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A Szentendrei Tavaszi Fesztivál vendége lesz április 18-án a méltán népszerű,
Prima Primissima és Kossuth-díjas Csík Zenekar. A Kecskemétről indult együttes
mára Magyarország egyik legnépszerűbb népzenei formációja. Az együttes több
mint negyedszázada népszerűsíti a magyar népzenei értékeket. A zenekar veze-
tőjével, Csík Jánossal beszélgetünk múltról-jelenről, értékekről, boldogságkere-
sésről.

3. oldal

Április 22-én, a Föld napján ismét tavaszi takarításra várnak mindenkit a város
több pontjára: megszépül a Dunakorzó, a gát, a patak-part, a parkok, az utcák és
a 11-es főút is. Az önkormányzat, a Magyar Közút Nzrt. és egy helyi vállalkozó ösz-
szefogásával a 11-es főút teljes szentendrei szakaszát letakarítják hamarosan. 
A takarítási akciókhoz összművészeti programmal csatlakoznak a szentendrei is-
kolások, akik újrahasznosított anyagokból készítettek alkotásokat, melyeket a Mű-
vészetMalomban állítanak ki április 18-án. 

10-11. oldal

A kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény
idén március 15-től lépett érvénybe és még szokatlan az új rend. Összeállítá-
sunkban a törvényrendeletről, az attól eltérő nyitvatartási rendről írunk, illetve fel-
soroljuk a Szentendrén vasárnap nyitva tartó üzleteket. A listát folyamatosan
bővítjük, kérjük olvasóinkat, írják meg e-mail címünkre, mi maradt ki: szevi@szent-
endre.hu.

4. oldal

Mi van nyitva vasárnap?

A Csík Zenekar Szentendrén!

Föld napi programok városunkban

Folytatódott a Párbeszéd Szentendréért konzultációsorozat. Ezúttal Verseghi-Nagy
Miklós polgármester mellett Dombay Zsolt az izbégi és Petricskó Zoltán a belvárosi
választókörzet képviselői várták a lakossági kérdéseket. A fórumokról a 6-7. olda-
lon olvashatnak összefoglalót. A fórumsorozat következő állomása április 14-én,
kedden 18 órakor lesz, amikor Tolonics Gyula képviselő a Gondozási központban
várja a 7. körzet lakóit, április 21-én, kedden 18 órakor pedig a 2. körzet lakóit
várja Boda Anikó képviselő a Pannónia Sarokház Étteremben.

6-7. oldal

Fórum Izbégen és  Belvárosban
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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:
Vasárnap este 9 órától ügyeletes:
április 12. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4.  Tel: 310-487
április 19. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel.: 312-825
április 26. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
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 Kalo Emese Ybl-díjat kapott 
A felújított Ybl-bazárban, az Ybl Miklós szobrára nyíló Várkert Bazár rendez-
vényközpontjában adta át Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter
idén március 14-én az Ybl-díjakat. A kitüntetettek között volt a Szentendrén élő
építész, a helyi tervtanács tagja, Kalo Emese építész. 

Kalo Emese a Magyar Építész Kamara és a Pest Megyei
Építész Kamara vezető tisztségviselője, az Építész Ka-
láka Kft. vezetője az Ybl Miklós díjat több mint 10 éves
szakmai közéleti tevékenysége, a tervpályázatok, köz-
beszerzések szakszerűségének felügyelete, kiemelkedő
és színvonalas építészeti tevékenysége elismeréseként
kapta. 
Kalo Emese 1989-ben elnyerte az Év háza díjat, 2001-
ben Építészeti Díjat, 2003-ban Az Év Akadálymentes
Épülete Díjat, 2007-ben Budapest Építészeti Nívódíját,
2008-ban Budapest Építészeti Nívódíját nyerte el. 

90 esztendős Marosvölgyi Lajos
Március 29-én ünnepelte 90. születésnapját Marosvölgyi
Lajos, Szentendre korábbi vezetője. Évek óta szokás,
hogy városunk szépkorúit a polgármester köszönti szü-
letésnapjuk alkalmából. Ezúttal Verseghi-Nagy Miklós
polgármester a Városházán köszöntötte a volt tanácsel-
nököt. 

Marosvölgyi Lajos 1972-től 1985-ig dolgozott városunk élén,
1985-ben Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést nyert el.
Olyan városi vezető volt, akinek tevékenysége meghatározta a
város jellegét, képét, hiszen tanácselnöksége idején épült, ala-
kult ki Szentendre mai arculata. Ekkor építették a lakótelepe-
ket, létesült a körút, költözött ki vagy alakult át tucatnyi
vállalat, a kis és nagyobb múzeumok. Tizenegy iskolát és óvo-
dát építettek vagy újítottak fel. Megépült a posta, az egész-

ségház. Ez idő alatt formálódott városi méretűvé a víz-, gáz- és csatornahálózat. Ekkoriban
kerültek szobrok a város közterületeire. Létrejött a Szentendrei Teátrum, országosan ismertté
vált a Szentendrei Nyár programsorozat, kibővült a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

„Kossuth emléknap” az Altiszti Akadémián
Március 20-án az egykori Kossuth Lajos Katonai Főiskolára emlékezve találkozót ren-
deztek a főiskola volt tanárai és hallgatói részvételével.

Az intézmény 1967-1996 között működött városunkban. A főiskola parancsnoka, Kazai Barna
vezérőrnagy, városunk díszpolgára 21 éven át vezette az intézményt. A főiskola több ezer tisz-
tet készített fel a parancsnoki feladatokra. Itt tanult négy éven át a Magyar Honvédség jelen-
legi vezérkari főnöke, dr. Benkő Tibor vezérezredes
és több elődje is. A főiskola legkiválóbb hallgatói-
ból 57-en értek el tábornoki rendfokozatot, közülük
17-en a mai Magyar Honvédség különböző szintű
parancsnokai. Itt képezték a határőrség tisztjeit is,
közülük több mint tízen lettek tábornokok.
A programon 200 egykori tanár és hallgató vett
részt. Szentendre mindig megbecsülte katonáit.
Erről szólt a jelenlévőkhöz elődei nevében is Ver-
seghi-Nagy Miklós városunk polgármestere. Szent-
endre festőművészei közül Aknay János, Benkovits
György, Losonczi Lilla és Molnár Bertalan ajánlott fel képeket azoknak, akik védnökséget vál-
laltak a rendezvény sikeres megtartása érdekében. Köszönöm a művészek felajánlását!
A tábori lelkészi szolgálat püspökei imáikban megemlékeztek a főiskola elhunyt tanárairól
és hallgatóiról az Altiszti Akadémia lélekharangjánál.
Az ország minden tájáról érkezett katonák, civil tanárok lélekben magukkal vitték városunk
és a Bozó Tibor dandártábornok által vezetett Altiszti Akadémia jó hírét.

Koncz János nyá. ezredes
a találkozó szervezője, Szentendre Pro Urbe-díjasa



• Amikor elérkezünk egy kerek évfordu-
lóhoz, legtöbben számvetést készítünk 
eddigi életünkről. Mit jelent lemezének
címe: Úgy élni, mint a fák?
Az én számvetésem nem arról szól, hogy el-
értem eddig, letészem a lantot, hanem in-
kább arról: mitől folytatódik másképpen,  és
mitől ugyanúgy, mint eddig. Az utóbbi néhány
év az életemben nagyon meghatározó volt,
mert 2002-ben volt egy súlyos autóbalese-
tem, s ebből felépülni, a zenekart újra össze-
hozni, azokat a sikereket elérni, ahol most
tartunk, igazán nagy dolog. Ehhez az ered-
ményhez méltónak kell lenni. De a lemez
nem a sikerekről, örömökről szól, hanem az
életemről: első találkozásomról a magyar
népzenével, zenészbarátokról, lírikus pillana-
tokról, szerelemről, boldogságkeresésről,
amit mindannyian teszünk. Igyekszünk nap
mint nap boldogabban megélni az életünket,
kinek sikerül, kinek nem.

• Önnek sikerül?
Úgy hiszem, nagyon sok esetben igen, más-
kor nem. Ugyanolyan vagyok, mint minden
hétköznapi ember. Sokszor észre sem vesz-
szük, hogy a boldogság közepette élünk, nem
veszünk észre apró, de nagyon fontos dolgo-
kat, amiket csak akkor értékelünk, amikor
már nincsenek velünk. A lemez első dala a
Sírva, vigadva arra is utal, hogy ha valaki meg-
halna is, attól még az élet megy tovább, a
férfi búcsúzik szerelmétől, akinek azt kívánja,
éljen boldog életet, s ha jobb szemével siratja
is, a bal szemével kacsintson a másik le-
gényre.  

• Ez amolyan magyar virtus, sírva-vigadva
élünk… 
Több évszázados beidegződés, hogy mi ma-
gyarok inkább pesszimisták vagyunk, de tu-
dunk mulatni is, ez a kettősség hatja át a
zenénket.

• Milyen szerzemények szerepelnek még
a lemezen?
Zenei kalandozás a műfajok között, mert
megszólal az autenktikus magyar népzene,
de attól, hogy népzenét játszom, még alapjá-
ban egy városi fiú vagyok, aki szeret beülni
egy kávéházba, hallgatni a zongora hangját.
Az albumon éppen ezért egy öreg bárzongo-
rista barátom is közreműködik. A saját dalla-
maim is megszólalnak, mint például a
Debreceni Vojtina Bábszínház mesedarabjá-
hoz írt dal, amit egy kicsit átdolgozva Szabó
Balázs szövegével a Fény felé címet kapta.
Vagy a Ferenczi György és a Raczkajam-mel
közös szerzemény, A boldogságkereső.

• Mit gondol, miért ilyen sikeres újra a
magyar autentikus zene?
A hetvenes évek lelkes, lendületes táncház-
mozgalma után valóban volt olyan időszak,
amikor ez az értékrend kevésbé látszott fon-

tosnak. A nyolcvanas években egy kicsit csen-
desedett, de a kilencvenes években elindultak
a művészeti iskolák, s most érett be ezek ha-
tása, az ott tanuló gyerekek ma már szülőként
ezzel az értékrenddel nevelik „csimotáikat”.
Több százezer fiatal ezen a zenén nő fel, és fi-
gyelmesebben hallgatják nemcsak ezeket a
dallamokat, de az igényes muzsikát is, amit
beépítenek életükbe. Fontos motiváció még a
közösség. A technológiai fejlődés, az internet
kicsit leszürkítette az emberi kapcsolatrend-
szereket, és másfajta közösségi életet élnek
azok, akik a számítógép előtt ülnek, s megint
mást, akik egy közösséghez tartoznak, együtt
énekelnek, táncolnak, muzsikálnak. Miköz-
ben az interneten mindent lehet tudni a világ-
ról, sokan nem tudják, mire lehetünk ma
büszkék, mit kell tudnunk magunkról. Mit
mondhatunk magunkról a világ más táján, mi-
lyen a múltunk, kik a hőseink. Nekünk voltak,
és vannak ma is hőseink, mindennapi hőse-
ink is, erre is ad választ a népzenénk, a ma-
gyar kultúránk, amire büszkék lehetünk.

• A szentendrei koncertre milyen műsor-
ral készül a zenekar?
A koncerten az Úgy élni, mint a fák albumról
is elhangzik néhány szerzemény, de elsősor-
ban a Csík Zenekar dalait játsszuk, többek kö-
zött legutóbbi, Amit szívedbe rejtesz című
lemezünkről. 
Szentendrére nagy örömmel jövök, sok-sok
szál köt ide, táncegyüttesekkel közös emlé-
kek, zenésztársak, mély barátságok, itt él pél-
dául Nagy Zoltán cimbalmos kollégám, volt
katonatársam, a Bekecs Együttes tagja. Re-
mélem, most újra találkozunk. És ott van a
Duna, a Duna-part a legkedvesebb étter-
memmel, ahová sok szép régi emlék fűz.   

Sz. N.

A Szentendrei Tavaszi Fesztivál 
programajánlója lapunk 15. oldalán.
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Szívvel, lélekkel, zenével
BESZÉLGETÉS CSíK JÁNOSSAL

A Szentendrei Tavaszi Fesztivál vendége lesz április 18-án a méltán népszerű, Prima
Primissima és Kossuth-díjas Csík Zenekar. A Kecskemétről indult együttes mára Ma-
gyarország egyik legnépszerűbb népzenei formációja. Az együttes több mint ne-
gyedszázada népszerűsíti a magyar népzenei értékeket, s vezetőjük, Csík János az
elmúlt év végén ünnepelte ötvenedik születésnapját. Ez alkalomból jelent meg a kö-
zelmúltban új albuma Úgy élni, mint a fák címmel.

Virágvasárnapi hangverseny

A Szentendrei Tavaszi Fesztivál hagyományos virágvasárnapi koncertjét idén is nagy sikerrel rendezték
meg a Református Gimnázium kápolnájában. A Musica Beata Kórus, az Új Szentendrei Kamarazenekar
és a Musicantus Gyermekkar Lisznyay Gábor, Mozart, Pergolesi és Bach műveiből nyújtott át csokrot a
közönségnek.
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Mi van nyitva
vasárnap?

Mindenki
t a p a s z -
talhatja,
a meg-
s z o k á s
m i l y e n
nagy úr,
a m i k o r
vasárnap

reggel rutinszerűen indulnánk a közeli
boltba, mert otthon elfogyott a só, vagy
ennénk mégis egy kis uborkasalátát az
ebédhez. A kiskereskedelmi szektorban
a vasárnapi munkavégzés tilalmáról
szóló törvény idén március 15-től lépett
érvénybe és még szokatlan az új rend.
Összeállításunkban a törvényrendeletről,
az attól eltérő nyitvatartási rendről írunk,
illetve felsoroljuk a Szentendrén vasár-
nap nyitva tartó üzleteket. 
A listát folyamatosan bővítjük, kérjük ol-
vasóinkat, írják meg, mi maradt ki:
szevi@szentendre.hu.

A kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi
munkavégzés tilalmától eltérő nyitva tartás
engedélyezésének feltételeiről szóló
53/2015. (III.17.) Kormányrendelet szerint a
szabály nem terjed ki a:
1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren
kialakított üzlet nyitva tartására;

3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pálya-
udvarok területén kialakított üzlet nyitva tar-
tására azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a
pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben –
határozza meg azt, hogy a pályaudvar terü-
lete meddig terjed;
4. a büntetés-végrehajtási intézetek terüle-
tén történő kereskedelmi tevékenységre;
5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényben meghatározott egészségügyi in-
tézmények területén történő kereskedelmi te-
vékenységre;
6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon
folytatott kereskedelmi tevékenységre;
7. a vásárokon folytatott kereskedelmi te-
vékenységre;
8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tar-
tására;
9. a katonai objektumokon belül folytatott
kereskedelmi tevékenységre;
10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szol-
gáltatási tevékenységre;
11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi te-
vékenységre;
12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató
tevékenységre;
13. a vendéglátásra;
14. a világörökségi területen található üzle-
tekre, valamint
15. a kulturális tevékenységet és a fürdő
szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevé-
kenységre.

