendrei Szoboröntöde műhelyében
végezték. Páljános Ervin elkészítette már a
posztamens tervét is: a 2,2 méter fesztávol-
ságú madár esztergált, 4,5 méter magas, 
süttői mészkő oszlopon áll majd. Az oszlopfe-
jezetet olyan motívumok díszítik, amelyek a
tarsolylemezeken láthatók. Az oszlop meg-
munkálása már folyamatban van, rövid időn
belül elkészül.

-ne-

Ismét a turul-szoborról
Lapunkban évekkel ezelőtt már írtunk a Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör kez-
deményezéséről, hogy városunkban Turul-szobor legyen felállítva. A cél érdekében a
tagok alapítványt hoztak létre, s elkezdődött a helyszínkeresés, tervezés, lektorálás,
engedélyeztetés. A sok munkának meg is lett az eredménye: van már jogerősen ki-
jelölt helyszín, van már szobor is, mely felállításra vár. Cikkünkben az elmúlt évek
történéseit tekintjük át.

A turul eredete
A nyelvészek egyetértenek abban, hogy a ’turul’ szó ótörök (bolgártö-
rök) eredetű, és jelentése: vadászsólyom. A mai napig nem tisztázott,
hogy milyen madár, de ennek nincs is jelentősége, mert önmagában
egy fogalom: az égi és földi hatalom közötti közvetítő. A turul kisbe-
tűvel a valóságos madár, nagy kezdőbetűvel a mitologikus lény.
A magyar mondavilág a Turultól eredezteti a Turul nemzetséget, va-
gyis az Árpád-házat, mellyel a dinasztia fejedelmeinek és királyai-
nak isteni eredetét hangsúlyozza. Emese álma egyike a legkorábbi
magyar mondáknak, a 800-as évek második felében keletkezhe-
tett. A turulról fennmaradt legkorábbi írásos emlékünk Anonymus
Gesta Hungarorumában található. Kézai Simon krónikájában az At-
tilán át Ménrótig (Nimródig) visszavezetett dinasztiát Turulnak ne-
vezte. A Turul-dinasztia kihalásával a szó kikopott a használatból
egészen a reformkorig, amikor költőinknek köszönhetően – Vörös-
marty Mihály, Arany János – újra beépült nemzettudatunkba. Ábrá-
zolásmódja és jelentéstartalma is változott a régihez képest: az

újabb ábrázolásokon fején a Szent Korona látható (mely a hazát jel-
képezi), szárnyait magasan kitárja (melyek a védelmet jelképezik),
karmai között kardot tart (mellyel az országot kell megvédeni), s
ezen túl a lelki, isteni szabadságot is hirdeti. A Magyar Honvédség
újonnan tervezett és elfogadott alapszimbólumának központi eleme
a karmai között Szent István kardját tartó, kiterjesztett szárnyú tu-
rulmadár, amelyet balról tölgyfaág, jobbról olajág övez.

turul-szobrok országszerte
A millennium idején és a Monarchia utolsó két évtizedében számos
Turul-szobor épült. A Horthy-korszakban az I. világháborús emlék-
művek nagy része ábrázolt Turul-madarat hagyománytiszteletből.
Trianont követően az elcsatolt részeken, majd a szocializmusban ha-
zánkban is tiltott szimbólummá vált. A rendszerváltoztatás után sok
szobrot helyreállítottak, illetve újakat emeltek: jelenleg határon belül
több mint 200, határainkon kívül mintegy hetven turulmadaras szo-
bor található.

támogatás
Az alapítvány nagyon számít az 1%-os
adófelajánlásokra és a város polgárainak
anyagi támogatására. Név: Szentendrei
Turul Szoborért Alapítvány, adószám:
18726981-1-13. Aki adománnyal támo-
gatná a szobrot, a számlaszám:
10403112-50505449-52491014.
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, hogy Kardos László
hosszú betegség után, életének 91. évé-
ben, 2015. január 10-én elhunyt.
Szerettünkért gyászmise keretében
2015. január 28-án, a Péter-Pál temp-
lomban imádkoztunk.
A család akarata szerint későbbi idő-
pontban kerül elhelyezésre a családi sír-
helybe, a Sztaravodai úti köztemetőben.

Elhunyt Kovár gyula, 
az Endre tv alapítója
Kovár Gyula a  Győri Révai Gimná-
ziumban 16 évesen már az iskola-
rádió alapító szerkesztője. Katonai
szolgálata leteltével a Magyar
Rádió győri stúdiójának a gyakor-
noka, majd a Magyar Televízió Hír-
adója számára 1969-ben készítette
első tudósítását. 27 évesen a Ma-
gyar Rádió Veszprém-Fejér megyei
tudósítója, mellette sok-sok műsor és újság
munkatársa. 1988-tól a MÚoSZ szabadfog-
lalkozású újságíróit tömörítő szakosztály
egyik megalakítója, vezetőségi tagja, később
elnöke.
Bár Győrben született, s mindvégig győri ma-
radt, miután Szentendrére vezette a sors, egy-
szerűen nem tudott elmenni a város
szépsége mellett és teljesen a rabja lett.
2001-től a szentendrei városi kábeltévé, az
Endre TV alapítója és felelős szerkesztője.
Az elmúlt években több Szentendrén forga-
tott film (Honfoglalók Szentendrén, A roman-

tika városa: Szentendre,  MűvészVilág Szent-
endrén 1-13 rész)  producere, co-producere
és forgatókönyvírója. További fontos, forgató-
könyvíróként jegyzett  turisztikai tematikájú

filmjei: Az ország teteje alatt (Heves
megye), A Panoráma ízei (Eger), Eze-
rarcú vendégvárók (Eger), A Mátra
első szállodája (Heves megye), Üd-
vözlet a Tisza-tóról (Idegenforgalmi
Bizottság), Tó az Alföld szívében
(Megyei Tanács), Üdülés a hegyek-
ben (SZoT), Pénzverdék aranykora
(Hall im Tirol). II. János Pál pápa ma-
gyarországi látogatása tiszteletére

készítette el a Kegyhelyek Magyarországon
című, országos sikert arató filmjét. Az utóbbi
években több vezető festőművésszel – Ba-
logh László, Deim Pál, Aknay János – készí-
tett riportokat. De barátságával  tüntette ki
Kovár Gyulát Gyurkovics Tibor, Szokolay Sán-
dor, Schéner Mihály, akikkel több televíziós,
beszélgetős  műsort készített. Érdekes hang-
vételű interjút forgatott Erdő Péter bíborossal,
Mádl Ferenc köztársasági elnökkel. Szent-
endrei helyi televíziós sorozatai többek között
a „Patak-parti beszélgetések”, és a „Kereszt-
apák”.

Tisztelt Temetőlátogatók, Sírhelytulajdono-
sok! Kérjük önöket, hogy ellenőrizzék a
szentendrei köztemetőben lévő sírhelyek ér-
vényességét, mert a nem megváltott, lejárt
sírhelyek folyamatosan felszámolásra ke-
rülnek. Érdeklődni irodánkban lehet: Inter-
work Temetkezési Kft., Sztaravodai út 33.
(a köztemető parkolója) Telefon: (26) 310-
442, 06-20-399-1006, 06-20-351-2118.

gyászol Szamárhegy
Gyászol a TESZ, gyászol minden
becsületes, tisztességes szent-
endrei környezetvédő, mindenki,
aki együtt dolgozott Kárpáti Már-
tával, vagy aki csak ismerte őt.

2015. január 27-én, 57 évesen,
rövid szenvedés után a kórházban
elhunyt Kárpáti Márta, kedves
tagtársunk, barátunk, aki Szamárhegyért,
a környezetvédelemért, a fákért, a növé-
nyekért, az állatokért (kutyáért, macskáért,
madarakért) teljes szívvel-lélekkel dolgo-
zott, szinte életének utolsó pillanatáig.
Kárpáti Mártának a környezetében megállt
az idő! Megmerevedett a szamárhegyi háza
körül saját kézzel telepített bokrok, fák so-
kasága. Elnémultak a bokrokban a mada-
rak, nem találják helyüket a szeretett házi
állatok. Komoran, szürkületben áll még a
feldíszített karácsonyfa is a szobában.
A lakásban mintha csak becsukták volna az
ajtót, a férje, Kárpáti Tamás, aki éppen ta-
valy kapta meg a Kiváló Művész Díjat, várja,
hogy az ajtó ismét ki nyíljon, és betopogjon
imádott Mártija!

