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A szentendrei képviselő-testület március 12-én tartotta havi, rendes ülését, ame-
lyen több mint 30 napirendi pontot tárgyaltak meg. Döntött a testület Szentendre
új Településfejlesztési Koncepciójának elkészítéséről, módosult a közterület-hasz-
nálat rendje, módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát,
döntés született az állami intézményfenntartó központ által fenntartott közneve-
lési intézmények működtetői jogáról, a díszpolgároknak nyújtott kedvezmények-
ről, városi intézmények élén történő változásokról. 

5. oldal

Nemzeti ünnepünk alkalmából Szentendrén élő, ide kötődő művészeink kaptak
magas rangú állami elismerést. 
Kossuth-díjat kapott Hűvösvölgyi Ildikó színművész, a Madách Színház és a Turay
Ida Színház tagja, Tolcsvay Béla zeneszerző, gitáros, énekes, dalszövegíró és Bera
Zsolt harsonaművész, az idén 30 éves Hot Jazz Band tagja.

2. oldal

A Rosetta űrszonda fejlesztői: Apáthy István, Balázs András és Bánfalvi Antal mér-
nökök a kitüntetést az elmúlt húsz év munkájának elismeréséül kapták. Apáthy
István állami díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatu-
dományi Kutatóközpontja külső műszaki szakértője Balázs Andrással, az MTA Wig-
ner Fizikai Kutatóközpontja tudományos munkatársával és a Szentendrén élő
Bánfalvi Antallal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Széles-
sávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéke egyetemi doktorával megosztva ka-
pott Széchenyi-díjat. 

2. oldal

Bánfalvi Antal Széchenyi-díjat kapott 

Képviselő-testületi döntések

Szentendrei Kossuth-díjasok

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából ál-
lami kitüntetéseket adott át  március 13-án a Pesti Vigadóban. A díjazottak között
volt dr. Bereczki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-he-
lyettese és Káldy Mária, a Skanzen Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának
igazgatója. Magas színvonalú munkájukért mindketten Magyar Érdemrend Lovag-
kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesültek.
Gratulálunk a díjazottaknak!

2. oldal

Kitüntetés a Skanzen szakembereinek
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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  
REGGEL 7 ÓRÁIG
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes:
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 Városunk 
kitüntetettjei
Nemzeti ünnepünk alkalmából váro-
sunkban élő, ide kötődő művészek, a
tudományos élet szakemberei kaptak
magas rangú elismerést.

Bánfalvi Antal, a Rosetta űrszonda
fejlesztője Széchenyi-díjat kapott 

A Rosetta űrszonda
fejlesztői: Apáthy Ist-
ván, Balázs András és
Bánfalvi Antal mérnö-
kök a kitüntetést az

elmúlt húsz év munkájának elismeréséül
kapták. Apáthy István állami díjas villa-
mosmérnök, a Magyar Tudományos Aka-
démia Energiatudományi Kutatóközpontja
külső műszaki szakértője Balázs András-
sal, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja
tudományos munkatársával és a Szent-
endrén élő Bánfalvi Antallal, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan
Tanszéke egyetemi doktorával megosztva
kapott Széchenyi-díjat. 

Kossuth-díjat kapott Hűvösvölgyi
Ildikó színművész
Március 15-én Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere Hűvösvölgyi Ildikót, a
Madách Színház és a Turay Ida Színház
színművészét Kossuth-díjjal tüntette ki a
Parlament kupolacsarnokában.

Kossuth-díjat kapott Tolcsvay
Béla zeneszerző
Tolcsvay Béla gitárosnak, énekesnek, ze-
neszerzőnek, szövegírónak rendkívül nép-
szerű, az ősi magyar kultúra hagyomá-
nyaiból és tradicionális hitvilágából épít-
kező, egyedi stílusú és sokoldalú dalszer-
zői, előadóművészi pályája elismeréseként
adományozott Kossuth-díjat Áder János
köztársasági elnök.

Kossuth-díjat kapott Bera Zsolt
harsonás, a Hot Jazz Band tagja
Az idén 30 éves Hot Jazz Band az első
dzsesszzenekar, amelynek tagjai meg-
osztva Kossuth-díjat kaptak. Az együttes
tagjai, Bényei Tamás alapító és vezető, va-
lamint Bera Zsolt, Fodor László, Galbács
István Tibor, Juhász Zoltán és Szabó Lóránt
Hunor előadóművészek páratlanul sikeres,
külföldön is nagyra értékelt, a tradicioná-
lis dzsessz autentikus megszólaltatására
épülő előadóművészi tevékenységük elis-
meréseként kapták a kitüntetést.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt
polgári tagozat kitüntetést kaptak
a Skanzen munkatársai: 
dr. Bereczki Ibolya és Káldy Mária

Nemzeti ünnepünk al-
kalmából a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum
két munkatársa ma-
gas színvonalú mun-

kájáért a Magyar Érdemrend Lovagkereszt
polgári tagozat kitüntetésben részesült. 
Dr. Bereczki Ibolya főigazgató-helyettesnek
a magyar muzeológia területén betöltött
meghatározó szerepét, valamint a Múzeu-
mok Mindenkinek Program vezetőjeként
végzett példamutató tevékenységét is-
merték el a kitüntetéssel. Káldy Mária, a
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
igazgatója a modern magyar múzeumi
közművelődés és múzeumpedagógia el-
méleti és gyakorlati megalkotójaként elért
eredményei elismeréseként vehette át a
kitüntetést.
A Múzeumi Oktatási és Módszertani Köz-
pont (MOKK) a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum (Skanzen) egyik igazgatóságaként
működik Szentendrén. Tevékenységeit
2008-2013 között a „Múzeumok Minden-
kinek” Program – (MMP) Múzeumok okta-
tási és képzési szerepének erősítése –
Központi módszertani fejlesztés keretében
kiemelt projektként valósította meg, és
azóta is folytatja szerteágazó szakmai te-
vékenységét.
A 2008-ban elindított projekttel a MOKK a
nemzetközi trendeknek megfelelő színvo-
nalú, szemléletváltást generáló, széles-
körű szakmai tevékenység kibontakoz-
tatására vállalkozott. A múzeumok isme-
retátadást támogató szerepének fejlesz-
tése céljából kiemelt szerepet kaptak a
projektben a múzeumi szakembereknek
és pedagógusoknak szervezett továbbkép-
zések, valamint a módszertani kutatáso-
kon alapuló szakmai anyagok kidolgozása
és disszeminációja. A korszerű múzeumi
ismeretek elterjesztéséhez, a múzeumok
és a közoktatási intézmények közötti
együttműködés erősítéséhez jelentős mér-
tékben hozzájárult a MOKK országos mú-
zeumi koordinátori hálózata.
A Múzeumok Mindenkinek kiemelt projekt
nagymértékben hozzájárult az iskolák és
múzeumok kapcsolatának fejlesztéséhez.
A MOKK felnőttképzései nyomán jelentő-
sen megnőtt a múzeumok korszerű hasz-
nálatával kapcsolatos ismeretekkel
rendelkező pedagógusok és múzeumi
szakemberek száma, elindítva körükben
országos szintű szemléletváltást is. 
Ez az Európában is egyedülálló projekt
Káldy Mária, a Múzeumi Oktatási és Mód-
szertani Központ igazgatója és dr. Bereczki
Ibolya, a Múzeumok Mindenkinek projekt
menedzsere közös vezetésével érte el a
magyar múzeumok összességére nézve
meghatározó, szemléletváltó hatását. 
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A Fő téren rendezett városi ünnepségen Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester beszédét
azzal kezdte, hogy számára 1848 márciusa a
reményt, az új utakat kereső, bátor közösség
alkotóerejének kiteljesedését jelenti. A forra-
dalom és szabadságharc eseményei alig
másfél esztendőt ölelnek fel, de hazánk egyik
legizgalmasabb korszaka volt ez, amikor új
Magyarország sarjadt. Egy európai ország,
amihez ki-ki a legjobb tudása szerint azt adta,
amije volt. Nyelvújítóink, íróink és költőink,
építészeink, tudósaink, iparosaink és kétkezi
munkásaink tudásukat, erejüket és szorgal-
mukat adták, amivel letették egy új, polgári
Magyarország alapjait.
167 évvel ezelőtt a fiatalok feltettek egy kér-
dést is: Mit kíván a magyar nemzet? Másfél
hónappal ezelőtt mi, szentendreiek is feltet-
tünk magunknak egy hasonló, városunk jö-
vőjére vonatkozó kérdést: Hová tartunk? Mi a
dolgunk? A kérdést illik megválaszolni. Egy
békében élő, fejlődő Szentendrét akarunk,
ahol rend és biztonság van. Egy várost, ahol
jó élni, amit büszkén mutathatunk meg az ide
látogatóknak. Saját külön bejáratú reform-
korunkat akarjuk, amiért készek vagyunk
nap mint nap keményen megdolgozni. Meg-
van hozzá a tehetségünk, az akaratunk és a
tudásunk, és mindenkire számítunk, aki
tiszta szándékkal segít nekünk ebben a mun-
kában – zárta beszédét Szentendre polgár-
mestere
Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának államtitkára ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta, hogy 1848-49 azért

különleges időpont, mert az egyik utolsó
nemzeti ünnepünk közé tartozik, ahol teljes
a nemzeti konszenzus, amivel mindenki azo-
nosulni tud, s amely az egész magyarságot
összetartja. A közép-európai népek közös
sorsa, hogy a szabadságot csak önmagunk
vívhatjuk ki, csak magunk szerezhetjük meg,
más nem ad nekünk szabadságot.
Március 15. az emberek szívében fontos sze-
repet tölt be – zárta beszédét az államtitkár –
,, s generációról generációra tovább öröklődik
a szabadság elérésének és megtartásának
fontossága.

Március 15-ét ünnepeltük

Az ünnepségen Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter és dr. Rétvári Bence, az EMMI államtitkára
mondott beszédet

Az ünnepi műsorban Szvorák Katalin 
és Karácsony János énekelt, helyi óvodások, 
néptáncosok adtak műsort. A hagyományéltető
óvónők kézműves foglalkozásokra várták a gyere-
keket a Fő téren.
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Koszorúzás petzelt János sírjánál és a Vasvári-szobornál
A hagyományok szerint idén is Petzelt József honvéd alezredes sírjának koszorúzásával kezdődött a városi ünnepségsorozat városunkban. A megemléke-
zést az Altiszti Akadémia zenekara közreműködése tette még ünnepélyesebbé. Énekes Rita, a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola köszöntője
után a sírnál koszorút helyeztek el a város vezetői, a városban működő intézmények, pártok, civil szervezetek és egyesületek képviselői. Az ünnepségen
részt vettek és koszorút helyeztek el a Vajdaságból érkező Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanárai és diákjai is. A képen: a Zrínyi Miklós Ba-
ranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Sportegyesület képviselői helyezik el az emlékezés koszorúját. 
Vasvári Pál szobránál Petricskó Zoltán alpolgármester és Zakar Ágnes képviselő mondott beszédet. 
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Testvérvárosunkban is ünnepeltünk
Az idei évben ünnepli Kézdivásárhely és Szentendre a testvér-
városi kapcsolat 25. évfordulóját. A szokásoknak megfelelően
háromszéki testvérvárosunk meghívta városunkat a március
15-i ünnepségére. Szentendrét Boda Anikó és Pintér Ádám ön-
kormányzati képviselők, valamint a jó kapcsolatot hosszú évek
óta ápoló Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete nevében Jolanda
Willemse és Trombitás Éva képviselte.

A vendéglátók szombaton a város környékét és a helyi termelői piacot
mutatták meg nekünk. A legmagasabban fekvő háromszéki települé-
sen – Kommandón – a helyi finomságokat kóstolhattuk meg a zabo-
lai csángó múzeum meglátogatása után.
Az ünnepnap ökumenikus istentisztelettel indult, melyet a kézdi széki
települések és hagyományőrzők főtéri felvonulásával folytatódott.
Gábor Áron szobránál szívhez szóló beszédeket és fiatalok előadását
hallgathattuk, majd elhelyeztük Szentendre koszorúit. Este a Vígadó-
ban rendeztek fantasztikus megemlékező előadást. Búcsúzóul va-
csorát adott delegációnknak a város polgármestere, aki reményét
fejezte ki, hogy a közeljövőben jelentősen erősíthetjük a kapcsolatot
Szentendre és Kézdivásárhely között, minél több intézmény és civil
szervezet bevonásával. Köszönjük a felejthetetlen ünnepet!         P. Á.

A nemzeti ünnepen a Czóbel-szobortól a Dunakorzón át a Fő térig az MHAA
katonazenekara és huszárok vezették a menetet. 

A Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület koszorút helyezett el Petőfi
szobránál a Templomdombon.
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Testületi hírek
A képviselő-testület március 12-én tar-
totta havi, rendes ülését, amelyen a kép-
viselők több mint 30 napirendi pontot
tárgyaltak meg.

Településfejlesztési Koncepció
Szentendre új Településfejlesztési Koncepci-
ójának (TFK) elkészítése a korábbi korszerűt-
lensége, valamint az új uniós és hazai
területfejlesztési dokumentumoknak való
megfelelés érdekében vált szükségessé. A
dokumentum alapot ad az új Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégia (ITS) készítéséhez,
illetve a TFK alapján dolgozható ki Szent-
endre Településszerkezeti Terve is.
A Pro-Terra Kft. tervezői által kidolgozott kon-
cepciót a képviselők alkalmasnak találtak a
társadalmi egyeztetésre, és felhatalmazták a
polgármestert, hogy véleményeztesse az ál-
lamigazgatási szervekkel is. Az egyeztetés
során beérkező vélemények ismeretében és
azok értékelése után kerül a véglegesítésére.
A TFK és az ITS együtt Szentendre legfonto-
sabb fejlesztési dokumentumai lesznek, me-
lyek alapot adnak a város fejlődését
befolyásoló döntéseknek.

Módosult a közterület-használat
rendje
A Szentendrei Ipartestület elnöke és alelnöke
kérték a testülettől a közterület-használat
rendjének módosítását, illetve egyes pontjai-
nak hatályon kívül helyezését. A rendeletben
az egyik legfontosabb változás, hogy a ven-
déglátó teraszok és kerthelyiségek közterü-
let-használati díja ezentúl havi részletekben
is befizethető lesz. Ez abban az esetben ve-
hető igénybe, ha a használó legalább 12 hó-
napra igényli a közterületet. 
További változás, hogy a korábban Művészeti
Tanács néven működő testület helyett – a kul-
turális alpolgármester asszony javaslata alap-
ján – Szentendrei Lokálpatrióták Tanácsa fog
működni öt ismert helyi művész részvételé-
vel, akik szakmai ajánlásaikkal, javaslataik-
kal segítik a főépítész és a testület munkáját.
A képviselők egyhangúlag megszavazták a
módosításokat.

