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Május végére elkészül Szentendre új városfejlesztési stratégiája, melynek össze-
állításába az önkormányzat aktívan vonja be a város lakóit. Verseghi-Nagy Miklós
polgármesterrel a hetekben zajló városrészi konzultációsorozat második rendez-
vénye után beszélgettünk, ahol Pintér Ádám képviselővel közösen tartottak fóru-
mot Szentendre jövőjéről.

3. oldal

Márciustól jelentősen átalakul a szociális ellátások rendszere, a járási hivatalok
hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása. A változások elsősorban azokat érintik,
akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális
segélyre. A segély helyett ugyanis az egészségkárosodási és gyerekfelügyeleti tá-
mogatás kerül bevezetésre. A jegyzők pedig február 28-ig minden korábbi jogo-
sultságot felülvizsgáltak.

4. oldal

Február 26-án rendkívüli testületi ülést tartottak a Városházán. A képviselő-tes-
tület elsőként az idei költségvetést tárgyalta meg. Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester szerint a költségvetés a város stratégiai céljainak megfelelően került
összeállításra. Kiemelten fontosnak tartotta leszögezni, hogy az Önkormányzat
költségvetése egyensúlyban van, ezt bizonyítja a működtetés pozitív egyenlege,
amit 2015. évre 139,8 M Ft-ra terveztek, emellett 80 M Ft működési tartalékot is
képeztek.

5. oldal

Elfogadták a város költségvetését

Májusra kész a városfejlesztési stratégia

Átalakul a szociális ellátási rendszer

Ismét a Magyar Posta kézbesítői juttatják el a város háztartásaiba a Szentendre és
Vidéke havonta kétszer megjelenő példányait. A korábbi terjesztési hiányosságok
remélhetőleg megoldódnak az új kézbesítő renddel. Tudjuk, hogy a kézbesítőknek
az újság terjesztése többletfeladatot ad, de fontos, hogy a városi hírek minden itt
élőhöz eljussanak. Szerkesztőségünk a szentendreiek nevében ezúton is köszöni a
Posta dolgozóinak lelkiismeretes munkáját! Kérjük olvasóinkat, amennyiben nem
jut el Önökhöz a lap, jelezzék e-mailben szerkesztőségünknél név és cím megadá-
sával: szevi@szentendre.hu!

Kérje a SzeVi-t kézbesítő postásától!
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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:
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 Áprilistól matrica nélkül parkolhat
Befizette a gépjárműadót? Nem kell parkolómatricát kiváltania! Azok a gépjármű-tulaj-
donosok, akiknek az adónyilvántartás 2015. február 24-i állapota szerint nincs köztarto-
zása, 2015. április 1. és 2015. szeptember 30. között Szentendrén, a III. parkolási zónán
kívüli fizető parkolóhelyeken ingyenes parkolásra jogosultak.
A parkolási jogosultság érvényesítéséhez nem kell parkolási matricát kiváltani, a
parkolási társaság 2015. április 1-jétől a rendszám alapján ellenőriz!
Kivétel ez alól azok köre, akik év közben új vagy használt személygépjárművet vásárolnak.
Nekik az ingyenes parkolási jogosultság igénybevételéhez továbbra is parkolási matricát
kell kiváltaniuk és azt a szélvédőre ki kell ragasztaniuk! A parkolási matricát a Városháza
adóirodáján vehetik át, vagy az igényeket a Városi Ügyfélszolgálaton (2000 Szentendre, Du-
nakorzó 18., I. emelet 113.) is bejelenthetik telefonon (26/300-407) vagy e-mailben (ugy-
felszolgalat@szentendre.hu) a név, cím és forgalmi rendszám megadásával. 

Okos város okos lámpákkal
Szentendre fejlődésének újabb állomásaként a város két
forgalmas közterülete is modern, intelligens világítást kap.
Az önkormányzat, a GE és az ELMŰ közös projektje kereté-
ben a Kálvária tér és Kálvária utca, valamint a Barackos út
közvilágítását a legfejlettebb, mozgásérzékelővel ellátott
LED lámpatestekre cserélik le.

Az új világítás az energiafelhasználási költségek csökkentése mel-
lett nagymértékben javítja a Szentendrén élők életminőségét. A
LED lámpatestek színhűségükkel kiemelik a város éjszakai szép-
ségét, a forgalomhoz igazodó fényerejű világítás pedig javítja a közlekedésbiztonságot és
csökkenti a fényszennyezést. Az úthasználók jelenlétét és mozgásuk sebességét szenzo-
rok érzékelik, és a lámpatestek az adott igényekhez mérten, kellő távolságban megvilá-
gítják az utat. Az irányított fényű LED-ek kizárólag a szükséges területre vetik a fényt, így
nem tapasztalható a korábbi világítási rendszerek által kibocsátott és a lakásokba is be-
világító szórtfény zavaró hatása. A fejlesztéssel Szentendre újabb lépést tesz annak érde-
kében, hogy okos várossá váljon.
A Kálvária tér és a Kálvária utca, továbbá a Barackos út felszerelt új világítási rendszer
próbaüzeme február 16. és 28. között zajlott. Az új lámpák hivatalos átadására március
17-én kerül sor.

Közösségi kerékpározás Szentendrén
A kerékpáros közösségi közlekedési rendszer – azaz köz-
bringa – mint helyi közösségi közlekedési forma, a világon
mindenütt futótűzként terjed. A név nem félrevezető: az önki-
szolgáló gyűjtőállomásokon, városszerte elhelyezett kerék-
párflottát valóban a közösség egésze használhatja. A
közbringa amellett, hogy egészséges és hozzájárul a környe-
zet-, illetve közúthálózat terhelésének csökkentéséhez, időt
és pénzt is megtakarít használói számára. 
Esztergom és Budapest példáján felbuzdulva – most Szent-
endre városa is megvizsgálja egy közbringa-hálózat kiépítésé-
nek a lehetőségét. A települést behálózó közbringa rendszer
lehetővé tenné a rugalmas közlekedést Szentendrén, elősegí-
tené a HÉV és lakóterületek közötti „utolsó mérföld” gyors

megtételét a Budapestre ingázók számára, illetve növelné a város turisztikai vonzerejét is.
Hogy mindennek van-e realitása Szentendrén, és ha igen, mi lenne az optimális megol-
dás, arról a  Regionális Környezetvédelmi Központ munkatársai EU-s pályázati forrásból ta-
nulmányt készítenek, szorosan együttműködve az Önkormányzati Hivatal és a Budapesti
Közlekedési Központ szakembereivel. A siker érdekében számítunk a lakosság aktív köz-
reműködésére és támogatására! 

Éles lőgyakorlat Izbégen
Tisztelt Lakosság! Értesítjük önöket, hogy az izbégi lőtéren március 11-én, 12-én, 20-án,
25-én, 26-án, 27-én, 30-án és 31-én a Magyar Honvédség éles lőgyakorlatot hajt végre.
A fenti napokon a lőtér biztonsági területére 06.00 órától 24.00 óráig belépni tilos és élet-
veszélyes!
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Május végére elkészül Szentendre új városfejlesztési stratégi-
ája, melynek összeállításába az önkormányzat aktívan vonja be
a város lakóit. Verseghi-Nagy Miklós polgármesterrel a hetek-
ben zajló városrészi konzultációsorozat második rendezvénye
után beszélgettünk, ahol Pintér Ádám képviselővel közösen tar-
tottak fórumot Szentendre jövőjéről.

Polgármester Úr, a városrészi konzultációk sorozata egészen
május elejéig tart. A fórumok célja, hogy meghallgassák a szent-
endreiek véleményét a város jövőjével kapcsolatban. A leg-
utóbbi hírek viszont arról szóltak, hogy a stratégia már javában
készül. Nem lesznek így feleslegesek ezek a találkozók?
A közös dolgainkról szóló párbeszéd sosem lehet felesleges. A straté-
giaalkotás többrétű, összetett munka, amihez több forrásból kell be-
csatornázni az információkat. Mi is ezt a módszert követjük. A januárban
lezajlott Párbeszéd Szentendréért kérdőíves konzultáció során beérke-
zett javaslatokból átfogó képet kaptunk arról, hogy mit akarnak a szent-
endreiek, hogyan képzelik el a város jövőjét. Ez biztos alapként szolgál
a városstratégia súlypontjainak meghatározásához. A részletekért azon-
ban mélyebbre kell ásnunk. Ezért indítottuk el a személyes konzultáció-
sorozatot, ahol a városrészek lakóival a szűkebb környezetük problémáit
is megtárgyalhatjuk. Az itt körvonalazódó javaslatok is beépülnek a ké-
szülő stratégiába, hiszen a dokumentumot készítő csapattal napi mun-
kakapcsolatban állunk és folyamatosan egyeztetünk. Az egész felől
haladunk a részletek felé, majd az információkat szintetizáljuk, és így
születhet meg május végére a kész városstratégia. Ha használható do-
kumentumot akarunk letenni az asztalra, akkor ezt az utat végig kell jár-
nunk. Tele van a padlás olyan stratégiákkal, amelyekből semmi nem
valósult meg. Mi nem szeretnénk még egy ugyanilyet írni.

Nézzük akkor a nagy képet. Mit szűrtek le kérdőíves felmérés-
ből? Mit akarnak a szentendreiek?
Összegeztük a kérdőíveket, és a beérkezett javaslatok alapján öt
hangsúlyos irány bontakozott ki azzal kapcsolatban, hogy a városla-

kók hogyan képzelik el a település jövőjét. A szentendreiek egy biz-
tonságos városban szeretnének élni, ahol rend és tisztaság van. Az itt
élők büszkék közösségi értékeikre, és ezek megőrzésében, ápolásá-
ban számítanak a városvezetés támogatására is. A javaslattevők nagy
többsége egyetért azzal a célkitűzéssel, hogy Szentendre ismét legyen
a kistérség gazdasági és kulturális centruma. Az itt élők csak olyan fej-
lesztéseket, beruházásokat támogatnak, amelyek tervezettek, meg-
térülnek és biztos pénzügyi alapokon nyugszanak. Végül fontos
elvárása a városlakóknak az is, hogy az épített környezet fejlesztése
során a városvezetés maximálisan vegye figyelembe a környezeti, ter-
mészeti értékek védelmét.

Szép gondolatok, de hogyan jelenik meg mindez a készülő stra-
tégiában?
A városrészi fórumokon erről is beszélünk az emberekkel. A készülő
stratégia nyelvén a kérdőíves felmérésben megfogalmazott igénye-
ket három pillér formájában fogalmaztuk meg. Az első az épített kör-
nyezet fejlesztése, a második a szolgáltató vagy ügyfélbarát
önkormányzat kialakítása, a harmadik pedig a közösségi kohézió erő-
sítése. A megvalósítandó részfeladatokat e három fő pillér köré cso-
portosítja a városfejlesztési stratégia.

És mik ezek a feladatok? 
A kérdőíves felmérés során megfogalmazott javaslataikkal a szent-
endreiek ezeket a feladatokat is meghatározták. Az infrastruktúra-fej-
lesztések során például arra kell törekednünk, hogy egészséges
egyensúlyt tartsunk a városrészek között, és felelőtlenül, alapos ter-
vezés, illetve fedezet nélkül ne vágjunk bele beruházásokba. Az uniós
pályázatok nagy lehetőségeket tartogatnak, így mindenképpen arra
törekszünk, hogy minél több lehívható pénzhez jusson a város, ami
biztos alapot jelent beruházásokhoz. Természetesen a saját bevéte-
leinket is növelni szeretnénk.

Folytatás a 4. oldalon

Májusra kész a városfejlesztési stratégia



Folytatás a 3. oldalról

Adóemelésre gondol?
Nem akarunk adót emelni, de abban eltökéltek vagyunk, hogy az el-
lenőrzés hatékonyságának növelésével a minimálisra csökkentsük az
adóelkerülés lehetőségét. Ezt a célkitűzésünket a 2015-ös költségve-
tésben is határozottan megfogalmaztuk. Mindemellett a helyi ipar fej-
lesztésén dolgozunk, ami az adózók körének bővülését hozhatja
maga után, illetve a helyi szereplők bevételeinek növelése az adó nö-
vekedését is magával hozza. 

Mit tudnak tenni az ügyfélbarát kiszolgálás érdekében?
Átvilágítjuk az önkormányzati cégek működését, és meghatározzuk
azokat a feladatokat, amelyek azt célozzák, hogy a társaságok által
nyújtott közszolgáltatások versenyképesek és színvonalasak legye-
nek. A vizsgálat közben kiderült például, hogy jelentős megtakarítás
érhető el, ha a hivatal saját munkatársakkal látja el az informatikai
rendszerek működtetését ahelyett, hogy a Városi Szolgáltatónak fi-
zetne ezért. A Városi Szolgáltatóval kapcsolatban bevezettünk még
egy ellenőrzési lépcsőt, aminek a lényege, hogy a cég a közszolgálta-
tási szerződésekben meghatározott feladatnak elvégzéséhez szüksé-
ges pénzeszközökön kívül más támogatást nem kap. Amennyiben az
önkormányzat megbízásából a cég további feladatot lát el, akkor a
város csak e munkák szigorúan igazolt költségei után fizet. Szeret-
nénk új alapokra helyezni a városlakókkal folytatott párbeszédet. El-
kezdtünk dolgozni a város internetes felületeinek megújításán, és
folyamatosan keressük az új kommunikációs lehetőségeket. A célunk
az, hogy az itt élők naprakész információkkal rendelkezzenek a vá-
rost és a közösséget érintő ügyekben. 
Ez pedig már átvezet a harmadik pillérhez, a közösségi értékeink meg-
erősítéséhez, ápolásához. Egy erős és hagyományaira büszke közös-
ség ismét a régió vezető településévé teheti Szentendrét. Ehhez ki kell
alakítanunk a város modern arculatát, és olyan programkínálatot kell
ajánlanunk, amely hosszabb időre ide vonzza a látogatókat.

A megvalósítás pénzbe kerül. Lesz minderre forrás?
Egy stratégia megvalósítása nem megy egyik napról a másikra, közép-
és hosszú távra tervezünk. Mindenekelőtt stabilizálni kell a város költ-
ségvetését. A 2015-ös büdzsét három fő elv alapján készítettük el.
Arra törekedtünk, hogy a város működése biztonsággal finanszíroz-
ható legyen, a megtérülő és szükséges beruházásainkat ne kelljen le-
állítanunk, és minden pénzköltés szigorúan számon kérhető legyen.
Az új testület korábban sohasem látott egységben fogadta el a költ-
ségvetési javaslatot, ami biztos alapot jelenthet a jövőbeli tervek meg-
valósításához.
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Cseri Miklós ismét a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum élén
Két új miniszteri biztos kezdte meg munkáját az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumában (EMMI) március 1-jétől: Cseri Miklós a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének
megvalósításáért, valamint a szabadtéri múzeumok és tájházak
szakmai megújításáért, Fekete Péter pedig a nemzeti cirkuszmű-
vészeti stratégia kidolgozásáért lesz felelős.
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár egy keddi sajtóbeszél-
getésen elmondta: bizonyos sajtóhírekkel ellentétben nincs sem-
milyen személyes ellentéte eddigi helyettesével, Cseri Miklóssal,
aki eleve átmeneti időre vállalta a pozíciót. Most miniszteri biztosi
tisztsége mellett visszatér a Szentendrei Skanzen élére, az új he-
lyettes államtitkár pedig Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelő-
dési Intézet (NMI) eddigi főigazgatója lesz márciustól – közölte.

Forrás: Skanzen.hu

Átalakul a szociális 
ellátások rendszere
Márciustól jelentősen átalakul a szociális
ellátások rendszere, a járási hivatalok ha-
táskörébe kerül az aktív korúak ellátása.
A változások elsősorban azokat érintik,
akik eddig önkormányzati rendelet alap-
ján voltak jogosultak rendszeres szociális
segélyre. A segély helyett ugyanis az
egészségkárosodási és gyerekfelügyeleti
támogatás kerül bevezetésre. A jegyzők
pedig február 28-ig minden korábbi jogo-
sultságot felülvizsgáltak.

Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015.
március 1-jétől a járási hivatalok állapítják
meg. Ebbe a körbe tartozó ellátások a követ-
kezőek: aktív korúak ellátása (foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, illetve az egészség-
károsodási és gyerekfelügyeleti támogatás);
időskorúak járadéka; ápolási díj (alapösz-
szegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj);
közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú);
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, teljes egészében központi költ-
ségvetési forrásból kifizetett ellátásokon túl
más ellátások nyújtásáról, jogosultsági felté-
teleiről az önkormányzatok döntenek, az ún.
települési támogatás keretében.
Jelentős változás, hogy március 1-jétől az
aktív korúak ellátását is a járási hivatalok ál-
lapítják meg a települési jegyzők helyett. A tá-
mogatást a kormányhivatal folyósítja minden

hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is be-
nyújthatók a Polgármesteri Hivatalban, to-
vábbá a kormányablakoknál és a járási
hivatalokban.
Az aktív korúak ellátása során megállapít-
ható ellátás típus jelenleg a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás és a rendszeres szo-
ciális segély. A foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásra való jogosultság feltétel-
rendszerében nem történik változás. A támo-
gatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan
22 800 Ft. A foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásban részesülő személyek továbbra is
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével
kötelesek együttműködni, a felajánlott mun-
kalehetőségeket elfogadni.
A rendszeres szociális segély 2015. már-
cius 1-jétől ebben a formában már nem lesz
része a szociális ellátórendszernek. A rend-
szeres szociális segély helyett egy új ellátási
forma, az egészségkárosodási és gyerekfel-
ügyeleti támogatás kerül bevezetésre. Azon
személyek aktív korúak ellátására való jogo-
sultságát, akik március 1-jét megelőzően
rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyző-
nek hivatalból 2015. február 28-ig felül kel-
lett vizsgálnia.
A lakásfenntartási támogatás szabályai
március 1-jétől kikerülnek a szociális tör-
vényből. Ezután a támogatás ebben a formá-
ban nem állapítható meg. A települési
önkormányzatok a települési támogatás ke-
retében biztosíthatnak támogatást a lakha-
táshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, amelyet helyi rendeletben sza-
bályozhatnak.

A méltányossági közgyógyellátás, illetve
a méltányossági ápolási díj szabályai ta-
vasztól szintén kikerülnek a szociális tör-
vényből. Az önkormányzatok települési
támogatás keretében nyújthatnak támoga-
tást a gyógyszerkiadások viseléséhez, vala-
mint a 18. életévét betöltött tartósan beteg
személy ápolását, gondozását végző hozzá-
tartozók részére.
A települési támogatás feltételrendsze-
rét a szentendrei képviselő-testület a
februári ülésén úgy alakította ki, hogy az
eddigi ellátások ne változzanak, a rászo-
rulók ne kapjanak kevesebb támogatást,
mint eddig. Így például bár a lakásfenntar-
tási támogatást az Országgyűlés megszün-
teti, de ugyanolyan formában, mint eddig, a
Képviselő-testület biztosítja ezt az ellátási for-
mát, tehát – megváltozott néven – települési
támogatásként továbbra is igényelhető se-
gély az önkormányzattól a rezsikiadások kifi-
zetéséhez.
Azok pedig, akik a létfenntartást veszélyez-
tető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, illetve
időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdenek, az eddigieknek megfele-
lően továbbra is kérhetik az önkormányzat
segítségét, csak a támogatás elnevezése vál-
tozik települési támogatásra.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos bár-
mely kérdésben forduljanak bizalommal
a Hivatal munkatársaihoz ügyfélfogadási
időben személyesen (Szentendre, Város-
ház tér 3.), vagy munkaidőben telefonon
(06/26 785-055).
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testületi hírek
Február 26-án rendkívüli testületi ülést tartottak a Városhá-
zán. A képviselő-testület elsőként a költségvetést tárgyalta
meg, majd a Ferenczy Múzeum működésének vizsgálatáról és
a Kulturális Központ Nkft. ügyvezetőjének felmentéséről sza-
vazott.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester elöljáróban megköszönte a gaz-
dasági vezető és a hivatal munkatársainak intenzív munkáját a
2015. költségvetés-tervezet elkészítésében, illetve a bizottságok
munkáját a tervezet megtárgyalásában. Tóth István, a hivatal által
felkért East Audit Zrt. könyvvizsgáló cég munkatársa a költségve-
téssel kapcsolatban elmondta, hogy az idei költségvetés elkészíté-
sét és ellenőrzését nehezítette a számviteli rend megváltozása,
illetve a folyamatos egyeztetések is sok energiát kívántak. Kijelen-
tette, hogy a költségvetés-tervezet a jogszabályoknak megfelelően
készült el.
Kubatovics Áron képviselő (TESZ) szerint a 2015. évi költségvetési
táblázat nehezen értelmezhető struktúrájú, kevés információt ad, a
költségvetésben nincsenek beruházások, csak felújítások. Pozití-
vumként értékelte a VSZ Nzrt. támogatásának növelését.
Fülöp Zsolt képviselő (TESZ) benyújtott módosító javaslatában sze-
repelt környezetvédelmi és civil alap létrehozása, felzárkóztatást ösz-
tönző program pedagógusoknak, plusztámogatás a polgárőrség
számára, elkülönített alap vagyongazdálkodási célokra, mellyel a
belváros átpozícionálását segítenék elő.
Magyar Judit képviselő (MSZP) bizonytalannak tartotta a költségvetést,
Holló István képviselővel (Jobbik) együtt a túlélés költségvetésének ne-
vezték, mert szerintük nincs benne fejlesztés és beruházás.
Kun Csaba képviselő (FIDESZ) nem értett egyet azzal, hogy ez az élet-
ben maradás költségvetése, hiszen jelentős fejlesztések vannak
benne a korlátozott lehetőségek ellenére is. Pozitívumként értékelte
a VSZ Nzrt. 20%-os többlettámogatását, mely remélhetőleg minő-
ségi javulást eredményez a közszolgáltatások ellátása terén.
Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester megköszönte a se-
gítő kritikákat. Kiemelte, hogy a mintegy 10 oldalas költségvetés a
főbb kérdésekre választ ad. Zakar Ágnes felvetésére reagálva el-
mondta, hogy már jelenleg is futnak olyan kezdeményezések, hogy
jobban támogassák az oktatási, szociális és egészségügyi szektoro-
kat. A beruházások hiányával kapcsolatos felvetésekre elmondta,
hogy idén 1,7 milliárd Ft-ot – átmenő és saját források igénybevé-
telével – fordítanak fejlesztésekre, melyek több éves lakossági igé-
nyeket elégítenek ki, mint pl. több intézmény és lakóépület innovatív
energetikai felújítása, csatorna-beruházás, útépítés, új óvodaépítés,
meglévő óvoda felújítása, bővítése, valamint egyéb intézmény és
lakás felújítása.
Végül Verseghi-Nagy Miklós megköszönte a hozzászólásokat, javas-
latokat. Leszögezte, hogy a költségvetési egyeztetések a törvényben
meghatározott keretek szerint történtek, konzultációra eddig is volt
lehetőség, a jövőbeli rendszer tökéletesítésére nyitott az Önkor-
mányzat. Hangsúlyozta, hogy csak olyan módosító indítványt tud be-

fogadni, amely a költségvetési egyensúlyt nem bontja meg, így Ma-
gyar Judit javaslatát beépítették a költségvetésbe, míg Fülöp Zsolt in-
dítványát csak részletesebb kidolgozással (a konkrét többletkiadást
konkrét költségcsökkentéssel szemben állítva) tárgyalná meg.
A polgármester szerint a költségvetés a város stratégiai céljainak
megfelelően került összeállításra. Kiemelten fontosnak tartotta le-
szögezni, hogy az Önkormányzat költségvetése egyensúlyban van,
ezt bizonyítja a működtetés pozitív egyenlege, amit 2015. évre
139,8 M Ft-ra terveztek, emellett 80 M Ft működési tartalékot is ké-
peztek. Ugyanakkor a város cégeinek hitelállománya továbbra is
igen magas, amivel súlyosan terhelik a város adósságszolgálatát.
A bevételek maximalizálását a helyi ipar növelésével, az ingatlan-
hasznosítással és az adófegyelem javításával kívánja elérni. A helyi
adók bevételének növekedését elsősorban az iparűzési adóbevétel
gyarapodásától várja, amelynek alapját – az országos élénkülő gaz-
dasági környezet és a város növekvő lobbiereje – új cégek megjele-
nése, letelepülése adhatja.
Verseghi kiemelte, hogy a VSZ Nzrt. számára a városüzemeltetési
feladatok javítása érdekében 20%-os többletforrást biztosítanak,
melytől látható és érzékelhető minőségi javulást várnak el a köz-
szolgáltatások terén a cégtől.
A költségvetési javaslat szerint prioritást élvező kötelező kulturális jel-
legű feladatokat lehető legmagasabb színvonalon biztosító szerveze-
teit és az önként vállalt feladatok közül az itthon és külföldön is ismert
városi kulturális és turisztikai értékeink és hagyományaink őrzését
végző intézményeinket összesen 300 M Ft-tal támogatja a város.
Az alapfokú oktatási intézmények 2013. január 1-jétől állami fenn-
tartásba kerültek, az Önkormányzatnak a működtetésükről kell gon-
doskodnia. Az iskolákra fordítandó dologi kiadások összege 2015.
évre vonatkozóan 113 M Ft-ra növekedett a közétkeztetésen felül,
amiből az épületek szükséges felújítását is el tudják végezni.
Megváltozott az országos szociális ellátó rendszer 2015. március 1-
jétől, a város költségvetése azonban változatlan nagyságú keretből
biztosítja a rászorultak ellátását.
A polgármesteri összegzés után a képviselő-testület egy ellenszava-
zattal és egy tartózkodással elfogadta a város idei költségvetését.
A város idei költségvetési terve a www.szentendre.hu-n elérhető.

Ferenczy Múzeum
Sürgősségi indítványként tárgyalták a képviselők a Ferenczy Mú-
zeum működésének felülvizsgálatát. A múzeum – a pénzügymi-
nisztériumi IV. negyedévre vonatkozó adatszolgáltató táblázata
alapján – 2014. évi működési bevételeinek teljesítései jóval alul-
maradtak az eredeti és a módosított előirányzatnál, míg a dologi ki-
adások nagymértékű emelkedést mutattak.
A Ferenczy Múzeum a 2015. éves üzleti tervében szereplő jelentős
többlettámogatási igénye miatt a működésének mielőbbi áttekin-
tését tartja szükségesnek a város vezetése. Az indítványt a képvi-
selő-testület többsége támogatta.

Szentendrei Kulturális Központ Nkft.
Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a Szentendrei Kulturális
Központ Nkft. ügyvezetője felé történő azonnali hatályú felmondást,
a cégvezető cégjegyzési jogának megszüntetését, az új ideiglenes
ügyvezető kijelölését és az új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat
megindítását.
Az indoklás szerint a Kulturális Központ Szentendre város kulturális
életében meghatározó jelentőségű tevékenységet fejt ki, ezért kü-
lönösen fontos az Önkormányzat számára, hogy a társaságot olyan
személy vezesse, akivel megfelelő a munkakapcsolata. Emellett –
mivel a jelenlegi ügyvezető múzeumigazgatói pozíciója mellett má-
sodállásban látja el a feladatot – egy főállású ügyvezető hatéko-
nyabban tudja képviselni a társaság és a város érdekeit.
A képviselők azonnali hatállyal felmentették dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Mártont a munkavégzés alól. Ezzel egy időben dr. Sirokiné Nagy
Erika cégjegyzési jogának megszűnését is jóváhagyta testület. A Kul-
turális Nkft. élére ideiglenes ügyvezetőnek Csató Katát, elismert
színházi szakembert javasolták, aki az új ügyvezetői pályázat lezá-
rásáig látja el feladatát.
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Kérdések és válaszok
Pap-sziget és környéke:
• szükség lenne a jelenleg 1 m magas árvíz-
védelmi fal magasítására
• a szigeti kijárónál szükség lenne közleke-
dési lámpás gyalogátkelőhelyre, illetve Le-
ányfalu irányába több helyen is
• területrendezésre lenne szükség a szige-
ten, az üzleteknél
• a Sziget utcában a volt hajóállomás épüle-
tének felújítása miatt több tonnás teherau-
tók járnak, amit nem bír el az út, csőtörések
voltak
• a Sziget utcában szükség lenne fekvőrend-
őrre a vízitelepre járó gyerekek védelmében
• A 11-es úton, a Pap-szigettől Határcsárdáig
tartó szakaszon legalább a csatornázás ideje
alatt meg lehessen állni a járdán autóval
• a Czóbel sétány elhanyagolt, nincsenek sze-
metesek, a kishíd teljesen tönkrement
•a Bogdányi úton szükség lenne járdára
• több helyen szükség lenne fűnyírásra, a le-
velek összeszedésére.
A polgármester megígérte, hogy a VSZ Zrt.
felé továbbítják a levélösszeszedéssel, fű- 
nyírással kapcsolatos kéréseket, és el-
mondta, hogy a céggel új szerződést kötnek,
amely ellenőrizhetőbb lesz, illetve növelik ön-
kormányzati támogatás mértékét is.
Az árvízzel kapcsolatban a polgármester és a
képviselő elmondták, hogy a mértékadó ár-
vízszint 80 cm-mel magasabb, mint a korábbi
években, a mobil védmű is magasításra szo-

rulna. Már megkeresték a kormányzatot, s
két területen látnak esélyt a megoldásra: egy-
részt a Bécs és Budapest közötti EuroVelo 6
kerékpárút Szentendrét is érinti, s jó megol-
dás lenne a Duna-parti szakaszon egy mobil-
falas kerékpárút építése. Másik lehetőség a
már meglévő kerékpárút megemelése töltő-
gát ráépítéssel, ami védelmet nyújtana a kö-
zepes árvizeknél. 
A fekvőrendőr helyett más forgalomlassító
megoldást kell keresni, az érintett utcáknál
megnézik, hogy milyen megoldások lehetsé-
gesek. A Sziget utcánál megvizsgálják, hogy
van-e szükség súlykorlátozásra. 
A Czóbel sétány a Vízműhöz tartozó terület,
de a Mahart Kft. a hajóállomás felújításának
kapcsán ígéretet tett e terület felújítására és
a híd rendbetételére.

Pismány:
• a Vadrózsa utcában szükség lenne aszfal-
tozásra
• a Cseresznyés úton szükség lenne a forga-
lomlassításra, több fekvőrendőr kellene, il-
letve járda is kellene.
Válaszok: sok utcában szükség lenne az asz-
faltozásra, ezért hamarosan indítanak egy
pályázatot, melynek segítségével a lakók és
az önkormányzat 50-50% arányban finanszí-
rozzák az útépítést. A Cseresznyés úton sem
a fekvőrendőr az ideális megoldás, hanem
sebességkorlátozást lehetne bevezetni, és a
rendőrséggel együttműködve gyakrabban el-
lenőrizni az autósokat. Megvizsgálják annak

a lehetőségét is, hogy járdát jelző sárga csí-
kot fessenek fel.

Boldogtanya:
• a területen generációváltás történt, egyre
több a kisgyermekes család és az állandó
lakos, de nincs bolt, játszótér
• az út mindkét széle töredezett, így olyan,
mintha egysávos lenne
• a hóeltakarításnál, szemétszállításnál gon-
dot jelent, hogy az út alsó része Leányfaluhoz,
a felső része Szentendréhez tartozik.
Válaszok: Szentendre 15 éves elmaradásban
van az infrastrukturális fejlesztések terén, de
a cél, hogy a szükséges fejlesztéseket lépés-
ről lépésre megvalósítsák. 

A fórum hangulatában érezhető volt az új vá-
rosvezetés és a polgármester irányába a lakók
bizalma, pozitív hozzáállása. Látszott, hogy
mindenki nagy várakozással tekint a városve-
zetés tevékenységére, és a lakók közül többen
is elmondták, hogy nem passzívan várják az
önkormányzat segítséget, hanem ők maguk is
szeretnének tenni a lakóhelyük fejlődéséért.
A fórumról bővebben olvashatnak honlapun-
kon: www.szevi.hu.

Fejlesztések lépésről lépésre
A Párbeszéd Szentendréért konzultációsorozat keretében 2. alkalommal tartottak 
városrészi fórumot. A 10. körzet lakóit március 3-án a Silhouette kávézóban várta 
Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Pintér Ádám képviselő.

„Értéket megőrzően és értéket teremtően kell biztosítani
Szentendre fenntartható fejlődését” dr. Török Balázs alpolgár-
mester szerint, akivel az új – a korábbiaktól szemléletében és
eszközeiben is eltérő módon készülő – településfejlesztési
stratégia tervezése kapcsán beszélgettünk.