A törvény értelmében a kizárólag pékárut és
tejterméket értékesítő üzletek kiskereske-
delmi napokon 5 és 22 óra között, míg va-
sárnap és munkaszüneti napokon 5 és 12 óra
között tarthatnak nyitva. Az újságot, valamint

a virágot árusító üzletek vasárnap és munka-
szüneti napokon 6 és 12 óra között tarthat-
nak nyitva.

Azok az üzletek, melyek árusítótere a 200
négyzetmétert nem haladja meg, az általános
zárva tartási időszakban is nyitva lehetnek, de
csak akkor, ha az üzletben kereskedelmi te-
vékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni
cég tagja vagy gazdasági társaság 1/5 tulaj-
doni résszel bíró természetes személy tagja
maga, vagy azok segítő családtagja folytatja a
tevékenységet az üzletben.

A törvényben foglaltak alapján felhatalma-
zást kap a Kormány, hogy az adott település-
rész sajátosságaira tekintettel a fentiektől
eltérő nyitva tartás feltételrendszerét, a mér-
legelés szempontjait és az eljárás részletes
szabályait rendeletben megállapítsa.

Dr. Gerendás Gábor, Szentendre jegyzője tá-
jékoztatása szerint az eltérő nyitva tartást le-
hetővé tevő kormányrendelet megalkotására
mindeddig nem került sor. így a 2015. már-
cius 18-án hatályba lépett 53/2015. (III.17.)
Kormányrendelet alkalmazására sincs lehe-
tőség, hiszen a Kormányrendelet csak az el-
járási szabályokat határozza meg, azt nem
szabályozza, hogy kik részesülhetnek men-
tességben. Egyelőre tehát nem tudják a
kereskedelmi egységek a törvényben
meghatározottaktól eltérő nyitva tartást
kérvényezni a jegyzőtől. Amennyiben vala-
mely kereskedő módosítani kívánja a korábbi
nyitvatartási idejét, abban az esetben – az ál-
talános szabályoknak megfelelően – beje-
lentést kell tennie a Hivatalhoz.

VASÁRNAp NYItVA tARtÓ ÜZLEtEK 
SZENtENDRéN

Élelmiszerboltok, ABC-k, zöldségboltok:
Coop, Kálvária út
Vasárnap nyitva: 7.00-12.00-ig
Vegye-Vigye, Kálvária út, V8 uszodával szem-
ben
Vasárnap nyitva: 6.00-23.00-ig
Zöldséges, Hamvas B. utca, Püspökmajor
Vasárnap nyitva: 7.00-12.00-ig
Vegyesbolt, Kovács László út 79.
Vasárnap nyitva: 8.00-15.00-ig
Honi ABC, a Pap-szigetnél
Vasárnap nyitva: 00.00-24.00-ig (este 22.00 után
kiszolgálás az oldalsó ajtónál)
Zöldségpláza, Ady Endre út
Vasárnap nyitva: 7.00-20.00-ig
Izbég ABC MiniCoop, Szentlászlói út
Vasárnap nyitva: 6.00-20.00-ig
Vegyesbolt, Izbég, Pásztor u. 17.
Vasárnap nyitva: 7.00-13.00-ig
Mini ABC, Hév-aluljárónál
Vasárnap nyitva: 8.00-22.00-ig
Zöldség-gyümölcs, Vasvári Pál u. 37.
Vasárnap nyitva: 7.00-13.00-ig
Vegye-Vigye, Vasvári Pál u. 37.
Vasárnap nyitva: 6.00-22.00-ig
Coop ABC, Dózsa György út, 
a Katonai Főiskolával szemben

Vasárnap nyitva: 6.00-tól kora délutánig
Fókusz ABC, Püspökmajor, 
Széchenyi tér
Vasárnap nyitva: 8.00-13.00-ig

Pékségek:
Príma Pék, Dumtsa Jenő utca 20.
Vasárnap nyitva: 7.00-12.00-ig
Szilágyi Pékség, Kálvária út, Püspökmajor
Vasárnap nyitva: 12.00-22.00-ig
Fornetti, HÉV-megálló
Vasárnap nyitva: 7.00-19.00-ig

Dohányboltok:
Fő téri dohánybolt
Vasárnap nyitva: 9.00-20.00-ig
Dohánybolt a HÉV-megállónál, a peronon
Vasárnap nyitva: 7.00-19.00-ig
Trafik, Eper utca
Vasárnap nyitva: 6.00-22.00-ig

Virágboltok:
Virágbolt, Dunakanyar körút 16.

Vasárnap nyitva: 8.00-20.00-ig
Függőkert virágbolt, Dunakanyar körút, 
Attila utca
Vasárnap nyitva: 10.00-15.00-ig
Virágbolt, Kálvária út
Vasárnap nyitva: 8.00-14.00-ig
Sztaravodai úti virágbolt, a temetőnél
Vasárnap nyitva: 8.00-15.00-ig

Virágos, Vasúti villasor – 
Dunakanyar krt. sarka
Vasárnap nyitva: 9.00-15.00-ig

A nagy áruházak vasárnap zárva 
tartanak. Nyitvatartási rend:

Aldi, Kalászi út, vasárnap zárva
Nyitva hétfőtől péntekig 7.00-21.00 között
CBA, Dobozi utca, vasárnap zárva
Hétköznap 6.00-20.00 között, szombaton 6.00-
15.00 között nyitva.
CBA, Füzespark, vasárnap zárva
Hétköznap 6.00-20.00 között, szombaton 6.00-
15.00 között nyitva.
Szuper Coop, Pismány, vasárnap zárva
Hétfőtől csütörtökig 6.00-19.00 között, pénteken
6.00-20.00 között és szombaton 6.00-19.00 kö-
zött nyitva.
Lidl, Dózsa György út, vasárnap zárva
Hétfőtől szombatig 7.00-22.00 között nyitva.
Móricz ABC, Püspökmajor, vasárnap zárva
Hétfőn 6.00-18.00, keddtől péntekig 6.00-19.30
között, szombat 7.00-18.00 között nyitva.
InterSpar, Dobogókői út, vasárnap zárva
Hétfőtől szombatig 6.00-22.00 között nyitva.
Spar, HÉV-végállomás, vasárnap zárva
Hétfőtől szombatig 6.30-22.00 között nyitva.
Spar, Pap-sziget, vasárnap zárva
Hétfőtől szombatig 7.00-22.00 között nyitva.
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Adóbevallás elektronikusan 
és költségmentesen

Szentendre Város Önkor-
mányzata az államre-
form operatív prog-
ram részeként meghirde-
tett pályázat keretében
az adóbevallások benyúj-
tásának megkönnyítése
érdekében nyomtatvány-

kitöltő digitális nyomtatványokat szerzett be. A kitöltési (el-
lenőrzési) logikával megszerkesztett nyomtatványok
egységes formátumukkal segítik elő a kitöltést és a digitális
úton történő beküldést. 
A pályázat keretében elkészült az adóügyintézéshez szüksé-
ges nyomtatványok elektronikus űrlapja, amely a központi
adózásnál is jól ismert Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK)
programmal tölthető ki, és ügyfélkapus regisztráció esetén
akár elektronikusan is beküldhető az Önkormányzat adóha-
tósága részére.
Az adóbevallások elektronikus űrlapjának kifejlesztésekor az
önkormányzat arra törekedett, hogy – a logikai összefüggé-
sek és elemi ellenőrzések mellett – segítse az adózókat és a
könyvelőirodákat az adó kiszámításában is. Ennek megfele-
lően az űrlapok az adatok rögzítését követően kiszámítják a
befizetendő adót is. Az ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyom-
tatvány megkönnyíti az adózók és képviselőik (könyvelők)
számára a bevallási kötelezettség teljesítését, mivel nyu-
godtak lehetnek abban, hogy a benyújtásra kerülő adóbe-
vallás, vagyis az ahhoz kapcsolódó irat nagy valószínűséggel
hibátlan lesz formai, számszaki és törvényességi szempont-
ból is. Az „intelligens" nyomtatvány ugyanis nem engedi, hogy
az adatokat ne a megfelelő helyre, ne a megfelelő összefüg-
gésben vagy esetleg nem oda illő tartalommal rögzítsük.
Vizsgálja a logikai összefüggéseket és elvégzi az elemi szá-
mításokat is. 
Az elektronikus bevallás-nyomtatványok kitöltéséhez szük-
séges az ÁNYK program telepítése, melynek elérési linkje
megtalálható a www.szentendre.hu honlapon. A nyomtatvá-
nyok beküldhetők elektronikusan az ügyfélkapun keresztül,
illetve kinyomtatva és aláírva postai úton is.
A helyi adózáshoz kapcsolódó nyomtatványok elérhetők a
http://www.szentendre.hu/magyar/ugyintezes/helyi_adok_
nyomtatvanyokkal/szentendre oldalon és le is tölthetők
onnan.
Az önkormányzat kéri az érintetteket, hogy ha esetleg hibát
tapasztalnak, vagy valamilyen észrevételük van, azt a városi
ügyfélszolgálaton jelezzék.

Közösen a közösségért
Újabb területek újulnak meg városunkban és
a környéken a lakosság és az önkormányzat
összefogásával. Az izbégi, 8. választási körzet
képviselője, Dombay Zsolt közbenjárásával, a
városrészben élők és helyi vállalkozások se-
gítségével márciusban megújult a Kőhegyen
a Petőfi-emlékhely környéke. 
Egy baráti társaság, az „Izbégi fiúk”, név sze-
rint: Zsíros Atti (Kemecse), Márics Laci, Hen-
zel Pisti és Bódi Pisti, úgy gondolták, kedvelt
kirándulóhelyünk, a március 15-i túra állandó
célpontja, a Kőhegy és a Petőfi-pihenő legyen
az első állomása a megújítási programnak.
Az ügynek megnyerték Dombay Zsoltot, s a

munkák elvégzéséhez tárgyi segítséget is
kaptak: a Petőfi-emlékmű kőtalapzatának ja-
vításához Pap Lajos Kőfaragó Műhelyéből
kaptak köveket, a fugázáshoz Seregi Zoltán, a
Sóderdepo tulajdonosa biztosította az anya-
got, a kilátót övező korlát csiszolásához-fes-
téséhez a smirglit, ecsetet, festéket Nagy
Zsolt, a Metál Üzletház vezetője adta. Az ün-
nepre már megszépülve várta a kirándulókat
a hely, ahol Petőfi is megpihent egykor, s
ahonnan pompás kilátás nyílik a pomázi lan-
kákra és a környező erdőkre.
A civil erővel és városi támogatással újult meg
az izbégi kishíd is, ahol parkoló kialakításá-
val, járdaépítéssel szépítik még az eddig
kevés figyelmet kapott városrészt. Dombay
Zsolt körzetében már előkészítés alatt van az

izbégi buszmegálló felújítása, illetve a Kisfor-
rás utca és környéke rendezése is.
Dombay Zsolt minden lakossági ötletet szíve-
sen vár, amellyel Izbéget szebbé teheti a
város és a közösség. 
E-mail: dozso73@freemail.hu

A hatékony fejlesztéshez 
jó stratégia kell
Lapunkban már több alkalommal írtunk arról, hogy készül a város
településfejlesztési stratégiája (ITS), mely azokat a konkrét lé-
péseket foglalja össze, amelyeket 2020-ig kell megtenni Szent-
endre fejlődése érdekében. A város ITS koordinátorát, Hidegkuti
Dorottyát a megkezdett munkáról kérdeztük. 

• Ön szerint milyennek kellene lennie egy stratégiának, hogy va-
lóban használható legyen? 
Valahol azt olvastam, hogy az Apple annak köszönheti elképesztő sike-
rét, hogy a stratégiai tervezések során nem azt a kérdést tették fel ma-
guknak, hogy milyen eredményeket kell elérni a következő öt évben,
hanem azt, hogy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy többet nyújt-
sanak az embereknek. Amikor az ITS tervezési folyamata elindult, ha-
sonló cél vezérelt minket is, ezért igyekeztünk minél több itt élő és
dolgozó szakembert felkérni az előkészületi munkában való részvételre.

• Az elsőkörös egyeztetések már megtörténtek. Még mindig ezt
az utat gondolja jónak? 
Egy stratégia sikeres működésére a garanciát a tervezési folyamat mi-
kéntje jelenti, ezért a válaszom határozott igen. A most zajló folyamat
lehetőséget biztosíthat városunk számára a kellő elköteleződések meg-
teremtésére, valamint arra, hogy az eredmény tartalmilag és formailag
is reflektáljon a „felhasználók”, azaz az itt élők igényeire. 

• Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot? 
A tervezési munka öt fő stratégiai munkacsoportban és több mint száz
helyi szakember bevonásával indult el, kulturális, turisztikai, gazdasági,
humán és épített környezeti fókusszal. A csoportok első találkozóin el-
sősorban Szentendre adottságait (erősségek, gyengeségek, lehetősé-
gek és veszélyek) és a szóba jöhető jövőképeket, fő célokat vitattuk
meg. A fókuszcsoportos megbeszéléseken túl pedig mélyinterjúkat is
készítünk a város szempontjából legjelentősebb cég- és intézményve-
zetőkkel. 

• A találkozókon olyan témák is felmerültek, melyekben nem
egyöntetűek a vélemények?
Persze, de ez nem baj, hiszen egy jó tervezési folyamat csak a lehető-
ségek és az elképzelések ütközésében teljesedhet ki. Arra kell figyelni,
hogy a Városháza hasznos katalizátora legyen ennek az összehangolt
fejlődési folyamatnak, főleg, mivel a tervezett fejlesztések – ahogy ko-
rábban említettem – nem csak a Városházának készülnek. 

(A találkozók részletes beszámolói hamarosan elérhetőek a www.szen-
tendreihirek/tag/its oldalon)



Fórum Izbégen
Sok izbégi lakos vett részt az
általános iskolában szerve-
zett fórumon, melyen Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármes-
ter és a körzet képviselője,
Dombay Zsolt fogadta az ér-
deklődőket.

A polgármester prezentációjában
az izbégi lakosoknak is elmondta
a városfejlesztési irányelveket, a
prioritásokat és nehézségeket.
Felhívta a figyelmet az új parko-
lási rendszerre: azoknak a helyi
lakosoknak, akinek nincs tarto-
zásuk, áprilistól nem szükséges
matricát igényelniük az adócso-
porttól.
Dombay Zsolt beszámolt új kez-
deményezéséről, az izbégi segítő
kör kialakításáról, melynek célja
a hatékonyabb kommunikáció, a
közösség erősítése. A segítőkkel
rendszeresen tartanak megbe-
széléseket, melyek nyitottak lesz-
nek, bárki részt vehet rajtuk.
Három pontot jelölt meg priori-
tásnak: a zöld környezet rendben
tartását; járdák és utak építését,
illetve karbantartását; a vízelve-
zetés megoldását. 

A kérdések többsége ezen a 
fórumon is az útfelújítást, a köz-
lekedést és a köztisztaságot érin-
tették.

Útfelújítás
A lakók szerint a Csapás utcát
egyirányúsítani kellene, az Anna
utcában aszfaltozásra lenne
szükség, a Puskin utca és kör-
nyéke rossz állapotban van, a
Vasvári Pál utca egy szakaszán
nincs gázvezeték és csatorna, az
utca egyik oldala belterület, a
másik külterület.
A polgármester elmondta, hogy a

városvezetés nem tervezi új terü-
letek belterületbe vonását, mert
a lakosság számának robba-
násszerű növekedését az infra-
strukturális fejlesztések nem
tudták követni, és először itt kell
magunkat utolérni. 