SZMSZ-módosítás
A képviselők módosították az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát az

alábbi területeken: új sporttanácsnok meg-
választása, az informatikai feladatoknak a
polgármesteri hivatal keretében való ellátása,
a jegyző és aljegyző irányítása alá tartozó
szervezeti egységek meghatározása, a Városi
Szolgáltató Nzrt. által kizárólagos joggal vég-
zett tevékenységek kiegészítése. A képvise-
lők között kisebb vita a sporttanácsnok
megválasztása körül alakult ki, mert többen
nem látták indokoltnak új munkahely létre-
hozását, amely növeli a város kiadásait. Sze-
rintük először egy cselekvési tervet kellene
készíteni, és annak végrehajtáshoz megta-
lálni a megfelelő embert. Több képviselő vi-
szont a kinevezés mellett érvelt, mert jelenleg
nincs felelőse a városi sportnak. Szerintük
nagy szükség van egy olyan szakemberre, aki
teljes energiával foglalkozik a városi sporttal,
különösen az ifjúság nevelésével, a tö-
megsporttal és intézményi programok szer-
vezésével. Jelenleg Skrobár Róbert három
éve ingyen, illetve saját költségén látja el a
sporttal kapcsolatos szakmai feladatokat, s
vesz részt szakmai fórumokon. Végül a kép-
viselők egyhangúlag megszavazták az SZMSZ
módosításokat, köztük Dombay Zsolt sport-
tanácsnoki kinevezés, akinek tiszteletdíja a
képviselői alapdíj 90%-a, vagyis bruttó 76
530 Ft lesz. 

Iskolák üzemeltetése
A Köznevelési törvény szerint az önkormány-
zatok a választást követő év március 31-ig
nyújthatnak be kérelmet, ha az iskolák mű-
ködtetését át akarják vállalni az államtól, il-
letve ha a működtetést nem képesek vállalni.
Szentendre Város önkormányzat Képviselő-
testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy nem
adja át a saját tulajdonában álló, az állami in-
tézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmények működtetői jogát. A
jelenlegi rendszernek, melyben a fenntartói
jog és a működtetői jog elkülönül, vannak
ugyan nehézségei, de alapvetően kialakultak
az egyes szereplők feladatai, kötelezettségei,
melyek egy esetleges átadással ismét változ-
nának, ráadásul az átadás még jobban meg-
szakítaná a kapcsolatot a közoktatási
intézmények és az önkormányzat között.
Az érintett intézmények: Templomdombi Ál-
talános Iskola; Barcsay Jenő Általános Iskola;
Izbégi Általános Iskola; II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Gimnázium; Vujicsics Tiha-
mér Alapfokú Művészeti Iskola; Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagin-
tézménye (Nevelési Tanácsadó).

Díszpolgároknak nyújtott 
kedvezmények
A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú
Egyesület képviselőinek kezdeményezésére a
képviselők úgy döntöttek, hogy városunk dísz-
polgárai – Szentendre érdekében végzett mun-
kájuk elismeréseként és megbecsüléseként –
térítésmentesen látogathatják az önkormány-
zat fenntartásában lévő intézményeket (Fe-
renczy Múzeum, V8 Uszoda, Pest Megyei
Könyvtár stb.), a város területén ingyen par-
kolhatnak, illetve életútjuk, munkásságuk ol-
vasható lesz a városi honlapon.

Közérdekű adatkezelés
A képviselők többsége elutasította a Társa-
ság az Élhető Szentendréért (TESZ) kezde-
ményezését egy új rendelet megalkotására,
amely a magasabb szintű jogszabályokhoz
képest bővítette volna a közérdekű adatok, a
közpénzekkel való gazdálkodás nyilvános-
ságra hozatalának körét. A TESZ képviselői
szerint azért lenne szükség a szerződések
nyilvánosságra hozatalára, mert bizalom-
vesztés van az adózó állampolgárok és a po-
litikusok között. Szerintük a nyilvánosság
nem támad, hanem véd, ha a közpénzfel-
használás egyértelmű és átlátható.
A tervezetet elutasító képviselők szerint a ren-
delet végrehajtása aránytalanul nagy terhet
róna a városra, hiszen szükség lenne egy sze-
mély alkalmazására, a honlap fejlesztésére a
megnövekedett adattartalom miatt. A közzé-
tételre kerülő anyagokat adatvédelmi szem-
pontból is át kellene vizsgálni, és a személyes
adatokat, üzleti titkokat felismerhetetlenné
tenni a szövegben. A polgármester kiemelte,
hogy a hivatal mindenben megfelel az átlát-
hatóság szigorú törvényi előírásainak. A szer-
ződések ellenőrzése a jogi és pénzügyi
ellenőrző bizottság feladata, amelynek veze-
tését a polgármester döntése alapján az el-
lenzék végzi, ezért azt javasolja, hogy a
bizottsági munkát ne próbálják a nyilvános-
ságra való hivatkozással megspórolni.

pest Megyei Könyvtár
A Pest Megyei Könyvtár igazgatója, Nincse-
vics Klára nyugdíjazása miatt kérte közalkal-
mazotti jogviszonyának felmentéssel történő
megszüntetését 2015. augusztus 1-jétől. A
képviselő-testület pályázatot ír ki a könyvtár-
igazgatói álláshely betöltésére. Döntöttek
arról is, hogy a pályázatok véleményezésére
bizottságot hoznak létre, melynek tagjai
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester,
Boda Anna képviselő, Biczák Péter, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szer-
vezetének a tagja, Bétéri Nóra, a Közalkal-
mazotti Tanács elnöke, Pongrácz Katalin
szakszervezeti titkár.

Változás a Ferenczy Múzeum élén
A Ferenczy Múzeum igazgatója, dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton kezdeményezésére 
munkaviszonyát közös megegyezéssel meg-
szüntették. A képviselők egyhangúlag meg-
szavazták, hogy az igazgató – munkájának
elismeréseként – öt havi illetményének meg-
felelő jutalomban részesüljön.

Változás a VSZ Nzrt. élén
Kroó József, a Városi Szolgáltató Nzrt. igaz-
gatójának munkaviszonyát közös megegye-
zéssel megszüntették. Több képviselő is
elismeréssel beszélt az igazgató eddigi mun-
kájáról, és megköszönték az elvégzett mun-
kát. Az ülésen felszólalt Kroó József is.
Felsorolta a vezetése alatt elért eredménye-
ket,  megköszönte kollégái munkáját, a város
lakosságának a türelmet, majd minden kép-
viselővel kezet fogott, így köszönve meg a
munkájukat. 

N. E.
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Fatoronyra telepítik 
a bázisállomást
Új helyre kerül a Magyar Telekom an-
tennája és bázisállomása a Szentend-
rei Református Gimnázium épületéről.
A 11. sz. főút és Sztaravodai út csatla-
kozásában lévő közterületen egy új 
torony létesítésével oldják meg a 
bázisállomás áttelepítését.

A Magyar Telekom Nyrt. „Szentendre 1”
nevű bázisállomása jelenleg a Református
Gimnázium Áprily téri ingatlanán van. A
bérleti szerződés 2013. végén lejárt, s azt
az egyházközség nem kívánta meghosz-
szabbítani. A jelenlegi, fejlesztéseket tiltó
szerződés-meghosszabbítás 2015. végéig
szól. 
A bázisállomás működésének, fejleszté-
sének biztosítása ugyanakkor kiemelt je-
lentőségű, hiszen a város egészét érintő
„T” szolgáltatás mellett ide települt a Tele-
nor mobil kommunikációs állomása, vala-
mint a kormányzati készenléti és védelmi
szervek digitális kommunikációs rend-
szere is, mely a város közbiztonsági, 
katasztrófavédelmi és egészségügyi szol-
gáltatásainak működését biztosítja.
Mivel a szabályozás nem teszi lehetővé a
jelenlegi helyszín közelében megfelelő pa-
raméterekkel rendelkező új állomás létesítését, az építési szabályza-
tot módosítani kell. A tanulmányterv elkészítésével a Magyar Telekom
a Pro Terra Kft.-t bízta meg, a felvetett javaslatokat a megrendelő az
önkormányzattal több fordulóban vizsgálta.
A végleges telepítési terv 2015 februárjában készült el, konkrét, városi
tulajdonú helyszínekkel, melyek közül a felek a 11. számú főút és
Sztaravodai út csatlakozásánál lévő közterületet választották. 
Az „ECOPOL” nevet viselő új torony egyedülállóan környezetbarát, ré-
tegelt-ragasztott faszerkezetű, mely anyagánál fogva esztétikusan il-
leszkedik a tájba, elhelyezkedésénél fogva megoldás lesz a lebontásra
kerülő állomás pótlására, megfelel az alapvető egészségügyi előírá-
soknak és mindkét publikus szolgáltató itt már elkezdheti azokat a
hosszú távú, mobil szélessávú fejlesztéseit is, amelyeket a régóta hú-
zódó ügy miatt mindeddig szüneteltetni kényszerült.
A szabályozás módosításáról Szentendre lakossága a városi honlapon
kap folyamatos tájékoztatást.

A város köztisztaságról szóló
szabályait részletekbe me-
nően a 44/2008. (XII.17.) Önk.
sz. rendelet határozza meg,
melyet a március 12-i testületi
ülésen módosítottak a képvi-
selők. A rendelet legfonto-
sabb pontjai az alábbiak.

Az ingatlantulajdonosok
kötelezettségei
Minden ingatlan tulajdonosának
felelőssége a telekhatár és az út-
test széle közötti sáv állapota,
rendezettsége, gondozottsága.
Ide tartozik a szemét- és gyom-
mentesítés, a bokrok és a gyep
nyírása, illetve a téli síkosság-
mentesítés. Azokban a meredek,
nehezen megközelíthető utcá-
kon, ahol a hóeltakarítás gépi
eszközökkel nem megoldható,
ott az utak járhatóvá tétele a la-
kosság feladata: az ingatlan
előtt, az út közepéig terjedően. (A
város Téli Útüzemeltetési Sza-
bályzata tartalmazza azon uta-
kat, ahol a város munkagépekkel
képes elvégezni a síkosság-men-
tesítést.)
Az ingatlan melletti nyílt árok és
műtárgyainak (átereszek, csapa-
dékvízgyűjtők) takarítása, a nö-
vények vágása az ingatlan-
tulajdonos feladata. Szintén az
ingatlantulajdonos köteles gon-
doskodni az ingatlanának terüle-
téről kilógó növények nyeséséről.
A lakótelepeken az épületekhez
csatlakozó járdák tisztántartása
a lakóközösség feladata.
A lakótelepeken található nagy
kiterjedésű zöld felületek, a vá-
rosban található közparkok, va-
lamint a közterületen található
fák kezelése az önkormányzat
feladata. 

Égetésre vonatkozó 
szabályok
A háztartási hulladék elégetése
szennyezi a környezetet, így a
zöld javakat elsősorban kom-
posztálással kell hasznosítani. A
helyi komposztálási program
minden év tavaszán lehetővé
teszi, hogy a szentendreiek in-
gyenesen juthassanak kom-
posztládákhoz. Amennyiben
komposztálásra nincsen lehető-
ség, égetni kizárólag saját ingat-
lanon belül kisebb mennyiségű
kerti hulladékot szélmentes idő-
ben lehet november 1. és május
31. között pénteki napokon. Más
időpontban égetni tilos.

Zöldfelületi szabályok 
és a vizeink védelme
A zöld környezet megóvása nagy
szakértelmet kíván, ezért köz-
használatú zöldfelületet létesí-
teni, abba beavatkozni, illetve
megszüntetni csak a zöldrefe-
rens állásfoglalása alapján lehet.
A fák kivágása közterületen és
magánterületen is engedélyköte-
les, kivéve a 12 cm-nél kisebb 
átmérőjű fákat, valamint gyü-
mölcsfákat.
Súlyos természetkárosításnak
számít és tilos vízmosásokba, pa-
takok medrébe hulladékot le-
rakni, beleértve a zöld hulladékot
is, valamint az ásott kútba, élő-
vízfolyásba szennyvizet vagy csa-
padékvizet bevezetni!

Hulladékelszállítás, 
szelektív gyűjtés, 
lomtalanítás
A rendszeres hulladékelszállítás
mellett az önkormányzat az év ki-
emelt napjain lehetőséget nyújt
az ingyenes lom-, zöld hulladék-
és építési hulladék begyűjtésére
vagy átvételére, valamint környe-
zetünk megóvása érdekében a
Föld napja (április 22.) alkalmá-
val várostakarítási, szemétsze-
dési akciót is szervez.
Minden szentendrei ingatlantu-
lajdonos, aki fizeti a hulladék-
szállítás díját, elhelyezhet
térítésmentesen lomhulladékot a
hulladékudvarban. Családi ház
évente 3 m3-t, üdülőingatlan ese-
tén 1,5 m3-t, társasház esetén
0,5 m3-t. A családi házas övezet-
ben az ingatlantulajdonosnak
évente egy alkalommal 2 m3 

lomhulladék elszállíttatására van
lehetőségük. A lakótelepeken,
társasházakban lépcsőházan-
ként 1 db 5 m3-es konténert 
biztosítunk.
A zöldhulladék elszállítására
évente egy alkalommal az őszi
időszakban kerül sor, három
ütemben. 
A Városi Szolgáltató Nzrt. beve-
zette a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést Szentendre
egész területén. A különböző hul-
ladékokat tisztán és tömörítve
kell a szelektív-gyűjtőzsákba he-
lyezni.
Az ingyenes lom- zöld hulladék-
és építési hulladék begyűjtéséről
és átvételéről a Városi Ügyfél-
szolgálati irodán, a városi honla-
pon, valamint az újságból tájé-
kozódhatnak az érdeklődők.

Új köztisztasági rendelet

Életmentő járőrök
A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály-
ának helyszínelője március 17-én, 8 óra körüli időben egy elaka-
dásjelzőt használó gyógyszerszállító gépjárműre lett figyelmes a
szentendrei Dózsa György úton. A rendőr odalépett a jármű veze-
tőjéhez és ekkor észlelte, hogy a 30 éves férfi rosszul van, nehezen
lélegzik és verejtékezik. A sofőr elmondta az egyenruhásnak, hogy
nagyon rosszul érzi magát és mellkasi nyomást érez. A helyszínelő
azonnal mentőt kért a helyszínre, miközben igyekezett szóval tar-
tani a férfit és értesítette a közelben lévő Altiszti Akadémia orvo-
sát is.
A gépkocsivezető az intézkedés közben eszméletét vesztette, ezért
a szentendrei rendőr a Készenléti Rendőrség Szentendrén szolgá-
latot teljesítő járőreivel közösen kiemelte a járműből és stabil ol-
dalfekvésbe helyezte, valamint a feje alá egy kabátot helyezett.
Ekkor érkezett meg egy honvéd orvos, majd a mentőszolgálat mun-
katársai, akik megkezdték a férfi ellátását és kórházba szállí-
tották. 



Folytatódtak a városrészi fórumok
Március 11-én a 6. körzet lakóinak tartott fórumot a Parola Ven-
déglőben Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Zakar Ágnes
képviselő.

A polgármester bevezetőjében
újból hangsúlyozta, hogy a vá-
rosvezetés előtt álló legfonto-
sabb feladat a működési
költségek csökkentése és a be-
vételek növelése. Ez utóbbi azért
nem lesz könnyű, mert a pályá-
zatok szempontjából a mi régi-
ónkban korlátozottabbak a
lehetőségek. Az első számú pri-
oritás a háziorvosi rendelő felújí-
tása lesz. Bevezetőjét azzal zárta, hogy szakszerű és tudatos
marketingstratégiával kívánják Szentendre hírnevét erősíteni. Arra tö-
rekednek, hogy város egységesen, ne pedig eklektikusan fejlődjön.
Zakar Ágnes képviselő prezentációjában beszámolt az eddigi ered-
ményekről, és hangsúlyozta, hogy mindezt az itt élők, a közös képvi-
selők segítségével, a VSZ Nzrt. és az önkormányzat támogatásával
érték el. Főbb fejlesztések a körzetben: az izbégi iskola felújítása,
bankautomata felállítása, út- és járdaépítések, melyek vagy a lakók
ingatlanadóinak idecsoportosításával, vagy lakosonként 100 ezer Ft
hozzájárulással valósultak meg. A legutóbbi nagyobb fejlesztés a
Mókus-híd felújítása volt.
Hozzátette, hogy vannak még problémák, teendők annak érdekében,
hogy a lakók komfortérzete növekedjen. Jelenleg legfontosabb fel-
adat a Lévai utca felújítása, gyalogátkelőhely kijelölése a Tavasz ut-
cánál és a füzesparki játszótér felújítása.