Az új városi stratégia megalkotását a kor-
mányrendelet előírása szerint nagyjából fél év
alatt kell teljesítenie a városvezetésnek. Ön
szerint ez elég idő egy jó koncepció megalko-
tására?
A tervezés egy város életében mindig folyamatos:
hiszen mire egy terv eljut a megvalósulásig, már a
következő lépéseken kell gondolkodni. Így a nagy
kérdés tehát inkább most az, hogy a városvezetés

mely területekre fókuszáljon leginkább az elkövetkezendő években
annak érdekében, hogy véletlenül se aprózódjanak fel a lehetősége-
ink és forrásaink olyannyira, melynek eredményeképp végül a fej-
lesztéseknek nem lesznek érdemi látható eredményei.

Az Európa 2020 Stratégia a települések számára célul tűzi ki,
hogy komplex és a tágabb területbe integrálódó és fenntart-
ható fejlesztéseket tervezzenek. Meg tud Szentendre felelni
ennek a követelményrendszernek?
Már régóta jól látszik, hogy Szentendre társadalmi és környezeti sze-
repe túlnő a város közigazgatási határain, ezért az előző években is ki-

emelt figyelmet fordítottunk az olyan közszolgáltatási jellegű fejlesz-
tésekre, mint az oktatás vagy az egészségügy. Ezt a jövőben sem ter-
vezzük másképp, ugyanakkor Szentendre fenntartható fejlődésének
az igazi kulcsa szerintem a saját forrásainak növelésében, a jövedelmi
és bevételi pozíciójának lényeges, érdemi javításában van, illetve ezzel
összefüggésben a foglalkoztatási helyzetének a javításában.

Ez mit jelent pontosan? 
Ahhoz, hogy Szentendre valóban képes legyen a központi költségve-
tés helyzetétől függetlenül is megállni a lábán, és igazi régióközpont-
ként funkcionálni 2020-al bezárólag, a közszolgáltatások fejlesztésén
túl minden erőnket és tudásunkat a helyi gazdaság dinamizálása ér-
dekében kell, hogy felhasználjuk.

Milyen eszközei, lehetőségei vannak a városvezetésnek jelen-
leg, amikkel érdemben irányt szabhat ennek a fejlődésének? 
A befektetések idevonzásának alapvető feltétele a gazdasági terüle-
tek fejlesztésén, olcsó energiával való ellátásán és a gazdasági szek-
tor hálózatosodásának elősegítésén túl a felső- és szakképzés piaci
igényekkel való összehangolása, valamint a vállalkozások különböző
szabályozási eszközökkel történő támogatása. Ugyanígy fontos a
város jövedelemegyenlegének javítása is, azaz a helyi gazdaság tá-
mogatása. A helyi termékek, a helyi kereskedelem és szolgáltatások
városi szintű igénybevétele nagyban hozzájárulhatnak a helyben meg-
termelt jövedelmek itt maradásában, és ösztönözhetik a másutt meg-
termelt jövedelmek Szentendrén való elköltését is.

Formálódik Szentendre új településfejlesztési stratégiája
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Figyelem! Csalók a csatornázásnál!
A Szentendrei Rendőrkapitányságra az elmúlt hetekben több be-
jelentés is érkezett egy Kft.-vel szemben, melynek alkalmazottai a
csatornaépítésre hivatkozással kerestek fel – főként időskorú -
szentendrei ingatlantulajdonosokat csatornatisztítási szolgáltatást
kínálva. A cég alkalmazottai arra hivatkoztak, hogy a csatornaé-
pítő megbízásából végzik a szennyvízvezetékek tisztítását, mert
tisztítatlan vezeték nem köthető rá az új hálózatra. Munkájukat
2000 forint körüli összegért ajánlják, s rábeszélik a tulajdonosokat
a szerződéskötésre. Ezt követően a munkát el is végzik, azonban
nem adnak körültekintő tájékoztatást, így azt sem közlik, hogy az
ár folyóméterre értendő. A megrendelő mindezzel csak akkor
szembesül, amikor átveszi a számlát.

Abban az esetben, ha a kivitelezéssel kapcsolatos egyeztetésen
kívül más indokkal keresik meg Önöket a szennyvíz-csatorna épí-
tésre hivatkozva a lakásukban – például hogy a bekötést megelő-
zően a telken található szennyvízvezeték tisztítása szükséges,
mert anélkül a bekötés nem végezhető el – vagy bármi gyanúsat
észlelnek a szennyvíz-csatorna építéssel kapcsolatban, kérjük,
hogy értesítsék a Szentendrei Rendőrkapitányságot a (26) 502-
400-as telefonszámon vagy a szentendrerk@pest.police.hu e-mail
címen, illetve a Dunakanyari Csatornázási Társulást az info@du-
nakanyaricsatornazas.hu e-mail címen, vagy a 06-80-109-755 zöld
számon.

Szentendrei Rendőrkapitányság

Útépítési munkák a Nap 
és a Mandula utcában
A Nap utcában a napokban fejeződik be az aszfaltozás. Március első
hetében a kivitelező ígéretének megfelelően az aszfaltozó géplánc
már az úttest, a járda és a parkolók felületét aszfaltozta. Az ingatla-
nokra bekötő bajuszok március 5-én készültek el. Ezután az útszegé-
lyek és az érintett ingatlanok közötti föld, illetve töltött földdel borított
területek rendezése készül el.

A Nap utcai útépítési munkálatok befejezésére, átadására március
második hetében lehet számítani. Kivétel a most folyó pótmunka: a
közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló Pataksor és Nap utca
sarkán található ingatlan melletti támfal építése, melynek munkái
várhatóan március végére készülnek el.
A  Fény utca megsüllyedt szakaszait, illetve az aszfalton a sárfelhor-
dott szakaszokat szintén márciusban, 2-3 nap alatt, a kivitelezővel
egyeztetett módon (gépi egyengetés, szükség szerinti feltöltés, illetve
visszatöltés és tömörítés, valamint az aszfalt letisztításával) állítják
helyre. 

Február közepén elkészült a Mandula utca átépített, új aszfalttal ki-
alakított szakasza is. Itt új szegély, új pályaszerkezet és új behajtó ba-
juszok, valamint vízelvezető gyűjtőakna létesítését végezték el. 

A  munkaterületet március 3-án adták át. Sajnos az esős idő miatt a
murvás parkoló kialakításával még adós a kivitelező.  Várhatóan ez is
elkészül a napokban.

A házi bekötések kivitelezője még 
nincs kijelölve!
Kérjük a csatornázásban érintett ingatlantulajdonosokat, hogy
addig ne kezdjék el telkükön belül a házi bekötőrendszer kialakí-
tását, amíg a Csatornázási Társulás erre vonatkozóan nem ad út-
mutatást.
A jövőbeni szolgáltatóval történő egyeztetést követően tájékozta-
tást adunk az ingatlanon belüli munkálatokra vonatkozóan.

Felhívnánk figyelmüket, hogy a helyi önkormányzat, valamint a Du-
nakanyari Csatornázási Társulás nem hatalmazott fel egyetlen
céget sem arra, hogy a telken belüli bekötéseket elvégezze, illetve
a jelen projekthez kapcsolódó tevékenységekhez pénzt szedjen be
a lakosságtól. Kérjük, ha ilyen megkeresést tapasztalnak, jelez-
zék a projekt zöld számán, a 06-80-109-755-ös telefonszámon.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Dunakanyari Csatornázási Társulás
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Március 9-ével elindulnak
a szentendrei szenior tan-
folyamok! Immár hatodik

féléve működik, egyre gyarapodó tanulói
létszámmal a Szentendrei Szeniorok Isko-
lája és a Szentendrei Szeniorok Akadémiája
városunkban. A két képzési program a
Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond
Király Főiskola közös szervezésében zajlik. 

Az ötlet, hogy 50 év felettieket tanítsunk, vá-
rosunk lakója, dr. Jászberényi József főisko-
lai tanár fejéből pattant ki, és mára olyan

komplex rendszerré nőtte ki magát, amely
kapcsán határozottan kijelenthető, hogy
Szentendre minden 50 év feletti lakója egé-
szen biztosan találhat magának egy-egy ér-
dekes előadást vagy tanfolyamot.

Az ingyenes előadások sorát ezúttal már-
cius 4-én kezdték, amikor az időskori dep-
resszióról tartottak érdekfeszítő előadást az
Önkormányzat Kisházasságkötő termében.
A második előadás meghívottja Veresné dr.
Bálint Mártáé lesz, aki a Semmelweiss
Egyetem dietetikusa, és március 18-án, 15
órától az időskori fogyókúráról beszél majd. 

Ezzel egy időben, a március 9-ei héttel elin-
dulnak városunkban a szenior tanfolyamok
is. Ezekre egységes tandíjjal: 10.000 fo-
rint/fős összeg befizetésével még lehet je-
lentkezni, amely az ÁFÁ-t már tartalmazza.
Ezért a hallgató 7 alkalmas tanfolyamot
kap, amelynek minden alkalmán 3 egye-
temi órát (összesen tehát 21 órát) tartanak
a főiskolai és egyetemi tanárok. Jászberé-

nyi József elmondta, hogy ezen összegen
kívül semmilyen egyéb, „bújtatott” költséget
nem kell fizetni, s a tananyagot is a tanárok
hozzák magukkal. Hangsúlyozta, hogy a
csoportok általában tanulói közösségekké,
s nem egyszer baráti közösségekké is vál-
nak a tanulás során, s nem egyszer a szün-
időben is találkoznak egymással. Jelen
állapot szerint egészen biztosan elindulnak
az angol tanfolyamok 5 szinten, elindul 
a nagyon népszerű geopolitika, a számítás-
technikai tanfolyamok, amelyek a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola és

Gimnáziumban lesznek, lesz keleti gyógyá-
szat, időstorna, és várhatóan elindul a Feng
Shui tanfolyam is. A képzésben hirdetnek
kínai gyógyászat és jóga képzéseket is,
ezekre is várják a jelentkezéseket, ahogy
minden itt felsorolt tanfolyamra örömmel
veszik a jelentkezéseket, még a képzés első
hetében is, március 20-ig. (A csoportok leg-
nagyobb létszámát 15 főben maximálják, s
ha többen jelentkeznek, újat indítanak.) 

A jelentkezés helyszíne a P'Art Mozi épüle-
tében, az alsó szinten található Aranykor
Központ, ahol minden hétfőn, szerdán és
pénteken 15 és 17 óra között lehet a 
tanfolyamokra jelentkezni (a tanfolyamok
listáját megtalálhatják a korkozpont.szent-
endre.hu oldalon). A tanórák szintén ebben
az épületben, az első emeleten lesznek.

Március 20-ig tehát a szervezők örömmel
veszik a jelentkezéseket, a képzés szlogen-
jével: Tanulni sohasem késő!

Változatos programok a szeniorképzésekben! A SZENTENDREI MÓRICZOS 
ÖREGDIÁK EGYESÜLET 

SZERETETTEL MEGHÍVJA

2015. március 13-án 
(pénteken) 17.30 órakor

tartandó beszélgetésre a gimnázium
aulájába

(Szentendre, Kálvária u. 16.)

Vendégeink: 
HELYES IMRE 
(volt ottawai vezető konzul, 
és több külképviselet munkatársa) 

és felesége,
CZINEGE ANNA MÁRIA, 
iskolánk egykori diákjai

A beszélgetést vezeti:
SZINNA GÁBOR

Helyes Imre Mihály a Moszkvai Nemzet-
közi Kapcsolatok Intézete – nemzetközi
jogi szakán végzett, 1974-ben. 1998–
1999 között a Francia Országos Állam-
igazgatási Főiskola által szervezett és 
európai uniós ügyekre szakosított tovább-
képzésen vett részt. Részt vett a Lord
Slynn Foundation, a British Council, a Ma-
gyar Ügyvédi Kamara és az Országos Igaz-
ságszolgáltatási Tanács Hivatala által
szervezett, az európai közösségi jog alkal-
mazásával kapcsolatos szeminárium-so-
rozaton. 2003-ban konzuli szakvizsgát tett
a Külügyminisztériumban, 2003 közigaz-
gatási szakvizsgát tett.
Referensi, konzuli és főkonzuli pozícióban
számos követségen (Mexikóváros, Mana-
gua, Los Angeles, Washington, Ottawa) dol-
gozott. 2009-2012 között az Ottawai
Nagykövetség vezető konzulja, sajtó- és
kulturális attaséja volt. 2012 óta nyugdíjas.
1973-ban kötött házasságot Czinege
Anna Máriával, felesége 2012-ben szintén
a Külügyminisztériumból ment nyugdíjba;
két felnőtt gyermekük van.

Köszönjük, hogy támogatja adója 
1%-ával az egészségnapokat, 
a lakosságot, a betegellátást, 

az egészségügyi életút támogató
rendszer megvalósítását 

Szentendrén! 

EGÉSZSÉGES VÁROSÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY

2000 Szentendre, Városház tér 3.
Adószám: 18681574-1-13

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
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Január 23-án tartotta tisztújító közgyűlé-
sét a Szentendrei Városfejlesztő Egyesü-
let, ahol a fő napirend a Döntsünk
magunkról! téma volt. Miután közösen el-
határozták, hogy a továbbiakban valódi
civil szervezetként a város fejlődését, fej-
lesztését szeretnék segíteni, egyhangú-
lag megválasztották új vezetőiket:
Perjéssy Barnabás elnököt, Krizbainé
Szabó Éva elnökségi tagot, Zábránszkyné
Pap Klára ügyvezető elnökségi tagot, aki
a titkári teendőket is vállalta. Az Ellen-
őrző Bizottság elnöke Hadnagy Attila,
tagjai Hernádi Krisztina Nóra és Wesze-
lits András. 

Az Egyesület eddigi tevékenysége
Koncepcionális dolgok megvitatása: 
• aktívan részt vett a Dumtsa Jenő Városfej-
lesztési Stratégia készítésében, lényeges 
tartalmi javaslatokat adott, konkrét rész-
anyagokat készített, kiegészítést, észrevéte-
leket tett, mely sok ülést, sok munkát
jelentett; 
• célul tűzték ki a város humán kataszteré-
nek összeállítását, továbbá a szociális, kör-
nyezeti, kulturális és épített értékeinek
számbavételét; 
• többször is foglalkozott a város kulturális-
idegenforgalmi koncepciójával, amelynek ré-
szeként a Tourinform Iroda, a Kulturális Kht.,
a Ferenczy Múzeum, majd a TDM adott tájé-
koztatót;
• tájékoztató hangzott el a városban az ed-

digi megyei intézmények szervezeti hovatar-
tozásának megváltozásáról, a megyei jogú
városi pozíció előkészületeiről. 

Megvitatta az Egyesület
• a városfejlesztés közlekedést, intermodális
központot érintő terveit, 
• a Belváros rehabilitációs pályázat egyes
elemeit, részleteit is, így a Dumtsa Jenő utca,
a Fő tér, a Bogdányi–Alkotmány utcai csatla-
kozást, a különböző stádiumban lévő terve-
ket, beleértve az utcabútorokat, burkolatokat,
padokat stb.;
• a közterületet meghatározó mikro-archi-
tektúra elemek bemutatása témát; 
• a város zöldterületi koncepcióját; 
• a meglévő köztéri szobrok és környezetük
helyzetét, rendbetételi javaslatát.

Tárgyaltásra kerültek: 
• a Szabadtéri Néprajzi Múzeum hosszú távú
koncepciója;
• Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete tájékoztatója;
• a Szentendre és Vidéke újság tartalmi kon-
cepciója;
• a Castrum ügye és a Múzeum-.projekt; 
• a múzeumokkal kapcsolatos koncepció, el-
képzelések, kiemelten a Pajor-kúria és a Mű-
vészetMalom;
• a Pap-szigeti termál szálloda; 
• a mobilgát és a Dunakorzó környezetalakí-
tása – tervpályázat, majd később maga a
megvalósítás;
• a Mecénás Díj ügyei.

Ötletadóként részt vettek a 
• a Szentendre éjjel-nappal nyitva program-
sorozat szervezésében;
• a Szentendrei Nyár és Teátrum programok-
ban; 
• szervezőként is az Advent Szentendrén ren-
dezvénysorozatban (vásár, Arany Fakanál ver-
seny); 
• az 1000 éves városi jubileumi rendezvé-
nyek előkészületeiben és megvalósításában.
Felavatták Dumtsa Jenő polgármester port-
réját szülőházán.