A kapu külső bejáratánál, fekete gyászsza-
laggal átkötött fehér rózsaszál jelzi a bekö-

vetkezett tragédiát, melynek
nyomatékot ad a kőpadon elhe-
lyezett mécsesek sora is.
Az orosházán (Békés megyében)
1958-ban született Márta, 1990
óta élt Szentendrén, Szamárhe-
gyen, a Temető út 3. sz. alatt, fes-
tőművész férjével.
Márta szorgalmas, fáradhatatlan
munkájának köszönhetően létesült

a lakásával szembeni részen egy meghitt kis
tér, a Barcsay tér, melyen a Szabó Tamás
által készített Barcsay szobor áll. Az alkotást
Hann Ferenc avatta fel, melyen jelen volt a
Szamárhegy, Szentendre apraja-nagyja is.
Kedves Márta! Amilyen törékeny volt alka-
tod, olyan erős volt a szereteted, a kitartá-
sod, a kitűzött célokért. A Barcsay szobor
elé ültetett hóvirágaid jelzik gondoskodá-
sodat, szeretetedet, és jelzik, hogy a való-
ságban is, lelkünkben tovább élsz!
Búcsúzunk Tőled! Köszönjük azt a sok ér-
telmes kezdeményezést, munkát, melyet
mind a környezetedért, értünk, itt maradot-
takért tettél!
Isten nyugosztaljon!

Maholányi Pál

„Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?”

Szeretett férjem, édesapánk,
nagypapánk

CSAJBÓK SÁNdOR
2015. február 3-án 

örökre eltávozott közülünk.

Méltósággal viselt súlyos betegsége 74
évet engedett neki az életből. Itt maradt
velünk szeretetének, gondoskodásának,
kedvességének és jókedvének emléke.
Búcsúztatást követően hamvait február
19-én, csütörtökön délután 3-kor a szent-
endrei köztemető 12-es parcellájában he-
lyezzük örök nyugalomra.

Felesége, Sarolta és lányai, 
Mariann és Lotti

„Apa maga volt a játék. Bármit lejátszott a
hegedűn kotta nélkül, de a zongorához is
odaült néha. Több nyelven is megértette
magát anélkül, hogy tanulta volna, reme-
kül halandzsázott angolul és németül. Bár-
kivel elbeszélgetett szinte bármiről, az
utcaseprővel éppúgy, mint az egyetemi ta-
nárral. Remek volt a humora, az osztály-
társaim imádták, különösen a lányok.
Mindenhez értett egy kicsit, de semmit
nem vett túl komolyan. Játszott közöttünk.
(Csajbók Lotti)
„A derű volt benne a legcsodálatosabb,
ami sokkal több, mint a vidámság. A de-
rült ég ellenállhatatlan. Épp így ellenáll-
hatatlanul sugárzott Sanyiból az élet
szeretete. A szomorúság, lehangoltság,
keserűség fekete felhői távolmaradtak
attól a gyermekien derűs kék égbolttól,
mely lényének sajátja volt. Szerencsés, aki
ismerhette. (A család egyik régi, kedves
barátnője)
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ORgONAKONCERt
a „Zenei Esték 

a Református Gimnáziumban”
sorozat keretében

2015. február 28. szombat, 18 órakor

MűSoRoN:
J.S. Bach: Kunst der Fuge (teljes) BWV. 1080

Előadja:
HEINRICH WALTHER 

(Franciaország)

Belépés díjtalan, önkéntes adományokat
elfogadunk!

Egy értékekben gazdag januári hét
A karácsony utáni szürke téli hétköznapokban ismét fénycsóvaként tündökölt Szent-
endrén január 3. hete, az ökumenikus imahét. Nyolc napon keresztül – 18-tól 25-ig –
városunk öt felekezetének elkötelezett hívei napról napra mindig más templomban
gyűltek össze, hogy a keresztények-keresztyének egységéért imádkozzanak.

Vannak kérdéseid 
az életről?
Mi az Alpha-kurzus?
Az Alpha-kurzus egy lehetőség bárki számára,
hogy felfedezze a keresztény hitet. Minden al-
kalom közös étkezéssel kezdődik, amely egy
jó lehetőség arra, hogy megismerjük egymást.
A vacsorát követően egy előadást hallgatunk
meg, és ennek nyomán laza, barátságos be-
szélgetésben keresünk választ a bennünket
foglalkoztató kérdésekre.
Mennyibe kerül az Alpha-kurzus?
Az Alpha-kurzus nem kerül pénzbe, de a kur-
zus folyamán hozzájárulhatsz a vacsorák költ-
ségeihez.
Mikor kezdődik?
Felnőtt kurzus: február 24-én, kedden 19 óra-
kor, az ifi kurzus február 11-én, szerdán kez-
dődött. A kurzus 12 héten keresztül hetente
egy alkalomból áll, bármikor be lehet kapcso-
lódni.
Helyszín:
a felnőtt kurzus a Szent András Általános Is-
kola ebédlőjében (Bajcsy-Zs. u. 4.), az ifi kur-
zus a rk. plébánián (bejárat a Kanonok
utcában, a gyógyszertárral szemben.) 

Kereszténység – Érdemes kereszténynek
lenni?
Jézus – Egy ember a sok közül?
Biblia – Más könyv, mint a többi?
Szenvedés – Miért engedi Isten?
Egyház – Mire jó a templomba járás?
Élet a halál után – Te hogyan folytatod?

Keressük közösen a válaszokat!
Info: Szentendrei keresztény Alpha közösség,
06-30-760-9500,
alphaszentendre@gmail.com

történelmi visszatekintés
Mivel a majd’ 30 ezres lakosság nagyobb
része nem őslakos, ezért fontosnak tűnik egy
rövid történelmi visszatekintés. Néhány éve
ünnepeltük, hogy írásos emlékek tanúsága
szerint településünket 1000 évvel ezelőtt
Szent István király a veszprémi érsekségnek
adományozta, tehát azóta biztosan élnek itt
katolikusok. A XVII. században ide menekült
pravoszláv vallást követő szerbeknek püspöki
székhelye lett, ahol hét templomot építettek.
De már ezelőtt éltek itt református és evan-
gélikus hívek is. Míg a szerbek a visszatele-
pedés és elhalálozás következtében egyre
kevesebben lettek, a katolikus és protestáns
hívek száma gyarapodott. Sőt, a hatvanas
évektől a baptista vallást követők is megje-
lentek, és hamarosan imaházat építettek.
Tényként kell elismerni, hogy a II. világhábo-
rút megelőző évszázadokban e város lakosa-
inak döntő többsége valamelyik felekezethez
tartozó vallásos ember volt. ők tették Szen-
tendrét a Dunakanyar fővárosává, templo-
maikkal, épületeikkel, művészetükkel,
iskoláikkal, és nem utolsósorban a különböző
közösségek hagyományainak ápolásával!

Ökumenikus énekeskönyv 
A 70-es évek végén a felekezetek élén olyan
bölcs lelkipásztorok szolgáltak, akik felis-
merték az idők jeleit meg a helyi adottságo-
kat, és megszervezték itt is a már világszerte
január 3. hetében megtartott imanyolcadot a
keresztények egységéért. A húsz éven ke-
resztül megszakítás nélkül tartott közös ima-
hét után jutottunk el odáig, hogy a
felekezetek küldötteiből ökumenikus bizott-
ság szerveződött, mely a kettős jubileumra
(Krisztus születésének 2000. a keresztény-
ségnek 1000. évfordulójára) szerkesztett egy
ökumenikus énekeskönyvet. Ebben minden
felekezet 25 hagyományos és 15 gitáros
éneke található. Azóta elmondhatjuk (lehet,
hogy az országban egyetlenként), hogy nem
csak közös imádságaink vannak, hanem
közös énekeskönyvünk is. A mondás szerint
aki énekel, kétszeresen imádkozik.
Évtizedek alatt kikristályosodott az ima-ösz-
szejövetelek forgatókönyve is. Minden este
hat órakor más-más templomba jöttünk
össze, ahol a helyi lelkipásztor a házigazda, a
liturgia vezetője. Egy más felekezetű „ven-
dégszónok” pedig az „igehirdető”. Idén új
színfoltként a Ferences Gimnázium újból be-
kapcsolódott az imahétbe, ahol a házfőnök
atya az iskola kápolnájában nagy szeretettel
fogadta a híveket.
Idén is napról napra érdekfeszítő és egyben
elgondolkodtató prédikációkat hallhattunk,
melyek a lelkipásztorok elkötelezettségét bi-
zonyították. Emellett rendkívül mély és
őszinte imádságok, közös énekek, néha vers-
idézetek vagy helyi énekkarok szolgálata gaz-

dagította az összejöveteleket. (Szerdán a
Szent Cecília Kórus, a befejezéskor pedig az
Evangélikus Kórus előadásában gyönyörköd-
hettünk).
Az ezredforduló óta az istentiszteleteket sze-
rény agapé követte, ahol a különböző feleke-
zetek hívei a beszélgetések által egyre
inkább ismerősökké váltak, így az év folya-
mán bárhol találkoznak, hívő-társként kö-
szönthetik egymást. (Hálás köszönet azok
áldozatos munkájáért, akik az agapékat biz-
tosították).