Kérdések és válaszok

Közlekedés
A közlekedéssel kapcsolatos kérdések érintették a tömeg-, az autós-,
kerékpáros- és gyalogosközlekedést, illetve a parkolási nehézsége-
ket. Az óvodák, iskolák környékén reggel, illetve rendezvények idején
lehetetlen a parkolás, de gondot jelent az orvosi és gyerekorvosi ren-
delőnél is. Javasolták, hogy alakítsanak ki parkolót a mentálhigiénés
rendelő udvarán, illetve, hogy bővítsék a parkolási lehetőséget a HÉV-
állomásnál, az üzletek környékén pedig csak rövid ideig lehessen par-
kolni. Elmondták, hogy kerékpárral szinte lehetetlen szabályosan
közlekedni, a patakparton lévő kerékpárutat sokan versenypályaként
használják.
A polgármester válasza: a Hév-állomás melletti volt Tüzép-telep ma-
gánterület, de már felvette a kapcsolatot a tulajdonossal. A város is
tervezi a parkolási lehetőségek bővítését, a Bolgár utcai parkoló nem-
sokára készen lesz. A közintézményeknél a helyszűke miatt lehetet-
len megoldani a parkolást, itt az intézmények áthelyezése kerülhet
szóba – egyelőre az okmányiroda átköltöztetése van napirenden. 
Vannak tervek a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, ha a „főút”
(Eurovelo 6) megépül, akkor ahhoz igazítják a többit. Áprilistól az ön-
kormányzatnál lesz közlekedésbiztonsági mérnök, így szakember fog
dönteni a forgalomlassítás alternatíváiról, a konkrét kérdésekről.

Köztisztaság
A lakók jelezték, a Vasvári óvoda előtti és a CBA-nál lévő szelektív sze-
métgyűjtőket gyakrabban kellene üríteni. A Dömörkapunál már ipari
mennyiségű illegális szemét gyűlt össze. A polgármester megígérte a
szelektív szemétgyűjtők gyakoribb ürítését, illetve elmondta, hogy a
VSZ Nzrt-vel közösen dolgoznak egy terven az illegális szemétlerakás
megakadályozása érdekében: megpróbálják beazonosítani őket, mert
lépéseket csak ebben az esetben tudnak tenni.

Kátyúzás
A lakók javasolták, hogy a kátyúzási munkákat átalánymegbízással
adják ki egy vállalkozónak, akinek érdeke lenne a jó minőség. El-
mondták, hogy a füzesparki útfelújításnak ugyan örülnek, de rossz

volt tervezés. A polgármester válasza: az önkormányzat saját cége, a
VSZ Nzrt. végzi a kátyúzást, itt nem terveznek változtatást. Jó hír, hogy
van már városi főmérnök, akinek feladata, hogy útfelújításnál a jelzett
hibák ne forduljanak elő.

Egy héttel később, március 17-én az 5. körzet lakóit várta Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester és a körzet képviselője, Fülöp
Zsolt a Barcsay Jenő Általános Iskolában.

Kérdések és válaszok

Közlekedés
A László-telepen évek óta nem történt fejlesztés, még mindig vannak
földutak, a vízelvezetés, pl. a Klapka utcában, nem megoldott.
Többen panaszolták a János utca és környékének közlekedési prob-
lémáit: az utca szűk, nagy a forgalom, nem tartják be a sebesség-
korlátozást, a járdán parkolnak az autók, így a szemközti udvarokból
nem lehet autóval kiállni. A szemetesek a kukákat rendszeres az úton
hagyják, ami balesetveszélyes. A Surányi Cukrászda előtt szélesíteni
kellene az úttorkolatot a könnyebb behajtás érdekében. A Tilinkó és
Deli A., utcák között szükség lenne járdára, a Deli utcánál pedig for-
galomkorlátozó táblára.
A polgármester elmondta, hogy az utak vízelvezetésesével, szintezé-
sével kapcsolatos problémát jelzi a városi főmérnöknek. 
Fülöp Zsolt szerint a János utcai közlekedési gondokra addig nincs
megoldás, amíg az autósok menekülőútnak használják a 11-es út he-
lyett. Ezt a problémát kellene elsőként orvosolni, pl. a kis vashídnál
közlekedési lámpával lassítani a forgalmat.

Köztisztaság
A körforgalom feletti terület természetvédelmi terület, amit egyrészt
a quadosok tönkretesznek, másrészt pedig lassan szemétteleppé
válik, ezért szükség lenne egy nagyobb konténer kihelyezésére.
A Pomázi, Radnóti és Kálvária út közötti közterület elhanyagolt, évek
óta nem történik semmi.
Több László-telepi lakó panasza, hogy egy szomszédjuk galambokat
tart, a közegészségügyi szabályok betartása nélkül. Ezt ők már több
alkalommal jelezték az önkormányzatnak, több határozat is kötelezte
a galambtartót a takarításra, illetve ketrec használatára, de éveken
keresztül nem történt semmi. 
Fülöp Zsolt szerint az illegális szemétlerakás esetén a megoldás a tér-
figyelő kamerák kihelyezése lenne, amihez keresik a költségvetési
forrást.
A polgármester ígéretet tett a galambtartási ügy kivizsgálására és ren-
dezésére.

A körzeteken kívüli területeket érintő felvetések
Szóba került még a Pap-szigeti strand, a laktanya, a volt fogorvosi ren-
delő épülete, a Postás strand területe, a temető, a HÉV-állomás kör-
nyéke. 
Rövid válaszok: a laktanyával kapcsolatos pert az önkormányzat és az
állam is elvesztette, de felvették a tulajdonos alapítvánnyal a kapcso-
latot, akik szeretnének beruházni a terület egy részén, a többit akár
elcserélnék más ingatlanra a várossal. A volt fogorvosi rendelő felújí-
tása legalább félmilliárd forintba kerülne, itt befektetőt keresnek.
Rövid távon nincs szükség új temető kialakítására. A HÉV-állomással
kapcsolatban jelenleg folyik az egyeztetés a rendőrséggel a kulturál-
tabb kinézet érdekében, az aluljáró rendbetételére ötletpályázatot
írnak ki, és hamarosan megújul a posta előtti park is. A Pap-szigeti
strand sajnos idén sem tud kinyitni jogszabályi változások miatt.

A fórumokról bővebben honlapunkon olvashat: www.szevi.hu.

A soron következő fórumok időpontjai
Március 24-én kedden 18 órakor a 8. körzet lakóit várja

Dombay Zsolt képviselő az Izbégi Általános Iskolában, 
március 31-én, kedden 18 órakor az 1. körzet lakóit várja 

Petricskó Zoltán a Silhouette Cafe-ban.
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Óvodai jelentkezés 
és nyílt napok 2015
Tisztelt Szülők!

Szentendre Városi Óvodák Intézménye
várja azon szülők jelentkezését, akik a
2015-2016. nevelési évtől gyermekük
óvodai elhelyezését kérik.

Nevelési év: 2015. szeptember 1. – 2016. au-
gusztus 31.

Nyílt napok a város által fenntartott óvo-
dákban: 2015. március 30. - április 1.
8.00-11.00 óráig

BEÍRATKOZÁS: 2015. MÁJUS 15. (péntek),
18-20. (hétfő-szerda)  8-12 óráig

2015. május 15. (péntek): 
Vasvári és Bimbó utcai Tagóvodába
2015. május 18. (hétfő): 
Szivárvány és Izbégi Tagóvodákba
2015. május 19. (kedd): 
Hold utcai és Hétszínvirág Tagóvodákba
2015. május 20. (szerda): 
Püspökmajor Tagóvodába 

A jelentkezés helyszíne minden esetben:
2000 Szentendre, Pannónia utca 3.

Bimbó utcai Tagóvoda (Bimbó út 8-10.)
Vasvári Tagóvoda (Vasvári Pál út 39.)  
Hold utcai Tagóvoda (Hold utca 10.) 
Izbégi Tagóvoda (Szentlászló út 92.)
Szivárvány Tagóvoda (Kálvária út 22.)
Püspökmajor Tagóvoda (Hamvas B. utca 1.)
Hétszínvirág Tagóvoda (Pannónia utca 3.)

A jelentkezési lap a jelentkezés napján hely-
ben is kitölthető, de az ügyintézés gördülé-
kenysége érdekében kérjük, amennyiben
lehetőségük van rá, kitöltött jelentkezési 
lappal érkezzenek (letölthető itt: http://okta-
tas.szentendre.hu/jelentkezesi_lap.pdf
címen). 

A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal
hozni a gyermek illetve a szülő nevére kiállí-

tott személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt. Továbbá – amennyiben
rendelkeznek vele – szakértői bizottság által
készített,  a gyermek fejlettségi állapotáról
szóló összes dokumentumot kérjük bemu-
tatni. 
Felhívjuk a 2011. 09. 01. és 2012. 08. 31. kö-
zött született gyermekek szüleinek figyelmét,
hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2). szerint
gyermekük számára az óvodába járás napi 4
órában kötelező.
Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén
óvodaköteles gyermekét nem kívánja az óvo-
dába beíratni, azt a beiratkozáskor leadott
nyilatkozattal kezdeményezheti.

Dr. Gerendás Gábor jegyző

Nyitott szívvel, nyitott
kapukkal 

A Szentendrei Evangélikus
Zenei Óvoda felvételt hirdet 3-6
éves gyermekek számára.  Vár-
juk azon családok jelentkezé-
sét, akik Isten igéjét követve,

családias környezetben, szeretetteljes lég-
körben szeretnék nevelni gyermeküket! Sze-
retettel várunk minden érdeklődőt!
Jelentkezés március 24-25-én, telefonon tör-
tént előzetes egyeztetés alapján. A kitöltendő
szándéknyilatkozat a honlapunkról letölthető
vagy az óvodában kérhető.
Bővebb információ: 06-20-391-6540, 
(26) 310-539, 
www. szentendre.lutheran.hu/ovoda

Óvodapedagógus állás
A Szentendre Városi Óvodák pályázatot
hirdet óvodapedagógus munkakör betöl-
tésére, teljes munkaidőben. 
A munkavégzés helye: 
Szentendre, Pannónia utca 3.

Pályázati feltételek: 
főiskola, óvodapedagógus
Pályakezdők jelentkezését is várjuk, a nyelv-
vizsga megszerzése a gyakornoki idő lejártáig
szükséges
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
bizonyítványok fénymásolatai, erkölcsi bizo-
nyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
azonnal 2 fő, 2015 szeptemberétől 8 fő
A pályázatok benyújtásának módja: 
• elektronikus úton Hajnal Szilvia részére:
ovodakozpont.szentendre@gmail.com
• postai úton, a Szentendre Városi Óvodák cí-
mére (2000 Szentendre, Pannónia utca 3.)

További információ: (26) 500-473

Díszoklevél 
pedagógusoknak

Szentendrei Közös
önkormányzati Hi-
vatal felhívja a
szentendrei lak-
címmel rendelkező
nyugalmazott pe-
dagógusok figyel-

mét, hogy az önkormányzat, a korábbi
évekhez hasonlóan, 2015-ben is segítséget
nyújt a tanítóként vagy óvónőként végzett pe-
dagógusoknak jubileumi díszoklevelük igény-
lésének ügyintézésében. Aki 50 éve
diplomázott – arany-, aki 60 éve – gyémánt-,
aki 65 éve – vas-, aki 70 év – rubin díszokle-
vélben részesülhet, ha legalább 30 évet dol-
gozott pedagógusként.

Aranydiploma esetén a kérelemnek tartal-
maznia kell: személyi adatok (név. leánykori
név), lakcím és telefonszám, rövid szakmai
önéletrajz, adószám, TAJ-szám, az 50 évvel
ezelőtt szerzett oklevél fénymásolata, a 30 év
pedagógus munkakörben eltöltött munkavi-
szonyra vonatkozó igazolás
Gyémánt-, vas- és rubin diploma esetén: a ko-
rábban kapott jubileumi díszoklevél máso-
lata, rövid szakmai önéletrajz, személyi
adatok (név, leánykori név), lakcím, adószám,
TAJ-szám, telefonszám.

A kérelmeket április 17-ig személyesen a hi-
vatal köznevelési referensének vagy levélben
a következő címre nyújthatók be: Szentend-
rei Közös önkormányzati Hivatal, 2000 Szent-
endre, Városház tér 3.
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A Szentendrei önkormányzat és a Zsig-
mond Király Főiskola együttműködésében
zajló szeniorképzés immár hatodik félévét
kezdte városunkban. Március 9-től 13 tan-
folyam indult el, amelyekre a városban élő
50 év felettiek jelentkezhetnek. (Az iroda
minden hétfőn, szerdán és pénteken 15
és 17 óra között van nyitva a Dunakorzó
18. szám alatt.)
A tanfolyamok mellett elindult a SZESZA
ingyenes előadássorozata is, amelyen áp-
rilis 1-jén, szerdán 15 órától dr. Molnár
Krisztina beszél a hallgatóságnak a pszi-
chológia új irányzatairól. 
A szervezők szeretettel várják a progra-
mokon a hallgatókat, a képzés jelszavá-
val: Tanulni sohasem késő!

Szeniorképzés 

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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Felsőoktatás Szentendrén
A Budapesti Gazdasági Főiskola tudástranszferközpontot léte-
sít a Rév utcai volt Teátrum helyén. Az 1240,75 nm alapterületű,
elavult ingatlan megújítását európai uniós forrásból, a Környe-
zet és Energia Operatív Program Pályázaton elnyert összegből
finanszírozzák.
A projektről dr. Ferkelt Balázst, a főiskola általános rektorhe-
lyettesét kérdeztük.

A BGF szentendrei tudásközpontjának korszerű épületenerge-
tikai beruházása milyen forrásokból és hogyan valósul meg?
A források egy részét a Környezet és Energia Operatív Programból, a
másik részét pedig saját, intézményi keretből biztosítjuk. A pályázati
forrást az épület energetikai felújítására és a megújuló energiát ter-
melő és hasznosító berendezések telepítésére, míg az intézményi for-
rást az épület új funkciójához szükséges átalakításhoz, a belső terek
kialakításához használjuk fel. A megvalósítás egy ütemben történik.

Összesen mennyibe kerül a beruházás?
A kivitelezési szerződést 198 millió Ft-ra kötöttük, azonban ez nem a
teljes költség, ugyanis vannak még járulékos közműfejlesztési téte-
lek is, amelyek ezt növelik. A pályázati és a saját forrás nagyjából 50-
50%-ban finanszírozza a fejlesztést.

Jelenleg hol tart az építkezés, mikorra várható az épület át-
adása?
Az építkezés január végén kezdődött meg, a bontási munkálatokkal.
Most, a bontási munkák végén megkezdődhet az érdemi, átalakítási
munka. Jelenleg az ehhez szükséges felmérési, előkészítési tevé-
kenységek folynak. A munkák befejezését ez év júliusára terveztük,
amelyet követően kezdődhet meg a használatba vételi eljárás folya-
mata. Ennek lezárását követően fog megtörténni az épület átadása.