Köztisztaság
A lakosok szerint ellenőrizni kel-
lene, hogy minden háztartás
fizet-e szemétdíjat, mert a köztéri
szemetesek környéke tele van
háztartási hulladékkal. Gond a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek
állapota is. A Kisforrás-park mél-
tatlan állapotban van.
A polgármester elmondta, hogy
fokozatosan szeretnék megszün-
tetni a hulladékgyűjtő szigeteket,
és a szolgáltatást a házhoz menő
gyűjtéssel felváltani. Akciótervet
dolgoznak ki az illegális szemét-
lerakók ellen, a problémás helye-
ken térfigyelő kamerát állítanak
fel.

Közlekedés
A legnagyobb gond az iskola kör-
nyékén van: az autók nem tud-
nak parkolni, bizonyos idő-
szakokban káosz van. A lakók
kérték, hogy a városvezetés te-
gyen valamit ennek megváltozta-
tására, mert a Mária utca tetején
nemrégiben elütöttek egy kis-
lányt, úgy, hogy tulajdonképpen
senki sem volt hibás. Nagy szük-
ség lenne időszakonként a rend-
őri jelenlétre is.
Dombay Zsolt elmondta, hogy a
rendőrségnek nincs kapacitása
az állandó jelenlétre, ezért csak
a rendőrök, polgárőrök és a lako-
sok összefogásával lehetséges a
megoldás. Tervezik parkolóhe-
lyek kialakítását a családsegítő
feletti részen, illetve a Coop üzlet
előtt, ahol az üzletvezető felaján-
lotta a segítségét.
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Fenntartható vidék – Helyi érték, 
helyi termék a Dunakanyarban I.
Beszélgetés-, tervezésfolyam indító konferencia arról, hogyan él-
hetünk együtt jobban kisvárosainkban, falvainkban, a Pilisi Duna-
kanyari térségben

2015. április 22.
Városháza Díszterem (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Fővédnök: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hunga-
rikumokért felelős államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium
Védnök: Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre Város polgármestere
Szervező: Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet, Szent-
endre
Levezető elnök: Kükedi Zsolt helyi gazdaság- és közösségfejlesztő

9.00-9.30 Regisztráció
9.30-9.40 Védnök, városi gazda köszöntője, bevezetője
Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Szentendre
9.40-10.00 Nyitó előadás – Fenntartható vidék 
Szakáli István Lóránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős he-
lyettes államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium
A DuNAKANYAR TÁJ, ÉRTÉKEI, TuRIZMuSA ÉS HELYI TERMÉKEI
10.00-10.20 A Dunakanyar természeti értékei, ökoturizmusa és a
nemzeti parki termék védjegy rendszer
Előadó: Halász Ferenc kommunikációs referens, Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály 
10.20-10.40 Tartozni valahová Ister-Granum Régió, a Dunakanyar
pozicionálása
Előadó: Horváth Zoltán, az Ister-Granum ETT helyi termékek programjá-
nak vezetője
10.40-11.00 Turisztikai szolgáltatások, hálózatokhoz tartozás,
identitás, biztonság (TDM)
Előadó: (felkérés alatt)
11.00-11.20 Az itt élők és az ide látogatók ellátása
Előadó: (felkérés alatt)
11.20-12.00 Kávé szünet
AGGLOMERÁCIÓS HELYI GAZDASÁG, ALKOTÁSOK, TERMÉKEK A
NAGYVÁROS VONZÁSKÖRZETÉBEN
12.00-12.10 Új településfejlesztési stratégia Szentendrén – Helyi
gazdaság támogatása
Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester, Szentendre
12.10-12.30 A kultúrtáj és termékei – Mit becsülünk, mit szeretünk
annyira, hogy a vendégeink is megszeressék
Előadó: Vajda János, Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet 
12.30-12.50 Szentendre a művészetek városa – Művészek, iparo-
sok, kézművesek
Előadó: Kósa Klára keramikusművész
12.50-13.05 Helyi jó gyakorlatok 1. – Több, mint érték
– A Vidék minősége–valódi érték Börzsöny-Cserhát
Előadó: Márta Attila ügyvezető, Bánki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
13.05-13.20 Helyi jó gyakorlatok 2. - 2015. Szigetmonostor éve
Előadó: Molnár Zsolt polgármester, Szigetmonostor
13.20-13.30 Konferencia zárása, összefoglaló – jövő
13.30-14.00 Szendvics ebéd helyi élelmiszertermékekből
14.00-15.00 Beszélgetés, konzultáció

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

További információ és jelentkezés:
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet 
2000 Szentendre, Deli A. u. 34.
E-mail: dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com
Tel: +36 30 478 3173



élénk vita a belvárosi fórumon
A konzultációsorozat hatodik állomásaként a Silhoutte Café-
ban tartott fórumot Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Pet-
ricskó Zoltán, az 1. számú körzet képviselője március 31-én. A
kávézó szinte teljesen megtelt a belvárosi lakosokkal, akik
rendkívül aktívan vettek részt a beszélgetésen: időnként élénk
vita alakult ki, gyakran nem is a lakók és a városvezetés, mint
inkább a lakosok között. 

Kérdések és válaszok
A belvárosi lakosok panaszai
elsősorban a közlekedéssel,
kátyúzással, parkolással, csa-
padékvíz-elvezetéssel, a
korzó hiányosságaival voltak
kapcsolatosak.
Többen javasolták, hogy pén-
tektől szombat hajnalig foko-
zott járőrszolgálat legyen a
korzón, nappal pedig a közte-
rület-felügyelőknek kellene a
rendre figyelni, megakadá-
lyozni a szemetelést stb. Nem
értettek egyet azzal, hogy a
parkolásért este 8-ig, illetve
hétvégén is kell fizetni. Pana-
szolták, hogy a belvárosi köz-
világítás nem megfelelő, a
lámpaburák koszosak, tisztí-
tásra szorulnak.

Egy lakó szerint karbantartásra félre kellene tenni pénzt, mert a fel-
újítások után pár évre minden tönkre megy, és olcsóbb lenne meg-
előzni a problémát. A térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban
kérdezte, hogy megfelelő-e a működésük, mert nem hallani, hogy bár-
kit is elkaptak volna ennek segítségével.
Polgármester elmondta, hogy a korzón tervezik az ellenőrzés erősíté-
sét, ennek érdekében a rendőrségnek több támogatást ad-
nak. A korzón hamarosan új rend lép életbe: megtiltják a parkolást, és
bővítik az éttermek kitelepülési lehetőségét. Folyamatban van és pri-
oritást élvez a belvárosi szennyvíz- és esővízrendszer szétválasztása,
a műszaki felmérések már elkészültek. A világítótestek tisztítására is
hamarosan sor kerül.
A parkolással kapcsolatban elmondta, hogy a hétvégi parkolás in-
gyenessé tétele hosszú távú cél, most erre nincs lehetőség, mert ebből
évi 150 millió Ft bevétele van a városnak. 
A polgármester elismerte, hogy a kamerák nem jó felbontásúak, de
hamarosan négy új kamerát szerelnek fel, s azok minősége már meg-
felelő lesz. A karbantartásra szerepel összeg a költségvetésben, a
munkát a VSZ Nzrt. végzi. Mindent megtesz azért, hogy ez hatéko-
nyabb legyen, de évtizedes adósságot kell behozni.

Szamárhegyi közlekedés
A Szamárhegyen sürgető feladat a forgalom korlátozása, mert a szer-
teágazó pincerendszer nem bírja a terhelést. Petricskó Zoltán levelet
küldött a lakóknak a lehetséges megoldásokról, de nem volt olyan
verzió, amellyel mindenki egyetértett volna. A többség azt szeretné,
hogy reggel 7-től fél 9-ig tiltsák meg a behajtást, és „Kivéve enge-
déllyel” tábla váltsa fel a mostani, „Kivéve célforgalom” táblát. A kép-
viselő elmondta, hogy a közlekedési munkacsoport az április
bizottsági ülésre terjeszt elő javaslatot a korlátozásról, majd a testü-
let dönt. Egy lakó felvetette, hogy a reggeli torlódás elkerülése érde-
kében – külföldi mintára – ne azonos időben, hanem csúsztatással
kezdődjön a tanítás az iskolákban.

A gyengénlátók nevében
Felszólalt Moldován Eszter a vakok és gyengénlátók képviseletében,
és több kérést fogalmazott meg: szükség lenne a 11-es úton a na-
gyobb kereszteződésekben hangos lámpa kiépítésére, a HÉV-től az

aluljáróig tartó szakaszon vezetősáv kialakítására, a buszmegállóban,
a kocsiállásoknál pedig tapintható burkolatra. Hozzátette, hogy a kö-
zösségépítés erősítése érdekében jó lenne egy olyan épület, amelyet
a civil egyesületek használhatnának.
A polgármester megígérte, hogy a hangos lámpák ügyében egyeztetni
fog a Magyar Közútkezelővel, illetve a BKV és a Volánbusz képviselői-
vel is. Szerinte is szükség lenne a civil szervezeteknek egy épületre, de
erre saját forrás nincs, esetleg egy régi épület felújítása jöhet szóba.
Példaként említette a zeneiskola hamarosan kezdődő felújítását: itt
elindult egy akció, amelyhez sokan csatlakoztak, és mindenki lehe-
tősége szerint segít.

érvek és ellenérvek
Voltak, akik szerint tovább kellene nyitva tartani a szórakozóhelyek-
nek, de többen panaszolták, hogy zavarja őket a korzó éjszakai élete.
Volt, aki szerint a belvárosban a biciklisek szabálytalanul közleked-
nek, cikáznak a gyalogosok között, és büntetni kellene őket, mások
szerint a biciklisek vannak lehetetlen helyzetben, mert nincs kijelölt bi-
cikliút.
A polgármester szerint segítséget jelent majd, hogy több kerékpártá-
rolót helyeznek ki a belvárosban, és reális esély van a Bécs és Buda-
pest közötti EuroVelo6 kerékpárút szentendrei szakaszának
megépítésére uniós forrásból.

Rövid válaszok
A polgármester a felvetésekre reagálva elmondta, hogy a volt Teát-
rum épületet 35 évre kapta meg a Budapesti Gazdasági Főiskola. Az
autóbusz-parkoló megmarad, a nyilvános WC-t a BGF építi meg, és a
VSZ Nzrt. fogja üzemeltetni.
A Hold utcai óvodánál a tervek szerint még idén betonfedés kerül az
árkokra, hogy szélesítsék az úttestet. A P’Art Moziba jelenleg nem
lehet kerekesszékkel, babakocsival felmenni, de a lépcső mellett mű-
szakilag lehetséges a lift felszerelése, jelenleg pályázati forrást ke-
resnek ehhez.

A fórumokról bővebben: www.szevi.hu.
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MikrobuszkölcsönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

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

Az ELMŰ dolgozójának adta ki magát
Az ismeretlen tettes azonosításához a lakosság segítségét
kérik a szentendrei rendőrök.
Az ismeretlen tettes 2015. március 12-én a délelőtti órákban pomázi
lakásán keresett fel egy idős férfit, akinek azt mondta, hogy az áram-
szolgáltatótól küldték mérőórát cserélni. A férfi kitöltetett egy nyom-
tatványt a sértettel, valamint elkérte a személyi igazolványát is. Ezt
követően tájékoztatta a sértettet arról, hogy a mérőóra cseréjének
díját előre ki kell fizetni. Az idős férfi ekkor 200 ezer forintot kifizetett
a csalónak, aki a mérőórát nem cserélte ki és a kifizetett összeget
sem adta vissza.

Az ismeretlen tettesről grafika készült. A rendőrség
kéri, hogy aki a grafikán látható személyt felismeri
vagy a bűncselekményről érdemi információval ren-
delkezik, jelentkezzen személyesen a Szentendrei
Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 06-
26/502-400-as telefonszámon, illetve az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán

(h.-cs: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

Gyilkosság áldozata lett a szentendrei nő
Fia találta holtan 42 éves édesanyját 2015. március 20-án 0 óra
20 perc körüli időben a nő szentendrei lakásában.
A helyszínen lévő orvosszakértő elsődleges véleménye szerint a 42
éves asszony halálát idegenkezűség okozta. Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnügyi Osztályán emberölés bűntett elkövetésének gya-
núja miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen.
A bűncselekmény helyszínének közelében a rendőrök egy eszmélet-
len állapotban lévő férfit találtak, akin több sérülés volt. Kihallgatása
egészségügyi állapotára való tekintettel ez idáig nem volt lehetséges.
A férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A nyo-
mozóhatóság vizsgálja, hogy a sérült személy összefüggésbe hozható-
e a bűncselekmény elkövetésével.

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati tulajdonú 

Szentendre, 870 hrsz-ú, természetben 
Dunakanyar körúton található 

90 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére
A pályázatokat a Hivatal iktatójába 04. 09., 10:00 óráig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati tulajdonú 

Szentendre, 4420 hrsz-ú, természetben Dunakanyar körúton 
található, 218 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2015.04.09., 9:00 óráig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Az ingatlanokkal kapcsolatban minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, 
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve 

a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Felhívás egyeztetésre
tFK-tervezet
Szentendre Város Településfejlesztési Koncepció Tervezetének vé-
leményezési anyaga megtekinthető a www.szentendre.hu honla-
pon „Városfejlesztés/Településfejlesztési Koncepció (TFK)” cím
alatt. 

HéSZ-módosítás
A Sztaravodai út és Dunakanyar krt. csomópontja menti területre
vonatkozó településrendezési eszközök HÉSZ és SZT) módosítá-
sának véleményezési anyaga megtekinthető a www.szentendre.hu
honlapon „Városfejlesztés/Folyamatban lévő településrendezések”
cím alatt. 
A HÉSZ-módosítás után a Református Gimnázium épületén lévő
Magyar Telekom Nyrt. „Szentendre 1” nevű bázisállomás áttelepí-
tése megtörténhet fatorony létesítésével, melynek elsődlegesen
támogatott helyszíne a 11. számú főút és Sztaravodai út csatlako-
zásában lévő közterületi járdasziget. 
A tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket papíralapon
Aba Lehel városi főépítésznek címezve (2000 Szentendre, Város-
ház tér 3.), vagy elektronikusan a foepitesz@ph.szentendre.hu e-
mail címre lehet elküldeni. 

Információs e-mail cím: info@dunakanyaricsatornazas.hu

Zöld szám: 06-80-109-755

Kivitelezők elérhetőségei:
HORÁNY: Búzási Attila építésvezető 30 563 7701
SURÁNY: Kopacz András művezető 30 825 7501
HORÁNY és SURÁNY: Pászik Zoltán projektvezető 30 667 8189

Tisztelt Csatornázásban Érintett Ingatlantulajdonosok!

Kérjük Önöket, hogy addig ne kezdjék el telkükön belül a házi bekötőrend-
szer kialakítását, amíg a Csatornázási Társulás erre vonatkozóan nem ad
útmutatást.
A jövőbeni szolgáltatóval történő egyeztetést követően, tájékoztatást
adunk az ingatlanon belüli munkálatokra vonatkozóan.