Egység a lényegesben
De mi ennek az ismertetésnek a célja? Em-
lékeztetni mindazokat, akik naponta 60 és
100 közötti létszámban vettünk részt az ima-
találkozókon, mindarra, amit ott hallottunk!
Ennek lényege, hogy az év folyamán ne fe-
lejtkezzünk el tetteinkkel bizonyítani környe-
zetünknek, hogy a hívő emberek nem csak
saját gondjaik megoldásán fáradoznak,
hanem városunk, országunk problémáinak
jobbrafordulásáért is tevékenykednek! Per-
sze esetenként a jó példa mellett a világos
beszédre is sor kerülhet, mely a Biblia alap-
ján eligazítást ad az igazságot kereső jó szán-
dékú embereknek.
Másodszor pedig szeretnénk minden feleke-
zetből hívni azokat a testvéreket, akik eddig
nem kapcsolódtak be az imahét alkalmaiba!
Higgyék el, igazi „lelki infúziót” jelent(het) ez a
nyolc nap a megszokott évi vallásgyakorlatok
között!
Ha országosan és világszerte is növekszik a
keresztények egységén munkálkodók száma,
az serkenteni fogja a felelős vezetőket a teo-
lógiailag vitás kérdések intenzívebb tisztázá-
sára! Ma már biztosnak látszik, hogy a
keresztények egysége nem egyformaságot je-
lent. A lényeget érintő teológiai és jogi külön-
bözőségeket közös nevezőre kell hozni, de
megmaradnak majd a felekezetek egyéni ka-
rizmái, kialakult szokásai, liturgikus eltérései.
Ennek alapelve Szent Ágoston mondása lehet:
„Egység a lényegesben, különbözőség a ke-
vésbé lényegesben, de mindenben szeretet”.

Silacher Miklós
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A szentendrei Skanzen tavaszváró hétvégéi-
vel 2015. február 14. és március 29. között,
szombat-vasárnap 10 és 16 óra között várja
látogatóit az alábbi témák mentén:

2015. február 21-22. 
CSERFES CSEREPES HÉTVÉGE
2015. február. 28-márc 1.
KATONAdOLOG
2015. március 7-8. 
NŐSZEMÉLY

2015. március 14-15. 
NEMZETI HÉTVÉGE
2015. március 21-22. 
LÁdAFIA HÉTVÉGE
2015. március 28-29. 
HúSVÉTI KÉSZÜLŐdÉS

Február 21-22-én a fazekasmesterség kerül
a középpontba. Kiderül, hogyan készülnek a
cserépfazekak, korsók, csuprok, hogyan javí-
totta meg a törött edényt a drótostót, miként

is forog az a bizonyos korong, amihez most
bárki odaülhet, hogy elkészítse saját remek-
művét. 
Az ezt követő hétvége, február 27-28. az
utolsó alkalom, amikor még megtekinthető a
Skanzen Ajándék a frontról című, első világ-
háborús kiállítása. Ebből az apropóból egy
rövid időre ki-ki beállhat bakának a Katona-
dolog hétvégén.
Március 7-8-án a nőnaphoz kötődően a falusi
asszony élete elevenedik meg. 
A Nemzeti hétvégén (március 14-15.) a nép-
zene, néptánc segítségével emlékezik a
Skanzen a ’48-as forradalomra, az Indulj el
egy úton… című, Kallós Zoltán erdélyi folklór-
kutató életművét bemutató kiállítás megnyi-
tója kapcsán. A két nap során táncházzal,
neves népzenészek előadásaival szinesítik a
porgramot. 
Március 21-én és 22-án az ácsmesterség kerül
porondra, a böjt utolsó hétvégéjén, március
28-29-én pedig húsvéti készülődésre invitálja
látogatóit a Skanzen, ahol az ünnepi sütés-
főzés mellett a tojásfestés sem marad el.

tavaszváró hétvégék a Skanzenben
A téli pihenő után tavaszváró programokkal készülnek a skanzenesek, melyben 
főszerepet kap a népzene, a néptánc és számos mesterség. 

művésztea – „második forduló”
Kiállítás, teázás, beszélgetés a helyi művészekkel, tér és idő a
szentendrei művészeteknek – ez mind a „Művésztea”, amely
egy innovatív kezdeményezés a Polgármesteri Hivatalban.

A beszélgetés, a párbeszéd mellett elkötelezett városvezetés a talál-
kozók nem hagyományos módjait keresi, hogy minél többeket meg-
szólítson, és minél szélesebb körben keresse az együttműködés
lehetséges formáit. A Művésztea egy tavaly év végén indított kezde-
ményezés, melynek alapján minden hónapban más-más kortárs 
művészek képei díszítik Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgár-
mesterének, illetve Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester irodáját.
A forgó rendszerben szervezett „minikiállítást” most másodszorra ren-
dezték meg a Városházán Jávor Piroska festőnő és férje, Asszonyi
Tamás szobrász, valamint Yorgos Tzortzoglou festőművész és zenész
(Balkán Fanatik) műveiből. Jávor Piroska élénk színei és geometrikus
formái feleselnek Yorgos visszafogott pasztell színeivel és a kép mö-
götti képben rejlő formákkal, míg Asszonyi szobrai pimasz fricskákat
rejtenek. A „Művésztea” és a városvezetés új koncepcióját talán leg-
jobban Asszonyi Tamás „Kezek” című szobra jelképezi, az egymásba
fonódó, szétszedhető, de szorosan összeillő kézfejek, melyek egyfajta
puzzle módjára működnek, elgondolkodtatnak, megdolgoztatnak, de
a lényeg, hogy végül egy nagy kézfogásban egyesülnek.
A polgármester ezúttal is vendégül látta a művészeket egy teára, és,
ahogy Asszonyi Tamás fogalmazott: „nagyon hasznos és tartalmas be-
szélgetésre”.
A bemutatók, beszélgetések létrehozásában a Lakástárlat Alapítvány
vállalt döntő szerepet, a helyi művészeket, művészeti életet fellendí-
teni és éltetni szándékozó, és ezen már több éve aktívan munkálkodó
civil szervezet, élén Musza Györgyi elnökkel.
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Szentendrei tavaszi Fesztivál 2015
Az idei Szentendrei Tavaszi Fesztivált március 25. és április
19. között rendezi meg a Szentendrei Kulturális Központ. A
húsvéti ünnepkört körülölelő programok különleges zenei,
képzőművészeti, színházi élményeket kínálnak.

Fábry Sándor jótékonysági esttel támogatja az idén 10 éves P’Art
Mozit. Kárpáti Péter: A negyedik kapu című drámáját a Gólem
Színház – Titkos Társulat – Füge produkcióban láthatjuk április
11-én. A színházi programokban iskolásoknak ajánlják a Rettentő
görög vitéz című előadást, a legkisebbeknek pedig a Babaszínhá-
zat a Kezeslábas Társulat előadásában. A P’Art Moziban március
28-án Ilyés Lénárd és Móga Piroska Völgyvándor című verskon-
certjén kortárs szerelemversek csokrát nyújtja át. Április 10-én Jó-
zsef Attila verseit hallgathatjuk a Szentendrei Gyermekszínház és
Kreatív Színház előadásában 

A zenei események
közül idén sem ma-
radhat el a Virágva-
sárnapi hangverseny
a Református Gim-
náziumban a Musica
Beata kórus, az Új
Szentendrei Kamra-
zenekar és a Musi-
cantus Gyermekkar
közreműködésével.
Különleges koncertet
adnak orvos-muzsi-
kusok a Városházán,

a költészet napján, április 11-én. Az Elevenkertben két hétvégén
várják koncertekkel a fiatalokat. A Borbély Műhely jazzklubja a
Barlangban ezúttal Bacsó Kristóf szaxofonművészt hívja vendégül.
A Kecskés Együttes ismét koncertsorozatot ad a régizene je-
gyében. A programok sorát a Csík Zenekar nagyszabású koncertje
zárja április 18-án, szombaton a PMK Színháztermében. 

A fesztivál programfüzete február végén jelenik meg, lapunk kö-
vetkező számában pedig közöljük a részletes programot. Az ese-
ményeket honlapunkon – www.szevi.hu – is olvashatják a
programok menüben.
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10 éves a
p’Art mozi
A jubileumi programok kö-
zött folytatódnak a nép-
szerű beszélgetések és
filmklubok: a Műgyűjtők
és mecénások, az Egy
P’Arton az alkotókkal és a
Lélekmozi sorozat. A Film-
piknik második alkalmán
Szondy Andrea ajánlja
kedvenc filmjét. Február
16-án, hétfőn 18 órától a
Hétköznapi mennyország
című svéd filmdrámát ve-
títi a P’Art Mozi.
Szondy Andreával, a mozi
alapítójával márciusi lap-
számunkban olvashatnak
beszélgetést.