Milyen korszerűsítéssel csökkentik az épület energiafelhasz-
nálását?
A KEOP pályázat által finanszírozott épületenergetikai fejlesztésekkel
csökkentjük az épület energiafelhasználását. Ezt szolgálja a homlok-
zati és födém hőszigetelések, a nyílászárók cseréje és a világításkor-
szerűsítés, valamint a megújuló energiát hasznosító és termelő
berendezések. Az épületbe levegő- és talajszondás hőszivattyúkat, il-
letve háztartási méretű napelemes kiserőművet telepítünk.

Az épület belső struktúrája hogyan szolgálja majd a hallgatók
képzését, hány fő befogadására lesz alkalmas?
A tervek szerint az épületben két egybe nyitható multifunkcionális ter-
met rendezünk be, amelyek az oktatás mellett szakmai előadások,
konferenciák megrendezésére is alkalmasak lesznek, két kisebb
terem pedig csoportos alkotó- vagy kutatómunkát tesz lehetővé. Egy
időben több mint 150 hallgató számára tudunk foglalkozásokat szer-
vezni az épületben.

Sz. N.

Áthelyezik a buszmegállót 
a pap-szigetnél
A szentendrei csatornázási munkák miatt ideiglenesen áthelyezik a
Pap-szigetnél, a Határcsárda előtti, bBudapesti irányba menő Volán-
buszok megállóhelyét. A megállóhely a korábbinál kb. 200 méterrel
feljebb kerül a főváros irányában. Ezzel egyidejűleg ideiglenesen a
gyalogátkelőhelyet is megszüntetik itt. A munkák március 18-án kez-
dődtek a területen, és előreláthatólag április 15-én befejeződnek.  A
kellemetlenségekért a kivitelezők a lakosság megértését és türelmét
kérik a munkák ideje alatt.

Új parkolási rend Óbudán
2015 közepétől Óbuda-Békásmegyer önkormányzata a kerület déli
területén fizetőparkolási rendszert vezet be. 
A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban jelentősen felerő-
södtek a lakossági panaszok a kaotikus parkolási állapotok miatt. A
városhatáron egyelőre még nem épültek meg a nagy P+R parkolók,
így a környékbeli településekről a fővárosba igyekvők is a kerület déli
részén parkolnak le autóikkal, hogy tömegközlekedéssel folytassák
útjukat a munkahelyük felé. Az új, forgalomszabályozó parkolási rend-
szerrel a kerület a zsúfoltságot igyekszik csökkenteni.
A III. kerületben élők számára egyedi kedvezményrendszert vezet be
a helyi önkormányzat, amelyet az állandó lakhellyel rendelkező, agg-
lomerációban élők is igénybe vehetnek, így a szentendreiek is. Mind-
azok, akiknek gyermeke óbudai iskolába jár, a gyermekszállítási
kedvezménnyel ingyen parkolhatnak az oktatási intézmény közelé-
ben 8.00-9.30 és 13.00-18.00 óra között, azaz munkanapokon 2x60
percig. A kedvezményrendszer kialakításáról a későbbiekben még
egyeztet a III. kerület és Szentendre önkormányzata.

Ötletpályázat a HÉV-aluljáróhoz

Szentendre önkormányzata városfejlesztési koncepciójának része-
ként ötletpályázatot írt ki a HÉV-aluljáró kreatív megújítására. 
A városfejlesztési koncepció egyik célja, hogy működő és előremu-
tató közszolgáltatásokat nyújtson a város lakói felé és az idelátoga-
tóknak is, mindeközben kulturális szempontból is izgalmas, kreatív
és fiatalos várossá váljon a meglévő kulturális és művészeti értékek
megőrzése mellett.
A pályázati kiírás célja, hogy a város egyik nagy forgalmú közterüle-
tét, a HÉV-aluljárót olyan módon újítsa fel, hogy ezen előbb említett
szempontok érvényesüljenek a gazdálkodási szűkösségre is figye-
lemmel.
Részletes pályázati kiiírás honlapunkon: http://szevi.hu/otletpalya-
zat-a-hev-aluljaro-atalakitasahoz/

Közlekedik a család – autót nyerhet!
Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján az ORFK-Országos Bal-
esetmegelőzési Bizottság idén is meghirdeti a „Közlekedik a család”
közlekedésbiztonsági vetélkedőt. 
A verseny fődíja egy Skoda Fabia Combi személygépkocsi. Nevezhet
minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol leg-
alább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői en-
gedéllyel, továbbá 6-17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. 
A területi versenyeket a fővárosi és a megyei balesetmegelőzési bi-
zottságok bonyolítják le 2015. április 25. és június 13. között.
A pontos helyszínekről, időpontokról és egyéb részletekről a verseny
honlapján – www.kozlekedikacsalad.hu – tájékozódhatnak az érdek-
lődők.
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pályázatok
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz
közzé az alábbi (tulajdonában lévő) garázsok értékesítésére.

Cím (Szentendre) Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Dózsa György út 65. 16 m2 1.270.000 Ft 100.000 Ft
Dózsa György út 65. 25 m2 1.920.000 Ft 100.000 Ft
Károly utca 2-14 4
alagsor 6/G 36 m2 3.800.000 Ft 100.000 Ft
Széchenyi Istvántér 
11-12. 12 alagsor 2 14 m2 1.340.000 Ft 100.000 Ft
Széchenyi István tér 
10. alagsor 3 * 13,5 m2 1.300.000 Ft 100.000 Ft
Széchenyi István tér 
19- 21. alagsor 1 
(volt videotéka) 41 m2 4.130.000 Ft 100.000 Ft
Fehérvíz utca 20-30. 
2 3.em/2 (tároló) 17,68 m2 1.360.000 Ft 100.000 Ft
Fehérvíz utca 20-30.
6 6. em. 3. 35,84 m2 3.440.000 Ft 100.000 Ft

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely
a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le.  A pályázatokat a hivatal iktatójába (Vá-
rosház tér 3. I. emelet) április 9.  9 óra 00 percig kell benyújtani. Tá-
jékoztatás telefonon: (26) 785-088

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz
közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím Övezeti Alapterület Bruttó Pályázati
(Szentendre) besorolás Induló (licit) ár biztosíték

Fény utca 
Hrsz: 3458/7 
(beépítetlen terület)
(lakóövezet) Lk-08 593 m2 14.200.000 Ft 500.000 Ft
Fény utca
Hrsz: 3458/8
(beépítetlen terület)
(lakóövezet) Lk-08 552 m2 13.200.000 Ft 500.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2015. március 26. 9 óra 00
percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és 
a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz
közzé az önkormányzati tulajdonú, 2332 hrsz-ú, természet-
ben a Városház tér 4. szám alatt található, 42 m2 alapterü-
letű üzlettérből és 25 m2 kiszolgáló térből álló helyiség
bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely
átvehető a Közös önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Iro-
dáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a www.szent-
endre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.

A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) már-
cius 27., 9:00 óráig kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: (26)
785-087

Álláspályázatok
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
pályázatot hirdet tanácsadó: pszichológus munkakör betöl-
tésére, közalkalmazotti jogviszonyban, határozott, 2015 áp-
rilis 1. és 2015 december 31. közötti időtartamra.
A pályázat benyújtásának határideje: április 17. A pályázatokat
postai úton, a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat címére lehet benyújtani (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.).
Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot:
SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör megnevezését.

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pá-
lyázatot hirdet szociális asszisztens munkakör betöltésére
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba.
A pályázat benyújtásának határideje: április 17. A pályázatokat
postai úton, a pályázatnak a Dunakanyari Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat címére lehet benyújtani (2000 Szentendre,
Szentlászlói út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító szá-
mot: SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör megnevezését.

További információ: Bognár Judit, 06-20-512-9822

KUL-TÚRA –  Irodalmi barangoló
JÓKAI MÓRRA EMLÉKEZTÜNK

Február 18-án volt Jókai
Mór születésének 190.
évfordulója. Ebből az al-
kalomból látogattunk el
szülővárosába, Komá-
romba (ma Komárno) a
Petzelt József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
tanulóival. Ebben a vá-
rosban született Lehár
Ferenc zeneszerző, il-
letve Osztrák Albert és
Erzsébet királyné fia, V.
(Utószülött) László is.
Többször megfordult Komáromban Csokonai Vitéz Mihály. Itt lángolt
fel szerelme egy gazdag polgárlány, Vajda Julianna – Lilla – iránt. Jó-
kaiék vendégeként járt a városban Petőfi Sándor és Orlay Petrich
Soma.
A város évszázadokon át Magyarország egyik legfontosabb erődít-
ménye volt. Ellenség soha nem tette be lábát erőszakkal a vár terü-
letére. Ma is áll a felirat az egyik bástyán: „Ne carte, nec marte” –
azaz „A várat sem csellel, sem erőszakkal nem veheted be”.
Komáromi menlevélnek köszönhette Jókai Mór az életét, mert fele-
sége, Laborfalvy Róza felvetette a komáromi várvédők névsorába,
noha ekkor a Bükkben bujdosott, Tardonán.

Jókai Mór (1825-1904) első regénye, a Hétköznapok az Erzsébet-szi-
geten készült, ahol ma is áll az ún. Jókai-filagória – itt is elhelyeztünk
egy koszorút. A szigeten áll a Pokol vendéglő, amelyben megfordult
Szabó Dezső, Móricz Zsigmond, Zilahy Lajos és Bajor Gizi is.
A Kultúrpalotában (Zichy-palota) található a Jókai Emlékszoba, ahol
szintén elhelyeztük a megemlékezés koszorúját. Látható itt az a kép,
mely Jókai Mór gyermekkori szerelmét, Asztalos Etelkát, „a tenger-
szemű hölgyet” ábrázolja. Itt láthatók az író személyes tárgyai, író-
asztala, könyvszekrénye, könyvei, szobabútora, feleségének
személyes tárgyai, fotók és festmények, többek között Feszty Masa,
az író „unokája” által festett kép Jókai Mórról.
A múzeum udvarán felállított Jókai-szobornál is emlékeztünk az íróra.
Jártunk a református templomnál, ahol az írót keresztelték, és a re-
formátus temetőben, ahol Jókai szülei nyugszanak. Nagyon szép
napot töltöttünk ebben a városban.

Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus
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Testvérvárosi utazások
IGYUNK EGYÜTT EGY KÁVÉT ADY ENDRE ISKOLÁJA ÉS GÁBOR ÁRON
SZOBRA MELLETT!

Szentendrének 11 testvérvárosa van
szerte Európában. Mégis, ha megkérdez-
nénk a szentendreieket, hogy hányan ju-
tottak el ezekbe a városokba, kevesen
számolhatnának be arról, hogy már jártak
Wertheimben, Salon de Provence-ban,
Barbizonban, Huntingdon/Godmanches-
terben, Uusikaupunkiban, Stari Gradban,
Kruševacban vagy éppen a két erdélyi
testvérváros – Kézdivásárhely és Zilah –
valamelyikében.
Pedig az Európai Unió által erősen szorgalmazott testvérvárosi moz-
galom legfontosabb célja az, hogy a hivatalos, sajnos általában csak
szűk körre korlátozódó találkozók, események mellett kölcsönös lá-
togatások során a városok lakossága is tartós kapcsolatokat teremt-
sen egymással. Az utazások élményei és az így kialakuló barátságok
erősítik igazán a nemzetek közti megértést, s mint ahogy azt Wert-
heim és Salon de Provence 2014-ben már 50 éves együttműködésé-
nek eredményei is mutatják, évszázados ellentétek, feszültségek
oldódhatnak fel az elmélyülő kapcsolatokban.

A személyes kapcsolatok fontossága
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete a hivatalos test-
vérvárosi eseményekben való közreműködés mellett feladatának te-
kinti a személyes kapcsolatok kialakulásának elősegítését is. Ezért
2015-ben egy utazás-sorozat megszervezését határoztuk el, azokba
az országokba, amelyeknek valamelyik városával testvérvárosi szer-
ződésünk van. 
A kirándulásokon – az útvonal-tervbe beilleszthető látnivalók megte-
kintése mellett – természetesen kiemelt szerepet kap a testvérvá-
ros(ok) meglátogatása s az ott működő partneregyesületek segítségével
találkozókat, „közös bulikat” is szervezünk a helyi lakókkal.
Az utazásokat az Egyesület „haszonkulcs” nélkül maga szervezi, nem
luxuskategóriában, hiszen fő célunk az, hogy a busz-, a szállás- és az
ellátás költségei bárki által megfizethető sávban maradjanak, s így a
szűkebb anyagi forrásokkal rendelkező szentendreiek is részt vehes-
senek rajtuk. A szállások a falusi turizmus keretében házaknál, pan-
ziókban, vagy hotelben történik.
2015 júniusában elsőként erdélyi körútra indulunk, és persze Zilah és
Kézdivásárhely mellett más – a turisztikai irodák ajánlataiban ritkán
szereplő – helyszínekre is ellátogatunk.

PROGRAM
2015. június 27-től július 2-ig, 6 nap, 5 éjszaka, félpanzióval. Utazás 49
személyes, légkondicionált autóbusszal.
1. nap Szentendre – Zilah – Kalotaszentkirály – Bánffyhunyad (szállás)
2. pap Körösfő – Kolozsvár – Marosvásárhely – Békás-szoros, Gyilkos-tó (szállás)
3. nap Parajd – Szováta – Farkaslaka – Székelyudvarhely – Gyimesbükk (szállás)
4. nap Csíkszereda – Szent Anna-tó – Kézdivásárhely – Gelence (szállás)
5. nap Kézdivásárhely – Prázsmár – Brassó – Fogaras – Sebes (szállás)
6. nap Gyulafehérvár – Vajdahunyad – Déva – Arad – Szentendre
Az útvonaltervezet a programok végleges kialakulásáig változhat.
Várható költség: 69 000 Ft, ez tartalmazza a részvételt egy gyimesi zenés
mulatságon is! Idegenvezetőt az Egyesület biztosít. 

Jelentkezés
Az utazásra jelentkezni a szentendre.nke@gmail.com e-mail címre kül-
dött levéllel lehet, a helyfoglalás hivatalossá egy megbeszélés szerinti
előleg befizetése után válik. (Lehetőség van arra is, hogy a költsége-
ket márciustól májusig 3 hónapra elosztva, részletekben fizessék be.)
Kérjük az előleget már befizető jelentkezőket, hogy az utazást csak
végszükség esetén és „helyettes” állításával mondják le! Érdeklődni
lehet a 20/342-77-05-ös telefonszámon.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete
elnöksége és tagsága

Szentendre testvérvárosai
Szentendrének jelenleg 11 testvérvárosa van. Szeretnénk eze-
ket a kapcsolatokat felélénkíteni, magasabb szintre emelni,
hogy a város az eddigieknél több előnyét élvezze. Most induló
sorozatunkban bemutatjuk testvérvárosainkat, illetve beszá-
molunk az aktuális eseményekről.