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

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Dunakanyari Csatornázási Társulás



Szentendre testvérvárosai
Folytatjuk sorozatunkat, melyben bemutatjuk Szentendre 
tizenegy testvérvárosát.

testvérvárosi szerződések aláírásának 25. évfordulója
Zilahhal és Kézdivásárhellyel 25 éve kötöttünk testvérvárosi
szerződést. Egyidős a kapcsolat a rendszerváltással, „felnőtt-
korba” lépett, és április 10-én ünnepelünk a két város delegá-
cióival együtt.

Zilah megyei jogú város Ro-
mániában, Szilágy megyé-
ben, Szilágy megye mai
székhelye, 1972 óta municí-
pium. Kolozsvártól 86 km-re,
északnyugatra, a Zilah-
patak két partján fekszik.
A városnak 55 000 lakosa
van, melynek 15%-a ma-
gyar. Szentendrével 1990
áprilisában kötött testvérvá-
rosi megállapodást.

Zilah számos olyan látnivalóval büszkélkedik, mint például az Iparos
egylet kaszinója, a Történelmi múzeum, a Katonai laktanya vagy
éppen a Leányiskola és a Református középiskola épületei. Katolikus,
ortodox és református templomai is vannak, és nevezetes még a Vi-
gadó a Wesselényi szoborral és az Ártézi kút. 
A várost talán Ady Endre szavaival lehet legjobban életre kelteni. A
költő, aki 1892-től a zilahi református kollégium diákja volt, így írt a
városról egy prózai művében:  „A vén Meszes aljában, ahol pihent a hó-
dító Tuhutum vezér, az én ifjúságom elveszített paradicsomában,
ünnep lesz holnap. Fáj a lelkem, hogy nem lehetek ott. Megszállna ott
az emlék - megenyhítene a napsugár, meggyógyítana a fenyőillat s
megváltana a lelkesedés mámora, mely az én édes, tápláló és fölnö-
vesztő Zilah városomban túlcsap a vén Meszes Terbete-csúcsán is hol-
nap reggelen. De én csak itt fogok, a távolban ünnepelni. A vén
Meszes hervadó erdőit, a Diák-domb őszi rózsás temetőjét, a tornyos
alma mátert, Wesselényi ércalakját s a lelkesedõ ezreket csak érezni
fogom, látni nem.”
A testvérvárosi találkozóra a polgármester, Căpîlnaşiu S.V. Radu ve-
zetésével 8 fős delegáció érkezik. Szeretettel várjuk őket Ady Endre
üzenetével:
„Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”
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Szomszédaink voltak
MEGEMLÉKEZÉS, HELYTÖRTÉNET, EMLÉKEZETÁPOLÁS

Azt mondják, akiről beszélünk, akire
emlékezünk, nem hal meg. A szent-
endrei, leányfalui, tahitótfalui, viseg-
rádi, pócsmegyeri, szigetmonostori
zsidó mártírokra emlékezünk neveik
felolvasásával, akiket Auschwitzban
meggyilkoltak 1944-ben. Ez alkalom-
mal nyílik meg a szentendrei zsidó
helytörténeti kutatások eredményeit
bemutató kiállító és eleven emléke-
zetápoló hely.

Időpont: április 17. péntek 17.00 
Helyszín: Szántó emlék és imaház, Alkotmány u.3.
A mártírok nevének felolvasására szívesen fogadunk előzetes je-
lentkezéseket április 16-ig az info@mizbtszentendre.hu címre.

Nemzetközi tánctavasz Szentendrén
Március 26-án mintegy 100 fős nemzetközi delegáció érkezett
városunkba. Szerb, román és török néptánccsoportok mutatkoz-
tak be Szentendrén a Folklore Festival Association és a Szent-
endrei Kulturális Központ szervezésében. A színes népviseletbe
öltözött táncosok a Fő téren átvonulva rövid látogatást tettek a
Városházán, ahol Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Kóbor
Edit, a polgármesteri kabinet protokollvezetője fogadta a cso-
portokat. 17 órától a Pest Megyei Könyvtár színpadán mutatták
be produkcióikat a néptánccsoportok. A fergeteges műsorral, a 
fiatal táncosokkal reméljük, újra találkozhatunk városunkban 
a szentendrei fesztiválok egyikén.
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„Madarak jönnek, 
madarak mennek...” 
Az interjú apropója nem a híres musical, hanem Szentendre
Föld napi programja, melyről Gyürk Dorottya kulturális alpol-
gármestert kérdeztük. 

Egy mondatban össze tudná foglalni a program lényegét? 
A Föld Napja alkalmából szervezett összművészeti programban szent-
endrei iskolások újrahasznosított anyagokból készített munkáit állít-
juk ki a MűvészetMalomban április 18-án. 

Mit fejez ki a program címe? 
Nem költöző madarakra gondoltunk, hanem a madár bio indikátor
szerepe kerül most előtérbe. Ha valahonnan eltűnnek a madarak, az
azt jelzi, hogy a környezet szennyezett, oda kell figyelni! Az alapötlet
Szakács Imre festőművésztől származik, aki megkereste az önkor-
mányzatot, és mi úgy gondoltuk, érdemes az ügy mellé állni. Sőt, si-
került támogatónak Áder János köztársasági elnököt is megnyernünk,
aki elvállalta a rendezvény fővédnökségét. 

Mire számíthat, aki ellátogat április 18-án a Malomba? 
Az iskolások kiállítása mellett két kísérő programmal is kedveske-
dünk a gyerekeknek és szüleiknek. Kósa Klára keramikus iparművész
tart vetített képes előadást a madármotívumról, majd Vizúr János fo-
tóművész vetít a gyerekeknek, és mesél a természetfotózás rejtel-
meiről. Az előadások alatt dolgozik a zsűri, utána ünnepélyes
eredményhirdetés és díjkiosztás lesz. A közönség szórakoztatására
fellépnek a Vujicsics Zeneiskola ütős tanszakának diákjai Bártfai Zol-
tán vezetésével. Szponzoraink jóvoltából pedig különleges és értékes
nyereményekre számíthatnak a résztvevő iskolások. Több korosz-
tályos kategóriában osztunk ki díjakat, mivel óvodások, általános- és
középiskolások is részt vesznek a programban. 

Mi adja a projekt különlegességét? 
Az iskolások alkotásait most nem az iskolában, hanem a Ferenczy
Múzeum jóvoltából egy rendhagyó és rangos helyszínen, a Művészet-
Malomban tekinthetjük meg. Biztos vagyok benne, hogy nagy élmény
lesz a gyerekeknek egy igazi múzeumban viszontlátni alkotásaikat. A
zsűri is neves művészekből áll majd. Mindez jelzi, hogy komolyan vesz-
szük a szentendrei iskolásokat. Mikor kulturális alpolgármesterként
elkezdtem a munkámat, egyik legfontosabb feladatomnak tartottam,
hogy összefogjam a város kreatív erőit, segítsem a jó ötletek megva-
lósulását, és ha szükséges, erőforrást rendeljek hozzájuk. Most olyan
szereplők munkálkodnak egy közös projekten, akik eddig nem is is-
merték egymást. Öröm volt megtapasztalni azt a kíváncsiságot, nyi-
tottságot, amivel a résztvevők egymás után bekapcsolódtak a közös
munkába. 

tökéletes létrehozása a tökéletlenből?
Érdekes kihívást kaptunk: alkossunk madarakat újrahasznosítható
anyagokból, legalább 80%-ban. A madár a teremtett világ egyik leg-
nagyobb csodája. A Szimbólumtár szerint a madár az égbe emelke-
dés, a menny és a föld közti kapcsolattartás, az istenekkel való

kommunikálás, a maga-
sabb tudatállapotba való
átlépés, a transzcenden-
cia, a lélek és a szellem
szimbóluma. Szépségé-
ben, könnyűségében,
szabadságában tökéle-
tes lény. Tökéletes létre-
hozása a tökéletlenből?
Lehetséges ez?

Elgondolkodtató, motiváló feladat. Gyorsan megragadta tanulóink
fantáziáját, s teljes gőzzel vetettük bele magunkat a munkába. Min-
den tanuló meghívást kap a projektmunkára a rajzszakköreink kere-
tében. Tanulói és tantestületi szinten folyik az inspiráló hulladékok
gyűjtése: rozzant esernyőktől kezdve, alja sincs kosáron át minden-
féle dolog érkezik. Mi, vizuális kultúrát oktatók, figyelemmel kísérjük,
követjük az egyéni alkotásokat. Igyekszünk minél többféle anyagot a
gyerekek kezébe adni, hogy azok formája, textúrája is elindíthasson
gondolatokat. A könnyű fóliák, nylonok idézik a madár könnyűségét,
a nehéz anyagokból egészen döbbenetes madarak „születnek”. A for-
mázás, összeállítás közben újabb és újabb ötletekkel rukkolnak elő ta-
nulóink. Nem könnyű, ám rendkívül érdekes feladat.

Varga Anna és Kovács Mária

Komposztáljunk együtt!
Szentendre Város Önkormányzata hete-
dik alkalommal rendezi meg a helyi
komposztálási programot a város ál-
landó lakosai és helyi intézményei kö-
zött. A program során a résztvevők 1
darab komposztáló ládát vehetnek át
ingyenesen, és igényeiknek megfele-

lően további 1 ládát rendelhetnek meg az Önkormányzattól. 
A programban való részvételhez a www.szentendre.hu oldalon el-
érhető jelentkezési lap kell kitölteni, és az Ügyfélszolgálati Irodára
(Dunakorzó 18.) visszaküldeni. Az Ügyfélszolgálati Irodán a jelent-
kezési lap személyesen is kitölthető és leadható. A programban
maximum 200 jelentkező vehet részt, akik a jelentkezés sorrend-
jében kerülnek kiválasztásra. Ha a jelentkezők száma a határidő
előtt betelik, a program korábban kerül lezárásra.

A jelentkezési lapok visszaküldésének határideje: május 20. 
Várjuk jelentkezését!
Érdeklődni lehet: Ügyfélszolgálati Iroda: (26) 300-407 email: ugy-
felszolgalat@szentendre.hu
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11-es út: tavaszi nagytakarítás
Az önkormányzat, a Magyar Közút Zrt. és egy helyi vállalkozó össze-
fogásával a 11-es főút teljes szentendrei szakaszát letakarítják ta-
vasszal a tervek szerint. 
A 11-es főút a Magyar Közút Zrt. kezelésében van, mind a közútkeze-
lőnek, mind az önkormányzatnak vannak tisztítási feladatai. A gyak-
ran saras, rendezetlen út sok bosszúságot okoz a helyieknek, ezért a
mintegy 15 éve vissza-visszatérő problémára az önkormányzat most
összefogással keres megoldást. Az út menti szegélysávok sarasodá-

sát az autókról származó szennyeződések okozzák, az itt felgyűlt hor-
dalékot pedig az eső az útra mossa. A Rendőrkapitányságtól a HÉV-ig,
egy rövid szakaszon kísérleti jelleggel megkezdték a 11-es főút mel-
letti földsáv lenyesését és befüvesítését, melytől a sarasodás meg-
szűnése várható. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. egy helyi
vállalkozóval és a Magyar Közút Zrt-vel együttműködve, áprilisban a
teljes szentendrei útszakaszt megtisztítja. Az önkormányzat távlati
céljai szerint a 11-es utat a későbbiekben folyamatosan tisztán tart-
ják majd hasonló beavatkozásokkal.

tavaszi nagy gáttakarítás
Ha szereted Szentendrénket,
Áprilisban várunk téged.
Várunk téged Duna partján,
Városunknak védőgátján.

Mindenkit várunk a tavaszi nagy gáttakarításra,
2015. április 11-én, szombaton 8 órakor,

a Görög Kancsó Étteremnél.
(Magas vízállás esetén, április 25-én.)

Szervezők: Támogató:
Szentendrei Ipartestület Városi Szolgáltató
Szentendrei Horgászegyesület Nonprofit Zrt.

parkolás: március 15-től nyári 
díjfizetési időszak
Március 15-től életbe lépett Szentendrén a nyári parkolási rend, ebben
a díjfizetési időszakban reggel 9-től este 8-ig fizetős a parkolás Szen-
tendrén a meghatározott övezetekben. A téli időszakban, november 1-
től március 14-ig 18 óráig díjköteles a parkolás.
Szentendrén két időszakot, egy nyárit és egy télit, valamint három díj-
fizető zónát határoz meg a parkolási rendelet. Az I. zónában a buszok
és tehergépjárművek számára díjköteles a parkolás, a II. és III. zóná-
ban a személygépkocsik számára is.
A nyári időszakban március 15-től október 31-ig, hétfőtől vasárnapig,
valamint ünnepnapokon is 9:00-20:00 óráig kell fizetni a parkolásért
a rendeletben meghatározott övezetekben. A II. díjzónában 280 Ft /
óra, a III. díjzónában 360 Ft / óra a parkolás.
A szentendrei adófizetők által igénybe vehető parkolási kedvezmé-
nyekről, a mobilparkolási lehetőségről, a megvásárolható bérletekről
és a pótdíjazásról az ügyfélszolgálaton, telefonon, email-ben vagy sze-
mélyesen lehet érdeklődni. Mint korábban hírül adtuk, a kedvezmé-
nyes parkoláshoz már nem kell matricát kiváltani, a parkolási
társaság 2015. április 1-jétől a rendszám alapján ellenőriz. Azok a
gépjármű-tulajdonosok, akiknek az adónyilvántartás 2015. február
24-i állapota szerint nincs köztartozása, 2015. április 1. és 2015. szep-
tember 30. között Szentendrén, a III. parkolási zónán kívüli fizető par-
kolóhelyeken ingyenes parkolásra jogosultak.
Kivétel ez alól azok köre, akik év közben új vagy használt személy-
gépjárművet vásárolnak. Nekik az ingyenes parkolási jogosultság
igénybevételéhez továbbra is parkolási matricát kell kiváltaniuk és azt
a szélvédőre ki kell ragasztaniuk! A parkolási matricát a Városháza
adóirodáján vehetik át, vagy az igényeket a Városi Ügyfélszolgálaton
(2000 Szentendre, Dunakorzó 18., I. emelet 113.) is bejelenthetik te-
lefonon (26/300-407) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@szent-
endre.hu) a név, cím és forgalmi rendszám megadásával.

Burjánzik ott sok csúf növény,
Telenőtte giz-gaz, sövény.
Kigyomláljuk mind egy szálig,
Szép városunk rád is számít.
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Az idei Levente-díjas 
Makay Annamária

A Levente Alapítvány
díjátadó ünnepségét
rendezték meg 2015.
március 26-án. Az idei
Levente díjat Makay
Annamária kapta.

A Levente Díj a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola volt
tanulója, a tragikus kö-
rülmények között elhunyt
fiatal kürtös, Fű Levente

emlékét megőrző díj, melyet a zenei pályára készülő tanulók közül
egy növendék kaphat meg tanévenként. 2015-ben a Levente díjat
Makay Annamária kapta.
Makay Annamária 2008-ban kezdett zongorát tanulni Richter An-
namária tanárnőnél. Versenyeredményei: Farkas Ferenc Zongora-
verseny Különdíj, III. Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny III.
díj, IX. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny I. díj Józsa Bo-
jánával, Regionális Szolfézsverseny I. díj, IV. Nemzetközi Bartók
Béla Zeneiskolai Zongoraverseny III. díj. 2012-ben ezüst violinkul-
csot kapott. 2014 novemberében a Steinway napon felvételt nyert
a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola zongora sza-
kára.