Közgyűlés
Az elmúlt két évben csak néhány alkalommal
ülésezett az Egyesület. Az alapító „huszon-
ötök” közül néhányan – koruk, egészségi ál-
lapotuk, egyéb okok miatt – visszaléptek, de
továbbra is támogatják a jó kezdeményezé-
seket és az érdemi munkát. Tizennyolc tag
azonban a folytatás, a megújulás mellett dön-
tött. Véleményük szerint az Egyesületnek füg-
getlen civil szervezetként van jövője. Egy nagy
hagyományokkal rendelkező szervezetről van
szó, melynek tagjai között szép számmal van-
nak a város életét ma is meghatározó sze-
mélyiségek, sokféle szakterületet
képviselnek, ezért ha az Önkormányzat vál-
tozatlanul partnernek tekinti az Egyesületet,
fontos tanácsadói szerepet tudna/tudnának
betölteni a város koncepcionális, stratégiai
tervezésénél, a városképet meghatározó be-
ruházásoknál, a művészeti-kulturális fejlesz-
tésekben és minden olyan témánál, esetben,
ahol és amikor a város vezetése erre igényt
tart. (A tagok között egyébként máris vannak,
akiket az Önkormányzat magánszemélyként
felkért stratégiai munkabizottságokban való
részvételre!) 
A következő, márciusra tervezett ülésükön a
jövő feladatait és a munkamódszert határoz-
zák meg. Az egyesület változatlanul fontos-
nak tartja, hogy immár független civil
szervezetként segítse Szentendre új vezeté-
sének munkáját, emellett kezdeményezé-
sekkel is szeretnének élni különböző
témákban.  

A Szentendrei Városfejlesztő Egyesület 
Elnöksége, egyben kapcsolattartói:
Krizbainé Szabó Éva elnökségi tag,
kszeva14@gmail.com, 06-30-409-1932
Perjéssy Barnabás elnök, perjessyb@free-
mail.hu, 06-20-582-2595
Zábránszkyné Pap Klára ügyvezető elnökségi
tag, papklara@t-email.hu, 06-20-326-9694
Postacím: 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.

Döntöttünk magunkról...

2006-ban – még a helyhatósági választások előtt - dr. Dietz
Ferenc egyéni képviselő kezdeményezésére, közös akarat-
tal, 25 fővel alakult meg a Szentendrei Városfejlesztő Egye-
sület, az 1913-ban Dumtsa Jenő polgármester által kezde-
ményezett hasonló nevű szervezet szellemi jogutódjaként.
Az egyesület 2011-ben 4 fős Vállalkozói Tagozattal bővült. A
2007-ben hivatalosan is bejegyzett szervezetbe a városért
addig is – nem egyszer évtizedek óta - sokat dolgozó és a to-
vábbiakban is tenni akaró neves közismert polgárokat hív-
tak meg, akik az azóta eltelt, közel kilenc év alatt sok
mindennel foglalkoztak, mint a polgármester tanácsadó
szervezete: rendszeresen megvitatták a Szentendre előtt álló
feladatokat, szellemi háttér-anyagokat készítettek, városi
kezdeményezéseket támogattak. 2014 őszén dr. Dietz Fe-
renc volt polgármester lemondott elnöki pozíciójáról, ekkor
döntött úgy az Egyesület tagsága, hogy megújítást kezde-
ményez és új alapokra helyezve folytatják munkájukat.

Újabb közösségi KönyvMegállók a városban
Mint arról már korábban írtunk, a szentendrei önkormányzat is csatlakozott a sikeres „közösségi
könyvespolcok” kezdeményezéshez, melynek nyomán a Városházán már felavatták az első Szent-
endrei KönyvMegállót. Az unalmas várakozást igyekszik enyhíteni a szakorvosi rendelőintézetben
hamarosan megnyíló új KönyvMegálló, ahol szintén szabadon cserélhetnek gazdát a könyvek. Ha
nincs nálunk cserealap, a helyszínen így is hasznosabban és gyorsabban telik egy jó könnyvvel a kézben az idő. A KönyvMegállók további „el-
szaporodása” várható a városban: lesz a Bercsényi utca és Dunakorzó sarkán, a Tourinform Irodában és a Dunaparti Művelődési házban is.
Keresse Ön is a könyvmegállókat, olvasson, cseréljen, kölcsönözzön könyveket!
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Szalagot avattunk

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola végzős diákjainak ja-
nuár 16-án az iskola tantestülete gyönyörű szalagavatót varázsolt.
Külön kiemelném Pajkosné Réczi Beáta tanárnő munkáját, aki az
egész rendezvényt szervezte-vezényelte, valamint Kutas Laura tanárnő
és Győrfi Katalin igazgató-helyettes munkáját, akik elragadó dekorá-
ciót varázsoltak gyakorlatilag a semmiből. A fellépő művészek, Győrfi
Regina, a kolléganő lánya és Vass Leona énekhangjukkal lebilincsel-
ték a közönséget. Ők a Kodály Zoltán Zeneművészeti Általános Iskola
és Gimnázium szintén végzős diákjai.
Szeretnénk megköszönni a tanulók és a szülők nevében ezt a ragyogó,
életre szóló élményt az iskolavezetés tagjainak, az iskola tanárainak
és valamennyi dolgozójának, akik egy emberként segítették ennek a
szép ünnepnek a megvalósulását.

Vaskó Józsefné
(Vaskó Cintia, 12. osztályos tanuló édesanyja)

V. Hold Ovis Bál
Idén 5. alkalommal rendezte meg a Hold utcai óvoda alapítványi bál-
ját a visegrádi szállodában. A Gyermekeink Jövőjéért Alapítványt 20
évvel ezelőtt alapítottuk azzal a céllal, hogy a Hold utcai óvoda gyer-
mekeinek oktatását, nevelését segítse. Az előző években az udvar kor-
szerűsítésére, tavaly pedig a terasz egy részének árnyékolására
fordítottuk a támogatásokat. Az idei bál bevétele meghaladta az 500
ezer Ft-ot, melyből az árnyékoló teljes egészében befejezésre kerül,
majd a fennmaradó összeget az udvari játszóeszközök karbantartá-
sára fordítjuk.
Rendezvényünk kiemelt támogatója idén is a Thermal Hotel Visegrád,
amely biztosította a bál helyszínét és az ízletes svédasztalos vacsorát.
Az est házigazdája Török Olivér volt, és a Vento Lento zenekar húzta a
„talp alá valót”. A társaság és a hangulat ismét fergeteges volt.

A jó cél érdekében na-
gyon sok szentendrei vál-
lalkozás, üzlet állt
mellénk, így a bál bevéte-
lének túlnyomó részét a
tombolavásárlásból be-
folyt összeg tette ki. A
tombola fődíját – egy gyé-
mántköves aranygyűrűt –
a Caprice Hungary aján-
lotta fel. Emellett még
sok-sok értékes ajándék
talált gazdára, például
wellness hétvége, hajóút,
vacsorautalványok, ék-
szerek, minőségi italok és
különböző ajándékcso-
magok.

Köszönetet szeretnénk mondani a Thermal Hotel Visegrádnak a hely-
színért, Nagy-Bándli Zsófiának a szervezésben nyújtott segítségéért, a
GT Printnek a nyomdai munkákért, a szentendrei vállalkozásoknak a
felajánlásokért, a szülőknek a támogatásaikért és az árnyékolás kivi-
telezésében nyújtott segítségért Bagi Tamásnak, Putz Tamásnak és
Cernic Gusztinak. 

Hornyák Szilvia
Hold utcai Tagóvoda vezetője

A magyar kultúra napja
Ezt a napot 1989 óta ünnepeljük meg minden év január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz szövegét.
A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola diákjaival az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtár aulájában a néhány órára kiállított Himnusz
eredeti kéziratát tekinthettük meg.
Az ilyen események alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének, megmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Két érdekesség a Himnuszról. A magyar nemzeti Himnuszunk csak
1989-ben került hivatalosan a Magyar Köztársaság alkotmányába.
Az új magyar útlevelekben kétféleképpen is megjelenik a Himnusz: a
műanyag adatlapon dombornyomással látható a kézirat szövegének
részlete, az útlevél lapjain pedig UV-fény alatt látszanak a zenemű kot-
tái.

Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus

TÁMOGATÓINK:
Thermal Hotel Visegrád, Caprice Hunary, RestArt, Versys Clinics, Sil-
verline Cruises, Look Your Best, RC Modellek, GT Print, Fűszerész,
Forma Stúdió, Korona Fogászati Központ, Lemaquillage, Ti Collec-
tion, Boglárka Körömsarok, El Mariachi étterem, Elisabeth étterem,
Parola vendéglő, Bibione Pizzéria, My Soup Levesbár, Végh-Pozsár
Kitti cukrász, Marosi Erika kozmetikus, Hubay Ház, Ferences Gim-
názium Papírbolt, Édeni Édességek – Csokibolt, Szelence ékszer,
DarkSun Szolárium, Dorn Szalon, Bujdosó Pincészet, Hilltop bor,
XXL Fotó Stúdió, MilleColor Kft., Dévényi gumiszerviz, Fáy Kata ki-
neziológus



A Vándorbölcső útra kelt... 
és Szentendrére érkezett
A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom pályázat alapján
öt vándorbölcsőt indított útjára szerte az országban, a múlt
héten lezajlott Házasság hete konferencia hivatalos ered-
ményhirdetésén. A nyertesek között örömmel olvastuk a szent-
endrei Szent András Szülői Egyesület nevét.

Régebben, főleg faluhelyen nem volt szokatlan, hogy miután a gyer-
mek kinőtte a bölcsőt, s várható volt egy másik – rokon vagy ismerős
– kisbaba világrajövetele, már az ő számára készítették elő a ringó
fekhelyet, amely az új jövevény békés alvását addig szolgálta, amíg
ismét meg nem született egy új élet... Egy-egy tartósabbnak bizonyuló
bölcső így nemritkán akár több nemzedéket is kiszolgálhatott.
A 2009-ben Kopp Mária által alapított Három Királyfi Három Király-
lány Mozgalom gyermekszülésre buzdító felhívására Czotter András
asztalosmester, az Ágymester Manufaktúra tulajdonosa elkészített
egy bölcsőt, majd felajánlotta azt a mozgalomhoz kötődő családok-
nak. A vándorbölcső 
valóban vándorolt az or-
szágban, hirdette az új
élet tiszteletét, nyugalmat
adott a babáknak és sze-
retetet, örömöt a csalá-
doknak...
A mozgalom ötéves évfor-
dulójára, a jól működő
rendszert látva az Ágy-
mester Manufaktúra
ismét felajánlással élt, és
ezúttal öt új vándorböl-
csőt készített el, hogy a
bölcsők a közösségterem-
tés eszközei legyenek. Azon túl, hogy újabb és újabb babákat ringat-
hatnak, jelképei szeretnének lenni annak is, hogy a gyermekvállalás
közös ügy. Ezek elnyerésére pályázat útján jelentkezhettek azon kö-
zösségek, akik vállalták, hogy a bölcsőt saját környezetükben folya-
matosan eljuttatják olyan családokhoz, ahol gyermek születik, s ezzel
erősítik a gyermek- és családbarát szemlélet terjedését saját környe-
zetükben.
A szentendrei Szent András Iskola Szülői Egyesülete úgy döntött, hogy
elindul a pályázaton. A beadott anyag – mint az a február 12-i, MTA
székházában megrendezésre került Házasság hete konferencia ered-
ményhirdetésén kiderült – bekerült az öt nyertes közé. Az egyesület
vezetői úgy fogalmaztak, hogy a vándorbölcső-programra úgy tekin-
tenek, mint egy újabb lehetőségre, ami tovább erősítheti – a részben
már kialakult – iskolán belüli szoros családi kapcsolatokat és a plé-
bánia közösségei közti kötelékeket. Pólus Adrienn, az egyesület el-
nöke a díjátadót követően úgy nyilatkozott, hogy „Czotter András
asztalosmester egy olyan vörösfenyőfából készült – saját bölcsőjéhez
hasonló – gyönyörű bababölcsőt faragott, aminek láttán őszintén bíz-
hatunk abban, hogy a Vándorbölcső jó néhány szentendrei babát rin-
gat majd álomba esténként, így hozva vissza városunkba is ezt a szép
régi hagyományt."
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Szentendrei Református
Óvoda
Vasúti villasor 15., tel. (26) 310-
345, 500-014
Felvétellel kapcsolatban hívható
Bene Andrásné óvodavezető:
500-014. A beiratkozás (jelent-
kezés) ideje: folyamatosan,
szándéknyilatkozat leadásával
az óvodavezetőnél vagy időpont-
egyeztetéssel.
Az óvodai jogviszony létesítésé-
vel összefüggő eljárásról a fenn-
tartó /www.szre.hu/ és az óvoda
honlapján/www.szro.hu/ talál-
ható.

Szent András Óvoda
Bükköspart 29/B., tel. (26) 311-
608
Az óvodába március 6-ig lehe-
tett jelentkezni.

Mesevirág-Gyermekvilág 
Magánóvoda
Rózsa u. 9/A., tel. (26) 302-835,
06-30-251-6608, 
06-20-591-8086, e-mail: mese-
virag@t-online.hu, web:
www.mesevirag-maganovoda.hu
Óvodavezető: Baloghné Kispál
Mónika
Nyílt napjaink: március 26.,
9:00–11.30
Beiratkozás: folyamatos.
Kellemes, családias környezet,
nyugodt légkör, játékkal, válto-
zatos programokkal tarkított
óvodai nevelés. Sok mese,
úszás, torna, néptánc, angol ok-
tatás, kézműveskedés, hagyo-
mányőrzés, differenciált
foglalkozás, egyéni fejlesztés.

Európa Óvoda Alapítvány
Dunakanyar krt. 26., 06-30-316-
9281, (26) 303-010

Óvodavezető: Földi Zsuzsanna
Nyílt napok: március 24-26.
9.30-11.30
Beiratkozás folyamatosan.
Egyéb info: eurovi.hu

Szentendrei Waldorf Óvoda
Jobbágy utca 3.
Óvodavezető: Buzás Tímea: 
06-20-537-1241

Mary Poppins Óvoda 
Hold u. 3/B., tel. (26) 313-957,
06-20-927-7807
Óvodavezető: Kerner-Bodócsi
Annamária
Nyílt napok: március 17, 18, 19.
A beiratkozás folyamatos.
A 18. éve működő Alapítványi
Óvoda 2,5-7 éves korig várja a
gyerekeket. Kis létszám, csalá-
dias jelleg, komplex személyi-
ségfejlesztés, integrált nevelés.
Angol, úszás, zene-tánc, sakk.

Szentendrei Evangélikus
Zenei Óvoda 
Pannónia u. 40., tel (26) 310-
539, e-mail:
zeneovi@lutheran.hu, web:
www.evangelikusovi.hu
Óvodavezető: Csesznák Éva, 
06-20-340-4681 
Felvétellel kapcsolatban hív-
ható: Horváth Ákos óvodatitkár,
06-20-391-6540.
Nyílt napok: március 19-20.,
9.00-11.00
Jelentkezés időpontja: március
24., 9.00-12.00, illetve március
25., 12.00-16.00
A jelentkezéssel kapcsolatos
részletes információ a fenntartó
Szentendrei Evangélikus Gyüle-
kezet honlapján  található:
www.szentendre.lutheran.hu/
ovoda 

„Bízz Magadban”
SZENtENDREI ROtARY tANUlMÁNYI ÖSZtÖNDÍj 2015.
Újdonság: humán és reál területen önálló nyertes!

A Rotary Club Szentendre pályázatot hirdet 9-13. osztályos Szent-
endrén tanuló diákok számára. A pályázat két nyertese: a „2015.
évi Szentendrei Rotary Ösztöndíjas” humán, illetve reál területen
100.000–100.000 forint értékű anyagi támogatásban részesül,
melyet a maga által választott konkrét tanulmányok – szakmai
vagy tanulmányi utak – költségeire, illetve a tanulmányokhoz
szükséges eszközök beszerzésére fordíthat.
Az írásos pályázat benyújtási határideje: április 12. A részle-
tes pályázati feltételek megtalálhatók a www.rcszentendre.hu ol-
dalon, valamint a támogató középiskolák koordináló tanárainál.
A pályázatot segíti a szentendrei Ferences Gimnázium, a Móricz
Zsigmond Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, valamint a Református Gimnázium. 