SzENtENDREI pROgRAmOK XXIX. évfolyam, 3. szám16

Kiállítás

FERENCZY MúZEUM

MűVÉSZETMALoM
MoDERN ÉS KoRTÁRS MűVÉSZETI
KÖZPoNT
Bogdányi út 32.
Nyitva: szerda–vasárnap, 10.00–
17.00 (téli nyitva tartás)

BARCSAY 25
Megtekinthető: március 1.

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva: szerda–vasárnap, 10.00–
17.00 (téli nyitva tartás)

Február 27. - május 31.
BÁLINT ENdRE – KOLLÁZSOK
Kurátor: dr. Basics Bea

FERENCZY MÚZEUM 
Kossuth L. u. 5.
Nyitva: kedd–vasárnap, 10.00–
18.00

BARCSAY -díJASOK KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető: március 1.

Kapcsolódó program

Ferenczy múzeum, Barcsay-terem
Február 20. péntek 17:00
KÉZFOGÁS 
A Barcsay-díjban és a Barcsay-juta-
lomban részesülő művészek talál-
kozója
A vendégeket köszönti: dr. Kőnig
Frigyes egyetemi tanár, tanszékve-
zető (Magyar Képzőművészeti Egye-
tem) és Kónya Ferenc, Barcsay Jenő
szerzői jogörököse

Információ: +36-26-310-244; +36-
20-779-66-57;
www.facebook.com/ferenczymu-
zeum
www.femuz.hu
Belépő: 1500 Ft, diák, nyugdíjas
jegy: 750 Ft

GAÁL IMRE GALÉRIA 
1201 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 39.
AKNAY JÁNOS KOSSUTH-díJAS
FESTŐMŰVÉSZ ÉS BOHUS 
ZOLTÁN, A NEMZET MŰVÉSZE,
KOSSUTH-díJAS SZOBRÁSZ-
MŰVÉSZ KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető március 1-ig, hétfő
kivételével naponta 10:00-18:00

ZSoLNAY KULTURÁLIS NEGYED
PÉCSI GALÉRIA M21
Pécs, Major utca 21.
Március 13. péntek, 16 óra
AZ EMLÉK JELENE 
Aknay János Kossuth-díjas festőmű-
vész kiállítása 
A kiállítást köszönti: Hoppál Péter,
az EMMI kulturális államtitkára
A kiállítást megnyitja: P. Szabó Ernő
művészettörténész, az Új Művészet
vezető szerkesztője
A kiállítás megtekinthető: május
10-ig

Előadás
SZENTENDREI PETőFI
KULTURÁLIS ÉS HAGYo-
MÁNYőRZő EGYESÜLET
Stéger köz

Február 20. péntek, 18 óra
MOLdVAI CSÁNGÓ VARÁZSLÁ-
SOK ÉS GYÓGYíTÁSOK
Csoma Gergely kutató előadása

SZENTENDREI KoLPING
CSALÁD EGYESÜLET
KoLPING AKADÉMIA

Kolping Ház közösségi terme
(Péter-Pál utca, bejárat a Török köz
felől)
Március 7. szombat, 16 óra
„MERRE TART AZ EMBERISÉG? –
HIT, ERKÖLCS, MUNKA, ETIKA”
Professzor Dr. Kovács Attila elő-
adása

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR,
oLVASÓTEREM
Pátriárka u. 7.
Február 17. kedd, 18:00
„ZSíROS KENYÉR EXTRÁKKAL”
Kepes András beszélget
Krasznahorkai Lászlóval

Színház
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZíNHÁZTERME
(Pátriárka u. 7.)
Február 19. csütörtök, 19 óra
dUMASZíNHÁZ: ARANYOSI
PÉTER, KOVÁCS ANdRÁS PÉTER
ÉS JANKLOVICS PÉTER 
Közreműködik: Illés Ferenc
Jegyek 2700 Ft-ért kaphatók a Tou-
rinform Irodában 

zene
DUNAPARTI MűVELőDÉSI HÁZ
Barlang, Dunakorzó 11/a
Március 3. kedd, 19:00
BORBÉLY MŰHELY JAZZ KLUB
Vendég:

Juhász Gábor – gitár
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

február 16. hétfő
17.30 FEHÉR ÁRNYÉK
(117’)(18)(2D) - az albinó fiú törté-
nete
19.30 FILMPIKNIK - Szondy Andrea
bemutatja kedvenc filmjét:
HÉTKÖZNAPI MENNYoRSZÁG
(130’)(12)

február 17. kedd
17.30 BoGYÓ ÉS BABÓCA
3.(70’)(kn)
18.45 BIRDMAN AVAGY (A MELLő-
ZÉS MEGLEPő EREJE)
(119’)(16)(2D)
(LÉLEKMoZI SoRoZAT)
20.45 TIMBUKTU (97’)(16)(2D) - A
legjobb idegen nyelvű film jelölés

február 18. szerda
18.00 TIMBUKTU (97’)(16) - A leg-
jobb idegen nyelvű film jelölés-
20.00 FEHÉR ÁRNYÉK
(117’)(18)(2D) - az albinó fiú törté-
nete

február 19. csütörtök
18.15 ESÉLYLESőK (111’)(16)
20.15 MoRTDECAI (106’)(12)(2D) -
főszereplő: Johnny Depp

február 20. péntek
17.00 BoGYÓ ÉS BABÓCA 3.
(70’)(kn)
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS –
Lázár Enikővel
18.30 HB-HoSSZÚ BÚCSÚ HALMoS
BÉLÁTÓL (76’) NÉPZENEI SoRoZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.00 MoRTDECAI (106’)(12)(2D) -
főszereplő: Johnny Depp

február 21. szombat
16.00 FUSS, FIÚ! (112’)(12) (LÁM-
PÁS SoRoZAT)

18.00 MoRTDECAI (106’)(12)(2D) -
főszereplő: Johnny Depp
20.00 KÓDJÁTSZMA Egyetlen vetí-
tés! (114’)(12)(2D)

február 22. vasárnap
16.00 HőS6oS (102’)(6)(2D) - Walt
Disney új kedves és humoros film
17.45 AZ ÉLET IZEI (122’)(12)(2D) -
Helen Mirren
20.00 GRAND BUDAPEST HoTEL
(100’)(16)(2D)

február 23. hétfő
18.30 MoRTDECAI (106’)(12)(2D) -
főszereplő : Johnny Depp
20.20 ESZEVESZETT MESÉK
(122’)(16) - Almodóvar produkció

február 24. kedd
17.00 MűGYűJTőK ÉS MECÉNÁSoK
- Török Katalin beszélgetéssorozata
18.20 KÁIN GYERMEKEI (99’)(16)
20.15 A ”LEGJoBB FILM” KATEGÓ-
RIÁBAN oSCAR DíJAT NYERT ALKo-
TÁS VETíTÉSE

február 25. szerda
18.15 AMERIKAI MESTERLÖVÉSZ
(134’)(16)(2D) Clint Eastwood film
20.30 ESZEVESZETT MESÉK
(122’)(16) - Almodóvar produkció

február 26. csütörtök
17.30 AHoL A SZIVÁRVÁNY VÉGET
ÉR (102’)(12)(2D) romantikus vígjá-
ték
19.15 VAN VALAMI FURCSA ÉS
MEGMAGYARÁZHATATLAN (90’)
(16) (NYISD KI A SZEMED SoRo-
ZAT) 

február 27. péntek
17.00 CSINGILING ÉS A SoHARÉM
LEGENDÁJA (76’)(6)(2D)
18.30 AZ ELVESZETT EURÓPAI
(61’)(12) EGY P’ARToN AZ ALKo-
TÓKKAL SoRoZAT
19.45 RENDíTHETETLEN
(137’)(16)(2D) - Angelina Jolie
filmje

február 28. szombat
16.00 CSINGILING ÉS A SoHARÉM
LEGENDÁJA (76’)(6)(2D)
17.30 ESÉLYLESőK (111’)(16)
19.30 AMERIKAI MESTERLÖVÉSZ
(134’)(12)(2D) - Clint Eastwood

március 1. vasárnap
15.30 CSINGILING ÉS A SoHARÉM
LEGENDÁJA (76’)(6)(2D)
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17.00 A SZÜRKE ÖTVEN ÁRNYA-
LATA (124’)(18)(2D) romantikus
dráma
19.15 FoXCATHER (134’)(16)(2D) -
Channing Tatum, Mark Ruffalo

március 2. hétfő
18.00 CSoDÁK (110’)(16)
20.00 FoXCATHER (134’)(16)(2D) -
Channing Tatum, Mark Ruffalo