HUNTINgDON/gODMANcHeSTeR

Magyar est Angolhonban
Huntingdon 24 000 lakosú kisváros Kelet-Angliában, Cambridgeshire
megyében. A Great Osue folyó partján fekszik Godmanchesterrel
szemben. Régi királyi város, „járási központ”, hagyományos keres-
kedő- és piacváros. Híres szülötte: Oliver Cromwell (1599). Godman-
chester az Ouse folyó túlpartján fekszik, 6000 lakosú és nagyon régi,
hangulatos kis település. Mindkét várossal 1996-ban kötöttünk szer-
ződést, tehát közel 20 éves már a barátság.
A két várossal aktív kapcsolatot ápolunk. Márciusban angol baráta-
ink hagyományosan „Magyar napokat/estet” tartanak, amelyre idén
is érkezett meghívás. Városunkat Kóbor Edit, az önkormányzat proto-
koll felelőse, Kun Csaba képviselő, Willemse Jolanda, Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesületének elnöke, valamint négy nép-
táncos: Trombitás Titánia, Faggyas Fanni, Laczkó Roland és Borzák
Péter képviselte.
Delegációnkat magyar
zászlókkal fellobogózott
város fogadta, az ottani
testvérvárosi szervezet és
a helyi polgármester, vá-
rosvezetők is kivételes fi-
gyelemben részesítették
minket. Városnézések –
köztük exkluzív túra
Cambridge-ben egy helyi
professzornak köszönhe-
tően –, esti programok,
részvétel egy helyi nemzeti
ünnepen (A Nemzetközös-
ség napja), és természetesen fő eseményként a Magyar est alkották
a programot.
A fergeteges hangulatú jótékonysági esten a házigazdák 80 főre ha-
talmas adag gulyást főztek, mi vittük a kolbászt és szalámit előétel-
nek, és nem hiányzott az almás rétes és a jó magyar pálinka sem. A
négy fiatal lendületes, szórakoztató tánca még minket is elragadott,
holott nekünk többször van ilyen élményben részünk; a helyiek pedig
a magyarokat meghazudtoló hévvel ropták a csárdást a műsor utáni
a közös táncon.
Érdekes élmény volt és büszkeséggel el töltött el mindannyiunkat,
hogy egy teljesen más kultúrában ilyen érdeklődést, lelkesedést mu-
tatnak irányunkban.
Szeptemberben érkeznek angol barátaink, igyekszünk majd mi is igazi
magyaros vendégszeretettel várni őket.
Godmanchester:  http://www.godmanchester-town.info/
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Vasárnapi kikapcsolódás/Sunday Spa
Lunch a Thermal Hotel Visegrádban –
ebédeljen nálunk, majd használja ki a Le-
pence Spa kínálta lehetőségeket!

Sok szeretettel várunk minden kedves szent-
endrei és Dunakanyarban élő lakost, hogy va-
lóban pihenéssel töltse el a vasárnapját, és
élvezze Duna Éttermünk és fürdőrészlegünk
páratlan szolgáltatásait.
Vendégeink először a bőséges, minden igényt
kielégítő (különös figyelmet fordítva a speci-
ális étkezési igényű vendégekre és a gyer-
mekekre) svédasztalos ebédet fogyaszt-
hatják el 12:00 órától, utána pedig a wellness
részlegen pihenhetik ki magukat egészen
21:00 óráig – s mindezt 8700 Ft/fő áron.

A római és török hangulatú Lepence Spa
fürdő- és wellness központ varázsa hamar
rabul ejti a látogatókat. A fürdőrészleg a közel
800 nm-es vízfelületnek, a kezelések sokszí-
nűségének és a képzett munkatársaknak kö-
szönhetően páratlan élményt nyújt nemcsak
a wellness vendégeknek, hanem a kisgyer-
mekes családoknak is.
A szaunaparkunkban finn-, infra- és natúr-
szaunák merülő medencékkel, gőzkabinok,
aromakamra, jégkút, élményzuhanyok és te-
pidárium várják a vendégeket. 

A napi programkínálat keretében vízi torna,
preventív gerinctorna, és szaunamester ve-
zette szauna- és gőz-ceremóniák színesítik a
napot.
Masszázskínálatunkban megtalálhatók a
svéd típusú, relaxáló és izomlazító, valamint a
gyógy-, thai és ayurvédikus masszázsok is,
melyek közül a saját igényeik szerint választ-
hatnak (30, 50, 60 vagy 75 perces). Gyógy-

masszázsaink egészségpénztári tagsági kár-
tyára is elszámolhatók!
Egyedülálló szolgáltatásaink: Holt-tengeri le-
begő kabin, AlfaSzféra, Privat Spa romantika.
A hirdetés felmutatóinak, a jegyük megváltá-
sakor 1 db 0,75 l Visegrádi ásványvizet adunk
ajándékba.
A dunakanyari települések lakóit – köztük a
szentendreieket – a fentieken kívül az alábbi
rendkívüli lehetőségekkel várjuk: 
• kedvezményes napi belépőjegyek
• kedvezményes reggeli és esti úszóbérletek
• napi csomagakciók
A fürdőrészlegünk aktuális nyitva tartásáról
kérjük, hogy minden esetben előre érdeklőd-
jenek az alábbi elérhetőségeinken, mert a
szálloda magas foglaltsága esetén a külsős
vendégek belépését korlátozhatjuk.

Elérhetőség és bővebb információ: 
06-26-801-970, wellness@thv.hu, 
www.lepencespa.hu

Vasárnapi kikapcsolódás Lepencén

Az esztergomi Kökörcsin 
erdei Iskola várja látogatóit!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park nyugati kapujában 10
éve áll a látogatók szolgálatában a nemzeti park-
igazgatóság Esztergom-kertvárosi bemutatóhelye.
A Kökörcsin Erdei Iskola környéke évtizedeken át
katonai lőtérként funkcionált, mely hasznosítás ha-
tékonyan megvédte a területet a beépítéstől és a lá-

togatók okozta zavarástól is. Részben ennek köszönheti a terület,
hogy védett értékei máig fennmaradtak.

A bemutatóhelytől induló Strázsa-hegy tanösvényen ritka, termé-
szetvédelmi oltalom alatt álló növényekkel – így kora tavasszal le-
ánykökörcsinnel, apró nőszirommal, fekete kökörcsinnel, tavaszi
hériccsel – és állatokkal ismertetjük meg a látogatókat. A terület
természeti értékét elsősorban a homoki- és löszgyepek adják. Az itt
élő lepkefajok sokasága miatt a terület a rovarászok kedvelt kuta-
tóhelye. A hegy tetején álló kilátóból egyedülálló körpanoráma nyí-
lik a környező hegyekre és Esztergom városára. 
A Strázsa-hegy lábánál épült a volt katonai tiszti kaszinó – ma ez
az erdei iskola épülete.
Itt kérésre a néhány órás beltéri vagy kültéri természetismereti fog-
lalkozás lebonyolításától az egyhetes erdei iskola programig, szám-
talan izgalmas és érdekes programlehetőséggel várjuk a
látogatókat. Az épület emeletén egy kis természetismereti kiállí-
tás segíti a tapasztalatok elmélyítését. Erdei iskolánkba várjuk az
óvodás- és iskolás csoportokat, a családokat, turistákat és minden
természetszerető látogatót! 

Részletes információ honlapunkon olvasható: www.dunaipoly.hu/
Kökörcsin Erdei Iskola és Strázsa-hegy tanösvény címszavak alatt.
Programokra bejelentkezés: esztergom@dinpig.hu

parkerdő az emberért
A Pilisi Parkerdő Zrt. napjainkban közel 65 ezer hektár állami tulaj-
donú erdőterületen gazdálkodik Pest és Komárom-Esztergom me-
gyékben, a Gerecse, a Pilis, a Visegrádi és a Budai-hegység, a
Gödöllői-dombság, valamint a Csepeli-síkság területén. Legfontosabb
feladataik közé tartozik a természeti értékek hosszú távú fenntar-
tása, a jó levegő és természetes környezetet megőrzése, a lakosság
rekreációs igényeinek kiszolgálása, a környezeti nevelési feladatok
ellátása és a megújuló, környezetbarát faanyaggal történő gazdálko-
dás. 

Kirándulóhelyek környékünkön
Szentendre közigazgatási határában a Parkerdő számos nagyobb pi-
henőhelyet, táborozóhelyet üzemeltet: Lajos-forrási rét, Hegytető-par-
koló, Bányász-rét, Kárpát-forrás. Érdemes ellátogatni a Kőhegyi
Menedékházhoz is, ahol nem csak megszállhatunk, de a betérő ven-
dégek számára büfé is működik, és a közeli Petőfi-pihenőtől csodá-
latos kilátást is élvezhetünk. A Sztaravodai erdészeti úton a Pap-réten
át Visegrádig, illetve a Dömörkapunál induló Sikárosi erdészeti úton
szép erdei kerékpártúrát lehet tenni. Kirándulás helyszínének kivá-
lasztásában segítségünkre lehet a www.parkerdo.hu/kiranduloknak
oldal, ahol az aktuális erdőlátogatási tudnivalókról is értesülhetünk!

Bálványfa elleni küzdelem
A lakosság is segíthet a bálványfa elleni küzdelemben! A települések
környezetében – a szemétlerakás mellett –az özönfajok (invazív
fajok) terjedése is veszélyt jelent az erdőre. Ezen fajok (pl. a bálványfa
- Ailanthus altissima) a hazai klímában honos növényfajainknál sok-
kal hatékonyabb szaporodásra és gyorsabb növekedésre képesek,
veszélyeztetve ezzel az élőhely természetesen megjelenő növényfa-
jait. A lakott területek közelében lévő erdők fertőzöttsége csökkent-
hető lenne a kertekbe telepített, díszfaként megjelenő
bálványfaegyedek számának visszaszorításával, ám ehhez a lakos-
ság aktív részvétele is szükséges. 



VÁROS2015. március 23. 13

„Lengyel, magyar – két jó barát”
A több évszázados hagyományra alapozva 2007 márciusá-
ban a magyar Országgyűlés és a lengyel Szejm március 23-
át a magyar–lengyel barátság napjává nyilvánította. Az
önkormányzat felkarolta a szentendrei Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat ötletét, és a Városháza Galéria aktuális kiál-
lítása a „Lengyel menekültek Magyarországon a II. világhá-
ború idején” címmel március 19-én nyílt meg. 

A lengyel-magyar barátságra sok példa volt a történelem során,
most emlékeztünk például az 1848–49-es forradalomra és sza-
badságharcra, amelyben Bem József és Henryk Dembiński tábor-
nokkal az élen több ezer lengyel tiszt és közkatona vett részt. A
barátságra talán az egyik legszebb példa, hogy a lengyel mene-
kültek ezreit fogadta be a magyar kormány a II. világháború alatt:
közel százezer ember lelt ekkor nálunk menedékre. Erre emléke-
zik a Magyarországi Lengyelség Múzeumának fotóanyaga, ame-
lyet most a Városháza Galériában mutatnak be.
A kiállítást Verseghi-Nagy Miklós polgármester és a Lengyel Nagy-
követség képviseletében Michał Andrukonis követtanácsos 
nyitotta meg, az anyagot a Magyarországi Lengyelség Múzeumá-
nak igazgatója, Virágh János mutatta be.

„Üdvözlöm a tényt, hogy vannak lengyelek Szentendrén, üdvözlöm
a gondolatot, hogy együtt emlékezzünk, és különösen üdvözlöm a
kezdeményezést, hogy együtt valósítsunk meg programokat. A ba-
rátságról lehet beszélni, de még jobb gyakorolni azt. A múltra jó és
kell emlékezni, de még jobb a jelenben is építeni a kapcsolatokat,
és a jövőre fókuszálni” – fogalmazott Szentendre polgármestere a
megnyitón.
A kiállítás április 8-ig megtekinthető a Városházán, ügyfélfogadási
időben.

Aknay János festőművész képeiből
nyílt kiállítás pécsett  
A Pécsi Galéria m21 tereiben nyílt meg március 13-án Aknay
János Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas festőművész kiállí-
tása Az emlék jelene címmel. A látogatók május 10-ig az alkotó
114 festményét tekinthetik meg Pécsett.

A Zsolnay Kulturális Negyedben rendezett kiállításra közel kétszáz ér-
deklődő érkezett: az egyetemközpont diákjai, helyi képzőművészek,
városlakók, városvezetők, külföldiek, és a művészt nagy örömmel töl-
tötte el, hogy Szentendréről is sokan leutaztak az eseményre. Váro-
sunk polgármestere és kulturális alpolgármestere, a szentendrei
képzőművészet jelentős szereplői, barátok, tisztelők voltak jelen a
megnyitón.
A feszes rendezésű gyűjteményes kiállítás gerincét a 2010-15 között
készült Emlék-sorozat művei alkotják, s a mintegy 1300 négyzetmé-
teres kiállítótérben egységes koncepcióval mutatják be a művész leg-
utóbbi munkái mellett korábbi alkotói korszakait. A gyűjteményben
éppúgy látható az kollázs, mely a „vajdások” 1972-es templomdombi
kiállításán már szerepelt, mint a 80-as években született ablakos-
képek, a rovásírásos munkák. A szakrális teremben a balatonboglári
evangélikus templomnak festett oltárképet és az emblematikus 
angyal-festményeket állították ki. A személyes gyász ihlette angyal-
alakok valamennyi típusa megjelenik a válogatásban, a figurálistól
az absztraktig.
A kiállításon Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár mondott kö-
szöntőt, aki kiemelte Aknay egyéni ábrázolásmódját, melyen egy-
aránt jelen van a szentendrei iskola konstruktív, szürrealista gon-
dolkodásvilága és a művész egyéni alkotói formarendszere: a ma-
gyar-székely rovásírás elvonatkoztatott képi ábrázolása, a mély, filo-
zófiai üzeneteket hordozó visszatérő motívumok. 
A tárlatot P. Szabó Ernő művészettörténész nyitotta meg, aki szerzője
a kiállításhoz kapcsolódó, most megjelent, gyönyörű művészeti al-
bumnak. „A jelen végképp emlékké vált volna Aknay János számára
a XXI. század első évtizedére? Vagy éppen az emlékezés folyamata
az, aminek köszönhetően ma is képes jelen időben szemlélni, meg-
élni azt a Szentendrét, amelyet négy évtizeddel korábban megismert,
s amely valójában már nem is létezik? Alighanem az utóbbiról van
szó” – írja tanulmányában P. Szabó Ernő a míves reprodukciók elé. 
A tárlat anyagából napvilágot látott kötetet most is Bán Miklós grafi-
kusművész tervezte, melyhez a káprázatos képanyagot Aknay Csaba,
Bán Miklós, Dévényi Veronika és Weszelits András fotóiból szerkesz-
tette. A publikáció és a lexikon szerzője Novotny Tihamér művészeti
író, az angol fordítás Pásztor Péter munkája. 
Az emlék jelene című könyvet március 18-án mutatták be első alka-
lommal a Magyar Művészeti Akadémián. Április 22-én a szentend-
reieknek ismerteti a kötetet P. Szabó Ernő és Bán Miklós a Pest Me-
gyei Könyvtában. A vetítettképes ismertetővel egybekötött könyvbe-
mutató 18 órakor kezdődik.

Sz. N.
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Folklórest táncházzal Szentendrén
2015. március 26-án nemzetközi folklór-
együttesek mutatkoznak be a Folklore Festi-
val és a Szentendrei Kulturális Központ
szervezésében Szentendrén. A szerb, bolgár,
török nemzeti együttesek 17.00 órától felvo-
nulnak városunkban és rövid műsort adnak a
Fő téren. 