Rotary Club Szentendre

Nyílt napok és beiratkozás 
az egyházi és magánóvodákban
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Retek pali halálára
1950–2015

Sokáig a nevét sem tud-
tuk, de látásból jól ismer-
tük, a családját is,
különösen a feleségét, Ani-
kót, aki rendszeresen írt
cikkeket a Musica Beata
kórus szerepléseiről,
amelynek tagja volt.
Pali – aki a Duna Rádió zenei szerkesztője
volt éveken keresztül – mindig számon tar-
totta, mikor jelenik meg az újság, és ilyenkor
be is ugrott a szerkesztőségbe néhány példá-
nyért. Ez jó alkalom volt arra, hogy megbe-
széljük a legfrissebb városi híreket, a
legújabb pletykákat. Ilyenkor kicsit udvarolt
is nekünk, mindig talált rajtunk-bennünk-kö-
rülöttünk valami dicsérni valót, s mi nevetve
tiltakoztunk. Jókedvű volt és humoros.
Magánéletéről nem sokat tudtunk, de azt
igen, hogy elvált, bár ennek valószínűleg
semmi jelentősége nem volt, hiszen mindig
együtt láttuk Anikóval. Örömmel tudtuk meg,
hogy decemberben újra összeházasodtak.
Pali akkor már beteg volt, és a rá jellemző fa-
nyar humorral meg is jegyezte, hogy milyen
vicces lenne, ha a lap anyakönyvi rovatában

egyik hónapban az esküvő híre jelenne  meg,
a következőben pedig a halálhíre. Sajnos a
vicc szomorú valósággá vált. Egy napon múlt,
hogy nem januárban, hanem február 1-jén
hunyt el. Hiányozni fog nekünk!

A sors sodort egymás mellé bennünket. Sok
kacskaringóval teli élete nem adott számára
lehetőséget, hogy megmutathassa, mennyi
értéket hordoz és mennyi fontos feladatra
lenne képes. Legbelül kedves, sajátos hu-
morú, nyitott szívű és vidám fiú, élet- és csa-
ládszerető ember volt. Azok közül való, akik
valami érthetetlen ok miatt nem olyan pályát
futottak be, sorsot kaptak jutalmul rövid
életük alatt, amely méltó volt hozzájuk. Le-
sütött szemmel és lehajtott fejjel gondolok rá,
ha felidézem, mennyire segítőkész volt mel-
lettem a Dumtsán. Mint bunyevác szárma-
zású és a régi szerb-horvát gimiben végzett
fiú, anno még a délszláv szövetségnek is ön-
kéntes segítője, aktivistája volt. Végzettsége
szerint taníthatott volna nemzetiségi iskolá-
ban is. Legszebb emlékei éppen a tanítás fák-
lyahordozó élményeiből valók voltak, és nagy
fájdalma volt, hogy saját hibái, de a szűkülő
lehetőségek miatt is, utolsó éveiben nem ta-
níthatott.
Szevasz Pali, Isten nyugosztaljon!

Benkovits György

Orgoványi Anikó: Búcsú

Csak a csend cseng, kong a légüres térben.
Hívnálak, de nincs térerő ott, az éteri égben.
Megrémiszt a hang, mely némasággal felel.

Hiányod kétélű penge bennem,
csapdos lelkem kínzó ostora,
mulasztott vétkeim sora,
mit elkövettem érted, ellened,
tettek, miket meg kellett volna tennem,
de már nem lehet,
szavak, melyek elakadtak ajkamon,
ölelések, mik megbénították karom.

Szilánkos vánkost vetett az éj,
megfagyott sikolyok a csillagok,
töredezett tükörcserép a hold,
arcod mögüle átragyog,
nélküled magányos hullócsillag vagyok.

Örvénylő jégsziklák torlódnak az égig,
felhasogatják sebzett lelkemet.
Oly mélyen gyökerezel bennem.
Hogyan feledjelek?
Nem lehet.

ISTENEM, öleld őt magadhoz!
Kedvesem, Ég veled.

Összeült az Idősügyi tanács
Szentendre Önkormányzatának kezdeményezésére évente több al-
kalommal rendszeresen összeül az Idősügyi Tanács, hogy a nyugdíjas
korúakat érintő kérdésekben egyeztessenek.
A Tanács tagjai a városi nyugdíjasklubok, idősebbeket tömörítő szer-
vezetek vezetői, akik ezen a fórumon egyeztetnek, megvitatják a prob-
lémáikat, és közösen tervezhetnek. Az idei első találkozóra a szépen
feldíszített, Foltvarró kiállításra készülő Városházán került sor.

Az Idősügyi Tanács ülésén hagyományosan a polgármester elnököl;
Verseghi-Nagy Miklós köszöntőjében elmondta, hogy szívügyének te-
kinti a korosztály kérdéseit, örül a Szenior Akadémia, a Gondozási
Központ létének, és főként azoknak a közösségeknek, akik a maguk
örömére, de egyben a város hasznára építik, alkotják Szentendre nagy
közösségét.
A megbeszélésen szó esett a Szenior Akadémia és Iskola program-
jairól, az egyes klubok és egyesületek tervezett eseményeiről, a prog-
ramok összehangolásáról és közös meghirdetéséről is. A
polgármester biztosította a civil szervezetek képviselőit a támogatá-
sáról, és örömét fejezte ki, hogy ilyen téren is működik az együttmű-
ködés.

Szépkorú 
köszöntése
Petricskó Zoltán, Szentendre 
általános alpolgármestere kö-
szöntötte a 95 éves Lekrinszki Fe-
rencnét otthonában.

A szépkorúak díszoklevelet kapnak
az ország kormányától, és a város ve-
zetősége is meglátogatja őket ottho-
nukban. Szép gesztus, hogy a virágot
mindig személyesen a polgármester
vagy az alpolgármester adja át. A
csongrádi származású Rozi néni csa-
ládja körében él Szentendrén, jó
egészségben február 28-án töltötte
be 95. életévét. Isten éltesse sokáig!

Közbiztonsági Egyeztető Fórum 
Február 12-én került megrendezésre a Járási Egyeztető Fórum a
Szentendrei Rendőrkapitányságon, melyre meghívást kaptak a te-
lepülési önkormányzatok polgármesterei és jegyzői, a Szentend-
rei Járási Hivatal vezetője, a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ vezetője, a polgárőrségek, közterület-felügyeletek veze-
tői, valamint az iskolák és egyházközösségek vezetői. 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot Horváth Lajos r. ezredes
megyei főkapitány-helyettes és Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna r.
alezredes, a Bűnmegelőzési Osztály vezetője képviselte.
A megbeszélésen a járás bűnügyi-, közbiztonsági- és közlekedési
helyzetén kívül szó esett a közbiztonsági együttműködés fontos-
ságáról, a polgárőrségekkel kialakult jó kapcsolatról, a márciusi
jelzőrendszeri értekezletről, a 2015-ben tovább folytatódó progra-
mokról, valamint az új kezdeményezésekről.
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Bemutatkozik az SZNKE
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete közhasznú civil
szervezetként alakult meg 2000-ben. Az egyesület célja, hogy Szent-
endre Város Önkormányzatával, szentendrei civil szervezetekkel, kö-
zösségekkel és magánszemélyekkel együttműködve aktívan részt
vegyen a már meglévő nemzetközi – elsősorban a testvérvárosi – kap-
csolatokban, azokat ápolja és bővítse, valamint hogy maga is létesít-
sen új nemzetközi kapcsolatokat annak érdekében, hogy Szentendre
városa, mint hazánk egyik legfontosabb kulturális és turisztikai látvá-
nyossága, világszerte ismertté váljon, és kapcsolatain keresztül to-
vább gyarapodjon, szépüljön és fejlődjön.

Az Association of the European Peoples’ Festival (EPF) nevű nemzet-
közi egyesület tagjaként – Szentendrét és Magyarországot képviselve
– szervezi a szentendrei csoport részvételét az Európai Népek Feszti-
válján.
Működésének köszönhetően évente 40-50 szentendrei fiatal tud részt
venni az EPF rendezvényeken 2004 óta, melyet minden évben más
tagország szervez, három évvel ezelőtt nagy sikerrel Szentendrén lett
megtartva. A fesztivál jó lehetőséget ad arra, hogy a fiataljaink meg-
ismerjék a többi ország kultúráját és bemutassák a magyart, miköz-
ben gyakorolják az idegen nyelvet. A fesztiválon bemutathatják
nemzetünk tánc-, színház- és képzőművészetét, és bizonyítani tudják
a magyarok sportszeretetét, küzdőképességét. 2014-ben kimagasló
eredményt, 2. helyezést ért el ez a lelkes csapat (egy ponttal elma-
radva az első helyezettől) a 15 ország részvételével megrendezett fesz-
tiválon, s ezzel bizonyította, hogy szeretett városunk méltó módon
tudja képviselni Magyarországot.
A szentendrei oktatási intézményekkel együttműködve, nemzetközi
kapcsolati hálójára építve elősegíti és lehetőségei szerint szervezi a
szentendrei tanulóifjúság nyelvtanulást segítő, egyéni és csoportos
csereutakat. A kölcsönös cserelátogatásokon egyre több fiatal vesz
részt. A sportversenyeken a szentendreiek gyakran viszik el a pálmát,
és megtapasztalják az idegen nyelv tudásának hasznát és örömét.
Például idén Wertheimben Ifjúsági Dráma Fesztivált rendeznek, ame-
lyen tizenkét szentendrei gimnazista diák vesz részt.
Az egyesület elősegíti a nemzetközi kulturális cserét a szentendrei
művészeti értékek népszerűsítésével, illetve szorgalmazza a partner-
országok bemutatkozását városunkban. Kapcsolatokat épít mindazon
országokkal és településekkel, ahonnan Szentendre soknemzetiségű
népessége származik. részt vesz Szentendre Város testvérvárosainak
évente hagyományosan megtartott Ifjúsági Sport Fesztiválján. 
2014. májusától az egyesület  elnöke Willemse Jolanda, alelnöke: Ha-
vasi Ida, elnökségi tagok: Víghné Bozó Anna Katalin, Endrei Tünde,
Trombitás Titánia. A vezetőségben két fiatal egyetemista dolgozik, a
tagság között is sok fiatal található, amiért a testvérvárosaink nagyon
irigylésre méltónak tartanak bennünket, hiszen ők nem igazán tud-
ják fiatalítani az egyesületüket. 
Szentendre jelenlegi, nagyjából azonos lélekszámú testvérvárosai: a
németországi Wertheim, az angliai Huntingdon-Godmanchester, a
franciaországi Salon de Provence és Barbizon, a finnországi Uusikau-
punki, a horvátországi Stari Grad, a szerbiai Krusevac, a romániai Kéz-
divásárhely és Zilah, a vietnami Hoian.
Már nincs kapcsolata a városoknak, de nyilvántartott testvérváros
még: a törökországi Avanos, a lengyelországi Kalis, a bulgáriai Kop-
rivstice.
A közeljövőben egy cikksorozatban szeretnénk bemutatni gyönyörű
testvérvárosainkat és az EPF-en résztvevő városokat.

Görög táncház Szentendrén
Minden hónap utolsó
szombatján görög tánc-
házba várnak mindenkit
a Barcsay Jenő Általános
Iskola aulájába. Az első
alkalom február végén
nagy érdeklődés mellett,
remek hangulatban telt.
Az új kezdeményezés a
helyi görög közösség
szervezésében indult út-
jára. Az ötletadó, szervező, Sommer Julianna, a Szentendrei Görög
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és édesanyja, Arvanitidu Szta-
matula képviselő a neves Akropolis Compania zenekart hívták meg a
táncházba. A zenekar évtizedek óta népszerűsíti táncházakban, kon-
certeken az autentikus görög dallamokat. Stefanidu Janula, Sokalo-
pulos Giannis, Foulidis Georgios és Szertaridisz Jannisz most is ferge-
teges hangulatot varázsolt.
A táncház terített asztalain a Marathon Kft. ügyvezetője, Ladas 
Dimitrios jóvoltából sütemények, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat
jóvoltából pedig pogácsák, üdítők sorakoztak, amivel a táncban elfá-
radt vendégeket kínálták.

Furcsa Gábor, a görög önkormányzat alelnöke, hivatásos tánctanár
nagy türelemmel és kedvességgel mutatta be a körtáncok alaplé-
péseit. Mindezt északgörög viseletben, amiről sok érdekességet mon-
dott el a táncház végén. Az athéni parlament előtti őrségváltásnál
láthatunk hasonló díszegyenruhába öltözött katonákat. A viselet min-
den darabjának különleges szimbolikus jelentése van. A fusztanella,
azaz a szoknya hagyományosan 300 apró csíkból varrott, a három-
száz éves török uralom emlékére. A szoknyát görögös furfanggal hord-
ták, az ellenség megtévesztésére, akik messziről nőnek nézték a
harcosokat. A cipő orrára varrott nagy ponponba rejtették fegyverü-
ket, a tőrt, a piros sapka pedig a hosszú rojtokkal a vért és a könnye-
ket szimbolizálja.
A táncházba korosztálytól függetlenül nemcsak a szentendreieket és
környéki görög nemzetiségűeket várják, de mindenkit, akit érdekel a
görög kultúra. A nemzetiségi önkormányzat – híven Szentendre sok-
színű hagyományaihoz, kultúrájához – szeretne teret adni a különböző
nemzetiségek találkozásának, és reményei szerint a jövőben balkán
táncházzá (szerb, horvát táncok hozzáadásával) tudja kinőni magát
ez a rendezvénysorozat.
A további programokról az önkormányzat Facebook-oldalán tájéko-
zódhatnak: www.facebook.com/pages/Szentendrei-Görög-Nemzeti-
ségi-Önkormányzat.

Görög nyelvi matiné gyerekeknek
Nemcsak táncházat szervez a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkor-
mányzat. Szombatonként, kéthetente görög nyelvi foglalkozásokat ter-
veznek indítani a Szentendrén és környékén élő, görög származású,
3-10 éves gyerekek számára. A hagyományőrző, közösségi élményt
nyújtó alkalmakkal olyan gyerekeket céloztak meg elsősorban, akik-
nél a családban jelen van a nyelv, de az elsajátításához anyanyelvi
tanár segítsége kell.



KUltÚRA XXIX. évfolyam, 4. szám14

SZENtENDREI
tAVASZI 
FESZtIVÁl

2015.  március 27. – április 18.

Programelőzetes – március

Március 25. szerda 10.00
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)

A KIS HAGYMAFIÚ TÖRTÉNETE
– a Maszk Bábszínház előadása
Írta: Havas Edina
Báb-díszlet: Havas Nelli – Havas
Zsolt – Lellei Pál
Zenéjét szerezte: Pivarnyik László
Belépőjegy: 800 Ft, csoportoknak
10 fő fölött: 700 Ft.
Jegyrendelés és jegyelővétel a
Szentendrei Kulturális Központban:
26/312-657, e-mail:
szabo.kata@szentendre.hu

Március 28. szombat, 10:00-
13:00
Dunaparti Művelődési Ház 
(Dunakorzó 11/a)
HÚSVÉTI BÜTYKÖLDE
Húsvéti tojás festés, ajándék készí-
tés.