LEVENtE öSZtöNDíj
A Levente Ösztöndíjat a kuratórium megosztva Jassó Mar-
gitnak és Bagi Borókának ítélte oda.

Jassó Margit elsős korában kezdett népi éneket tanulni Szvorák
Katalinnál, majd egy év múlva már a zongorával is megismerke-
dett Lakos Ágnes tanárnőnél, akivel hét éve dolgoznak együtt.
Számtalan fellépésen volt, korábban még népi énekesként, majd
később zongoristaként. Megmérette magát országos és megyei
versenyeken, részt vett hanglemezfelvételeken, és kottabemuta-
tókon, országon belül és határainkon kívül is. Orbán György zene-
szerző, a Kétágú Síp című kötetének első darabját Margitnak
ajánlotta. Megkapta a Vujicsics Tihamér Zeneiskola ezüst violin-
kulcs elismerését. Sikeresen felvételizett a Szent István Király Ze-
neművészeti Szakközépiskolába.
Bagi Boróka Zsófia életében már egészen kicsi kora óta jelen van
a zene, hiszen zenebölcsi és zeneovi foglalkozásokra járt Bokorné
Forró Ágnes tanárnőhöz. 2009-ben kezdett furulyázni, majd a kö-
vetkező évben már váltott, és megismerkedett a fagottal Siposné
Varga Edit tanárnő jóvoltából. Részt vett Miglianicoban a Nemzet-
közi Ifjúsági Szimfonikus Zenekari Fesztiválon, és ekkor döntötte
el, hogy zenekarban szeretne majd muzsikálni. A XII. Országos
Oboa-, és Fagottversenyen III. helyezést ért el. Megkapta a Vuji-
csics Tihamér Zeneiskola ezüst violinkulcs elismerését. Február-
ban sikeresen felvételizett a Szent István Király Zeneművészeti
Szakközépiskolába.

Városi népdalverseny 
Március 20-án rendezték
meg tizenkettedik alka-
lommal a hagyományos
Városi népdalversenyt az
Izbégi Általános Iskolá-
ban. A város öt iskolájá-
ból 143 tanuló nevezett
be a versenyre. A zsűri el-
nöke volt: Eredics Gábor,
a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem művész-
tanára, a Vujicsics
Együttes vezetője, Nem-
zetiségekért-díjas zenész, akinek nevéhez fűződik a Népzenei Tan-
szék megalapítása. A zsűri tagjai: Tímár Sára Junior Prima-díjas
népdalénekes, a Vujicsics Zeneiskola népi ének tanára, Forrai
Judit zongoratanszak-vezető, tehetségfejlesztési szaktanácsadó,
tanfelügyelő, közoktatási szakértő, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
tanára.
A rendezvényt Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester nyitotta
meg. Az ünnepi műsorban fellépett az Izbégi Iskola néptánccso-
portja Jeneiné Fazekas Bernadett tanárnő vezetésével, énekelt
Tímár Sára, mesét mondott Szigethy Ildikó köztársasági érde-
mérmes hagyományéltető óvónő, a Filibili Népdalkör tagja. Kon-
ferált Putz Balázs, 6/B osztályos tanuló.
A versenyt Szentendre Város Önkormányzata, a KLIK Szentendrei
Tankerülete, Stomp Ferenc és a Digitális Nyomda, Klinyecz Zsu-
zsa virágkötő, az Izbégi Gyermekekért Alapítvány és a Filibili Nép-
dalkör támogatta.
A vándorfokost 1 évre elvihette a „Rákóczis” Pergő-forgó ének-
csoport. Pedagógiai-díjat kaptak: Kapásiné Morva Orsolya (II. Rá-
kóczi Ferenc iskola tanítója) és Dömény Krisztián (Izbégi iskola és
a zeneiskola citeratanára)
A népdalverseny további díjazottjai megtekinthetők a
www.szevi.hu oldalon

Városi rajzverseny
A népdalversenyhez kapcsolódva írták ki hat évvel ezelőtt „Tarka-
barka daloskönyv” címmel a kistérségi rajzversenyt is a 6-14 éves
korosztály számára. Ebben az évben a rajzverseny témája: „Egy-
szer egy királyfi mit gondolt magában?”
Idén 320 pályamű érkezett két település nyolc iskolájából, a zsüri
34 pályamunkát díjazott. A zsűri elnöke Farkas Zsófia szobrász-
művész volt. Zsűritagok: Sulyok-Papp Zsuzsanna, az AKG Kisis-
kola vezetője, Vágási Tamás iparművész és Kelemen Marcell
festőművész.
A pályázatot támogatták: a BIC Magyarország budapesti kiren-
deltsége, a KLIK Szentendrei Tankerülete, az Alternatív Közgaz-
dasági Gimnázium és az Izbégi Általános Iskola.
A kiállítás egy hétig tekinthető meg az Izbégi Iskola nyitvatartási
idejében. 
A rajzverseny díjazottjai megtekinthetők a www.szevi.hu oldalon

Magyar Múzsák
Magyar Múzsák címmel nyílik kiállítás az Erdész Galériában április 10-én (pénteken) 20
órakor a Szentendrei Tavaszi Fesztivál programjához kapcsolódva. A kiállítást megnyitja:
Karafiáth Orsolya kultúrdémon. A galériában Tóth György legújabb (akt)fotói láthatók
néhány magyar múzsáról. A művész kamerája elé állt: Karafiáth Orsolya költő, Tunyogi
Henriette táncművész, Verebics Ágnes és Verebics Katalin festőművészek, Nagy Bog-
lárka festőművész és Hámori Gabriella színész.
Ugyanebben az időben nyílik és látogatható Nagy Boglárka Gundel-különdíjas festőmű-
vész kamarakiállítása, aki legújabb, életörömöt kifejező festményeit mutatja be.
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Az év elejétől dr. Hóvári János tölti be a
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Non-
profit Kft. (MANK) főigazgatói posztját. 
A MANK programjairól, a mecenatúra
megújulásáról, a fiatal képzőművészek
támogatásáról és a szentendrei együtt-
működési tervekről kérdeztük.

• A MANK vezetőjeként milyen új elkép-
zeléseket tűzött ki célul? Hogyan segíti
az alkotóművészek munkáját? 
Az alapvető célkitűzések nem változtak, a
MANK az alkotóművészetet és az alkotómű-
vészeket szolgálja a rendelkezésére álló esz-
közökkel. Az EMMI megbízásából mintegy 
12 alkotóművészeti ösztöndíj-pályázatot gon-
dozunk, illetve a kezelésünkben lévő alkotó-
házakban biztosítjuk a művészek számára az
alkotáshoz, a pihenéshez szükséges hátteret.
A Szentendrei Régi Művésztelepen a művé-
szek műtermeinkben is alkothatnak (ezeket
pályázat útján kaphatják meg), illetve a
MANK Galériában folyamatosan kiállításokat
rendezünk, ezzel is támogatva a művészek
érvényesülését. Honlapunkon, a www.alkoto-
muveszet.hu-n pedig tájékoztatjuk az érdek-
lődőket pl. a Magyar Mecénás Program
nyújtotta lehetőségekről is.

• Az eltelt negyedévben mit sikerült meg-
valósítani a tervekből?
Szerencsére minden a tervek szerint halad.
Sikerült a felújított alkotóházakat újra be-
kapcsolni a művészeti élet körforgásába,
egyebekben pedig az elődöm által kialakított
munkát folytatjuk. A kiállítási naptárunk erre
az évre lassan megtelik. Elégedett vagyok.

• Korábban hazánk ankarai nagykövete
volt. A diplomácia világából érkezve ed-
digi tapasztalatait hogyan építi be új, kul-
turális feladatkörébe?
A MANK az egyetemes és magyar értékek
megismertetését, tiszteletben tartását szor-
galmazza, ilyen értelemben nincs nagy kü-
lönbség a diplomácia világa és a mostani
feladatom között. Korábban is számos kul-
turális rendezvény, esemény kitalálója és
megvalósítója voltam. Úgy érzem, kellő ta-
pasztalattal rendelkezem, és a világ minden
tájára kiterjedt baráti körömnek köszönhe-
tően jelenlegi munkám javára válik a korábbi
nagyköveti tevékenységem.

• Sok figyelemreméltó lehetőség nyílik a
MANK jóvoltából a fiatal képzőművészek
számára. A Magyar Mecénás Program, a
támogató ösztöndíjak kihez szólnak, és
hogyan segítik az alkotóművészek jövő-
jét?
Minden olyan alkotóművészhez és alkotómű-
vészeti szervezethez szólunk, akik a Magyar
Mecénás Program segítségével szeretnék

megvalósítani elképzeléseiket, a fiatalokat el-
sősorban az ösztöndíj pályázatokkal, máso-
kat kiállítási lehetőségekkel, alkotóházban
való pihenéssel stb. támogatunk.

• Március közepén a Szentendrei Régi
Művésztelepen, a MANK Galériában nyílt
meg az Artus Társulat képzőművészeinek
munkáiból tárlat. Lesz-e folytatása az
eseménynek? Milyen kiállításokat ter-
veznek Szentendrére?
Ennek a kiállításnak március végén volt az
ünnepélyes zárása, és ahogyan említettem,
folyamatosan rendezünk kiállításokat az év
során. Jellemzően képzőművészeti esemé-
nyeket: festmény, fotó, szobortárlatokat, s
most úgy tűnik, 2-3 heti rendszerességgel.
Következő kiállításunk április 8-án nyílik. A
Szentendrei Régi Művésztelep alkotóinak mu-
tatjuk be egy-egy alkotását úgy, hogy a kép
mellett ott lesz szellemi-művészi mentoruk
egy-egy kiállítása. Egyszóval ez amolyan tü-
körbe nézés lesz. 

• A kiállítás-szervezésen kívül tervez-
nek-e szorosabb együttműködést váro-
sunkkal, az itt élő művészekkel? A kép-
zőművészeten túl gondoltak-e egyéb
művészeti ágak integrálására a kiállító-
helyen?
Számomra kiemelten fontos, hogy a MANK és
a MANK Galéria szerves részévé váljon Szent-
endre kulturális életének. Ennek érdekében
már történtek lépések, és több, folyamatban
lévő egyeztetés is zajlik a várossal, a helyi
szervezetekkel, így a kapcsolat idővel, remé-
nyeink szerint egyre erősödni fog.

Sz. N.

Diplomáciai érzékkel a hazai mecenetúráért

Dr. Hóvári János
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Zsivalygó természet a könyvtárban
VERSMONDÓVERSENY SZENTENDRE 6–14 ÉVES DIÁKJAI SZÁMÁRA

Szentendrén az 1970-es évek közepétől vált hagyománnyá a költészet napja
táján megrendezett városi verseny, ahol a szentendrei általános iskolás kor-

osztály mérheti össze
versmondó tudását.
Pethő Zsoltné Németh
Erika és Szeredi Mária
gyermekkönyvtárosok
az irodalom és a költé-
szet fontosságára akar-
ták felhívni a figyelmet,
ezért városi versenyt hir-
dettek, mely azóta is az
irodalomkedvelő diákok
rangos találkozója.
Minden évben meghatá-
rozott témakör alapján
választhatnak verset a
tanulók. Idén „Zsivalygó
természet” a verseny
címe. Rohanó világunk-
ban elfelejtjük észre-
venni a körülöttünk lévő

természet apró szépségeit – azt, hogy miről beszélnek hozzánk a madarak,
bogarak, lepkék, fák, de még az ásványok és a kövek is. Most a verseken ke-
resztül rácsodálkozhatunk minderre.
Az elődöntőket az iskolák rendezték meg. A döntőre – mely a könyvtár olva-
sótermében lesz április 8-án, szerdán 14 órakor – három korcsoportban
hat-hat diák érkezik minden iskolából. A zsűri tagjai: Lőte Attila Jászai Mari-
díjas színművész, Juhász Károly színművész és Kiss László, a Magyar Vers-
mondók Egyesületének elnöke. Sok sikert kívánunk minden résztvevőnek!

Bors Anikó gyermekkönyvtáros

Húsvéti képeslapok, patkolt tojások
KIÁLLíTÁS A PEST MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

A tavalyi, festett tojásokból rendezett
kiállítás sikerén felbuzdulva idén is
szeretnénk meglepni látogatóinkat né-
hány szemgyönyörködtető patkolt to-
jással és húsvéti képeslappal.

Ebben az évben Ferenczi Éva Mária mun-
káit mutatjuk be a Pest Megyei Könyvtár-
ban. A népi kézműves 1950-ben született
Szentendrén, jelenleg a Nógrád megyei Va-
nyarcon él. Több mint harminc éve foglal-
kozik tojáspatkolással. Az elkészült művek
sokszor szerepeltek már kiállításon: Szlo-
vákiában, Németországban, Belgiumban,
de eljutottak Franciaországba, Spanyolor-
szágba, Görögországba, Argentínába, Ja-
pánba és az Egyesült Államokba is.
Könyvtárunkban első alkalommal állítjuk
ki őket. A húsvéti képeslapokat Róka Kál-
mántól kaptuk kölcsön. Gyűjteményének
legértékesebb darabjai az 1900-as évek elejéről származnak. Ezek lesznek
láthatóak a könyvtár kölcsönzőterében április 24-ig. Minden látogatót sok sze-
retettel várunk! Ezúton is kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk olvasóinknak.

Mándó Zsófia könyvtáros

Zsíros kenyér extrákkal
Április 20-án, hétfőn 18 órától a a Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
vendége Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író. Beszélgetőpartnere:
Szarvas Rita szentendrei pedagógus. 

IN MEMORIAM

75 éves korában
elhunyt Kocsis
Imre festőművész
Kocsis Imre Munkácsy-díjas és Magyar
Művészetért-díjas festőművész, a Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
és a Magyar Felsőoktatásért Emlékpla-
kett kitüntetettje, a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem tanszékvezető egyetemi
tanára 2015. március 28-án elhunyt. 