19.00 órakor gálaműsor keretében mutatkoznak be a PMK Szín-
háztermében (Pátriárka u. 7.)
A másfél órás műsor után táncházba várnak mindenkit!
Belépő 500 Ft, családi belépő: 1000 Ft (3 fő fölött)

Az eseményről részletesebben olvashatnak a www.szentendre-
program.hu oldalon.
A Folklore Festival honlapja: http://www.folklorefestival.com/

A kiállításon Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár mondott köszöntőt
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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

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

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 Kamaraze-
nekar és a Musicantus Gyermekkar,
Szili Gabriella – szoprán, Balogh 
Eszter – alt
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)
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

Április 4. szombat, április 5. 
vasárnap, április 6. hétfő, 
14:00–15:00
HÚSVÉTI SÉTAHAJÓZÁS
Belvárosi hajókikötő 
Jegyek: 1500 Ft, gyerekeknek (2-14
év) 750 Ft, 2 év alattiaknak ingye-
nes. Kutya: 750 Ft.
Jegyvásárlás: 13:00 órától a kikötői
jegypénztárban.
Jegyek előzetesen foglalhatóak: 
ertekesites@mahartpassnave.hu
címen, vagy a 06-1-484-4013 
telefonszámon
További információ: Tourinform
Iroda (26) 317-965

Április 5. vasárnap, 17:00
Kecskés Együttes próbaterme (Igna-
tovity u. 2. – bejárat a Dumtsa Jenő
utcából) 
KÁJONI JÁNOS: CSÍKSOMLYÓI
ÉNEKEK – TÁNCOK
A Kecskés Együttes koncertje, köz-
reműködik: Pálmai Árpád, Tóth
Emese Gyöngyvér

Április 7. kedd, 19:00 
DMH Barlang (Dunakorzó 11/A)
JAZZ KLUB – BORBÉLY MŰHELY
Házigazda a Borbély Műhely: 
Borbély Mihály – szaxofon, fúvós
hangszerek, Tálas Áron – zongora,
Horváth Balázs – bőgő, Baló István
– dob
Vendég: Bacsó Kristóf – szaxofon
Belépőjegy: 1000 Ft, diák/nyugdíjas
jegy: 700 Ft

Április 7. kedd
PADDINGTON MACKÓ 
SZENTENDRÉN – ANGOL NYELVŰ
CSALÁDI NAP
Programok:
10:00 – 12:00 V-8 Uszoda és Sza-
badidőközpont (Kálvária út 16/C)
ANGOL NYELVŰ 
MESEFOGLALKOZÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ
kisgyerekeknek és szüleinknek
anyanyelvi oktatókkal

14:00–16:00 P’Art Mozi (Dunakorzó
18., 26/777-010, www.partmozi.hu)
PADDINGTON CÍMŰ CSALÁDI VÍGJÁ-
TÉK VETÍTÉSE
Színes, magyarul beszélő angol-fran-
cia-kanadai film (97’) 2014 (6)

Április 8. szerda, 14:00
Pest Megyei Könyvtár Pátriárka u. 7.
telefon: 216/310-222
ZSIVAJGÓ TERMÉSZET 
Versmondó verseny döntője
A Költészet Napja alkalmából ren-
dezett versenyen a város 6-14 éves
diákjai vesznek részt.

Április 9. csütörtök 14:00
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
ZALÁN TIBOR: 
RETTENTŐ GÖRÖG VITÉZ
Antik mesejáték iskolásoknak
A Stúdió K előadása
Rendező: Fodor Tamás
Az előadást 6 éves kortól ajánljuk.
Időtartam: 70 perc (2 részben)
Belépőjegy: 1000 Ft/ fő, csoportok-
nak 20 fő felett: 800 Ft/fő Jegyren-
delés és jegyelővétel a Szentendrei
Kulturális Központban: 26/312-657,
e-mail: szabo.kata@szentendre.hu

Április 9. csütörtök, 18:30 
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
EGY P’ARTON AZ ALKOTÓKKAL
FISCHER IVÁN
Színes, magyar dokumentumfilm,
74 perc, 2014
Meghívott vendég a film rendezője:
Sólyom András. Beszélgetésvezető:
Tanner Gábor filmesztéta

Április 10. péntek, 19:00
DMH Barlang (Dunakorzó 11/A)
JÓZSEF ATTILA, AHOGY 
A LELKEDHEZ SZÓL
A Szentendrei Kreatív Színházi Stú-
dió felolvasó estje a Költészet Napja
alkalmából
Belépőjegy: 500 Ft

Április 11. szombat, 15:30
Városháza díszterme (Városház tér 3.)
ORVOS-MUZSIKUS KONCERT
A koncertet megnyitja: dr. Palotás
András, orvos, kutató, festő
Köszöntőt mond: Verseghi-Nagy
Miklós polgármester
A belépés díjtalan.

Április 11. szombat 19:00
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
KÁRPÁTI PÉTER: A NEGYEDIK
KAPU
Gólem Színház – Titkos Társulat –
Füge produkció
Rendezte: a szerző és a társulat
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek elővételben kaphatók a
szentendrei Tourinform Irodában (
26/317-966) és jegy.hu oldalon.

Április 11. szombat, 19:00
Kecskés Együttes próbaterme

(Ignatovity u. 2. – bejárat a Dumtsa
Jenő utcából) 
MEDVIGY ENDRE: BESZÉLGETÉS
NYÍRŐ JÓZSEFRŐL
– könyvbemutató
RÉGI ERDÉLYI ZENE – Pálmai
Árpád, Sárköziné Lindner Zsófia

Április 11. szombat
Elevenkert (DMH Barlang Duna-
korzó 11/A)
21:00 TAKÁTS ESZTER BEAT BAND
22:30 PUSZI EGYÜTTES
Belépőjegy: 800 Ft

Április 16. csütörtök, 9:30 és 10:30
Dunaparti Művelődési Ház, balett
terem  (Dunakorzó 11/A)
KEZESLÁBAS TÁRSULAT: 
JÁTSZÓTÉR –  BABASZÍNHÁZ
Belépőjegy: 500 Ft/fő. Előzetes re-
gisztráció szükséges:
zabo.kata@szentendre.hu e-mail
címen.

Április 17. péntek, 19:30
Pest Megyei Könyvtár színházterme
….GYERE A MOZIBA BE!
FÁBRY SÁNDOR ESTJE

Jótékonysági est a 10 éves  P’Art
Mozi támogatására.
Belépőjegy: 2000 Ft
Jegyek elővételben kaphatók a
szentendrei Tourinform Irodában
(26/317-966) és jegy.hu oldalon.

Április 18. szombat, 17:00
Kecskés Együttes próbaterme (Igna-
tovity u. 2. – a Dumtsa Jenő utcából
nyílik) 
ZSIGMOND ÉS A MUZSIKA KORA-
BELI HANGSZEREKKEL (XIV-XV.
SZÁZAD) 
A Kecskés Együttes koncertje

Április 18. szombat, 19:00
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7. )
CSÍK ZENEKAR KONCERTJE
A zenekar tagjai:
Barcza Zsolt - cimbalom, harmonika
Csík János - hegedű, ének
Makó Péter - szaxofon, tárogató,
klarinét
Kunos Tamás - brácsa
Majorosi Marianna - ének
Bartók József - bőgő
Szabó Attila - hegedű, gitár
Belépőjegy: 4000 Ft
Jegyek elővételben kaphatók a
szentendrei Tourinform Irodában
(26/317-966) és jegy.hu oldalon.

Április 20. hétfő, 18:00
Pest Megyei Könyvtár olvasóterme
(Pátriárka u. 7. )
ZSÍROS KENYÉR EXTRÁKKAL
Vendégünk: Grecsó Krisztián 
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5 nap, 110 vers
József Attila születésének száztizedik évfordulóján a költő
száztíz versével tisztelegnek a P’Art Moziban szakavatott
versmondók és lelkes versszeretők. A verseket témákra
bontva öt napon át, 17.30 és 19 óra között hallgathatjuk,
mondhatjuk el. Mindenkit szeretettel várnak résztvevőként
vagy hallgatóként a zenével fűszerezett versmondó délutá-
nokra a szervezők: Kertész József és Klötz Ildikó.

"…együtt mehetnénk / a kávéházba s teát kavarva, / szépet, jót,
igazat akarva / beszélgethetnénk irodalomról, / vagy más ily fon-
tos emberi lomról…"  – írja József Attila a Magad emésztő… című
versében. Ilyen fontos emberi „lom” a zene és a vers is, nélkülük
ugyan lehet élni, de nem érdemes. Erre bizonyíték lesz ez a költé-
szet jegyében töltött hét a moziban, ahol az alábbi tematikából
választhatjuk ki a hozzánk legközelebb álló József Attila verset.

Április 13-án, hétfőn:
„Édesanyám, egyetlen, drága,
te szűzesség kinyílt virága…” Mama-versek
„A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog, …” Tűnődő versek

Április 14. kedd
„Hosszú sorban jönnek, mennek,
Mint a virág, úgy szeretnek…” Gyermekversek
„Dolgaim elől rejtegetlek,
Istenem, én nagyon szeretlek.” Istenes versek

Április 15-én, szerdán:
„Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul.” Szerelmes versek

Április 16-án, csütörtök:
„…s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”       Nagy versek

Április 17-én, pénteken
Minden, ami kimaradt, de belefér egy órába.

A szervezők kérik, hogy előzetesen - legalább egy héttel korábban
a jelzett időpontnál - küldje el levélben, e-mailben, mondja be te-
lefonba a kiválasztott vers címét! P’Art Mozi, 2000 Szentendre,
Dunakorzó 18., e-mail: partmozi@upcmail.hu, tel.: 26/777-010.
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Kiállítás

FERENCZY MÚZEUM

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

Déli szárny 
május 24-ig
HELYZETEK  ÉS  ÉRZETEK
Hajdú László retrospektív kiállítása
Kurátor: Bodonyi Emőke

Északi szárny
május 24-ig
KOZÁK GÁBOR MŰGYŰJTEMÉNYE
Kurátor: Szabó Noémi, Nemes Attila

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

május 31-ig
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

ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 3.
GULYÁS JUDIT TEXTILMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás április 5-ig látogatható.

GERENDAY KöZöSSÉGI HÁZ
Lábatlan, Rákóczi út 170.
Március 27. péntek 17.00
METSZETEK A FÖLDRŐL
Bihon Győző festőművész kiállítása

Megnyitja: Kopin Katalin művészet-
történész
Megtekinthető április 20-ig, hétköz-
nap 9.00–16.00 között

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.
Április 2. csütörtök, 18:00
ÁLLÓ GÉZA: HELYÜNK 
AZ UNIVERZUMBAN 2.

SZENTENDREI KOLPING
CSALÁD EGYESÜLET
KOLPING AKADÉMIA

Kolping Ház közösségi terme
(Péter-Pál utca, bejárat a Török köz
felől)
Április 18. szombat, 16:00
GÖDÖLLŐ ÉS A GRASSALKOVICH
CSALÁD TÖRTÉNETE KÖZELRŐL
Dr. Szász István Tas orvos, író elő-
adása címmel.

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 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)

március 27. péntek
17.00 CSOCSÓ SZTORI (106’)(6)
18.50 A KŰZDőK (98’)(12) romanti-
kus 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 közreműködésével
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)

április 4. szombat
15.00 A HETEDIK TöRPE (87’)(6E)
16.30 NICOLAS AZ ISKOLÁBAN(91’)
(kn)
18.05 SAMBA (120’)(12)
20.05 II. JÁNOS PÁL A FEHÉRRU-
HÁS VÁNDOR (92’)(12)

április 5. vasárnap
16.00 A TENGER DALA (93’) (6)
17.35 KERESZTÚT (107’) (16)
19.30 MÁRIA FöLDJÉN (110’)(12)
április 6.hétfő
16.00 A HETEDIK TöRPE (87’)(6E)
17.30 KERESZTÚT (107’) (16)
19.30 RIÓ, SZERETLEK (110’)(16)
április 7.kedd
14.00 PADDINGTON (97’) (6) –PAD-
DINGTON MACKÓ SZENTENDRÉN
18.30 PARADOR HÚNGARO (79’)
(12)

A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu

Húsvéti mézeskalács-
bárány sütés 
és adománygyűjtés
Március 28-án szombaton – 
Virágvasárnap előtti napon – a
szentendrei piacon adomány-
gyűjtés lesz a Karitász szervezé-
sében reggel 7 órától, amíg a
piac tart. Nem pénzért árulnánk
a mézes bárányokat hanem
adományért. A becsomagolt bá-
rányok mellé esetleg még egy
kis „lelkit” is csempészhetnénk. 
Az akcióval kapcsolatban a
30/497 7287 számon lehet ér-
deklődni.
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Tiszta buli!
A Szentendrei KEF a Szentendrei Rendőrkapitányság, a Félkör
Alapítvány, a Kék Kocka és helyi sportszervezetek közreműkö-
désével Tiszta buli 2015. március 28-án 15:00–20:00 között
a V-8-ban!  A részvétel INGYENES! Vendégünk vagy egy üdítőre és po-
gácsára is! Kedves Szülő! Ide érdemes nemcsak elengedni, de kül-
deni is tini gyereked!

Alapozó üveg-, fejlesztő művészeti, alkotó
napközis tábor Szentendrén
• Ha úgy érzed, rejtőzik benned valami, és azt a kreativitásoddal szeret-

néd megvalósítani…
• ha szeretnél gyönyörű képeket, dekorációkat készíteni különféle eszkö-

zökkel és anyagokkal, melyeket a tanórákon nincs lehetőséged elsajá-
títani…

…akkor gyere nyári táborunkba, és próbáld ki magad, alkoss egyedit,
egyél finomakat, és játssz velünk  – a lényeg, hogy jól érezd magad!
A foglalkozásokon megismerheted:
• a különböző üvegek gazdag felhasználási lehetőségeit és az üveges

szerszámok használatát
• játszhatsz a színekkel akril-, olaj-, textil-, zománcfestékek felhasználá-

sával, miközben a nyomat, a lazúrozás, spriccelés, folyatás, kaparás,
batikolás varázslatos világát kipróbálhatod

A turnusok minden nap 8-16 óra között az alábbi időpontokban indulnak:
5 éves kortól: június 15-19., június 22-26., június 29.-július 3., au-
gusztus 10-14., 14 éves kortól: augusztus 15-19.
Helyszín: családi környezetben, a Bükkös-pataknál, Kovács L. u. 75.
Részvételi díj: 28 500 Ft/fő/hét, háromszori étkezéssel, anyagköltséggel
A díjat május 31-ig kérjük befizetni
Jelentkezés: Piszkátor Ildikó, 06-20-364-5415, www.piszkator.com
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Kallós Zoltán életmű-kiállítás 
a Skanzenben
Március 13-tól szeptember 13-ig látogathatóak az Indulj el egy
úton… Kallós Zoltán című és a Kamerával a kézben – Váloga-
tás Kallós Zoltán erdélyi fotóiból című kiállítások a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, illetve bejárati épüle-
tének Pont Itt Galériájában. A Skanzen Felső-Tiszavidék táj-
egységében a Sonkádi csűr április 5-től Tánccsűrré alakul, és a
válaszúti népzenei és néptánctáborok hangulatát idézi fel a lá-
togatók számára. 