Március 28. szombat, 10:00–
16:00 P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
MOZIBAZÁR
(A P’Art Mozi Baráti Körrel közös
szervezésben)

Március 28. szombat, 16:00
Kecskés Együttes próbaterme
(Ignatovity u. 2. – bejárat a Dumtsa
Jenő utcából) 
SZENTENDREI DALMÁTOK 
MUZSIKÁS HAGYATÉKA

– lemezbemutató

Március 28. szombat, 17:00 
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
VÖLGYVÁNDOR –  verskoncert
A költő: Weiner Sennyei Tibor

A színészek: Ilyés Lénárd és Móga
Piroska
A zenész: A. D. Lukács
Közreműködnek még: egy gitár, egy
hegedű és egy körtemuzsika

Március 28. szombat
(DMH Barlang, Dunakorzó 11/A)
ELEVENKERT
21:00 CSAKNEKEDKISLÁNY
22:30 SAJNOSBATÁR
Belépőjegy: 800 Ft

Március 29. vasárnap, 18:00 
Református Gimnázium kápolnája
(Áprily L. tér) 
VIRÁGVASÁRNAPI 
HANGVERSENY

Közreműködik: a Musica Beata
kórus, az Új Szentendrei Kamraze-
nekar és a Musicantus Gyermekkar,
Szili Gabriella – szoprán Balogh Esz-
ter – alt
Program:
Lisznyay Gábor: Zengd Jézus nevét!
W. A. Mozart: AveVerum Corpus KV
618.
G. B. Pergolesi: Stabat Mater
J. S. Bach: Ó, Krisztusfő, Te zúzott
BWV 244. korál a Máté Passióból
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és
Dinyés Soma
Belépőjegy: 1000 Ft

Március 30. hétfő, 18:00
Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
(Dunakorzó 16.)
KONCERT A BOZSOKI ZENEI
TÁBOR TÁMOGATÁSÁHOZ
Fellépők: Vojtek Jan (zongora) és 
kamaratársai, Tóth Barbara 
(hegedű), Fehér Hanga (hegedű),
Kindlinger Jessica (brácsa), Lakatos
Sára (gordonka)
Műsoron Beethoven, Liszt, 
Schumann, Say és mások művei.
A koncert bevétele a Bozsoki Zenei
Tábor megszervezését támogatja.
Bővebb információ: 
www.bztbozsok.com

Március 31. kedd, 19:30 
Gőzhajó Kávézó és Galéria 
(Gőzhajó u. 3.)
SZABÓ ENIKŐ ÉS WASZLAVIK
GAZEMBER LÁSZLÓ NÉPDAL-
ESTJE

MŰVÉSZETMALOM MODERN ÉS KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Cím: 2000 Szentendre, Bogdányi út 32.
Nyitvatartás: szerda - vasárnap, 10-17 óra  (TÉLI NYITVA TARTÁS! )

Déli szárny 
március 20. – május 24. 
HELYZETEK ÉS ÉRZETEK
Hajdú László retrospektív kiállítása
Kurátor: Bodonyi Emőke
Mesterei Domanovszky Endre, Kádár György,
Barcsay Jenő voltak. 1957-1963 között végezte
el a Képzőművészeti Főiskolát, 1964-ben Stutt-
gart; München; 1971-ben Franciaország, Olasz-
ország; 1965-1982 között adriai-, égei-,
földközi-tengeri utazásokat tett. 1966-1969 között Derkovits-ösztöndíjas;
1984-ben elnyerte a Szentendrei Grafikai Műhely nagydíját; 2003: Mun-
kácsy Mihály-díj. Alapító tagja a Szentendrei Grafikai Műhelynek, az Art'éria
Galériának. 1989-től 1991-ig a Belvedere című művészeti folyóirat képszer-
kesztője. 1968-tól Szentendrén él. Soha nem a naturalisztikus formától vagy
konkrét tájélményből indul el a lírai absztrakt foltfestészet felé, hanem a ter-
mészeti erők: víz, levegő, föld formáját kutatja. A 80-as évekre egy új ten-
dencia mutatkozik az oeuvre-ben: az érzékeny, indulatosan megfestett
felület mögül idolok, ferde tornyok sejlenek fel, sarkukra állított négyzetek
állnak a pszeudohorizonton. A 90-es évek elején összefoglaló igényű kiállí-
tást rendez a budapesti Francia Intézetben, neogeometrikus sorozataiban
Saint-John Perse gondolataira hivatkozva. Ezeken a munkákon mediterrán
hangulatú emlékanyagra utalnak a mértanias formák. Négyzetei nem síkge-
ometriai jelek, hanem kulturhistóriai szimbólumok. A 90-es évek derekára –
festészete egyre filozofikusabbá válik. Tábláin okkerek, sárgák, szürkék kü-
lönféle árnyalatai töltik ki a képmezőt. A felületet sötét, határozott vibrálá-
sok, diagonálisok, horizontális rendek tagolják. Archetipikus hangulatú
munkáinak legjellemzőbb vonása a tér virtuális felosztása – piktúrája mégis
tartalmaz szociális vonatkozásokat, amennyiben festészetét a monetáris
világ elleni halk, de határozott tiltakozásnak tekinti.

Északi szárny
március 13. – május 24.
KOZÁK GÁBOR MŰGYŰJTEMÉNYE
Kurátor: Szabó Noémi, Nemes Attila
Kozák Gábor, mint gyűjtő és galériatulajdonos programjának kialakításában
az egyik alappillér a hazai művészeti szcéna szabályainak, elveinek figye-
lembe vétele volt. Mindig fontosnak tartotta előmozdítani művészeinek
szakmai ismertségét és elismertségét, állandó szereplésüket a szakiroda-
lomban, a szaksajtóban, illetve más médiákban. Figyelemmel kísérte a mú-
zeumi jelenlétüket, a közgyűjtemények vásárlásait és jelentős gesztusokat
tett ezek érdekében. Többször gyümölcsözően együttműködött más magán-
galériákkal és múzeumokkal közös kiállítások és rendezvények formájában,
mivel hisz az együttes fellépés erejében, mely egymás érdekeinek kölcsönös
megértésén alapszik. Tudatos döntés eredménye, hogy olyan szemléletet
alakított ki, amely nem pusztán az esztétikai értékek szerinti tájékozódáson
alapul, hanem azon túlmutató gondolati értékeket közvetít. Nem tette le a
voksát egyetlen irányzat, iskola vagy műfaj mellett sem, inkább az egyéni
hangvételű alkotókat keresi. 
Kozák Gábor gyűjteményének ez már a sokadik kiállítása. A kollekció kez-
deti állapotának bemutatkozása 2005-ben volt a Godot Galéria magángyűj-
teményeket bemutató sorozatának részeként. Ezt követte két kiállítás a
Bartók 32, illetve a Vízivárosi Galériában, mely kiállítások a kollekció elmé-
lyülését mutatták be: a gyűjtő letette a voksát képzőművészetünk ironikus,
drámai, létkritikai alapon nyugvó tragikus groteszk vonulata mellett, így a
gyűjtemény gerincét Bukta Imre, feLugossy László, Gaál József, Nagy
Kriszta, Ujházi Péter és Szikora Tamás munkáival töltötte fel. 
A mostani, MűvészetMalomban megrendezendő kiállítás újabb változásokat
mutat be: a gyűjtemény struktúráját az utóbbi években a szélesedés jelle-
mezte. Ebben az időszakban olyan fontosnak ítélt alkotók kerültek bele je-
lentős művekkel – mely művek szerepeltek is az alkotók életmű-kiállításain
–, mint Csurka Eszter, Erdélyi Gábor, Földi Péter, Roskó Gábor és Váli Dezső,
de emellett olyan művészek kiemelkedő munkáival is bővült a gyűjtemény,
mint Kárpáti Tamás vagy Nádler István. 
A gyűjtő ebből az alkalomból egy különleges ötlettel állt elő: két olyan szak-
embert kért fel a kiállítás kurátorának, akiknek a művészetről alkotott világ-
képe gyökeresen eltér egymástól. Az egyik Szabó Noémi művészettörténész
(Kovács Gábor Művészeti Alapítvány) , a másik Nemes Attila művészettörté-
nész, aki többek között az Il Bacio Art Collection kurátora volt. Így egyszerre
láthatunk két egymástól teljesen eltérő megközelítésű, de egyenértékű válo-
gatást ugyanabból a gyűjteményből.



„Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek”
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március 29-én vasárnap délután 5 órakor
Hogyan lesz felnőtt az ember? (75’) V/1.
A vetítés után vendégünk: Paulinyi Tamás író, pszi-kutató 
április 12-én vasárnap délután 5 órakor
Érett személyiséggé válás (60’) V/2.
A vetítés után vendégünk: Paulinyi Tamás író, pszi-kutató 
április 19-én vasárnap délután 5 órakor
Megelőzhető-e az erőszak ? (90’) V/3.
április 26-án vasárnap délután 5 órakor
Gyerekkori agresszió. Pedagógusok és szülők felelőssége (80’) V/4.
május 3-án vasárnap délután 5 órakor
A lelki egészség (90’) V/5. (90’)
A vetítés után vendégünk: Paulinyi Tamás író, pszi-kutató 

A sokak által nagyra becsült pszichológus, val-
láspszichológus, író országszerte számtalan he-
lyen és alkalommal tartott előadást a
legszerteágazóbb témakörökben. Hosszú pályája
során felhalmozott tudása, komplex világlátása,
mély emberismerete és ellenállhatatlan humora
mindig teltházat vonzott.
S bár továbbra is tanulhatunk tőle könyvei, han-
gos könyvei révén, most 5 vasárnap délutánon
át megidézzük őt magát is, alakját, szellemét,
utolérhetetlenül egyedi stílusát – videofelvéte-
lek formájában.

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester
asszonyt kérdeztük az idei március 15-i
ünnepségről.

Miért választották ezt a mottót? Talán
idén a szokásostól eltérő ünneplésre
számíthat a város?
Az 1848/49-es Forradalom és Szabadság-
harc a mai napig olyan meghatározó ese-
mény az ország életében, amelyre felemelt
fejjel, büszkén és az akkori hősöket megillető
tisztelettel emlékezünk. Azt se felejtsük el,

hogy 1848. március 15-én – az eredeti ábrá-
zolások és beszámolók alapján – esett az
eső, zord idő volt. Az időjárás és annak vi-
szontagságai mégsem tántorították el a for-
radalmárokat. Mindezeket figyelembe véve
úgy gondoltuk, hogy idén hagyományos kato-
nás-huszáros kültéri rendezvényt szervezünk.

Pontosan mit takar ez a katonás-huszá-
ros jelző?
Az Altiszti Akadémia jóvoltából katonazene-
kar, zászlóvivők, továbbá a Váci Huszárban-
dérium közreműködésével lovas huszárok is
részt vesznek az ünnepségen, sőt ők vezetik
a tervezett ünnepi menetet. Gyülekező a Czó-
bel-szobornál lesz, majd a Duna-korzó, Lázár
cár tér, Bogdányi utca útvonalon halad a
menet a Fő térre, ahol az ünnepi megemlé-
kezést tartjuk.

Milyen műsorra számíthat a város apraja-
nagyja?
Nemcsak látványos, de tartalmas műsorral
készülünk a felnőtt közönség számára, a ki-
sebbeknek pedig kézműves foglalkozást

szervezünk a Skanzen és hagyományőrző
óvónők közreműködésével. Nagy örömünkre
olyan neves művészeket nyertünk meg a mű-
sorhoz, mint Szvorák Katalin, Karácsony
János, de a Zeneiskolától kezdve a helyi tán-
cosokig még sokakat megmozgattunk. 
A köszöntőt városunk polgármestere,
Verseghi-Nagy Milkós, az ünnepi beszédet 
dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának miniszterhelyettese mondja.
Ezen kívül sor kerül a szokásos koszorúzá-
sokra is reggel a Petzelt-szobornál, délben a
Petőfi-szobornál, majd egy órakor a Vasvári
szobornál. Remélem emlékezetes lesz a
program minden ünneplő szentendrei polgár
számára.

Van rossz idős terv is?
Ha extrém időjárási körülmények lépnének
fel, mint két éve, akkor természetesen beltéri
rendezvényt tartunk a Városháza dísztermé-
ben.

Minden kedves Városlakót szeretettel várunk,
ünnepeljünk együtt!
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Kiállítás

FERENCZY MÚZEUM

2015. márciusi kiállítások

MŰVÉSZETMALOM
MODERN ÉS KORTÁRS MŰVÉSZETI
KÖZPONT
Bogdányi út 32.
Nyitvatartás: szerda - vasárnap, 10-
17 óra  (TÉLI NYITVA TARTÁS! )

Déli szárny 
március 20. – május 24. 
HELYZETEK  ÉS  ÉRZETEK
Hajdú László retrospektív kiállítása
Kurátor: Bodonyi Emőke

Északi szárny
március 13. – május 24.
KOZÁK GÁBOR MŰGYŰJTEMÉNYE
Kurátor: Szabó Noémi, Nemes Attila

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitvatartás: szerda - vasárnap 10 -
17 óra (TÉLI NYITVA TARTÁS!)

2015. február 27. – május 31.
100 ÉVE SZÜLETETT BÁLINT
ENDRE – KOLLÁZSOK, 
MONTÁZSOK  

Jóllehet Bálint Endrének sem mű-
terme, sem állandó lakhelye nem
volt Szentendrén, neve mégis szer-
vesen összeforrt a várossal, mivel
nemcsak műveiben használta fel a
városkép jellegzetes elemeit, de írá-
saiban is hozzájárult a Szentendre-
kép megteremtéséhez. A művészre

emlékezve a MNG rendezett fest-
ményeiből áttekintő tárlatot 2014
elején, míg a Képtárban eddig ke-
véssé ismert, az életmű jelentős ré-
szét kitevő grafikáiból,
montázsaiból és kollázsaiból válo-
gat a tervezett tárlat.
Kurátor: Basics Beatrix 

Információ: +36-26-310-244; +36-
20-779-66-57;
www.facebook.com/
ferenczymuzeum
www.femuz.hu

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
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR,
OLVASÓTEREM
Pátriárka u. 7.
Február 27. péntek, 17:00
„ZSÍROS KENYÉR ExTRÁKKAL”
Irodalom – családi körben 
Vendég: Szabó T. Anna József Attila-
díjas költő, műfordító és Dragomán
György József Attila-díjas író, műfor-
dító

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR,
SZÁNTÓ PIROSKA TERME
Pátriárka u. 7.
Március 19. csütörtök, 18:00
SZENTENDRE SZALON 
BORBÉLY VENCZEL: GÁBOR
DÉNES NYOMÁBAN, A HOLOGRÁ-
FIÁRÓL
Gábor Dénes Nobel-díjas, européer
fizikus, feltaláló egyik legismertebb
eredménye a holográfia, a holog-
ram. Igazi értékét a lézertechnika
mutatja meg, ezért válik a mi élet-
ünk részévé. Az est háziasszonya
szalon-teával várja vendégeinket.

Zene
DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Barlang, Dunakorzó 11/a
Április 7. kedd, 19:00
BORBÉLY MŰHELY JAZZ KLUB
Vendég:
Bacsó Kristóf – szaxofon
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

március 9. hétfő
18.00 AZ ELVESZETT EURÓPAI (61’)
(12)
19.15 KÓDJÁTSZMA (114’) (12)

március 10. kedd
18.30 LIZA, A RÓKATÜNDÉR (98’)
(16)
20.15 SPANYOL AFFÉR (98’) (16)
vígjáték

március 11. szerda
18.30 SPANYOL AFFÉR (98’) (16)
vígjáték
20.15 LIZA, A RÓKATÜNDÉR (98’)
(16)

március 12. csütörtök
18.30 ELEMI SZERELEM (81’)(12) –
f: Sophie Marceau
20.00 KINGSMAN A TITKOSSZOL-
GÁLAT (129’)(16)

március 13. péntek
17.00 A TENGER DALA (93’)(6)
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS
Lázár Enikővel
18.35 MAGYARORSZÁGI NÉPTÁN-
COK I. (80’) - NÉPZENEI SOROZAT-
(DunaP’Art Filmklub)
20.00 KINGSMAN A TITKOSSZOL-
GÁLAT (129’)(16)

március 14. szombat
15.00 A TENGER DALA (93’)(6)
16.45 ELEMI SZERELEM (81’)(12)
18.00 ANNIE (118’)(6)
20.00 KINGSMAN A TITKOSSZOL-
GÁLAT (129’)(16)

március 15. vasárnap
15.05 A TENGER DALA (93’)(6)
16.45 ANNIE (118’) (6)
18.45 NEMZETI DAL, majd:
LIZA, A RÓKATÜNDÉR (98’)(16)