március 3. kedd
17.30 AZ ELVESZETT EURÓPAI
(61’)(12)
18.35 KÉT NAP EGY ÉJSZAKA
(95’)(12) (LÉLEKMoZI SoRoZAT)
(DunaP’Art Filmklub)
20.05 CSoDÁK (110’)(16)

március 4. szerda
18.00 AMERIKAI MESTERLÖVÉSZ
(134’)(12)(2D) - Clint Eastwood
20.15 WHIPLASH (107’)(16)(2D)

március 5. csütörtök
18.00 RENDíTHETETLEN
(137’)(16)(2D) - Angelina Jolie
filmje
20.20 WHIPLASH (107’)(16)(2D)

március 6. péntek
17.00 SPoNGYABoB: KI A VIZBőL!
(90’)(6)(2D)
18.30 WHIPLASH (107’)(16)(2D)
20.20 FoXCATHER (134’)(16)(2D) -
Channing Tatum, Mark Ruffalo
március 7. szombat
16.15 SPoNGYABoB: KI A VIZBőL!
(90’)(6)(2D)
18.00 A SZÜRKE ÖTVEN ÁRNYA-
LATA (124’)(18)(2D) romantikus
dráma
20.05 WHIPLASH (107’) (16)(2D)

március 8. vasárnap
16.00 SPoNGYABoB: KI A VIZBőL!
(90’)(6)(2D)
17.30 A SZÜRKE ÖTVEN ÁRNYA-
LATA (124’)(18)(2D) romantikus
dráma
19.35 APRoPÓ SZERELEM
(111’)(12) Clive owen és Juliette
Binoche

A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu
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Bridzstanfolyam indul a DmH-ban!
Az elmecsiszoláshoz kiválóan alkalmas kártyajáték titkait 
korosztálytól függetlenül bárki megismerheti a dunaparti Mű-
velődési Házban hamarosan induló tanfolyamon. Az itt meg-
szerzett tudást a későbbiekben kamatoztathatják a játékosok
az ugyanitt szerveződő bridzsklub alkalmain.

A tanfolyam vezetője
Bozsik Péter mérnök,
műszaki ellenőr aktív-
passzív házak terve-
zésével foglalkozik.
Rendszeresen verse-
nyez, számos hazai
bridzsversenyen ért el
rangos helyezést. A
népszerű kártyajáték
még 1974-ben vará-
zsolta el, amikor ba-

rátnője ügyvéd édesapjának hobbyját megismerte. A lakás halljában
rendszeres időközönként összeült négy szmokingos, csokornyakken-
dős ügyvéd úrral, és a gomolygó szivarfüstbe burkolózva órákon át
folytatták a játszmát. A játék alatt ide nőnemű személy be sem lép-
hetett, ez persze ma már nem elvárt követelmény. A bridzsnek
ugyanis komoly etikettje van, melyet sehol nem tanítanak. Ehhez a já-
tékhoz eredetileg a polgári miliő, az elegáns ruházat éppúgy hozzá-
tartozik, mint a résztvevő játékosok közötti írott és íratlan szabályok.
Más kártyajátékokkal ellentétben itt nem magányos harcosok küz-
denek önmagukért, hanem párok párok ellen: ezért is társas- és
játék, mert legalább 4 személy játszhatja.  A játékostársak sikere
nemcsak a kombinációs készségen múlik, hanem a közöttük kiala-
kuló, bizalmon és tiszteleten alapuló jó kommunikáción, az együtt-
működésen is. Bozsik Péter jóval értékesebbnek tartja a személyes
kapcsolaton alapuló játékot, mint a személytelen, online partnerrel ví-
vott bridzscsatákat, hiszen ez a játék egyben társasági esemény is.
A bridzs viszonylag újkeletű játék, a 20. század elején alakult ki mai
formája a whist nevű kártyajátékból, s ma már évente rendeznek
bridzs világbajnokságokat, Európa-bajnokságot és négyévente Bridzs
olimpiát is. A bridzs Lengyelországban és Svédországban már tan-
anyagként beépült az oktatásba, a 10-14 éves korosztály fakultatí-
van választhatja, 14 éves kor fölött pedig a kötelező tantárgyak között
szerepel. A magyarországi bridzséletben az ifi korosztály nagyon ered-
ményesen képviseli hazánkat a nemzetközi versenyeken, így itt az
idő, hogy Szentendrén is meghonosodjon a helyi iskolások körében ez
a szép szellemi sport. 
A tanfolyamra tehát minden korosztályt szeretettel várnak, s a je-
lentkezések számától függően már februárban elindulhat a DMH-ban
az oktatás. Az oktatás nem pusztán az elméleti alapok letevésére fó-
kuszál, az egyórás bevezető után már gyakorlatban próbálhatják ki a
játékosok a megismert szabályokat. A tanfolyam ára alkalmanként
1000 Ft, a játék 500 Ft/alkalom. További tájékoztatás és jelentke-
zés a Szentendrei Kulturális Központ telefonszámán vagy e-mailcí-
mén: 26/312-657, dmh@szentendre.hu.

Sz. N.

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

Hímes templomok
Megjelent Zentai Tünde, az MTA doktora,
szentendrei kutató A dél-dunántúl hímes
templomai című könyve. A 10 kötetes könyv-
sorozat utolsó, összefoglaló kötete az euró-
pai jelentőségű, virágos festésű
templomokról deim Péter művészi fotóival je-
lent meg.

2007-ben indult útjára az építészet-, egyház-, vallás-, művészettörté-
neti és néprajzi szempontból különleges értéket képviselő, festett, ka-
zettás templomokat bemutató könyvsorozat A Dél-Dunántúl festett
templomai címmel. Az elmúlt években a sorozatban a következő –
már csak részben kapható – kötetek láttak napvilágot: Adorjás, Rét-
falu, Kórós, Patapoklosi, Kovácshida, Drávaiványi, Szenna, Drávaszög
és Szlavónia, Szigetvidék.
Zentai Tünde reprezentatív kivi-
telű könyve a téma szintézise, a
napjainkig megismert hetven
templom története, az orna-
mentika stiláris változásainak,
a hímes elemek összehasonlító
vizsgálatának bemutatása, az
ismert és az anonim asztalosok,
a templomfestők megörökítése,
a 16-19. századi díszítő elemek
gyűjteménye, az igazi nóvum-
nak tekinthető Motívumtár.
A művészi kivitelű monográfia
nemcsak hiánypótló jellegű, de
a maga nemében egyedülálló is
a magyar építészet-, művelődés-,
egyház-, művészettörténeti és
néprajzi szakirodalomban: az
emlékanyag zömének bemutatására itt kerül sor először, továbbá szá-
mos újonnan felfedezett, létező és/vagy csak egykori festett templom
históriája, berendezésének elemzése, a művészi alkotásokat létre-
hozó közösségek bemutatása itt történik meg elsőként.
A több mint 300 oldalas kötet mintegy 400 színes, számos fekete-
fehér archív fotót tartalmaz. A monográfia megrendelhető a kiadó-
ban (Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, Király u. 33. Líceum udvar,
72/516-866, info@propannonia.hu) 25% kedvezménnyel.

görög táncház Szentendrén
Február 28-án, szombaton, délután 5 órai kezdettel a Barcsay Jenő
Általános Iskola aulájában élő zenével kísért görög táncház első 
alkalmát tartják. A zenét az Akropolis Compania szolgáltatja, a
táncokat Furcsa Gábor mutatja.

KÖNYVAJÁNLÓ
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Derkovits után
derkovits után címmel nyílt kiállítás január 22-én, a magyar
kultúra napján a szentendrei MANK Galériában. A kiállítá-
son a képzőművészeti ösztöndíjasok (BLAHÓ Borbála, BOR-
SOS János, KORCSMÁR Eszter, LÁSZLÓ Gergely, NÉMETH
Marcell, ROLIK Ádám, SOÓS Katalin) munkáit tekinthetik
meg az érdeklődők.

A megjelenteket dr. Hóvári
János főigazgató köszöntötte,
aki hangsúlyozta, hogy a fia-
tal magyar képzőművész te-
hetségek bemutatkozását a
galériáknak mindenütt az or-
szágban biztosítaniuk kell. A
Derkovits-ösztöndíjasok 60.
évfolyama már része a ma-
gyar művészettörténetnek. A
Szentendrei Régi Művésztele-
pen a Derkovits-ösztöndíja-
sok pályázat útján műtermet
kaphatnak, rajtuk áll, hogy a
lehetőségeikkel miként élnek.
A magyar kultúra napja kapcsán a főigazgató kiemelte, hogy Köl-
csey Himnusza olyan veretes hitvallás nemzetről és történelemről,
melynek üzenete soha nem évül el, mert a mű lelkiségre és böl-
csességre épül. Hóvári János hangsúlyozta továbbá, hogy a Der-
kovits-ösztöndíjasok szentendrei kiállítása annak is bizonysága,
hogy a magyar művészeti és intellektuális megújulás folyamatos,
a hagyomány és a modernitás egyszerre építőkövei a jelennek.