Kallós Zoltánban Bartók és Kodály mellett a 20. század egyik legna-
gyobb magyar folklórgyűjtőjét tisztelhetjük. Életét – mintegy külde-
tésként – teljesen a kutatásnak szentelte, s az általa Erdélyben és
Moldvában gyűjtött néprajzi, népzenei anyag a mai napig páratlan. 
Ismertségét Magyarországon és Romániában egyaránt az 1970-ben
megjelent Balladák könyve hozta meg, mely a leggazdagabb magyar
balladagyűjtemények egyike. Négy néprajzilag jelentős táj ballada-
költészetével együtt megmentette a feledésre ítélt archaikus típuso-
kat és változatokat, jórészt dallamokkal együtt. A kötet egutóbbi
kiadása CD melléklettel tavaly jelent meg Balladáskönyv címmel.
A romániai rendszerváltást követően visszakapta a szülei egykori va-
dászkastélyát Válaszúton, ahol 1992-ben létrehozta a Kallós Zoltán
Alapítványt. Az itt kialakított szórványkollégiumban a mezőségi ve-
gyes lakosságú falvak gyermekeinek magyar nyelvű oktatását te-
remtették meg. A bentlakásos rendszer az ezredfordulón épült
modern kollégiumban lehetővé teszi, hogy a szórványban élő gyerekek
kapcsolatba kerülhessenek a népi kultúrával. 
A négy vidék, ahol élt és alkotott Kallós Zoltán – Mezőség, Kalotaszeg,
Moldva, Gyimes – mellett a románság és a szászok kultúrájának da-
rabjait is őrzi a Válaszútra megálmodott múzeum, amely 1998 óta fo-
gadja a látogatókat. A gyűjtemény közel 10 000 néprajzi tárggyal
rendelkezik, és kutatóközpontként is működik. Kallós Zoltán számos
korábbi, rendszerváltás utáni elismerése mellett 2014-ben nyerte el a
Nemzet Művésze címet.

Bálint endre montázsai, grafikái 
a Képtárban
Február 27-én nyílt meg Bálint Endre (1914–1986) festő és gra-
fikusművész kiállítása. Jóllehet Bálint Endrének sem műterme,
sem állandó lakhelye nem volt Szentendrén, neve mégis szer-
vesen összeforrt a várossal, mivel nemcsak műveiben hasz-
nálta fel a városkép jellegzetes elemeit, de írásaiban is
hozzájárult a Szentendre-kép megteremtéséhez. A művészre
emlékezve a Magyar Nemzeti Galéria rendezett festményeiből
áttekintő tárlatot 2014 elején, a Szentendrei Képtárban eddig
kevéssé ismert, az életmű jelentős részét kitevő grafikáiból,
montázsaiból és kollázsaiból válogat a tárlat. 

Bálint Endre, a magyar avantgárd egyik legjelentősebb alakja. Apja,
Bálint Aladár a Nyugat képzőművészeti kritikusa volt, nagybátyja
Osvát Ernő. Nővére, Bálint Klára Szerb Antal író és irodalomtörténész
felesége.
Bálint már 16 évesen felvételt nyert a Magyar Királyi Iparművészeti
Iskolába, majd húszéves korában Párizsba utazott, az ott megismert
modern festészet kötelezte el későbbi pályáján. Szentendrén Vajda
Lajos és Korniss Dezső köré sok fiatal festő tartozott 1937-től 1940-
ig, köztük volt Bálint Endre is. 1945-ben az Európai Iskola művész-
csoport egyik alapító tagja, 1948-ig évente gyűjteményes kiállításon

szerepel műveivel. 1947-
ben hosszabb időt tölt Pá-
rizsban, megismeri André
Bretont, és részt vesz a
Nemzetközi Szürrealista Vi-
lágkiállításon. Idehaza
1956-ig nem rendezhetett
kiállítást, a tiltott kategóri-
ába került. 1957 és 1962
között Párizsban élt. 1962
után Magyarországon foko-
zatosan átkerült a tűrt kate-
góriából a támogatottba.
Élete utolsó évtizedében
számtalan művészeti kitün-
tetést kapott, halála előtt a
Kossuth-díjat is. 

2010-ben vásárolta meg a Bálint-hagyatékból a Ferenczy Múzeum azt
a harminc darab montázst, amelyek a kiállítás gerincét képezik. A
műtárgy-együttes annyira ismeretlen volt, hogy még autentikus címei
sem voltak az egyes montázsoknak, a múzeumi szakember adott
nekik címeket. E késői munkák közül többnek nem is ismerjük a pon-
tos keletkezési idejét. „Bálint Endre művészetét a negyvenes évek 
második felétől kezdődően határozta meg alapvetően a montázs-
technika, annak asszociatív ereje” – mondta el a kiállításról Basics
Beatrix, a tárlat kurátora.

A kiállítás megtekinthető május 31-ig a Szentendrei Képtárban (Fő
tér 2-5.). Nyitva tartás: szerda–vasárnap 10-17 óra

Tavaszvárás és húsvét a Skanzenben
A böjt utolsó hétvégéjén húsvéti készülődésre invitálnak mindenkit, ahol
az ünnepre készülő finomságok mellett a tojásfestés sem marad el.
Az ország egyik legkülönlegesebb programjával készül a húsvétra a
Skanzen. A magyarországi vendek, ruszinok, svábok, horvátok húsvéti
szokásai jelennek meg a portákon. Ám idén a hagyományoktól elté-
rően nemcsak húsvétvasárnap és húsvéthétfőn lesz fesztivál-
hangulat a szabadtéri múzeumban, már április 4-én, szombaton is
rendhagyó programok várják a látogatókat.
Ízelítő a programokból: ékszerkészítés természetes festéssel, tojásdí-
szítés-bemutató különleges nemzetiségi motívumokkal, tavaszi ágacs-
kaszövés, koszorú- és tavaszi zöldág-készítés, tojáspatkoló
mesterség-bemutató, szagosvíz-készítés, gólyalábas előadás, bábelő-
adás, vándormuzsikusok előadása, húsvéti játékok, húsvéti szokások,
böjti étel készítése stb.

programok a könyvtárban
Internet Fiesta a PMK-ban
2015. március 25-én, szerdán, 10.30-12.00 Internetfiesta a
PMK-ban. Az internetes vásárlás előnyei és hátrányai. Az előadást
és gyakorlati bemutatót Héjja Balázs, a Pest Megyei Könyvtár in-
formatikusa tartja.

„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 ol-
vasótermében (Pátriárka utca 7.)
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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.

Tavaszköszöntő népzenei koncert
Nagy sikerrel, telt házzal zaj-
lott a Városháza dísztermé-
ben március 18-án a
Vujicsics Tihamér Zeneis-
kola hagyományos tavaszi
hangversenye a népzene
tanszak tanárai és növendé-
kei közreműködésével.

„Arra születtünk…”
KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL 
– SZENTENDRÉN

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai adják elő a
Pest Megyei Könyvtár színháztermében március 29-én, va-
sárnap 15:30-kor a Popfesztivált. A gimnázium Magis kórusa
a ma már klasszikus Képzelt riport egy amerikai popfeszti-
válról előadásán keresztül keres válaszokat az élet nagy sors-
kérdéseire: Mire születtünk? Mi a célja az életünknek? Mit
kell tennünk, hogy „mint a mécses világítson egész életünk”?

A Déry Tibor kisregénye alapján született rockmusical 1973-as, Víg-
színházi bemutatója óta folyamatosan jelen van a hazai, a határon
túli, európai és amerikai színpadokon. Sikere Presser Gábor zenéjén
és Adamis Anna dalszövegein túl a tragikus történetet átszövő örök
kérdésekben rejlik. A céltalanságból, a felszínességből, a tépelő-
désből, a kétségbeesésből, a sorscsapásokból mutat kiutat olyan
alapvető emberi értékeken keresztül, mint hűség, odaadás, felelős-
ségvállalás önmagunkért és másokért. A dekadens, kiábrándult vi-
lágot ábrázoló darabbal a kórus szándéka, hogy nagyobb
összefüggések között vizsgáljuk meg az emberi lét értékeit.
A jezsuita gimnázium tizenéves diákjai az éneklés mellett kétéven-
ként színre visznek és bemutatnak egy-egy új zenés játékot. A mint-
egy százfős kórus eddig Iváncsits Tamás Szent Pál életéről szóló,
Damaszkusz című alkotását, Sillye Jenő Mária oratóriumát, a Stre-
etlight című musicalt, az Én vezetlek című ifjúsági operát és a La
Mancha lovagja című musicalt vitte színre. Idén márciusban pedig a
Popfesztivállal indult turnéra a Magis kórus: Gyöngyös, Budapest,
Szécsény, Győr mellett Szentendrén is fellépnek.
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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.

Nagy civil Futás
1% ADÓ 100% ÉLMÉNY

Április 26-án a Skanzenben rendezik meg a Nagy Civil Futás jó-
tékonysági futóversenyt, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy
az adó 1% felajánlásával bárki támogathatja a civil szervezetek
munkáját és az általuk képviselt ügyeket.

Az ötkilométeres futás útvonala a néprajzi múzeum területén, mesés
tájakon halad végig: szőlőskertek, malmok, kis házikók között, paj-
tákon keresztül. A terep változatos, a talaj leginkább gyep, ami nem
teljesen egyenletes. A futás minden korosztály számára teljesíthető,
nincs szintidő! Az esemény közös bemelegítéssel indul, majd 11 óra-
kor rajtol a futóverseny. Délután további izgalmas családi progra-
mokkal várják az érdeklődőket.
A regisztrált futó ingyenesen vehet részt a programokon, és az egész
napot a Skanzenben töltheti. A regisztrációra itt van lehetőség:
www.nagycivilfutas.hu. A regisztrált futók családtagjainak és kísérő-
iknek 500 Ft-os belépőt kell váltaniuk a helyszínen, mely levásárol-
ható a Skanzen területén. 
A Nagy Civil Futás a „Tudtad-e?” civil kommunikációs kampány záró-
eseménye, mely a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával való-
sul meg. A kampány olyan témákat közvetít közérthetően, mint
például menekültkérdés, a hajléktalan emberek és a fogyatékkal élők
helyzete. A kampány hivatalos weboldala: www.tudtade.blog.hu 

További információ: www.nagycivilfutas.hu

LABDARÚgÁS
Március 12., Pest megyei III. o.
Pilisszentiván-Pilisvörösvár II. – Szentendre VSE 0–3 (0–2)
Góllövők:  Dalkó Soma (2), Varga Richárd

A pályaválasztó
szentivániak a
hazai pálya kí-
mélése miatt
Pomázon, mű-
füves pályán
fogadták váro-
sunk csapatát.
A nagy lendü-
lettel kezdő
szentendreiek
hamar meg-
szerezték a ve-
zetést. A kiváló
támadások sorozata láttán úgy vélték a nézőtéren sokan, hogy
ebből nagy arányú győzelem születik, ám 0–2 után egyrészt nem
sikerült a legbiztosabb lövőhelyzetből sem betalálni, másrészt a
játékvezető sorra nem látott szabálytalanságot a szentiváni-vö-
rösváriak 16-oson belüli szerelései láttán. A nézők két esetben is
büntetőt reklamáltak. A második félidőben is sorozatosan táma-
dott Szentendre, de néhány szentiváni támadásban is rejlett gól-
veszély. Aztán a 69. percben a balról kiválóan érkező
keresztlabdát Dalkó Soma átvette, és a hálóba lőtt, ezzel elszáll-
tak az egyenlítésre törekvő vegyescsapat reményei. 
A mérkőzésen jól kirajzolódott a pontosságra, gyorsaságra és
hosszú keresztlabdákra, kiugratásokra építő szentendrei taktika,
amivel néhány rutinos játékos sem tudott mit kezdeni, legfeljebb
szabálytalankodtak és vitatkoztak. 
A tavaszi idény nagy kérdése ez után a meccs után is felvetődött:
Tudják-e a SzVSE fiataljai (a Dunakanyar SE NB II-es juniorjai) és
megfontolt idősebbjei (özvegy, Szaka, Szalai, Szabó, Petroff, Lu-
kács, Varga ) ezt a formát a Törökbálint II. ellen is hozni, mert ha
igen, akkor ők a csoport bajnokai.

Március 14., Pest megyei II.o.
Pomáz ICO SE – PILE-Szántó SC 4–1 (1–1)
Góllövők: Léhi Lóránd, Léhi Dávid,  Sashegyi Dávid, Nick-
mann György

A szemerkélő esőben az első félidő viszonylag kiegyenlített játékot
hozott. A hazaiak többet támadtak. A vezetést – meglepetésre –
a vendég PILE-Szántó szerezte meg a  29. percben. Ezután a
Pomáz átvette a játék irányítását, sorozatos támadásaik a
35.percben eredményesnek bizonyulta: Léhi Dávid pontos indítá-
sát Léhi Lóránd lőtte keményen a rövid  sarokba. A második fél-
idő elején is pomázi fölényt láthattunk: az 51. percben Gyurkovics
Ádám átadását Léhi Dávid védhetetlenül lőtte a  sarokba. Egyen-
líteni próbáltak a vendégek, vezettek is néhány veszélyes akciót,
de vagy gólszerzési kísérleteik nem sikerültek. A támadás-kény-
szer miatt a vendégek védelme sebezhetőbb lett, el is fáradtak, és
a 83. percben Varga Péter szögletét Sashegyi az ötösre berob-
banva fejelte a léc alá. A reményét vesztett PILE-Szántó a 90. perc-
ben egy kontrából megkapta a negyedik gólt. 
A PILE-Szántó ezzel a vereséggel visszaesett az utolsó helyre,
Pomáz a középmezőnyben tanyázik. 

Gerlai P. 

Az egészséges időskor titka 
A V8 Uszoda és Szabadidőközpontban Az egészséges idős-
kor titka címmel indítottak porgramsorozatot lapunk meg-
jelenésével egyidőben. 

Az Egészséges Városért Közalapítvány és a V-8 szervezésében
március 23-án egész nap érdekes sportprogramokkal, előadá-
sokkal, szűrővizsgálatokkal indult az eseménysor.

A program előadássorozattal folytatódik hétfőnként, 17 órától a
kis konfrenciateremben:
Március 30.
Életmód tanácsadás Mátai Judit
Április 13.
Szellemi frissesség megőrzése időskorban Dr. Platthy Iván
Április 20. 
Betegjogok Gerőcs Katalin
Április 27.                          
Agyunk fénye dr. Jakab András
Május 4.
A helyes táplálkozás Miháldi Kinga
Május 11. 
Tájékoztatás a magyar nyugdíjrendszerről Hidasi László
Május 18.                          
Lássunk tisztán! Kemenyeczki Edit
Június 1.          
Kortalan természetjárás Beck László

A jóga, a meridián torna, a vízi torna és a thai chi is folytatódik in-
gyenes jelleggel április 19-ig, heti 1 alkalommal. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!



Tudat a test felett

Szentendrén pár évvel ezelőtt megjelent
egy új mozgásforma, amely nemcsak a
felnőttek, hanem a gyermekek részére
is kiváló lehetőséget kínál a tested-
zésre. A torna hazai hálózatvezetőjével,
Pintér Andreával beszélgettünk.

Honnan származik ez a mozgásforma?
Az EURO-GYM magyar „találmány”: a Holly-
woodban élő Kiss Géza testnevelő tanár
1979-ben fejlesztette ki. Az elmúlt évtizedek-
ben hálózatként működő és nagy sikert elérő
PRIMATORNA alapja volt. Mára – kissé átala-
kult formában – önálló hálózatként működik
nemcsak Magyarországon, hanem az USA-
ban is. A PRIMATORNA megszűnése után,
visszatérve az eredeti gyökerekhez, misszió-
nak tekintem ennek a mozgásformának szé-
les körben való megismertetését, mert a
tapasztalataim szerint ma ez a legjobb.