OSCAR DÍJAS FILMEK HETE 2015
március 16-21-ig

március 16. hétfő
18.00 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’)(12)
20.05 BIRDMAN AVAGY (A MELLŐ-
ZÉS MEGLEPŐ EREJE) (119’)(16)
március 17. kedd
18.30 A BÍRÓ (141’)(12) LÉLEK-
MOZI SOROZAT (DunaP’Art Film-
klub)
20.45 GRAND BUDAPEST HOTEL
(100’)(16)

március 18. szerda
16.40 IDA (80’) (12)
18.00 BIRDMAN AVAGY (119’)(16)
20.00 WHIPLASH (107’)(16)

március 19. csütörtök
16.00 FÁCÁNGYILKOSOK (119’)(18)
18.00 KÓDJÁTSZMA (114’)(12)
18.30 MAGYAR SZÍV (63’) lengyel
dokumentumfilm
20.00 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’)(12)

március 20. péntek
15.15 HŐS6OS (102’)(6)
17.00 FÁCÁNGYILKOSOK (119’)(18)
18.45 IDA (80’) (12)
20.05 KÓDJÁTSZMA (114’)(12)

március 21. szombat
16.00 SRÁCKOR (166’)(12) LÁM-
PÁS SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
18.50 GRAND BUDAPEST HOTEL
(100’)(16)
20.30 KÓDJÁTSZMA (114’)(12)

március 22. vasárnap
16.00 HŐS6OS (102’) (6)
17.45 WHIPLASH (107’) (16)
19.45 BIRDMAN (AVAGY A MELLŐ-
ZÉS MEGLEPŐ EREJE) (119’)(16)

március 23. hétfő
17.45 EGY GALAMB LEÜLT EGY
ÁGRA, HOGY TŰNÖDJÖN A LÉTE-
ZÉSRŐL (101’)(16)
19.30 FILMPIKNIK – Fábry Sándor
bemutatja kedvenc filmjét:
ÁLOMBRIGÁD (107’)

március 24. kedd
18.30 KÜZDŐK 98’)(12) romanti-
kus vígjáték
20.15 VADON (115’)(16)

március 25. szerda
18.15 LIZA A RÓKATÜNDÉR
(98’)(16)
20.00 KINGSMAN A TITKOSSZOL-
GÁLAT (129’)(16)

március 26. csütörtök
17.15 EGY GALAMB LEÜLT EGY
ÁGRA, HOGY TŰNÖDJÖN A LÉTE-
ZÉSRŐL (101’)(16)
19.05 FEHÉR ISTEN (120’)(16)
NYISD KI A SZEMED! SOROZAT (Du-
naP’Art Filmklub)
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március 27. péntek
17.00 CSOCSÓ SZTORI (106’)(6)
18.50 A KŰZDŐK (98’)(12) roman-
tikus vígjáték
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS
– Lázár Enikővel
20.30 VADON (115’)(16)
március 28. szombat 10.00 
MOZIBAZÁR – Rembrandttól a pa-
rafadugóig
15.00 NICOLAS AZ ISKOLÁBAN
(91’)(kn)
17.00 VÖLGYVÁNDOR – VERSKON-
CERT Illyés Lénárd közreműködé-
sével
19.00 GUNMAN (115’)(16)

március 29. vasárnap
15.00 CSOCSO SZTORI (106’) (6)
17.00 POPPER SOROZAT (75’)
utána beszélgetés Paulinyi Tamás-
sal
20.00 VADON (115’)(16)

március 30. hétfő
18.15 A KŰZDŐK (98’) (12) roman-
tikus vígjáték
19.00 SZENTENDRÉRŐL JÖTTEM:
MESTERSÉGEM A FELSŐOKTATÁS
MINŐSÉGE
Vendégünk:
Rozsnyai Krisztina
20.00 GUNMAN (115’)(16)

március 31. kedd
17.00 DEIM PÁL Kossuth-díjas 
képzőművész kiállítása
MŰGYŰJTŐK ÉS MECÉNÁSOK
Török Katalin beszélgetéssorozata
Vendég: Deim Pál Kossuth-díjas
képzőművész
18.45 VÁLÓLEVÉL (115’)(12) 
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.45 LIZA, A RÓKATÜNDÉR
(98’)(16)

április 1. szerda
18.00 FÁCÁNGYILKOSOK
(119’)(18)
20.00 EGY GALAMB LEÜLT EGY
ÁGRA, HOGY TŰNÖDJÖN A LÉTE-
ZÉSRŐL (101’)(16)

április 2. csütörtök
16.00 CSOCSÓ SZTORI (106’)(6)
18.45 PARADOR HÚNGARO
(79’)(12)
20.05 SAMBA (120’)(12)

április 3. péntek
16.30 A HETEDIK TÖRPE (87’)(6E)
18.00 NICOLAS AZ ISKOLÁBAN
(91’) (kn)
19.35 MÁRIA FÖLDJÉN (110’)(12)

www.partmozi.hu

MONDJUNK EGYÜTT VERSET!

Kérjük, hogy előzetesen – legalább egy héttel korábban a jelzett idő-
pontnál – küldje el levélben, e-mailben; mondja be telefonba a kiválasz-
tott vers címét!  
Témáink:  április 13-án: Mama versek, tűnődő versek

április 14-én: Gyermek versek, Istenes versek
április 15-én: Szerelmes versek
április 16-án: Nagy versek
április 17-én: Petőfi

A témákhoz válogatott versek címét a P’Art Mozi honlapján, illetve a 
Facebookon megtalálják. A mondott versek között pedig, a hangulatnak
megfelelően, szólalhasson meg hangszere, játsszon egy-egy etűdöt az
érzésekkel azonosuló, közreműködő muzsikus. 
Jó szívvel várják a jelentkezéseket az estek házigazdái: Klötz Ildikó és
Kertész József, akit József Attila indított a versmondás szeretetére. 
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„Zsíros kenyér extrákkal”
IRODALOM – CSALÁDI KÖRBEN 
Vendég: Szabó T. Anna József Attila-díjas költő, műfordító
és Dragomán György József Attila-díjas író, műfordító
2015. március 27. péntek, 17 órától a Pest Megyei Könyvtár olva-
sótermében (Pátriárka utca 7.)

Dragomán György 1973-ban született Marosvásárhe-
lyen. Családjával 1988-ban települ át Magyarországra.
Négy évig Szombathelyen élt, itt járt gimnáziumba és itt
ismerte meg a feleségét, Szabó T. Annát. Írni tizenhárom
évesen kezdett, „egy képet láttam meg, olyan tisztán és
plasztikusan, hogy úgy éreztem, le kell írnom.” Írásai je-

lentek meg a Holmiban, a Mozgó Világban, a Jelenkorban, az Élet és
Irodalomban, az Alföldben, a Népszabadságban és a Kritikában. Ha
nem ír, akkor többnyire fordít, honlapokat szerkeszt, vagy filmkritiká-
kat ír. A fehér király című könyvét 28 nyelvre fordították le, többre,
mint Az ember tragédiáját. Művei: A pusztítás könyve, A fehér király,
Máglya.  

Szabó T. Anna 1972-ben született Kolozsváron. 1987-
ben családjával áttelepült Magyarországra. Egyetemi évei
alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban publikál
verseket, esszéket, rövidprózát. Író, műfordító (többek kö-
zött James Joyce, Sylvia Plath, W. B. Yeats, John Updike,
Stuart Parker írásait fordította), tanári és szerkesztői

munkát végzett a British Councilnak és a Magyar Könyv Alapítvány-
nak, cikkeket és kritikákat ír. Verseit angolra, németre, franciára, hol-
landra, szlovákra, oroszra, bolgárra és románra is lefordították.
Versesköteteiből: Nehézkedés, Fény, Rögzített mozgás, Elhagy, Tatok-
tatok, Kerített tér.

Hatszemközt
Március 6-án Ernszt András DLA festőművész nyitotta meg a
Kmetty Múzeuban (Fő tér 21.) Andrész Anett, Devecseri Mari-
anna és Pertics Flóra, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karának festőművész szakos hallgatóinak kiállítását Hatszem-
közt címmel.

Andrész Anett, Devecseri Marianna és Pertics Flóra a Pécsi Tudo-
mányegyetem Művészeti Karának festőművész szakos hallgatói közös
kiállítása alkalmat ad a nézőnek három különböző alkotói előadásmód
megismerésére, ugyanakkor a kiállított munkák között érzékelhető
párhuzamok, összecsengések felfedésére is. 
Legyen szó Anett keleti művészetből inspirálódott, a látottakat a kal-
ligráfia nyelvére fordító, érzékeny, légies festményeiről, Marianna fő-
ként álommotívumokat feldolgozó és a lelki útkeresés folyamatának
lenyomatait őrző alkotásairól, vagy Flóra finom kidolgozású hímzett
képeiről, ismerősökről készített csendes hangvételű portréiról; a te-
matika sokrétűsége ellenére érzékelhető a közös karakter, ami egy-
ségbe vonja ezt a válogatást. A három művészhallgató munkáinak
találkozási pontját a szemlélődő, analizáló, meditatív alkotói megkö-
zelítésmódban leljük. 
A technikai megoldások tekintetében változatos képet mutat a tárlat.
A vászonképek mellett, mint képi hordozó, helyet kap a papír és az
üveglap. A kiállításon olajfestményekkel, üveghátlap festményekkel,
kollázsokkal, tus-, akvarell-, ceruza- és hímzett munkákkal is talál-
kozhat a látogató.
A kiállítás megtekinthető március 29-ig, hétfő és kedd kivételével na-
ponta 11 és 17 óra között.

putu leányfalun, 
az Aba-Novák Galériában
A Szentendrén élő, tiszacse-
gei parasztgyerek, Kovács
László PuTu szobraival, sajá-
tos kollázsaival, objektjeivel
ismeredhet az Aba-Novák
Galéria közönsége. Megra-
gadni a lényeget egy jelen-
ségben, a benső tartalmakat
a külső formában ez a sum-
mázata ennek a vasból ková-
csolt világnak. PuTu auto-
didakta vasműves és költő, s
mintegy két évtizede ma-
gyarországi és nemzetközi ki-
állítások rendszeres részt-
vevője. Díjai között szerepel a
Hephaiston Nemzetközi Ko-
vácstalálkozó díja (Helfatyn,
1994), az Exponálunk kiállí-
tás díja (1995), Az év képzőműves remekei díj (Hadtörténeti Múzeum,
1996), valamint a Borsodi Fonó Kovácskiállítás I. díja (1999). Fábry
Sándor show-műsorában is láthatta közönség, igazi terepe azonban a
kovácsműhely.
Kovács László PuTu, a modern kovácsművesség képviselője Tiszac-
segén született, szülőfaluja kovácsműhelyében, Scheffer Gábornál sa-
játította el a vas megmunkálásának alapjait. „A diákévek után
felkerültem Pestre, a fővárosba – mondja –, s ott kinyílt a szemem a
világra. A vas mellé társult a dzsessz, a barátaimmal különböző al-
ternatív művészklubokba jártunk, ami ugyanolyan meghatározó lett
számomra, mint később a szentendrei közeg. (...) Akkoriban többnyire
kisplasztikákat kovácsoltam, nagyszerű barátokra tettem szert, s
végül a művészetek városában telepedtem le és alapítottam családot.
Három évig a Szentendrei Kocsigyárban dolgoztam, majd 1981-től a
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban következett egy hosszú és termékeny
időszak. A Skanzentől 1996-ban váltam meg, építettem egy saját ko-
vácsműhelyt, egy műtermet.”
Kovács László PuTu a plasztikák mellett számos köztéri munkát is ké-
szített, lámpákat, cégéreket, tűzi szerszámkészleteket, tömör és rá-
csos vaskapukat, kápolnaajtót. Fő témája a nők világa. Azután az
emberi kapcsolatok, és a vas-álmok. Az első időkben nem szívesen
vált meg a kisplasztikáitól, szobraitól, mára már elkerült néhány darab
a gyűjtőkhöz, de nem ez a cél. „Én szerelemben állok a vassal. Hoz-
zátartozik az életemhez”.
A „Bíbor phina rendjel kitakarózott álommal” c. kiállítás 2015. már-
cius 21-én 17.00 órakor nyílik és kedd–szombat, 14:00–18:00 között
látogat ható 2015. április 11-ig az Aba-Novák Galériában, a Leányfalu-
Házban. 
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Eleim 
fényes szele
Nemzetiszín lobogónkat 
Fújja  a márciusi szél
Nem állok én sem 
Ide sem Oda
Ember
Ha ér hát ér
Emeltfővel végigmegyek a
Dumtsa Jenő utcán
Isten int
A fényes nap
Aranyat szór rám

PuTu Hej ACI

Meghívó kiállítás-megnyitóra
A Zsolnay Kulturális Negyed Pécsi Galéria m21 

(Zsolnay Kulturális Negyed, 7621 Pécs, Major utca 21.) 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

Aknay János Kossuth-díjas festőművész a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, 

2015. március 13-án pénteken, 16 órára
Az emlék jelene című kiállítására.

A kiállítást köszönti: Hoppál Péter, az EMMI kulturális államtitkára
A kiállítást megnyitja: P. Szabó Ernő művészettörténész,

az Új Művészet vezető szerkesztője
A kiállítás megtekinthető: 2015. március 13-tól május 10-ig.

Meghívó könyvbemutatóra
Szeretettel várjuk 

2015. március 18-án, szerdán, 17.30 órára
Aknay János: Az emlék jelene c. albumának 

vetített képes bemutatójára.

A kötet a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed M 21-es Galériájában
2015. március 13-án megnyíló Aknay János kiállításon jelenik meg.

A kötetet bemutatja a szerző: P. Szabó Ernő művészettörténész. 
Az eseményen jelen lesz a kötet tervezője, 

Bán Miklós grafikusművész. Háznagy: Juhász Judit

Helye: Magyar Művészeti Akadémia, Akadémiai Szalon (1034 Budapest, Kecske u. 25.)

A nyugdíjas évek is lehetnek szépek
Balla M. Anna nyolcadik könyve
Nyugi-Nyögi Ko(ó)r címmel jelent
meg a közelmúltban. A szentend-
rei szakújságíró-író ebben a kö-
tetben a nyugdíjasokat szólítja
meg, és üzeni nekik, hogy ne
éljék meg tragédiaként, ha befe-
jezik aktív életüket.
A könnyed hangvételű, humoros
történetekkel teli könyvet az
írónő használati útmutatóként
ajánlja azoknak, akik aktív mun-
kával töltött évtizedek után nyug-
díjba mennek. A kötet olyan
gyakorlati tudnivalókat tartalmaz,
pl. gyógynövény gyűjteményt,
amelyek az időskorúakat érintik
és érdeklik. Balla M. Anna könyvének hitelességét az adja, hogy ő is
most lépett be a nyugdíjas korba. Nagyon fontosnak tartja, hogy a
nyugdíjazást ne személyes tragédiaként éljék meg az idősebbek,
hanem lássák meg a jó oldalát, használják ki az adódó lehetőségeket,
és próbálják meg hasznossá tenni magukat az adott körülmények kö-
zött. Hiszen életük minősége is megváltozik, ha megváltoztatják hoz-
záállásukat, és más megvilágításban nézik a problémákat. Konkrét
példákkal, humoros megoldásokkal és rendkívül hitelesen oldja fel
az írónő a nyugdíjasok gondjait, és oldja fel gátlásaikat. Mindezek
mellett a sokszor tabuként emlegetett témákról is őszintén szól. 

Gondolkozz! think!
…alcímmel jelent meg dr. Gyar-
mati Péter, a Szentendre Szalon
egyik alapító tagjának kötete,
melyet mindazok figyelmébe
ajánl, akiket érdekel Magyaror-
szág jövője. A villamosmérnök,
matematikus professzor a tudo-
mány területéről kissé eltávo-
lodva a kétkedés, gondolkodás
fontosságát hangsúlyozva foglalja
össze a könyvben Magyarország
politikai-gazdasági pozícióját a
válság tükrében. Az összefüggé-
seket matematikai precizitással
levezető, olvasmányos kötet a ki-
törési pontokat keresve közös
misszióra hív: „Találjuk ki együtt
Magyarországot!”. A 2008-2009-
ben, a pénzügyi világválság elején
íródott kötet harmadik, javított,
bővített kiadása a változások
nyerteseiről is beszámol. Gyarmati Péter Nyereséges válság? című,
gondolatébresztő könyve útmutató lehet a szűkülő lehetőségek örvé-
nyéből a kitörésre.

levente Díj 2015
A Levente Alapítvány tisztelettel hívja az érdeklődőket

2015. március 26-án, csütörtökön 18 órakor
a Levente Díj átadására, 

a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Oltai termébe.

tavaszváró hétvégék
a Skanzenben
2015. március 14-15. 
NEMZETI HÉTVÉGE
2015. március 21-22. 
LÁDAFIA HÉTVÉGE
2015. március 28-29. 
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS

Internet Fiesta a pMK-ban
Március 19. és 26. között immár
16. alkalommal kerül sor az Internet
Fiestára a magyar könyvtárakban, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében. A Pest Megyei Könyv-
tár, mint minden évben, idén is helyi
rendezvényekkel kapcsolódik az or-
szágos programsorozathoz.
Részletek: szevi.hu/internet-fiesta-a-
pmk-ban/



tHAIBOX/MUAYtHAI!
A Szentendre VSE küzdősport szakosztálya gye-
rekcsapatot indít! Várjuk a hat-tizenkét éves kor-
osztály jelentkezését, akik kipróbálnék magukat
a legkeményebb küzdősportban!
Játék, fegyelem, technika, erő! Legyél te a jövő Bajnoka!
Kezdő, és haladó edzéseinkre is várjuk azokat, akik, szívesen ed-
zenek keményen, versenyeznének vagy csak megismernének egy
hatékony önvédelmi rendszert!
Kezdő edzések: kedd-csütörtök 17.30
Haladó edzések: kedd-csütörtök 19.00 
haladó-versenyző: péntek 18.00
Délelőtti edzések: kedd-csütörtök 08.30
Helyszín: Kőfaragó u. 4. (Vital Fitness)
Kiscsoportos, és magánedzések igény szerint előzetes egyezteté-
sek alapján, akár az ön otthonában is!

Info: Skrobár Róbert 06 70/215-7420 
Facebook: Szentendregym
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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.