Családjával és feleségével, Kisfalusi Márta
keramikus művésszel 1969-től élt Szentend-
rén, a Kálvária úti Új Művésztelepen. 
Bár végzettsége szerint festőművész volt,
több képzőművészeti műfajjal foglalkozott,
de tanult szakmája volt a kerámia is, sőt mint
autodidakta bogarász és botanikus is hírne-
vet szerzett magának. Lepkegyűjteményét a
Természettudományi Múzeum is nyilván-
tartja, japán jellegű kertjéről szaklapok cik-
keztek. Tudományos alapossággal és
precizitással űzött hobby- szenvedélye mé-
lyen és elválaszthatatlanul szervesült festé-
szetével, úgy is lehet mondani, egy tőről
fakadtak benne.  
A „kisképzőben” nem vették fel festő szakra,
csak kerámiára. Később már nem sajnálta,
mert még főiskolás korában is korongozás-
ból élt elég hosszú ideig. A főiskolára má-
sodszorra sikerült bekerülnie, festő szakon

végezett, és itt is kezdett el tanítani. Meste-
rei közül Kmetty Jánosnak a pontos rajzi fo-
galmazást köszönhette, Kádár Györgytől
megtanulta, hogy hogyan kell az emberekért
kiállni, Z. Gács György pedig arra mutatott
példát: miként lehet tűzbe vinni a hallgató-
kat.
Két évvel a főiskola elvégzése után, 1968-
ban kezdett el tanítani Kádár György tanár-
segédjeként, majd Z. Gács György is felkérte
tanársegédjének, a murális szakon dolgozott
mellette. Tíz évvel később pedig meghívást
kapott a grafika tanszékre, mert ő volt a szi-
tanyomás magyarországi elterjesztésének
egyik kezdeményezője. A tanszéken  meg-
szervezte, létrehozta az ország legkorszerűbb,
legjobban felszerelt szitaműhelyét.
1978-tól megszakítás nélkül tanított a gra-
fika tanszéken, ahol később tanszékvezető
egyetemi tanárrá nevezték ki. így emlékezett
vissza ezekre a kezdeti időkre: „Ma már hi-
hetetlennek tűnik annak számára, aki nem
itt él ebben az országban, talán el sem hiszi,

hogy a politikai gyanakvás és félelem a mű-
termek falai közé is beszivárgott. Egészen a
nyolcvanas évek elejéig gyakorlat volt, hogy
az akkori nemzeti ünnepek előtt a  ’Lakat és
láncügyi bizottság’ leláncolta a nyomdagépe-
ket, a műhelyek ajtait pedig lepecsételte. így
nem lehet azon sem csodálkozni, hogy a
Varga Nándor Lajos által megszerzett ma-
gasnyomó betűkollekciót felszámolták. Or-
szágszerte be kellett szolgáltatni a grafikai
sokszorosító gépeket, és a legkisebb könyv-
kötőprést is elkobozták, ha tudomásukra ju-
tott. Csupán néhány helyen szigorú ellenőrzés
alatt működött az a néhány rézkarc, lito és
magasnyomó gép, amelyeken a hatvanas,
hetvenes évek magyar grafikája eljövendő
fénykorát megalapozhatta”. 
Nagy felelősséget jelentett számára, hogy
olyasmire tanítják a fiatalokat, amiből sokan,
sőt a legtöbben nem fognak tudni megélni.
Ezért arra törekedett, hogy az általa vezetett
tanszék olyan grafikai kultúrát fejlesszen ki
képesség szintjén a diákokban, amivel ha
bármihez nyúlnak, boldogulnak vele. Nem
biztos, hogy csak akkor hasznosulnak a ta-
nult dolgok, ha kiállításokra dolgozik az
ember – vallotta. A maga részéről pártolt
mindenfajta  határeset kezdeményezést,
mert úgy tartotta, hogy nem szabad senkit
visszafogni, és nem szabad fékezni a művészi
kibontakozást.
Kocsis Imre hosszú és eredményes tanári pá-
lyafutása nyugdíjazása miatt már évekkel ez-
előtt lezárult. Alkotóművészként, festőként
viszont még tele volt tervekkel, de ezek meg-
valósítására sajnos már nem kapott több időt
és lehetőséget az élettől.

Török Katalin 

A tavalyi verseny egy pillanata



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.) 
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 
regisztráció szükséges:
szabo.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. ) 
ZSIGMOND ÉS A MuZSIKA
KORABELI 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
Vendég: Grecsó Krisztián 

www.szentendreprogram.hu

SZENtENDREI
tAVASZI 
FESZtIVÁL 2015

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-
francia-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@szent-
endre.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 
Stúdió 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

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

KuLtÚRA2015. április 7. 15

Április 11. szombat 19:00 – PMK

Kárpáti Péter: A NEGYEDIK KAPU
GÓLEM SZíNHÁZ – TITKOS TÁRSULAT – FÜGE PRODUKCIÓ
Jegyek elővételben kaphatók a szentendrei Tourinform Irodában
(26/317-966) és jegy.hu oldalon
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Kiállítás

FERENCZY MÚZEuM

MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
Nyitva: kedd–vasárnap, 10.00–
18.00

Északi szárny 
KOZÁK GÁBOR MŰGYŰJTEMÉNYE
Megtekinthető május 24-ig

Déli szárny 
HELYZETEK ÉS ÉRZETEK
Hajdú László életmű-kiállítása
Megtekinthető május 24-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva: szerda–vasárnap 10.00–
18.00

KOLLÁZSOK, MONTÁZSOK  
100 éve született Bálint Endre
Megtekinthető május 31-ig

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

Barcsay terem
2015. március 27.– június 14.
EGY TANÍTVÁNY A SZŐNYI FESTŐ-
ISKOLÁBÓL
Benkő Erzsébet (1911 – 2000)
Megtekinthető június 14-ig

Információ: (26) 310-244; 06-20-
779-6657
A kapcsolódó programokról a
www.femuz.hu és a facebook: fe-
renczymuzeumszentendre oldala-
kon nyújtunk bővebb tájékoztatást.

Az április 1-jétől újra látogatható
múzeumok nyitva tartása

Ámos Imre – Anna Margit Kiállítás
(Bogdányi u. 10.): szerdától vasár-
napig 14.00–18.00
Barcsay Múzeum (Dumtsa u. 10.):
szerdától vasárnapig 10.00–18.00
Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállí-
tása (Fő tér 21.): szerdától vasárna-
pig 14.00–18.00
Népművészetek Háza (Rákóczi u.
1.): szerdától vasárnapig 10.00–
14.00
Vajda Lajos Emlékmúzeuma (Hu-
nyadi u. 1.): szerdától vasárnapig
10.00–14.00

ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN
Bercsényi u. 4.

Április 10. péntek, 20:00
MAGYAR MÚZSÁK – TÓTH
GYÖRGY AKTFOTÓI  
Az ihletők: Tunyogi Henriette, Vere-
bics Ágnes, Nagy  Boglárka és más
művésznők. A kiállításon megte-
kinthetők  Nagy Boglárka  festmé-
nyei is. Megtekinthető: május 2-ig,
hétfő kivételével naponta 10–18
óráig.
A galéria előtt: a TUDÁS-ZUHATAG
című könyvproject az Off-Biennále
Budapesthez kapcsolódóan.

Előadás
PETőFI KULTURÁLIS 
ÉS HAGYOMÁNYőRZő
EGYESÜLET
Stéger köz

Április 10. péntek, 18:00
A MEGTALÁLT ROVÁS KRÓNIKÁK
Mandics György rováskutató elő-
adása
Április 17. péntek, 18:00
AZ 1938-AS EuCHARISZTIKuS 
VILÁGKONGRESSZuS
Bakos Lehel építész előadása
Április 24. péntek, 18:00
GYÓGYÍTÓ-TEREMTŐ CSILLAG-
KAPu
Pintér Zsuzsa előadása

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR,
OLVASÓTEREM
Pátriárka u. 7.
Április 20. hétfő, 18:00
ZSÍROS KENYÉR EXTRÁKKAL  
Vendég: Grecsó Krisztián

SZENTENDREI KONZERVATíV ESTÉK
KLUB
Silhouette Café (Szentendre, Ady
Endre utca 6.)
Április 9. csütörtök 18:30
VENDÉG: LOVAS ISTVÁN 
ÚJSÁGÍRÓ, ÚJSÁGÍRÓ, 
POLITOLÓGuS, FORDÍTÓ
A beszélgetés témája Magyaror-
szág és a kormány jövőbeni 
lehetőségei, mozgástere. 
Az előadásra regisztrációt kérnek:
http://goo.gl/forms/YA9Wd9Nxd6

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

április 7. kedd
14.00 PADDINGTON (97’)(6) – PAD-
DINGTON MACKÓ SZENTENDRÉN
18.30 PARADOR HÚNGARO
(79’)(12)
20.00 RIÓ, SZERETLEK (110’)(16)

április 8. szerda
18.00 RIÓ, SZERETLEK (110’)(16)
20.00 SAMBA (120’)(12)(2D)

április 9. csütörtök
17.00 PARADOR HÚNGARO
(79’)(12)
18.30 FISCHER IVÁN (75’)(kn) - EGY
P’ARTON AZ ALKOTÓKKAL
20.00 A HíRNÉV ÁRA (110’)(12)

április 10. péntek
17.00 HAMUPIPőKE (105’)(6)(2D)
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS
Lázár Enikővel
18.45 MAGYARORSZÁGI NÉPTÁN-
COK II. 80’ NÉPZENEI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.05 KINGSMAN: A TITKOS SZOL-
GÁLAT (129’)(16)(2D)

április 11. szombat 
A KÖLTÉSZET NAPJA
16.00 HAMUPIPőKE (105’)(6)(2D)
17.00 MŰVÉSZEK 
A VAJDA STÚDIÓBÓL – kiállítás
megnyitó
18.00 NAGY SZEMEK (105’)
(12)(2D)
20.00 József Attila: A Dunánál (vers
pár percben)
LIZA A RÓKATÜNDÉR (98’)(16)(2D)

április 12. vasárnap
15.10 HAMUPIPőKE (105’)(6)(2D)
17.00 POPPER SOROZAT V/2.
ÉRETT SZEMÉLYISÉGGÉ VÁLÁS
(60’)
18.15 ELEMI SZERELEM
(81’)(12)(2D)

április 25. szombat
15.30 VÉGRE OTTHON (94’)(6)(2D)
17.05 NICHOLAS AZ ISKOLÁBAN
(91’)
18.40 BÉRHAVEROK (101’)(16)(2D)
20.35 A SZOMSZÉD FIÚ
(91’)(18)(2D)

április 26. vasárnap
15.30 VÉGRE OTTHON (94’)(6)(2D)
17.05 POPPER SOROZAT V/4. 
GYEREKKORI AGRESSZIÓ (80’)
18.35 ADALINE VARÁZSLATOS
ÉLETE (110’)(2D)
20.30 A SZOMSZÉD FIÚ
(91’)(18)(2D)

április 27. hétfő
18.30 PARTY GIRL (96’)(6)(2D)
20.10 ADALINE VARÁZSLATOS
ÉLETE (110’)(2D)

április 28. kedd
17.00 MŰGYŰJTőK ÉS MECÉNÁSOK
- Török Katalin 
beszélgetéssorozata
18.30 APROPÓ SZERELEM
(111’)(12) LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.25 A HANGOK (103’)(18)

www.partmozi.hu
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Április 9-én csütörtökön este fél 7 órakor

FISCHER 
IVÁN

EGY P’ARTON 
AZ ALKOTÓKKAL 
SOROZAT

A vetítést követően vendégünk 
a film rendezője: Sólyom András 

Beszélgetőtárs: Tanner Gábor filmesztéta

Helyszín: P'ART MOZI,  Szentendre, Dunakorzó 18.

színes, magyar 
dokumentumfilm,
75 perc, 2014 (kn)

Katalógus-bemutató
A Ferenczy Múzeum, a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány

és a Kónya házaspár szeretettel hívja az érdeklődőket 
április 12-én, vasárnap, 15 órára a Barcsay Gyűjteménybe

(Dumtsa Jenő u. 10.) a Barcsay-díj 25 éves jubileumi kiállítás ka-
talógusának bemutatójára.

A vendégeket Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, 
majd Herpai András művészettörténész, a katalógus szerkesztője
köszönti. A katalógust dr. Feledy Balázs művészeti író méltatja.

A kötetet Bereznai Tamás tervezte, a fotókat Deim Péter
és Sulyok Miklós készítették.

A programra a belépés ingyenes!

Művészetkedvelőből műértővé
Szentendrei Képzőművészeti Szabadegyetem

Április 10. péntek 19.00
MŰÉRTŐGYAKORLAT
A műgyűjtés története

Bellák Gábor művészettörténész, főmuzeológus 
(Szépművészeti Múzeum) előadása

Helyszín: MANK Galéria és Kert (Bogdányi út 51.)
Belépő: 750 Ft

További információ: www.femuz.hu; www.lakastarlat.hu
Facebook: ferenczymuzeum; Szentendrei.Lakastarlat

Regisztráció: lakastarlat@gmail.com, kozmuvelodes@femuz.hu
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GYŰjtőpONt – 17. alkotónapi pályázat
a Skanzenben
A 17. alkalommal meghirdetett alkotónapi pályázatunk címe Gyűjtő-
pont, ami egyrészt utal a Skanzen országos – sőt határon túli magyar
nyelvű – néprajzi gyűjtőkörére, így az élet minden területére, amit ki-
állításaink bemutatnak, és az összes korosztályra, akik múzeumlá-
togatók. Szűkebb értelemben pedig magára az emberre, aki apró
korától fogva gyűjtögeti a tudást, a tapasztalatokat, az emberi kap-
csolatokat, amit érdekesnek, értékesnek tart. 
Az alábbi kategóriákban bemutathatod önkifejező gyűjtő szenvedé-
lyed: 1. Képzőművészet, 2. Kallós-archívum, 3. Kisfilm, 4. Hobbi gyűjtő
A részletes páylázat és a nevezési lapok letölthetőek: www.skan-
zen.hu
Beadási határidő: 2015. április 13.

Meghívó
A Szentendrei Móriczos Öregdiák Egyesület szeretettel várja az ér-
deklődőket április 10-én, pénteken 17 órakor tartandó rendez-
vényére a gimnázium (Kálvária u. 16.) aulájába. 
Vendégeink: a Német Nemzetiségi Nap keretében dunabogdá-
nyiak és visegrádiak

Program:
• Knáb Mihály ismertetője a németek Magyarországra kerüléséről
és a dunabogdányi németek történetéről
• tangóharmonikás műsor
• a visegrádi német nemzetiségi énekkar előadása
• Herendi Ida, a Visegrádi Német nemzetiségi Önkormányzat el-
nökének előadása a visegrádi németek történetéről
• a visegrádi férfi dalkör énekel, melybe a közönség is bekapcso-
lódhat

Múzeumlátogatás
Az Iparművészeti Múzeum két kiállítását nézték meg a sok-sok
érdekes program mellett az óbecsei iskola diákjai és a Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola KuL-TÚRA csapata.

A múzeum nagyszabású kiállítással emlékezett meg a magyar sze-
cesszió mesterére, Lechner Ödönre, halálának 100. évfordulóján. Töb-
bek között a múzeum épületét is Lechner Ödön tervezte, melynek
makettje is látható a kiállításon. A gazdag tárgyi és képanyag mellett
virtuálisan is barangolhatunk nemcsak az Iparművészeti Múzeum
épületében, hanem megcsodálhatjuk a Kecskeméti Városháza remek
tervezési megoldásait, vagy Budapest Belvárosának épületeit, vagy
éppen a Nagybecskereken található Megyeházát. 
A másik kiállítás az ősi Kína kincseit mutatja be, az időszámítás előtti
kínai civilizáció régészeti anyagát, a Középső Birodalom időszámítás
előtt 3. századi remekeit, Kína történeti múltját, anyagi kultúráját. A
kiállításon láthatjuk a világ egyik régészeti szenzációját: a kínai csá-
szárságot megalapító Csin Si Huang-ti sírját védő hadsereg életnagy-
ságú agyagkatonáit.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tárlatvezető lehetek a
kínai kiállításon, mert a bemutatott tárgyak nagy részét az eredeti
helyszínen is láthattam, amikor férjem révén hosszabb időt töltöttem
Kínában. így egyedivé tudom tenni a tárlatvezetést, s olyan plusz ér-
téket adhatok hozzá, mellyel más nem rendelkezik. Azt hiszem, e pá-
ratlan tárgyegyüttes, e távoli kultúrát bemutató kiállítás életre szóló
élményekkel ajándékozta meg a diákokat.
Mindenkinek jó szívvel ajánlom ezen kiállítások megtekintését.

Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus

Húsvéti SZEKE-adománygyűjtés
A Szentendrei Kon-
zervatív Esték Klub
ismét sikeres ado-
mánygyűjtő akciót
szervezett. A gyűjtés
során tizenöt idős
embert és több sok-
gyermekes családot
sikerült megajándé-
kozniuk, hogy ők is
méltón ünnepelhes-
sék Húsvét ünnepét.
A SzEKE szeretné

megköszönni minden adományozónknak a támogatást, külön kie-
melve a szentendrei piac felügyelőjének  segítségét, támogatását és
a termelők, árusok páratlan hozzájárulását az ügyhöz.

jótékonysági bazár
Április 18-án, szombaton 9-től 12 óráig a baptista imaház épületében
(Rákóczi u. 27.) jótékonysági bazárt tartanak:
• használt  ruhák 20-50-100-.. Ft-os áron
• használati tárgyak
• csecsebecsék
Az eladásból befolyt összeget a szervezők karitatív célra fordítják

Segítség a rászorulóknak
Március utolsó szombatján a szentendrei karitász lelkes tagjai a Bük-
kös-piacon gyűjtöttek adományokat, miközben a maguk sütötte
mézes süteményekkel– húsvét lévén bárányformájúakkal - kedves-
kedtek az érdeklődőknek, a vásárlóknak.
A karitász évente több alkalommal is szervez rendkívüli gyűjtést,
amellyel – ahogy Schulz Mária, a karitász tagja fogalmazott - kétsze-
resen is segítenek, hiszen a vásárlók olcsón jutnak hozzá a használati
tárgyakhoz, másrészt a karitász a befolyó pénzből segítséget nyújt a
rászorulóknak. A mostani bevételből élelmiszert vásároltak, mellyel a
nehéz körülmények között élő családok húsvéti ünnepét szeretnék
örömtelibbé tenni. 

Köszönet
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Katolikus Karitásznak a Gondo-
zási Központ ellátottjainak adományozott kenyereket. Hálásak va-
gyunk Kovács Miklósné Marikának és Kovács  Miklósnak az
intézményünkbe történő rendszeres kenyérszállításért.

A Gondozási Központ idősei nevében
Kecskésné Sipos Andrea

intézményvezető

JÓTÉKONYSÁG

Szeretettel meghívjuk nemcsak nyugdíjas társainkat
április 25-én, szombaton 15 órára 

a Püspökmajor lakótelepi klubba, ahol
ZENÉS DÉLuTÁNT TARTuNK

Játszik: a Nosztalgia KO-MA-KO együttes és barátai
A klub befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük, 

hogy időben érkezzen!
Adományt elfogadunk!
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„ízfokozó-mentes övezet!” – áll a szépen berende-
zett étterem nagy üvegportálján. Az üzlet tulajdo-
nosai, Somogyi Orsi és Forrás Sándor olyan
éttermet álmodtak meg, ahol nemcsak finomak és
változatosak az ételek, de törekednek arra is, hogy
adalék- és ízfokozó nélküli fogásokat kínáljanak a
vendégeknek. A vegetáriánus, sok zöldséggel ké-
szített ételek mellett a mára már elfeledett gabo-
nák, a köles, a hajdina, a bulgur és társai is
megjelennek az étlapon. Orsi, aki családjával rég-
óta Szentendrén él, nemcsak a gyerekkori tatai

évek időszakából hozta magával a vendéglátás ta-
pasztalatát, de fő motivációja az volt, hogy gyere-
kei egyszerűen nem tudták megkedvelni az iskolai
menzát. Ez az étterem alternatíva lehet a szent-
endrei diákoknak is, és természetesen a közelben
dolgozóknak, élőknek.
Forrás Sándor, a bisztro séfje és egyben névadója
évek hosszú során át gyűjtötte és kísérletezte ki a
recepteket. A konyha jellemzője, hogy a főzelékek,
krémlevesek,  mártások sűrítéséhez nem lisztes
rántást használ, hanem zöldséget, illetve, ha szük-
séges, akkor kis mennyiségben kukoricakeményí-
tőt. Házi süteményeit, édes tésztáit teljes kiőrlésű
gabonalisztekből, barna nádcukor felhasználásával
készíti. A Forráspont Bisztró a vendéglátó szakma
rangos HACCP (HazardAnalysisCriticalControlPoint)
rendszerének tagja. Mit jelent ez a nemzetközi iga-
zolvány? Kritérium a „vizsgánál”, hogy a vendéglá-
tóhelyen az élelmiszer biztonságos technológiával,
minőségi alapanyagokból készüljön, a fogyasztó vé-
delme elsődleges legyen.
A Forráspont konyhája Pomázon, a Pagodáknál
van, itt készülnek az alapfogások: a hús- és zöld-
ségfasírtok, a főzelékek, a levesek, a sütemények.
A szentendrei üzletben a salátákat és a frissensül-

teket készítik. Nyitástól 11 óráig a reggelihez natúr
zabkását kínálnak pirított magokkal, gyümölcsök-
kel, joghurttal, de bátran kérhetünk szalonnás om-
lettet is. A szendvicseket szintén saját készítésű
torma-, tojás- és sajtkrémmel, fűszervajjal kínálják.
A sütemények helyben sülnek, többnyire köles-
liszttel. Pizzát rengeteg helyen kóstolhatunk, de itt
sokkal különlegesebb élményben lehet részünk. A
ház egyik specialitása ugyanis a francia lepényféle,
a quiche (ejtsd: kis). Ennek számtalan variációja lé-
tezik: a finom omlóstészta ágyon tejszínes, tejfölös,
tojásos dresszingben sülhet zöldség, sonka, hús. A
menüben leves és főétel van, igen barátságos áron,
890 Ft-ért. Az italkínálatban ásványvíz, 100%-os
zöldség- és gyümölcslevek, olasz kávé és tea sze-
repel.
A kidolgozott receptúrák tehát már csak arra vár-
tak, hogy széles körben ismertek legyenek, hogy
megnyíljon az elképzelt étterem. Az ötlet tavaly au-
gusztusban érett be, amikor a megfelelő helyszín
megtalálása után elkezdődött a tervezés-kivitele-
zés. A design, a vidám színek, az étterem logója Fic-
zere Kyrú grafikus, mesekönyv-illusztrátor munkája,
akinek gazdag fantáziáját már megcsodálhattuk
több belvárosi épületen. ő tervezte a Dumtsa Jenő
utcai csokibolt vidáman kanyargós fali-díszeit, por-
tálját, logóját és a P’Art Mozi belső-külső tereinek
színgazdag arculatát is. A Kőhegyi menedékház
belső átalakításában, a színek, a csempék kivá-
lasztásában is ő segített. A Forráspont derűs han-
gulatát fokozza a falon sorakozó fűszernövények
látványa, a nagy üvegportálokon át jól esik benézni
a világos terekbe. De még jobb beülni egy finom
grillezett húsra salátával, amit a séf különleges, kö-
lesliszttel készült somlói galuskája koronáz meg!
A Forráspont hétköznap 7-17 óráig tart nyitva, az
ételek praktikus dobozban el is vihetők, illetve meg-
rendelésre házhoz szállítják. A rendelést előző hét
csütörtökig várják a forraspontgasztro@gmail.com
e-mail címre. A pomázi konyhán is lehet elvitelre
kérni az ételekből, hétköznap 11-16 óra között. 
Érdemes feliratkozni az üzlet Facebook-oldalára,
ahol az aktuális menü és a napi kínálat olvasható.
Mindenkit szeretettel várnak Szentendrén és Po-
mázon!

Forráspont Bisztro
Szentendre, Kossuth Lajos u. 8.
Nyitva: H–P: 7.00-17.00
E-mail: forraspontgasztro@gmail.com
Facebook: Forráspont

Sz. N.

Reggeli és ebéd egy pontban…
…A KOSSUTH UTCA NYOLCBAN!

Végre egy hely Szentendrén a vegetáriánus és a paleo étrend kedvelőinek és azoknak,
akik a házias ízeket szeretik, de nagyipari ízfokozók nélkül! A húsimádók is szeretni
fogják. Megnyílt a Forráspont Bisztró a Kossuth Lajos utcában, a Ferenczy Múzeum-
mal átellenben. A friss, tavaszi színekbe öltöztetett új, önkiszolgáló vendéglő az
egészségesebb táplálkozás jegyében válogatott friss alapanyagokból készített fo-
gásokkal várja elsősorban a város lakóit, de a Szentendrére látogatókat ugyanúgy.

Alapozó üveg-, fejlesztő művészeti, 
alkotó napközis tábor Szentendrén
A foglalkozásokon megismerheted:
• a különböző üvegek gazdag felhasználási lehetőségeit és az üveges szerszámok használatát
• játszhatsz a színekkel akril-, olaj-, textil-, zománcfestékek felhasználásával, 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., augusztus 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

Jobb Agyféltekés 
Rajztanfolyam

Pest Megyei Könyvtár
2015. április 20-21-22. (h-k-sze.)

Mindenki képes élethű portrét készíteni!
Jöjjön el, próbálja ki.

Tel: 30-562-8146
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Az egészséges időskor titka 
A V8 uszoda és Szabadidőközpontban Az egészséges időskor titka
címmel indítottak porgramsorozatot március 23-án. 

A program előadássorozattal folytatódik hétfőnként, 17 órától a kis konf-
renciateremben:
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 ingyenesen
április 19-ig, heti 1 alkalommal. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Várandós vitamin 
kismamáknak

A lesújtó magyarországi adatok adták meg
ez első lökést a Trimeszter Várandós Vitamin
elnevezésű termék kifejlesztéséhez. A Baby-
Med Professional Company Kft. 2005-ig 
elvégzett kutatása alapján hazánkban évi
117 000 terhességből 90 000 baba születik
meg, ami azt jelenti, hogy évente 27 000
magzatot elveszítünk. A várandós vitamin lét-
rehozásával az elsődleges cél az volt, hogy a
gyermeket váró kismamák egészséges gyer-
meket hozzanak a világra – mondta el 
lapunknak a készítmény kifejlesztője, a 

Szentendrén élő Ratkó Tünde. A termék létrehozásában  óriási és példaértékű
szakmai összefogás történt, szülész-nőgyógyászok, genetikusok, biológusok,
gyógyszerészek vettek részt, és ennek eredményeként a termék 5 ponton 
kapott világszabadalmat. 

Nem mindegy, hogy mit
A várandósság kilenc hónapja alatt az embrió fejlődéséhez elengedhetetlenül
szükséges a vitaminok, az ásványi anyagok és a nyomelemek mennyiségé-
nek optimális biztosítása. A Trimeszter óriási előnye, hogy összetételében fi-
gyelembe veszi a fejlődési szakaszokat, vagyis minden hatóanyagot a változó
igényeknek megfelelő mennyiségben tartalmazza, így nem lép fel sem a szük-
séges tápanyagok hiánya, sem a túladagolása. A Trimeszter 1 a felkészítési
szakaszban segít (0-3 hónapig), a Trimeszter 2 az intenzív növekedési sza-
kaszban (12. héttől 27. hétig), a Trimeszter 3 pedig a terhesség végéig, illetve
a szoptatási időszakban.
Sok hasonló termékkel ellentétben a Trimeszter nem csak vitaminokat,
hanem ásványi anyagokat és nyomelemeket is tartalmaz, amelyek szerepe a
vitaminoknál is jelentősebb. E tulajdonsága miatt csökken az első trimesz-
terben bekövetkező korai magzati vetélések esélye, mivel azok több mint 70%-
ban bizonyos ásványi anyagok hiányának tudhatók be. A terhesség középső és
utolsó időszakában a réz és a cink fokozott bevitelének biztosítása megaka-
dályozza a felszálló fertőzéseket. Az antibakteriális hatás következtében akár
70%-kal csökkenhet a korai burokrepedés – ezáltal a vetélés és a koraszülés
– kockázata. Magnéziumtartalma a harmadik trimeszterben nélkülözhetet-
len, mert a fájástevékenység kialakulásának fő oka a magnéziumhiány.

Világszabadalmazott termék
A Trimeszter Várandós Vitamin öt ponton kapott világszabadalmat, 148 or-
szág visszaigazolásával. A készítmény védjegyoltalommal is rendelkezik, s je-
lenleg Nemzetközi- és Nemzeti Szabadalmaztatás alatt áll. S amire a várandós
vitamin kifejlesztője nagyon büszke: rengeteg pozitív szakértői véleményt és
ajánlást kapott a termék, s az összes szakvélemény díjazás nélkül készült el.
A készítmény másfél éve kapható a patikákban, ennek ellenére még mindig
sokan nem tudnak róla. Ratkó Tünde lapunknak elmondta, hogy reklám te-
kintetében nem tudják felvenni a versenyt a gyógyszergyárakkal és azok ter-
mékeivel. Befektetőkkel pedig azért nem tudtak megegyezni, mert ők – profit
érdekében - a szervezetben sokkal jobban hasznosuló szerves hatóanyagokat
karbonátokkal akarták helyettesíteni, amelyhez a készítők nem járulták hozzá.
Ragaszkodtak a minőséghez, s így elmondhatják szakmai megerősítéssel,
hogy jelenleg a Trimeszter a legkorszerűbb vitamin-, nyomelem- és ásványi
anyag készítmény a várandós anyák számára.

N. E.

Klubfoglalkozás a Gondozási
Központban
A feledékenységgel – Alzheimer-kórral és más emlékezet-
zavarral – élő emberek hozzátartozóinak rendszeres talál-
kozókat, klubfoglalkozást indít a Gondozási Központ.

Központunkban az idősek nappali ellátása keretében demens
(időskori elbutulásban szenvedő) betegek ellátását is végezzük.
Ezt a speciális tárgyi feltételeket, valamint szakértelmet és hoz-
záértést igénylő ellátási formát már régóta végezzük, működési
engedéllyel azonban csak két éve rendelkezünk. Tapasztalataink
alapján elmondhatjuk, hogy az idősek nagyon jól érzik magukat az
intézményünkben. Újra visszatér az életükbe – és ezáltal a szű-
kebb, és tágabb környezetükbe – a napirend, szívesen vannak
együtt egészséges kortársaikkal. A hozzátartozók számára pedig
óriási segítséget jelent az ilyen betegséggel élők biztonságos nap-
közbeni ellátása. 
Egy ilyen klub fontos része az otthonukban élő idősebbek élet-
ének, mert csökkenti a magány érzését, segítséget nyújt a társas
kapcsolatok ápolásában is. A városban szerencsére sok civil szer-
veződésű idősek klubja működik, azonban a mi intézményünk a –
rendszeresen, napi szinten társaságra vágyó idősek ellátásán túl
– a nehezebben mobilizálható, aktivitásukban már csökkent idő-
sekkel is foglalkozik a hét minden munkanapján és egész nap.
Ennek köszönhetően családtagok nyugodtan dolgozhatnak, men-
tesülnek néhány órára a terhek alól.
A nappali ellátás keretében biztosítunk: kreatív foglalkozásokat, a
személyi tisztálkodás lehetőségét biztonságos, akadálymentesí-
tett fürdőszobában, szükség esetén a ruházat mosását, napi há-
romszori étkezést, hivatalos ügyek intézését, egészségügyi
gondozást (vérnyomás-, vércukormérés), gyógyszerkiváltást és a
gyógyszerezést. Mentálhigiénikus szakemberünk életviteli-életve-
zetési tanácsokat ad. Ezeken felül a napi torna lehetősége is biz-
tosított, a SZEI pályázata jóvoltából heti két alkalommal
gyógytorna is van Törökné Bakos Beáta vezetésével, melyet nem
klubtagok is igénybe vehetnek. 
Sokszor tapasztaljuk, hogy a szakembereken kívül egymástól is
szerezhetünk gyakorlati segítséget, apró ötleteket, bevált mód-
szereket, ami nagyban megkönnyíti az egész család életét. Ezt kí-
vánjuk segíteni, ezért szeretnénk összefogni az ilyen betegek
hozzátartozóit, és segítő csoportunkba invitálni. A problémáikat
olyan emberekkel oszthatják meg, akik hasonló élethelyzettel küz-
denek meg. 
Várjuk azokat, akik:
• többet szeretnének tudni erről a betegségről,
• úgy érzik, hogy érintettek,
• családtagja érintett.