Mitől más az Euro-Gym?
Kiss Géza az alakformáló program lényegét
így fogalmazta meg: „Tudat a test felett rend-
szerű, vidám alakformálás mindenkinek.”
Friss, lendületes, a mai kor pörgős életvitelé-
hez alkalmazkodó nőknek koreografált moz-
gásforma, melynek újszerűségét mégis a
több ezer éves kultúrák egészségmegőrző
gyakorlatainak köszönheti. Az emberi testben
nem létezhet egyetlen gondolat, vagy érze-
lem sem, ami ne okozna konkrét fizikai vál-
tozást. A program alkotója felismerve ezt, a
gimnasztika elemeivel professzionális módon
ötvözi a több ezer éves tapasztalatokat.

Hogyan nyilvánul meg ez konkrétan a
gyakorlatokban?
Az EURO-GYM tulajdonképpen úgy működik,
mint egy aktív meditáció. A gyakorlatok ösz-
szetettsége miatt az agy erre koncentrál, ki-
zárva annak a lehetőségét, hogy a napi
problémákon gondolkozzunk. Így pihenteti
lelkünket és szellemünket, miközben fizikai-
lag dolgoztatja testünket. A torna egyes ele-
mei kifejezetten a meridiánok (energia-
csatornák) aktivizálódását idézik elő, ezáltal
beindul a testünkben áramló energia, akut
fájdalmak csillapodnak, életfunkcióink javul-
nak. A mozdulatsorok a két agyfélteke közti
kapcsolatot is erősítik, ezáltal javul koncent-
rálóképességünk. 

Mennyire megterhelőek fizikailag a gya-
korlatok?
A koreográfia megtanulása rendszeres rész-
vételt igényel, javasolt heti 2-3 alkalommal
végezni. A zenére komponált gyakorlatok
energetizálják a szervezetet és az ideális női
alak kialakítását szolgálják. Az edzés ráhan-
golódással kezdődik, majd a bemelegítés
lassú mozdulatai következnek, melyek ké-
sőbb felgyorsulnak. Ezt követik az egyes
izmok megmozgatására kifejlesztett gyakor-
latok. Az izmok fokozatosan jutnak el az erő-
sítések testalakító terheléseihez. Az 50
perces edzést levezetés és relaxáció zárja.

Hogyan lehet csatlakozni az EURO-GYM
csapatához?
A legegyszerűbb telefonon, a számom: 06-30-
399-4465. Elérhetőek vagyunk a facebook-
on is euro-gym hungary néven. A felnőttek
óráit a Castrum Centerben tartjuk hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön 18 órától, ked-
den és pénteken reggel 8 órától. Várunk min-
den érdeklődőt szeretettel.
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Vagyis táncőrület a megújulás, a mozgás és az összefogás jegyében,
hiszen más mozgásoktatók is csatlakoztak eme remek kezdeménye-
zéshez! A gyerekeket és a felnőtteket is igyekszik megmozgatni a
Welldance teljes stábja április 11-én, szombaton délután a Castrum
Centerben, ahol minden, az egyesület által oktatott műfaj kipróbál-
ható lesz a Hip-hoptól az akrobatikus rockyn és Fashion Dance-en át
egészen a felnőtt Welldance-óráig.
Az egyesülethez csatlakoztak a Castrum Centerben órákat tartó moz-
gásoktatók is, akik egész délután a felnőtt korosztályt szeretnék meg-
mozgatni. A felnőttek, amíg a gyerekek különböző táncórákon

vesznek részt, kipróbálhatják a Nia Technique, a bodyART és az Euro-
Gym mozgásformákat, az idősebbeket pedig a kicsit kíméletesebb,
de annál hatékonyabb Orchidea tornával várják.
Kedvezményes óradíjak, Welldance-bemutatók és ajándék vár min-
den résztvevőt, és természetesen a mozgás öröme, a közös élmény,
melyet a nap végén egy fergeteges ZUMBA partyval tesznek még em-
lékezetesebbé minden korosztály számára.
Szóval, Szentendre tavaszi megújulásra és mozgásra fel április 11-én,
szombaton, a költészet napján a Castrum Centerben!

További információ: www.welldance.hu

Tavaszi Welldance Workshop – április 11.

Kézilabda
Szentendrei KC – Várpalotai Bányász SK
35–29 (18–9)

Hétvégén hazai pályán a Várpalota csapatát
fogadtuk. Tartottunk ettől a mérkőzéstől,
mivel ebben a bajnokságban senkit nem
lehet félvállról venni. Nem tudtuk, hogy a
múlt heti kínos vereség után kiben mi maradt
meg, és a csapatnak hogy fog menni a játék.
Bíztunk a fiúkban, akik meghálálták a bizal-
mat, és magabiztos győzelmet arattunk.
Az első félidőben nagyon jól, mondhatni hiba
nélkül kézilabdáztunk, és nagyobb előnyre
tettünk szert. A második játékrészben sajnos
volt egy rövid, tízperces zárlatunk, dekon-
centrált, pontatlan, kapkodó, egyénieskedő
volt a játékunk, illetve zárójelben jegyzem
meg, sokszor voltunk emberhátrányban a já-
tékvezetők furcsa ítéletei miatt. Az ellenfél
felzárkózott. Aztán összeszedtük magunkat,
és a mérkőzés végéig magabiztosan vezetve
nyertünk, és újabb két pontot szereztünk.
A játékfázisok tekintetében a rendezett 
támadással, a rendezett védekezéssel, a le-
rohanással, és a visszarendeződéssel elége-
dettek vagyunk, leszámítva azt a tíz percet,
ahol a támadásaink, és a visszarendeződé-
seink nem sikerültek.
Gratulálok a csapatnak, de dolgozunk to-
vább, mivel legközelebb nagyon fontos mér-
kőzés vár ránk Dabason.

Játékoskeret: VÁCZI DÁNIEL, Damir Oszvald,
GULÁS MÁTÉ (5), BENDÓ CSABA (4), DOROS
ÁKOS, Koncz András (3), SZAKA LÁSZLÓ, SZE-
RENCSÉS SZILVESZTER (6), Duzsi Dávid (1),
Kovács Márton (1), Gáspár Botond, Perényi
Zoltán (2), JÓZSA MÁTÉ (1), Tatai Olivér,
SUTKA NORBERT (12), Völker Bálint 

Hajdu Gábor
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ADÁSVÉTeL
Családi Csemege! Megnyitott
üzletünk a Kucsera F. u. 3-
ban. Nyitva: hétköznap 7.30–
17.00, szombat 8.00–12.30,
április 12-től vasárnap is
9.00–13.00.

Több pénzre tehet szert! Fest-
ményeit, műtárgyait készpénz
helyett heti árveréseinken érté-
kesítheti. Várjuk a Műgyűjtők
Házában, Bp. II. kerület, Zsig-
mond tér 13. H–P 11–19 óra
között. www.mugyujtokhaza.hu,
tel. 06-1-800-8123.

Almásy Katalin vásárol készpén-
zért bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat, szobrokat,
csillárt, hangszert, könyveket,
szőrmét, bizsukat, borostyán ék-
szert 10 000 Ft-tól, teljes hagya-
tékot, díjtalan kiszállással
hétvégén is. Tel. 06-20-597-
8280.

Készpénzért autóját, teherautó-
ját állapottól függetlenül megvá-
sároljuk. Házhoz megyünk. Tel.
06-70-520-5705.

Eladó cseresznyefa komód
(150x50 cm-es) tükörrel, vala-
mint egy kiváló PC garanciával.
Tel. 06-30-473-4709.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, 
bélyeggyűjteményeket, régi 
képeslapokat, kitüntetéseket, 
jelvényeket. Tel. (26) 385-387.

Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, ezüst tárgyakat,
étkészleteket, porcelánokat,
bronzokat stb. és teljes hagyaté-
kot. Tel. 06-20-480-0151, he-
rendi77@gmail.com.

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

ÁLLÁST KÍNÁL
Szentendrei cukrászdába ango-
lul vagy németül beszélő pultost

keresünk állandó munkára. Tel.
06-20-468-0566.

Édesanyám mellé gondozónőt
keresek éjjel-nappali felügyelet
ellátására. Tel. 06-20-340-4763.

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

A szentendrei Bükkös Hotel &
Spa szobaasszonyt keres. Jelent-
kezés önéletrajz megküldésével.
E-mail: jobs@bukkoshotel.hu,
postacím: 2000 Szentendre,
Bükköspart 16.

Tűzvédelmi és munkavédelem
területén működő vállalkozás
keres önálló munkavégzésre al-
kalmas, monotonitást tűrő, iro-
dai gyakorlattal és megbízható
számítógépes ismeretekkel, va-
lamint gépírástudással rendel-
kező, szentendrei vagy
környékbeli munkatársat. Pénz-
ügyi és könyvelési ismeret
előnyt jelent. A fényképes öné-
letrajzokat az info@munkavede-
lemcenter.hu e-mailcímre
várjuk.

Angolul beszélő munkatársat
keresünk népművészeti üzle-
tünkbe.
rozsafolklor@gmail.com, 06-20-
446-2231.

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

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

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

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

Keresek hosszú távra bérelhető,
legalább kétszobás bútorozatlan
házat vagy házrészt, főleg a bel-
városban vagy a közelében. Tel.
(26) 718-003, 06-70-258-8562.

Kiadó házat/lakást keresek
Szentndrén, 4 fős család részé-
áre hosszú távra, megfizthető
áromn. Tel. 06-20-555-9281.

LAKÁS, INgATLAN
Szentendrén, tulajdonostól
házat vennék 14-20 millió Ft kö-
zött. Tel. 06-30-206-1022.
keretbe!!!!

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

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

Szentendrén, a Füzesparkban
14 lakásos társasház IV. emele-
tén (lift nincs) felújítandó, de
akár azonnal költözhető, erké-
lyes, egyedi fűtésű, tehermentes
lakás tulajdonostól eladó. Irá-
nyár: 11,9 millió Ft. Tel. 06-30-
255-6273, 06-70-252-1547.

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

SZOLgÁLTATÁS
Építés-felújítás! Vállalok lakás-
felújítást, homlokzatszigetelést
és teljes körű kivitelezést refe-
renciával és garanciával. Nova-
Park Bt., 06-20-341-4585.

Vállalkozási szakon végzett re-
gisztrált mérlegképes könyvelő
szolid áron vállalja kft., bt.,
egyéni vállalkozó könyvelését,
munkaügyi nyilvántartását teljes
körű adatszolgáltatással. Tel.
06-30-626-2818.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-
szigetelés-, ácsmunkát válla-
lunk! Tel. 06-70-578-1468.

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

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

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

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

ÜZLeT
Szentendre központjában étte-
rem kiadó felszereléssel. Tel.
06-20-437-1153.
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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

Műtőssegédi állás!
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei műtőssegédet
keres teljes munkaidőre. A munkakörbe tartozó feladatok: az
intézmény egynapos sebészeti ellátásának és műtő tevékeny-
ségeiben való részvétel.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai vég-
zettséget igazoló dokumentumok másolata, MESzk tagság iga-
zolása. A munkakör betölthető: április 1-jétől
A pályázatok benyújtása: postai úton a Szentendre Város Egész-
ségügyi Intézményei címére (2000 Szentendre, kanonok utca
1. ) vagy elektronikus úton dr. Pázmány Annamária intéz-
ményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.
További információ: (26) 501-440, dr. Pázmány Annamária

SzENTENDREI ÁllÁSOk!

Sok új álláshirdetés került fel a szentendrei állásportálra.
http://allas.szentendre.hu/
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Műemlék lakóház újult meg az NKA támogatásával

Útépítés közkívánatra:
szilárd burkolatot kapott a Mandula utca

Pályázati támogatással újult meg a
belváros sétálóutcájának egyik mű-
emlék háza. A város 12 millió forintot
nyert a Dumtsa Jenő u. 12. szám alatti
lakóingatlan homlokzatfelújítására,
mely az önkormányzat biztosította
önerő és a pályázati támogatás
egyenlő arányú felhasználásával va-
lósult meg.

Szentendre Város önkormányzata 2013-
ben pályázatot nyújtott be az ingatlan

homlokzatfelújítására.  A Nemzeti Kultu-
rális Alap 12 millió Ft támogatást ítélt
meg az önkormányzatnak. A kivitelezésre
az önkormányzat beszerzési eljárást foly-
tatott le, melynek eredményeképpen,
2014. november 3-án vállalkozási szerző-
dést kötöttek a „HÁsZ” Építőipari Kivite-
lező és Tervező Korlátolt Felelősségű
Társasággal. 
A kivitelezési munkálatok művezetését
Kocsis Barnabás építészmérnök látta el.
A bejárati kapu külön restaurálást igé-

nyelt. A műszaki átadás-átvétel 2014. dec-
ember 28-án történt meg. Az összesen 
18 872 109 Ft költségvetésű beruházás 
fele-fele arányban, pályázati támogatás-
ból és önkormányzati önerőből tevődik
össze.
A sikeres pályázat segítségével Szent-
endre történelmi belvárosának egyik mű-
emlék épülete újulhatott meg, mind a
városvezetés, mind a lakók, mind a szent-
endreiek és a turisták megelégedésére. 

Önkormányzati beruházásában szi-
lárd burkolatot – kavicságyra épített
aszfaltréteget – kapott a Mandula
utca eddig földes szakasza az Ady
Endre utcától a Mandula utca koráb-
ban már burkolt szakaszáig.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester és 
dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgár-
mester részvételével március 20-án adták
át ünnepélyes keretek között a szilárd
burkolatot kapott Mandula utcát. Az út-
építés a körzet önkormányzati képviselő-
jének és a terület lakóinak kezdemé-
nyezésre, 100%-ban önkormányzati 
finanszírozással valósult meg.
A kivitelezéssel a TÉR Kivitelező Kft.-t
(1122 Budapest, Gaál József u. 6.) bízta
meg a megrendelő, a szerződéskötésre
2014 októberében került sor.
A beruházás összköltsége 16 492 447 Ft
+ ÁFA.
Az átadó ünnepségen Verseghi-Nagy Mik-
lós polgármester köszöntőjében hangsú-
lyozta: a városrészi konzultációkon
visszatérő elem az utak állapota. „Ez az út
korábban rögös, barázdás volt, most sima

és egyenes. És az üzenete is egyértelmű.
Utat építettünk, utakat építünk, úgy, hogy
tudjuk, honnan indultunk, és hiszem,
hogy azt is tudjuk, hova tartunk. A cél kris-
tálytiszta, élhető, egyre szépülő várost
szeretnénk az ittenieknek.
A folyamat folytatódik, jövő héten újabb
utat adunk majd át, építjük, szolgáljuk a
várost. Az élhető Szentendre nem csak a
szemünk előtt lebegő cél, hanem látható,
tapasztalható, érezhető, remélem, ezt
önök is így gondolják – mondta a polgár-
mester.

Az önkormányzat az elmúlt hónapokban
indított városrészi konzultációsorozat ta-
pasztalatai alapján határozza meg alap-
vető stratégiai céljait, amihez három
alappillért fogalmaztak meg: az épített
környezet fejlesztése, a városlakók ki-
szolgálása és a közösség erősítése.
Ennek egyik eszköze az utak felújítása,
melyre saját modellt dolgoz ki az önkor-
mányzat. A tervek szerint a nem gyűjtőút-
nak minősülő útszakaszokat 50
százalékos önkormányzati támogatással
újíthatná fel az utcaközösség.
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