KÉZIlABDA
Március 1., NBI/B nők, 
nyugati csoport
Szentendrei NKE – Pilisvörös-
vári TKSK 22–32 (12–19)

Ezen a vasárnap délelőtti mérkő-
zésen a szentendrei csapat erőt-

lenül, tudása alatt játszott, a má-
sodik félidő közepét kivéve, ami-
kor az 50. perc táján a korábbi
tízgólos hátrányt sikerült ötre
csökkenteni. A végére – sajnos –
az erővel együtt a hit is elfogyott,
visszaállt a tízgólos hátrány.

Gerlai

KÉZIlABDA
Százhalombattai KE – Szentendrei KC 29-31 (13-18)
A sikeres tavaszi kezdést – győzelem Székesfehérvár ellen – újabb
követte. Idegenben igazi rangadót játszottunk a százhalombattai csa-
pat ellen. 
A mérkőzést jól kezdtük, az első félidő 20. percében már hétgólos
volt az előnyünk, amit a mérkőzés 55. percéig tartani tudtunk, majd
sorozatos emberhátrányunk miatt az ellenfél szorossá tette a meccs
végét, de nem forgott veszélyben a győzelmünk.
A játékfázisok tekintetében a rendezett védekezés határozott, ke-
mény volt, sokszor áthatolhatatlan, a kapusteljesítmény és a vissza-
rendeződésünk jó volt. A lerohanásaink és támadójátékunk
lendületes volt és gyors. A játékfázisok minden elemében felülmúl-
tuk ellenfelünket. Néha akadtak pontatlanságok, gyorsan, felelőtle-
nül eladott labdáink, illetve fegyelmezetlenségeink, de összes-
ségében nem befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, csak szorossá
tette a végeredményt.
A csapat az említett hibák ellenére is meggyőzően és jó színvonalon
kézilabdázott, kellő  önbizalmat adva a köüvetkező, Tata elleni ran-
gadóra.

Játékoskeret: DAMIR OSZVALD, Kerekes Lőrinc, Gulás Máté (1), NAGY
BENCE (7), Bendó Csaba (1), DOROS ÁKOS, Szaka László, Szerencsés
Szilveszter, Duzsi Dávid (3), Kovács Márton, Gáspár Botond, Perényi
Zoltán (2), Tatai Olivér, SUTKA NORBERT (11), KOLLER TAMÁS (2),
Völker Bálint (4).

Tatai AC – Szentendrei KC 30-34 (20-14)
Ezen a mérkőzésen a pontvadászat szempontjából sok múlt, mivel
győzelemmel el tudunk lépni pontszámban a Tata AC csapata ellen.
A mérkőzés kétarcú volt. Az első félidőben magunk alatt teljesítet-
tünk. A csapat játéka szétesett, nem volt jó a védekezés, gyatra volt
a kapusteljesítmény. Támadásban a helyzeteink megvoltak, csak a
befejezések pontatlanok voltak, lassú játékot játszottunk, kapkod-
tunk, idegeskedtünk, egymás hibáival foglalkoztunk, ezzel sajnos
egy nagyobb hátrányt szedtünk össze. A szünetben rendeztük sora-
inkat, és egy kisebb fejmosás után a második játékrészben szenzá-
ciósan kézilabdáztunk. A csapat úgy játszott, ahogy ezt eddig is tette.
A védekezésünk és a kapusteljesítményünk kiemelkedő lett. Táma-
dásban és lerohanásban játékunk felgyorsult, a befejezések ponto-
sak lettek, fizikálisan jobban bírtuk a meccs végét az ellenfelünknél,
így egy nagyobb hátrányból fordítva megnyertük a mérkőzést.
A csapat minden játékosa kitett magáért, igazi csapatként működ-
tünk, és néhány játékosunk kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
Játékoskeret: VÁCZI DÁNIEL, Damir Oszvald, Gulás Máté, BENDÓ
CSABA (3), DOROS ÁKOS, Szaka László, Szerencsés Szilveszter, Duzsi
Dávid (2), Kovács Márton (3), Gáspár Botond, Perényi Zoltán, JÓZSA
MÁTÉ (5), TATAI OLIVÉR (2), SUTKA NORBERT (14), KOLLER TAMÁS
(4), Völker Bálint (1)

Hajdu Gábor

SE tAGtOBORZÓ!
Várjuk és invitáljuk a dunakanyari régió
versenyszerűen úszni kívánó gyerme-
keit 5 éves kortól a szentendrei Kossuth
SE Úszószakosztályába!

Az edzések, tréningek 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 okleveles úszó
szakedző (olimpikonok nevelőedzője)
Az egyesület: HKLSE, amely a MÚSZ 2014-
es országos egyesületi pontversenyében a

40. helyezést érte el és a Pest megyei Csa-
patbajnokság 2014-es 4. helyezettje. Egye-
dülálló ez a teljesítmény a régióban, 5 régiós
Jövő Bajnokai válogatott úszó is tempózik a
csapatunkban.

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

Bocsánatkérés
Krasznai János és Batári Csaba bocsánatot kérünk, mivel mástól
szerzett ismeretek továbbadásával állítottuk, és nem sikerült ag-
gálytalanul bizonyítani, hogy a 2009. október 23-i mérkőzésen Fitos
József megütött (nem teljes erőből), belerúgott, leköpött, lefejelt va-
lakit, majd megragadta a nemi szervét, valamint Fitos Józsefné nya-
kánál fogva rángatta Baris Balázst.



lABDARÚGÁS
Március 1., Pest megyei bajnokság III.
o., nyugati csoport, Pomáz, műfüves
pálya
Szentendrei VSE – Dunafüredi LC (Száz-
halombatta) 11–0 (6–0)

A tavaszi második fordulóból előrehozott
mérkőzésen nagy lendülettel kezdett a hazai
csapat. Fűtötte őket a visszavágás vágya, hi-
szen ősszel 3–2-es vereséggel távoztak
Százhalombattáról, egy olyan mérkőzésen,
ahol helyzetek tömegét hagyták ki.
Itt  és most góllövési esélyt sem adtak a ven-
dégeknek. Már az első percben betalált jó ki-
ugrás végén Dalkó Soma, a csoport
góllövőlistájának vezetője. Azután az első fél
óra végéig még két labda akadt a battaiak
kapujába - egy jó lövés Lukács Gábor és egy
jó fejes Veréb Norbert részéről. A félidő haj-
rájában rövidzárlatot kapott a vendég véde-

lem, Dalkó kétszer, Varga Richárd pedig egy-
szer volt eredményes, így 6–0-val fordultak a
csapatok.
A második félidő Varga újabb góljával indult,
ezt Szijj Krisztián büntetője követte, aztán
Varga ismételt (9–0). A szentendreiek óriási
mezőnyfölényével telt a következő 20-25
perc – kapufával, lövésekkel, kihagyott bün-
tetővel – gól nélkül. Végül az utolsó öt perc-
ben  a szentendrei szögletek  és
szabadrúgások utáni tűzijátékban Kiss Ba-
lázs és Orbán Álmos góljaival „kiütéses” győ-
zelemmel vágott vissza a hazai csapat az
őszi vereségért. Kezdődhet  a szentendreiek
versenyfutása a bajnoki címért a Törökbálint
II és az Érd II csapatai ellen. 
A SzVSE tudatos, átgondolt, gyors támadó-
játéka azt sejteti, hogy a tavaszi idénynek ki-
robbanó erőben, felkészülten vágtak neki.
Jól jött a téli műfüves meccssorozat a csa-
patépítés szempontjából.

Gerlai Péter
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ÚSZÁS
Budapest Kupa I. forduló BTÚSZ, február 14., Komjádi-Császár
uszoda

Óriási mezőny és érdeklődés jellemezte az idei első fővárosi versenyt:
27 klub (köztük 9 fővárosi) 421 versenyzője nevezett a BTÚSZ hagyo-
mányos Budapest Kupa csapatverseny négyfordulós szériájának I. for-
dulójára. A sportolói és egyesületi létszám mennyiségére elég
jellemző adat az, hogy a 400 m-es gyorsúszó számokat A-B verzióban,
azaz pályánként 2 indulóval, futamonként 16 indulóval kellett bonyo-
lítani, hogy a közel 12 órás versenyt meg tudják rendezni!

Pest megyét 4 klub, Szentendre városát a Honvéd Kossuth SE 8 ver-
senyzője képviselte a téli felkészülésnek megfelelő eredményekkel.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott: SZABÓ Inez ’02, aki az 50 m-es női
pillangó-úszásban V. helyen futott be óriási egyéni csúccsal; valamint
a 4x50 m-es gyermek gyorsváltó (Pintér-Bálint-Utasi-Szabó) III. helye-
zésével. A nyári Nemzeti Bajnokságon VIII. helyen befutó gyermek kor-
osztályos váltónkat kényszerű kiválások miatt (Domokos Lóránt az
USA-ba; Tóth Dominik a BVSC-be távozott) két helyen is meg kellett va-
riálni, de az új kvartett teljesítménye bíztató a tavaszi és nyári sze-
zonra nézve; a júliusi magyar bajnokságra összeállhat egy a tavalyinál
is ütőképesebb négyes.
Az első forduló után a csapatok pontversenyében a HKLSE a 15. he-
lyen áll 25 ponttal.

ÚSZÁS
Tavaszváró nemzetközi úszóverseny
Február 28. – március 1., Hódmezővásárhely, Gyarmati uszoda

Óriási mezőny – 544
versenyző, 34 egye-
sület (közte egy svéd
és egy szerb) 2730
rajttal – nevezett a
hagyományos hód-
mezővásárhelyi ta-
vaszváró nemzetközi
versenyre, melyen a
szentendrei Kossuth
SE 20 sportolója is
részt vett igen szép
t e l j e s í t m é n y t
nyújtva. Úszóink az
egyesületi csapatrangsorban a 13. helyezést érték el 161 ponttal 7
arany-, 1 ezüst-, 3 bronzéremmel és számos pontszerző helyezéssel.
Összességében 47 új egyéni csúcsot javítottak versenyzőink, ami 69
rajtot tekintve 68%-os teljesítményt jelent. Ez a hosszú téli alapozást
követően bíztató a tavaszi főversenyeket tekintve.

Kossuthos legek:

legeredményesebb Pintér Áron két aranyéremmel
Legértékesebb eredmény: Szabó Inez 532 pont
100%-os versenyzők: Pintér Áron, Lukács Bence, Tuscher Attila, Szabó
Kenéz
Legnagyobb javítás: Albert Kolos

Dobogós eredményeink:

100 m gyors: 1. Abonyi-T. Glenda
100 m pillangó: 1. Abonyi-T. Gréta
50 m gyors: 3. Tuscher Attila, 2. Abonyi-T. Glenda
50 m hát: 3. Páva Olivér
50 m pillangó: 1. Tuscher Attila
200 m gyors: 1. Pintér Áron
200 m mell: 1. Szabó Álmos
200 m hát: 3. Bálint Gergő
200 m pillangó: 1. Pintér Áron, 1. Szabó Inez
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MEGNYITOTTUNK!

Családi csemege
Kucsera F. u. 3.
Nyitva: hétköznap 7.30–17.00
szombat 8.00–12.30
április 12-től vasárnap is 9.00–13.00

ADÁSVÉtEl

Több pénzre tehet szert! Festményeit,
műtárgyait készpénz helyett heti ár-
veréseinken értékesítheti. Várjuk a
Műgyűjtők Házában, Bp. II. kerület,
Zsigmond tér 13. H–P 11–19 óra kö-
zött. www.mugyujtokhaza.hu, tel. 06-
1-800-8123.

Almásy Katalin vásárol készpénzért
bútorokat, festményeket, órákat, dísz-
tárgyakat, szobrokat, csillárt, hang-
szert, könyveket, szőrmét, bizsukat,
borostyán ékszert 10 000 Ft-tól, tel-
jes hagyatékot, díjtalan kiszállással
hétvégén is. Tel. 06-20-597-8280.

Készpénzért autóját, teherautóját ál-
lapottól függetlenül megvásároljuk.
Házhoz megyünk. Tel. 06-70-520-
5705.

Cseresznyefa komód (150x50 cm-es)
tükörrel eladó. Tel. 06-30-501-3398.

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.

ÁllÁSt KERES

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

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.

Tűzvédelmi és munkavédelem terü-
letén működő vállalkozás keres ön-
álló munkavégzésre alkalmas, mono-
tonitást tűrő, irodai gyakorlattal és
megbízható számítógépes ismere-
tekkel, valamint gépírástudással ren-
delkező, szentendrei vagy környékbeli
munkatársat. Pénzügyi és könyvelési
ismeret előnyt jelent. A fényképes
önéletrajzokat az info@munkavede-
lemcenter.hu e-mailcímre várjuk.

Munkatársat keresünk! Szállodai re-
cepciós és back office munkakörbe
keres munkatársat a szigetmonostori
Rosinante Szálloda* és Étterem. El-
várások: minimum középfokú ide-
genforgalmi vagy pénzügyi admi-
nisztrátori végzettség, egy idegen
nyelv középfokú ismerete, a Windows
Office programok magabiztos hasz-
nálata, képesség az önálló és precíz
munkavégzésre, vendégbarát attitűd
és elkötelezettség. Előny: felsőfokú
végzettség és szállodai vagy utazási
irodai tapasztalat, A fényképes öné-
letrajzokat az alábbi címre várjuk sok
szeretettel: rosinante@rosinante.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-dioxid-für-
dővel. Nehézjárás, görcs, hidegérzet
esetén próbálja ki a Mafetta-kezelést.
Tel. 06-30-340-1392.

KIADÓ lAKÁS

Szentendrén, a Vasvári Pál utcában
garázs kiadó. Tel. (26) 310-755., 06-
30-495-2086.

Különálló lakrész munkahellyel ren-
delkező férfi részére kiadó kaucióval.
Tel. (26) 310-675.

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.

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.

Szentendrén, a Füzesparkban 14 la-
kásos társasház IV. emeletén (lift
nincs) felújítandó, de akár azonnal
költözhető, erkélyes, egyedi fűtésű,
tehermentes lakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 11,9 millió Ft. Tel. 06-
30-255-6273, 06-70-252-1547.

55 nm-es, felújított, IV. emeleti, Du-
nára néző, teraszos lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen. Azonnal
beköltözhető. Tel. 06-70-250-1300.

Építkezők figyelmébe! Leányfalu ha-
tárában, Tahiban, jól megközelíthető,
csendes családi házas övezetben, sík
területen, 438 nöl-es (1569 nm), dél-
keleti fekvésű, szabályos alakú épí-
tési telek 30%-os beépíthetőségi
lehetőséggel a tulajdonostól eladó.
Minden közmű a telekhatáron. Asz-
faltút van. A főúttól (M 11) való távol-
ság kb. 200 m. Irányár: 20 millió Ft.
Tel. 06-30-942-1785, minden nap 10-
től 20 óráig.

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.

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

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

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.

ÜDÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman 
2-3 fő részére (5000 Ft/éj) kiadó. 
Tel. 06-20-494-2550, hevizi-apart-
man.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.
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Ellopott számlatömbök!
Február hónapban az autómból ellopták az aktatáskámat, melyben az
alábbi sorszámú számlák voltak: GU4EA 3059045-3059050, NQ9SB
6205594-6205600, YK2SA 9864801-9864850, GU4EA 2951701-
2951750.
Felhívom a figyelmet, hogy a fenti számlák 2015. február 16-tól érvényte-
lenek! Kérem, ha valaki megtalálja a számlatömböket, értesítsen az alábbi
elérhetőségeken: Szentendrey László, Szentendre, Füzespark 20., 06-20-
956-4908
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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

www.szevi.hu

l Méteráru: lepedővászon, angin, pamut vásznak (kékfestő is),
selymek, bársonyok, polár, krepp, flanel  anyagok, 
rávasalható közbélés, viaszos vászon

l Német lakástextil, dekor, függöny, sötétítőnek való anyagok
l Szivacs tábla, törmelék, szilikon golyó 
l Csipke, szalag, gumi, cérna és egyéb rövidáru
l Exkluzív  ajándék tárgyak, porcelán készletek különféle 

alkalmakra
l Lakberendezési tárgyak, kész ágyneműk, takarók, díszpárnák
l Ruhák, kalapok, sálak, pénztárcák, bizsuk, órák 
l Játékok, csomagoló papírok, bortartók, dísztasakok
l Kovácsoltvas tárgyak készítése megrendelésre (kapu, asztal,

szék, lámpa)

Szentendre, Dumtsa Jenő u. 13. (Tel: 06-20-322-9311)
Nyitva: kedd, csütörtök 9-16, szerda 10-18, péntek 9-14
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