Gyürk Dorottya alpolgármester köszöntőjében örömmel üdvözölte
a Szentendre városával közös elképzeléseket, és további konst-
ruktív együttműködésre biztatott.
Készman József művészettörténész, a kiállítás kurátora elmondta:
a fiatal képzőművészek pályakezdését segítő ösztöndíj 1955 óta
szolgálja az alkotók optimális munkafeltételeinek megteremtését,
és az egyetlen olyan ösztöndíj, amely a „fiatal” szónak árnyalt je-
lentéstartalmat ad, hiszen a művészet kortalan, a fiatal művész is
lehet kiforrott. Érdekességként megemlítette, hogy a rövidített
megnevezése az ösztöndíjnak, vagyis a Derkó is beépült a köz-
nyelvbe, és jelképezi azt a dinamizmust, aktualitást, amelyet kép-
visel.
A megnyitón elhangzott a Himnusz Csépai Eszter színésznő tol-
mácsolásában.

A kiállítás megtekinthető 2015. január 22. és február 27. között.

Helyszín:
MANK Galéria, Bogdányi utca 51.
Telefon: 06-26/500-071
Honlap: www.alkotomuveszet.hu

Nyitva: hétfőtől péntekig 9–17 óráig.

„Kincskeresők” tűvel és cérnával
A Városháza Polgármesteri Galériájában „Kincskeresők” cím-
mel nyílik meg február 19-én, csütörtökön 17 órakor a duna-
kanyar Foltvarró Kör kiállítása, amelyen Bihari Zsóka, Bánfalvi
Kati, Bodnár Irén, Czikora Vali, demeter Zsuzsa, Gerlai Zsóka,
Knirsch Györgyi, Kosztolányi Edit, Rinkács Kati alkotásait cso-
dálhatjuk meg.

A 2004-ben alakult Dunakanyar Foltvarró Kör tagjai olyan szentend-
rei asszonyok, akik szeretik a szépet, szeretnek varrni, másoknak örö-
met szerezni munkáikkal, s szeretnék népszerűsíteni a foltvarrást.
Rendszeresen találkoznak, s ilyenkor tervezgetnek, dolgoznak, ta-
nulják az új technikákat. Ezeken az összejövetelek mindig vidáman
telnek, élvezik egymást társaságát, jó a hangulat. Nem véletlen, hogy
a kör 2008-ban elnyerte a Magyar Foltvarró Céh által alapított „Az év
csoportja” díjat. 
A csoport tagjai gyakran segítenek a rászorulókon. Jótékonysági cél-
ból takarókat varrtak annak a három kisgyereknek, akiknek leégett a
háza a Szentendrei-szigeten, valamint az árvízkárosultaknak és a vö-
rösiszap-katasztrófa áldozatainak is. „Szívpárnákat” varrtak mellrák-
kal műtött nőknek, akiknek ezzel megkönnyítették a műtét utáni
időszakot. Munkájukkal támogatták a túlélésért küzdő afgán nőket is. 
A kör tagjai rendszeresen részt vesznek a Magyar Foltvarró Céh pá-
lyázatain, kiállításain. Munkáikkal számos díjat nyertek már, legszebb
alkotásaikat rangos nemzetközi kiállításokra is meghívták, ahol szép
sikerrel szerepeltek.

Inspiráló mesterek – Barcsay
Napon jártunk
Az elnevezés találóbb nem is lehetett volna, az inspiráció kézzelfog-
ható eredményeit a szülők és a vendégek örömmel és büszkeséggel
tekintették meg. A Barcsay Nap ugyanis alkotónap, amikor a gyere-
kek helyi művészek segítségével rajzolnak, festenek, szobrászkodnak
– alkotnak.
A nap koronája a műsorral egybekötött kiállítás-megnyitó, amely tu-
lajdonképpen két kiállítás kapuit tárja nagyra. A gyermekek alkotá-
saiban színek, formák, hangulatok tarka kavalkádja fogadja az
embert, pont amilyen színes és hangulatos műsorral köszöntötték az
iskolások a megjelenteket.
A Barcsay Galériában idén nem helyi, de Szentendréhez a régió és a
Duna miatt köthető dunabogdányi művész, Hock Ferenc életmű-kiál-
lítása látható. Emlékek, dunaparti fák, a Nap és a víz, a természet
„egy és oszthatatlan világa” jelenik meg képein, ahogy Schwartz
Rezső művészettörténész fogalmazott.
„Nomen est omen, azaz a név kötelez” – kezdte Verseghi-Nagy Miklós
polgármester pohárköszöntőjét a kiállítás-megnyitó utáni fogadáson.
Örömét fejezte ki, hogy az iskola névadójához, Barcsay Jenő nevéhez
méltó programokkal és tartalommal tölti meg iskola ezt a napot, a
mester örökségét hűen ápolja. „A név olyan, mint egy lobogó, mondta
Ernest Hemingway” – folytatta a polgármester – „és én úgy látom,
Barcsay Jenő neve igazi lobogóként lebeg az iskola felett és az iskola
falai között, olyan utat mutatva, amelyet az itteniek híven követnek”.
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Sikeres tavaszi rajt
Február 8., Szentendre: Szentendrei KC – Alba Regia KSE
35–33 (17–15)
Hazai pályán fogadtuk az Alba Regia csapatát. A mérkőzésen
mindkét félidő kiélezett, szoros küzdelmet hozott. A végjátékot mi
bírtuk jobban, illetve ebben a szakaszban fontos védéseknek kö-
szönhetően magabiztos előnyt tudtunk szerezni, ami kitartott a
mérkőzés végéig.
A játékfázisok tekintetében a rendezett támadással, a leroha-
nással, a visszarendeződéssel nem voltak gondok, a rendezett vé-
dekezéssel viszont igen. Támadásban és lerohanásban kevés
technikai hibát követtünk el, támadójátékunk gyors volt, helyze-
teinket pontosan fejeztük be. Rengeteg gólt kaptunk felállt fal
ellen, nem volt megfelelő számú ütközésünk, a védőinken leg-
többször előnyt tudott nyerni az ellenfél, megfelelő kapusteljesít-
mény sem volt, ami kapura ment, abból gól született.
Újra bebizonyosodott, hogy a csapat egysége kiváló, ami az ilyen
szoros mérkőzésen remek fegyver a győzelem kivívásában. 
A mérkőzés után búcsúzott az aktív játéktól Forgács Gyula, és az
egyesület vezetése örökös taggá fogadta a játékost, aki remek já-
tékos pályafutást tudhat maga mögött.

Játékoskeret: Damir oszvald, Kerekes Lőrinc, Gulás Máté (4), Nagy
Bence (13), Bendó Csaba (3), Doros Ákos, Szaka László, Szeren-
csés Szilveszter, Duzsi Dávid, Forgács Gyula, Perényi Zoltán (1),
Józsa Máté (3), Tatai olivér, Sutka Norbert (9), Koller Tamás (1),
Völker Bálint (1)

Hajdu Gábor
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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

SE tAgtOBORzÓ!
Várjuk és invitáljuk a dunaka-
nyari régió versenyszerűen úszni
kívánó gyermekeit 5 éves kortól
a szentendrei Kossuth SE Úszó-
szakosztályába! Az edzések, tré-
ningek helye: a szentendrei V8
uszoda!
Az edzések időpontja: H-K-Sz-Cs-
P 16.00-17.00 és Szo 8.00-9.00
Az edző: ifj. Szabó László okleve-
les úszó szakedző (olimpikonok
nevelőedzője)
Az egyesület: HKLSE, amely a
MÚSZ 2014-es országos egyesü-
leti pontversenyében a 40. he-
lyezést érte el és a Pest megyei
Csapatbajnokság 2014-es 4. he-
lyezettje. Egyedülálló ez a telje-
sítmény a régióban, 5 régiós Jövő
Bajnokai válogatott úszó is tem-
pózik a csapatunkban.

Kontakt: Tóth István SE elnök
Webpage: http://kossuthse.hu/

Ezüstérem 
a megyei versenyen

Január 18-án, a Pest Megyei Diák-
olimpia döntőjében a Templom-
dombi Általános Iskola színeiben
versenyzett Szöllősi Bori (a BHSE
versenyzője, a Jövő Bajnokai
program tagja). 
Eredményei: III. korcsoport
(2002, 2003) „A”, 100 m hát-
úszás II. hely 1:09:81, 100 m
gyorsúszás V. hely 1:05:60.

labdarúgás

III. Dunakanyar kupasorozat 

Ha január, akkor Dunakanyar Kupa! A Dunakanyar SE által három
évvel ezelőtt megálmodott kupasorozat a magyar labdarúgó-után-
pótlás berkein belül országos ismertségre és elismertségre tett szert.
országos ismertségre, hiszen a három év alatt Egertől Székesfehér-
várig, Kiskunfélegyházától Kaposvárig, Szegedtől Lábatlanig nyolc
megyéből érkeztek csapatok, és országos elismertségre, hiszen
olyan neves személyiségek fordultak meg (és segédkeztek az ered-
ményhirdetéseknél) az egyes tornákon, mint az ifjúsági Európa-baj-
nok Zsinka János, a sokszoros magyar válogatott Kovács Zoltán,
Lisztes Krisztián, Mészöly Géza vagy Halmai Gábor. Külön öröm, hogy
többször is megtisztelte jelenlétével és részvételével a III. Dunaka-
nyar kupasorozatot az MLSZ utánpótlás programjának igazgatója,
Kiss-Baranyi Sándor, aki elismerően nyilatkozott a szervezésről és a
lebonyolításról. 
Idén január 3. és 25. között rendeztük meg a versenyt, és a tavalyi
nagy siker után a 10 korosztályban (U7-U16), a 4 hétvégén immár
13 torna alkalmával futballozhattak a gyerekek a nagyszerű feltéte-
leket biztosító Budakalászi Sportcsarnokban. Az időben elindult szer-
vezés eredményeként ezúttal közel 150 csapat jelezte részvételi
szándékát, közülük végül 113 nevezését tudta elfogadni a szervező-
bizottság. Természetesen a rendező Dunakanyar SE ezúttal is min-
den korosztályban indított csapatot, sőt volt, hogy kettő, a
legkisebbeknél pedig három narancsba öltözött szentendrei gárdát
láthatott a lelátókat szinte mindig teljesen megtöltő közönség.
Az egyes tornákon 8, illetve 10 csapat küzdött a végső helyezése-
kért, a győztesek sora: Budakalász (U12), Liver FC (U10, U12), Du-
nakeszi USE (U11), Sződi DSE (U7), Sülysápi GYFE (U8), Mészöly FS
(U13, U14, U11, U10), Pénzügyőr SE (U16), Ferencvárosi FC (U9),
RKSK (U15). A rendező Dunakanyar SE csapatai bár végső győzel-
met ezúttal nem ünnepelhettek, kitűnően szerepeltek: a rangos me-
zőnyben háromszor sikerült a döntőbe jutni (U10, U12, U14), ahol
mindháromszor mindössze 1-1 góllal bizonyultak jobbnak az ellen-
felek, valamint kétszer sikerült a „kisdöntőben” diadalmaskodni
(U13, U15). A „Dunakanyar kupás” éremgyűjteményünk így a tavalyi
1 arany- és 1 ezüstérem után idén 3 ezüst- és 2 bronzéremmel gaz-
dagodott.
Büszkén mondhatjuk, hogy a III. Dunakanyar Kupa a belső és külső
visszajelzések alapján is minden értelemben elérte a célját: minő-
ségi játéklehetőséget biztosított a téli időszakban, a színvonalas tor-
nák kitűnő felkészülési, gyakorlási lehetőséget biztosítottak a
csapatok számára, sportismeretségek, sportbarátságok köttettek és
erősítődtek meg. A sorozatot végig jellemezte a sportszerűség, a ki-
tűnő hangulat és a magas szintű szakmaiság, mellyel remélhetőleg
sikerül hozzájárulni ahhoz, hogy minél több gyermek minél maga-
sabb szinten hódoljon a világ legnépszerűbb játékának.

Egervári Zsolt
főszervező
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Futball

téli műfüves focibajnokság 
3. forduló - Szentendre
VSE - Budakalász 4-4
(3-0) G.: Krasznai V. (2),
Dalkó S. Szalai Á., il-
letve Sármán P., Széll
T. Erőss T. (2).
Élénk iramú első fél-
időt hajtott a két csa-
pat, Krasznai Vilmos
két góljával meglepe-
tésre a harmadosztá-

lyú csapat jutott előnyhöz (2-0), sőt a 34. percben Dalkó Soma
háromra növelte a szentendreiek előnyét (3-0), eközben kapusuk - Öz-
vegy Tamás több jó védéssel megakadályozta a kalásziak szépítési
kísérleteit. A második félidőben átvette a játék irányítását a Budaka-
lász, a kontrákkal kísérletező SzVSE ellentámadásai nem jöttek be,
és az 59. percben Sármán Péter, a 62-ben pedig Széll Tamás révén a
kalásziak góllal fejezték be sok rövidpasszból felépített támadásaikat
(3 - 2). Nagy nyomás nehezedett a szentendrei kapura. Több gólve-
szélyes lövést hárított előbb Özvegy, majd a csereként beállt Csiki
Dávid is. Csiki 11-est is hárított. Egy jó kontrából Szalai Áron a 83.
percben úgy látszott, eldöntötte a meccset (4 -2), de ezután a mindent
egy lapra feltevő kalásziak rohamait nem bírta a délelőtti futsal meccs
miatt fáradt, tartalékos szentendrei csapat és a gólkirályi címre pá-
lyázó Erőss Tamás előbb egy jó beadást értékesített a 86. percben. (4
- 3). Szöglet után a kapus elől magasan felfejelt labdát bólintott az
üres kapuba (4 - 4). A tartalékos szentendrei fiataloknak majdnem si-
került meglepetést okozni. A játékvezetők jól dirigáltak.

Gerlai Péter

Röplabda

Hajrá röplabdások!
Immár harmadik éve töretlenül versenyeznek a legjobb röplab-
dás iskola címéért a szentendrei és a környékbeli települések
iskolái.

2012/13 tanévben éledt újból a diákolimpiai röplabda verseny a kör-
nyéken a leányfalui Móricz Zsigmond Gimnázium és a Dunakanyar Se
röplabda szakosztályának segítségével. Ekkor még csak a Móricz Zsig-
mond Általános Iskola (Leányfalu), a Pollack Mihály Általános Iskola
(Tahitótfalu), a Református Gimnázium (Szentendre) és a Szent And-
rás Általános Iskola (Szentendre) III. korcsoportos leány röplabdásai
versenyeztek. Idén már III., IV. korcsoportban leányok és fiúk mérik
össze tudásukat, kiegészülve a szentendrei Barcsay Jenő Általános Is-
kola diákjaival.
2012/13 évben III. korcsoportban megyei második helyet ért el a le-
ányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola csapata, 2013/2014 évben
III. korcsoportban megyei bajnok lett a Református Gimnázium csapata.
A 2014/15-ben a VI. korcsoportos körzeti fordulót a szentendrei Re-
formátus Gimnázium rendezi 2015. március 23-án, hétfőn, a III. kor-
csoportos körzeti fordulót a leányfalui Móricz Zsigmond Általános
Iskola rendezi 2015. április 23-án, csütörtökön.

A Dunakanyar SE pest
megye legjobbja
A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség
által megrendezett, Futball7vége terem-
labdarúgó-bajnokság sorozat U21-es
korosztályában a szentendrei dunaka-
nyar Sportegyesület foglalta el a trónt
és őrizheti egy éven át a vándorserleget.

Ifjúsági korosztályban 9. alkalommal írta ki
a szövetség a futsal bajnokságot, ahol 14
csapat versenyzett a címért.  Az egy hóna-
pon át zajló kupasorozat selejtezőit, elődön-
tőbe, negyeddöntőbe, majd döntőbe jutását
a labdarúgók a futsal szabályai szerint ját-
szották az üllői sportcsarnokban, háromcsa-
patos csoportokra osztva, oda-visszavágós
rendszerben.
A végjátékba a szentendrei Dunakanyar SE,
a Mogyoród FC, a Felsőpakony, valamint a
tavalyi döntős, 2013-ban pedig tornagyőztes
Dunaharaszti MTK csapatai jutottak be.
Dombay Zsolt együttese, a Dunakanyar SE
imponáló mérleggel jutott el a négyes dön-
tőig; 11 győzelem mellett csupán egyetlen
vereséget szenvedtek el, azt is a Bag ellen
(3-4), még a középdöntők során, a továbbju-
tás szempontjából már tét nélküli mérkőzé-
sen. Az elődöntő előtti sorsoláson a
szentendrei fiatalok a Mogyoród FC csapatát
kapták ellenfelüknek, akikkel szintén oda-
vissza vágós rendszerben kellett eldönte-

niük, hogy mely alakulat játszhat majd az 1-
2. helyért. Mindkét mérkőzés nagyon izgal-
mas, változatos volt, melyek végül a
szentendrei csapat továbbjutását eredmé-
nyezték. A döntőben a Felsőpakonyi KSE várt
a Dunakanyar játékosaira, ahol már egyet-
len mérkőzés döntötte el a kupa és a bajnoki
cím sorsát. 

A Felsőpakony edzői stábja felismerve a
szentendrei csapat gyors, rövid passzos, tá-
madó játékstílusát, egy védekező stratégiát
alkalmazott, melyből gyors kontrákat vezet-
tek. Az elképzelés bevált, hiszen 2:0 előnyre
tettek szert, de az alkalmazkodó és remek
játékerőt képviselő „Dunakanyaros” játéko-
soknak sikerült az egyenlítés. A mérkőzés

2:2-vel ért véget, így büntetőkkel kellett el-
dönteni az 1-2. hely sorsát. Németh Simon
Csaba, a szentendreiek hálóőre a harmadik
büntetőt hárítani tudta, míg Szijj Krisztián
magabiztosan értékesítette azt, így az első
hely és a vándorserleg egy évre Szentendre
Városába került.

Dombay Zsolt vezetőedző: Nagyon örülünk
ennek a sikernek, hiszen ebben a korosz-
tályban újra Pest megye legjobbjának bizo-
nyultunk, és ezzel egy újabb lépést tettünk
azon hosszú távú célunk felé, miszerint a
szakma a szentendrei labdarúgást újra a leg-
jobbak között említse. A tornán való részvé-
telünk elsősorban mégiscsak a téli
felkészülés egy állomását jelentette, termé-
szetesen az eredményességet nem háttérbe
szorítva. A téli időszakban igen korlátozottak
az edzési feltételeink, így kihasználunk min-
den alkalmat, hogy kellő számú mérkőzés-
terhelést biztosíthassunk játékosainknak. Az
idei év elsőszámú célja, hogy megnyerjük a
megyei felnőtt bajnokságot a Szentendre Vá-
rosi SE csapatával, melyre minden esélyünk
megvan, hiszen mindössze 1 ponttal va-
gyunk lemaradva a listavezető Törökbálint
mögött. A felnőtt keretben nagy számban
vannak azok az U21-es játékosok, akik most
ezen a futsal bajnokságban is játszottak. A
felnőtt korú játékosok az utánpótlással ki-
egészülve hosszú távú megoldást és sikere-
ket prognosztizálnak, valamint hatalmas
értéket képviselnek.
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ADÁSVétEl
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, 
bélyeggyűjteményeket, régi 
képeslapokat, kitüntetéseket, 
jelvényeket. Tel. (26) 385-387.

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, órá-
kat, ezüst tárgyakat, étkészleteket,
porcelánokat, bronzokat stb. és teljes
hagyatékot. Tel. 06-20-480-0151, he-
rendi77@gmail.com.

TÖBB PÉNZRE TEHET SZERT! Fest-
ményeit,műtárgyait készpénz helyett
heti árveréseinken értékesítheti.  Vár-
juk a MűGYűJTő HÁZÁBAN ,Bp. II. ke-
rület Zsigmond tér 13. H-P 11-19 óra
között. www.mugyujtokhaza.hu tele-
fon:06/1 800 8123 .

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

Az Erdész Galéria (Bercsényi u. 4.) de-
sign részlegébe munkatársat keres.
Érd. nyitva tartási időben a helyszí-
nen, vagy 06-30-966-5855.

ÁllÁSt KÍNÁl
A Rab Ráby Vendéglő keres szakkép-
zett, nyelveket tudó felszolgálót, és
főzni. tálalni tudó szakácsot. Tel. 06-
20-980-9274, 06-20-340-5706.

Képzett bérszámfejtő-munkaügyes
kollégát keresünk 6 órás munkaidőre
Szentendrére, 5 éves szakmai ta-
pasztalattal. Armada ismerete előny.
Pályázatukat (motivációs levél és

önéletrajz) február 20-ig az
aniko.puhra@alkotomuveszet.hu e-
mail címre kérjük benyújtani.

Megbízható, leinformálható, gyer-
mekekkel tapasztalt (pedagógusok
előnyben) segítséget keresünk 4 és 7
éves gyermekeinkhez, heti 3-4 alka-
lomra, esetenként egész napokra.
Gépkocsi szükséges. Tel. 06-30-640-
2959, e-mail: gyermekfelugyelet-
szentendre@freemail.hu.

EzOtéRIA
Tisztánlátó szeretettel várja! 
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan. www.lelek-
lato.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, hi-
degérzet esetén próbálja ki a Ma-
fetta-kezelést. Tel. 06-30-340-1392.

KIADÓ lAKÁS
Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-340-1392.

Keresek hosszú távra bérelhető,
bútorozatlan házat vagy házrészt,
főleg a belvárosban. Tel. (26)
718-003, 06-70-258-8562.

Garázs kiadó: Kossuth u. 23. Raktár-
nak és nappali autómegőrzésnek is

megfelelő. Tel. (26) 313-107., reggel
és este.

lAKÁS, INgAtlAN
Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes épít-
kezőnek 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.

SzOlgÁltAtÁS
Vállalkozási szakon végzett regisztrált
mérlegképes könyvelő szolid áron
vállalja kft., bt., egyéni vállalkozó
könyvelését, munkaügyi nyilvántartá-
sát teljes körű adatszolgáltatással.
Tel. 06-30-626-2818.

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-, ács-
munka! Tel. 06-70-578-1468.

Jelmezek kölcsönzése nagy válasz-
tékban (gyermek és felnőtt) Szen-
tendrén, a Kucsera F. u. 4/A.-ban. Tel
(26) 317-919, 06-20-924-9125.

Tiffany-tükrök, -lámpák, -bútor-
üvegek készítését, javítását vál-
laljuk. Tel. 06-30-990-8133.

Pedikűrös házhoz megy Szent-
endrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

Idősek felügyeletét vállalom bentla-
kással, akár hosszú távra is, ápolónői
végzettséggel, Szentendrén és von-
záskörzetében. Tel. 06-70-328-6913,
email: szabo@integralbau.hu

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

Keszthelyen március 21-től 28-ig 2 fő
részére üdülési lehetőség 25 000 Ft-
ért átadó. Tel. 06-70-271-0498.

ÜzlEt
Szentendre központjában étterem
kiadó felszereléssel. Tel. 06-20-437-
1153.

OSztÁlytAlÁlKOzÓ
1975-ben a Rákóczi úti Általános Is-
kolában végzős 8/B osztályos diákjai
részére osztálytalálkozót szervezek.
Tari János, 06-20-340-4763.
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Szentendrei kulturális intézmény azonnali belépéssel keres:

PÉNZTÁRoS-ADMINISZTRÁToR-ÜZEMVEZETőI munkakörbe
munkatársat keresünk összetett feladat ellátásához.
Elvárások: pontos, alapos, önálló munkavégzés rugalmas, változó mun-
kaidőben, jó kommunikációs készség. 

A fényképes önéletrajzot és a motivációs levelet az alábbi címre kérjük el-
küldeni  :
Szentendrei Kulturális Központ 
2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
email cím: partmozigephaz@gmail.com

Decemberben 
és januárban 
temetett elhunytak
Dobozi Attila élt 41 évet
Juhász Antal István élt 66 évet
Mezei Györgyné élt 69 évet
Kálmánné dr. Balogh Gabri-
ella élt 57 évet
Vígh Sándor élt 83 évet
oláh Istvánné élt 76 évet
Gottlasz ottó élt 88 évet
Krunity Vladimir élt 52 évet
Palik Mihály élt 63 évet
Bodor Pál élt 78 évet
dr. Harmatha András élt 75
évet
Leopold Lászlóné élt 76 évet
Miló Ferencné élt 93 évet
Magyar Árpádné élt 64 évet
Pásztor László élt 70 évet
Habony Tiborné élt 82 évet
Lovasi Istvánné élt 91 évet
Bujna Ferenc élt 88 évet
Bogyó Sándorné élt 75 évet
Demeter János élt 57 évet
Molnár Lászlóné élt 56 évet
Juhász Károly élt 65 évet
Pap Tamás Tibor élt 57 évet
Mészáros Ferenc élt 50 évet
Birkás Sándor élt 73 évet
Deák Tibor élt 70 évet
Vida Irén élt 84 évet
Szűcs Lászlóné élt 83 évet
Somogyi Károlyné élt 78 évet
Németh Andrásné élt 81 évet
Szabó Károlyné élt 82 évet
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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

A város hírportálja!
www.szevi.hu

E-mailcímünk:

szevi@szentendre.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

Ingyenes segítségnyújtás adóbevallás 
elkészítésében!

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társai segítséget nyújtanak a 2014-es év jövedelmeiről szóló adó-
bevallások illetve az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok
elkészítésében munkavállalók, közfoglalkoztatottak számára!

A szolgáltatás ingyenes! A részletekről érdeklődjön intézményünk
elérhetőségein: 

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2000 Szentendre Szentlászlói út 89.
Tel.: 26/312-605; 20/2783734
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