Amennyiben szeretnének részt venni a terveink szerint májusban
induló hozzátartozói csoport eseményein, kérjük jelentkezzenek
Borbély Veronika mentálhigiénikusnál vagy Lovas Judit klubveze-
tőnél a (26) 311-964-es telefonszámon vagy az intézményünkben
(Sztaravodai út 2., a 11-es főút mellett, akadálymentes bejárat a
Zúzmara utca felöl).
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GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ 
Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. SCHWEDER JÓZSEF jógaoktató 06 30 9421 644

HOTEL WATERFRONT 
Szentendre, Dunakorzó 5.

Úszás
33. International Schwimm-Meeting-Wap-
penschale, 03.20-21., Spittal an der Drau
(AUT) Drautalperle

8 nemzet, 48 klub, 534 sportoló, 2739 rajt
jellemezte a spittali nemzetközi LEN-versenyt,
melyen Pest megyét és Szentendre városát 4
versenyző képviselte ifj. Szabó László vezető-
edző kíséretében. A verseny színvonalára
nem lehetett panasz, hiszen 8 londoni olim-
piai résztvevő is tempózott a medencében, és
európa-bajnoki érmeseket, nagyválogatotta-
kat is láthatott a publikum.
Csapatunk kiválóan teljesített: 21 rajtból 17-
ben új egyéni csúcs született, ez 80%-nál jobb
eredmény. A 2 ezüst- és 3 bronzéremmel a
23. helyen végeztünk az éremtáblázaton. 
Legeredményesebb sportolónk: PINTÉR Áron
’02, aki 100%-os teljesítménnyel 2 ezüst- és 1
bronzérmet gyűjtött, és a 200 m-es pillangó-

úszásban elért 2:27.31-es eredménye jelen-
leg rövidpályás ranglista vezető eredmény a
korosztályában.
Legértékesebb eredményünk (MVP): SZABÓ
Teodóra ’97, aki az 50 m női mellúszásban
bronzérmet nyert és 631 FINA pontot.

Nagy Dunakanyar-siker
a futsal-bajnokságban
Nagy sikert ért el a Dunakanyar SE U12
(2003) csapata a Pest Megyei Labdarúgó Szö-
vetség által kiírt U13-as futsal-bajnokságban.
A tavalyi U11-es bajnokságban a döntőről
csak nagy pech miatt lemaradó, 2003-as szü-
letésű gyerekekből álló együttesünk ezúttal
az egy évvel idősebbek között sikeresen vette
a középdöntőt, és ezzel bejutott a döntőbe!
A selejtezőkből könnyedén továbblépő (11
győzelem, 1 vereség, 85:16-os gólarány) na-
rancs-fekete alakulatunk szombaton az üllői
sportcsarnokban rendezett középdöntőben
két futsalra szakosodott (Rubeola FC, Asterix
SC) csapattal, valamint a Gödöllői SK és a
Vác-Deákvár gárdájával mérte össze a tu-
dását. Az első találkozón a Vác-Deákvárt
könnyed játékkal 7:2-re győztük le, majd pe-
ches körülmények között az utolsó percben
bekapott góllal 1:0-ra kikaptunk a Rubeola
FC-től. Ezek után egy pattanásig feszült, nagy

iramú és magas színvonalú mérkőzésen a Gö-
döllő csapatával 1:1-es döntetlen következett,
és a végén a továbbjutást eldöntő meccsen
az Asterix SC ellen az összes létező erőtarta-
lékot mozgósítva 2:1 arányú győzelmet ara-
tott a csapatunk, amelynek tagjai: Rozgonyi
Bence, Gaszt Benedek, Szemere Huba, Eger-
vári Ágoston, Kövesdi Péter, Tamási Zsolt, Né-
meth Péter, Kiss-Haypál Gergely, Máté Erik.
A 32 induló csapat közül tehát a Dunakanyar
SE képviseltetni tudja magát a legjobb négy
között, ami hatalmas eredmény, különös te-
kintettel arra, hogy ezt a sikert egy évvel fia-
talabb csapatként érte el. Az is biztos, hogy a
döntőben sem feltett kézzel megyünk majd
ki a pályára, és mindent megtesz a csapat
annak érdekében, hogy éremre váltsa ezt a
már önmagában is páratlan eredményt!
HAJRÁ Dunakanyar SE!

Kézilabda
Dabas Diego KC – Szentendrei KC 23-30 (7-15)
Március 21-én idegenben léptünk pályára a dabasi csapat vendé-
geként. Igazi rangadónak néztünk elébe, mivel a harmadik helyen
álló csapat fogadta a másodikat. Nagyon fontos volt ez a mérkőzés
a bajnokság végső kimenetelét illetően.
A csapat szenzációsan játszott az egész mérkőzésen. Végig kon-
centrált, gyors, pontos, magabiztos játékot produkált. A huszadik
percben már hétgólos volt az előnyünk, amit a félidő végéig tartani
is tudtunk. A második játékrészben a csapat a játékot ugyanott foly-
tatta: a 10. percben már tizenkettő is volt a különbség, ami a végére
öt bekapott gyors gól miatt sajnos hatra csökkent. A játékfázisok te-
kintetében a rendezett támadással és védekezéssel, a kapustelje-
sítménnyel, a lerohanással, a visszarendeződéssel maximálisan
elégedettek lehetünk, mindenben felülmúltuk ellenfelünket.
Fontos hogy koncentráltan kell továbbra is játszanunk, nem szabad
elbízni magunkat. Ez a mérkőzés egy nagyon fontos állomás volt, de
vannak mérkőzések, amelyek alapvetően befolyásolhatják a baj-
nokság kimenetelét.
Gratulálok a csapatnak, helyenként kiváló játékkal, igazi csapatként
küzdve nyertük meg ezt a fontos rangadót.
Játékoskeret: Damir Oszvald, Kerekes Lőrinc, Gulás Máté, Nagy
Bence (7), Bendó Csaba (2), Doros Ákos, Szaka László, Szerencsés
Szilveszter, Duzsi Dávid (2), Kovács Márton, Gáspár Botond, Perényi
Zoltán (5), Józsa Máté (1), Tatai Olivér, Sutka Norbert (11), Koller
Tamás (2)

Szentendrei KC – SZESE Győr 40-37 (21-17)
Az NB/B talán leggólgazdagabb mérkőzését vívtuk március 29-én.
Hazai pályán fogadtuk a Győr csapatát. Tartottunk ettől a mérkő-
zéstől, mivel a nálunk gyengébb játékerőt képviselő csapatok elleni
mérkőzések mentálisan a legnehezebbek. Ez meg is látszott a játé-
kunkon, sok hibával játszottunk. A mérkőzés nem forgott veszély-
ben, végig kézben tartottuk, de harminchét kapott gól minősíti a
védekezésünket.
A rendezett védekezésben voltak nagyon jó periódusok, de sokszor
akadtak egyéni vagy páros védőhibáink. Rendezett támadásban ren-
geteg hibával játszottunk, többször kapkodtunk, állókézilabdát ját-
szottunk, amiből gyors kontragólokat kaptunk. Azonban voltak szép,
hatékony támadásaink, befejezéseink, de ezt nem állandósítottuk a
mérkőzésen. A kapusteljesítménnyel és lerohanással elégedettek
lehetünk, de a visszarendeződés sajnos tragikus volt. Tudtuk, hogy
az ellenfél gyors középkezdéses, lerohanásos játékot játszik, ennek
ellenére sem sikerültek a visszarendeződéseink. Erre nagyon oda
kell figyelni a jövőben, mivel a következő ellenfeleink – Csurgó, Ba-
latonfüred, Veszprém – is hasonló játékot játszanak.
A csapat továbbra is a tabella második helyen várja a húsvét utáni
folytatást.
Játékoskeret: Damir Oszvald, Kerekes Lőrinc, Gulás Máté (1), Nagy
Bence (3), Bendó Csaba (7), Doros Ákos, Szaka László, Szerencsés
Szilveszter, Duzsi Dávid (5), Kovács Márton, Perényi Zoltán (6), Józsa
Máté (3), Tatai Olivér, Sutka Norbert (14), Koller Tamás (1), 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.

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

Készpénzért autóját, teherautóját
állapottól függetlenül megvásárol-
juk. Házhoz megyünk. Tel. 06-70-
520-5705.

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

Kastélyok berendezéséhez vásáro-
lok antik bútorokat, festményeket,
órákat, ezüst tárgyakat, étkészle-
teket, porcelánokat, bronzokat
stb. és teljes hagyatékot. Tel. 06-
20-480-0151,
herendi77@gmail.com.

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

ÁLLÁSt KíNÁL
Szentendrei cukrászdába pultost
keresünk állandó munkára. Tel.
06-20-468-0566.

Édesanyám mellé gondozónőt ke-
resek éjjel-nappali felügyelet ellá-
tására. Tel. 06-20-340-4763.

A Rab Ráby Vendéglő keres szak-
képzett, nyelveket tudó felszolgá-
lót, és főzni, tálalni tudó
szakácsot. Tel. 06-20-980-9274,
06-20-340-5706.

Tűzvédelmi és munkavédelem te-
rületén működő vállalkozás keres

önálló munkavégzésre alkalmas,
monotonitást tűrő, irodai gyakor-
lattal és megbízható számítógé-
pes ismeretekkel, valamint
gépírástudással rendelkező, szent-
endrei vagy környékbeli munka-
társat. Pénzügyi és könyvelési
ismeret előnyt jelent. A fényképes
önéletrajzokat az info@munkave-
delemcenter.hu e-mailcímre vár-
juk.

Szentendre belvárosi üzletünkbe
női eladót keresünk. Feltétel: kö-
zépfokú angolt igazoló okmány.
Tel. 06-30-430-1063.

Kerékpárszerelésben jártas szak-
embert keresünk alkalmankénti
munkára. Tel. 06-20-468-0566.

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 próbálja
ki a Mafetta-kezelést. Tel. 06-30-
340-1392.

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

Különálló lakrészben szobák kau-
cióval kiadók. Tel. (26) 310-675,
este.

Keresek hosszú távra bérel-
hető, legalább kétszobás búto-
rozatlan házat vagy házrészt,
főleg a belvárosban vagy a kö-
zelében. Tel. (26) 718-003, 06-
70-258-8562.

Kiadó házat/lakást keresek Szent-
endrén, 4 fős család részére hosz-
szú távra, megfizethető áron. Tel.
06-20-555-9281.

1,5 szobás, bútorozott, I. emeleti
lakás kiadó téglaházban. Tel. 06-
30-651-2612.

LAKÁS, INGAtLAN
Eladó 1100 nm-es külterületi
szántó (pomázi töltésnél), irányár:
2 750 000 Ft. 1600 nm-es külte-
rületi szántó a katonai lőtérnél.
Irányár: 4 millió Ft. Tel. 06-30-
422-4641.

Szentendrén, tulajdonostól
házat vennék 14-20 millió Ft
között. Tel. 06-30-206-1022.

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

Kertes 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. emeletén
(lift nincs) felújítandó, de akár
azonnal költözhető, erkélyes,
egyedi fűtésű, tehermentes lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 11,9
millió Ft. Tel. 06-30-255-6273, 06-
70-252-1547.

SZOLGÁLtAtÁS
Építés-felújítás! Vállalok lakásfel-
újítást, homlokzatszigetelést és
teljes körű kivitelezést referenciá-
val és garanciával. Nova-Park Bt.,
06-20-341-4585.

Vízerek, káros földsugárzások be-
mérése. Kemenyeczky Edit, 06-
20-430-9999.

Kútfúrás 20 éves tapasztalattal,
reális áron, garanciával. Tel. 06-
70-220-6206.

Vállalkozási szakon végzett re-
gisztrált mérlegképes könyvelő
szolid áron vállalja kft., bt., egyéni
vállalkozó könyvelését, munka-

ügyi nyilvántartását teljes körű
adatszolgáltatással. Tel. 06-30-
626-2818.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szi-
getelés- és ácsmunkát vállalunk!
Tel. 06-70-578-1468.

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

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

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

ÜZLEt
Szentendre központjában étterem
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

Magyar Tibor Ferenc élt 50 évet
Czikora Józsefné élt 67 évet
Cserfalvi Pálné élt 72 évet
Erhardt Lászlóné élt 90 évet
Parádi Lászlóné élt 87 évet
Kárpáti Márta élt 56 évet
Salétli András élt 82 évet
Herceg Ferencné élt 88 évet
Kővári János élt 77 évet
Kollár Sándor élt 68 évet
Szalai Mihály élt 76 évet
Deák Ferencné élt 87 évet
Ollé Béláné élt 93 évet
Szajkó Lajos élt 66 évet
Doszkocs József élt 84 évet
Szabó Ferencné élt 79 évet
Kádár Andrásné élt 69 évet
Fromann Zoltán élt 68 évet
Tamási Béláné élt 87 évet
Bényei József élt 93 évet
Szebenyi Andrásné élt 90 évet
Balázs Veronika élt 63 évet
Balogh Ferencné élt 86 évet
Bagi Ferencné élt 82 évet
Dr. Bartha Gyula élt 95 évet
Balog Lajos élt 59 évet

Harkányi Ferencné élt 69 évet
Nagyné Radnai Erika élt 65 évet
Kormos Mihályné élt 76 évet
Nyulas Ágnes élt 70 évet
Csajbók Sándor élt 75 évet
Vanyák Gábor élt 61 évet
Dr. Tód Magdolna élt 88 évet
László Vera élt 90 évet
Valki József élt 75 évet
Radványi Lászlóné élt 86 évet
Smucz Józsefné élt 87 évet
Tolnai Miklós János élt 74 évet
Vrtel Antalné élt 68 évet
Kolba Péter Györgyné élt 67 évet
Fehér Gyuláné élt 87 évet
Boda Károlyné élt 89 évet
Horváth Kálmánné élt 65 évet
Varga György élt 82 évet
Futás Ferenc István élt 72 évet
Ilyésné Migalkó Mária élt 58 évet
Jatyel József élt 80 évet
Dombai Gézáné élt 88 évet
Hornyák Károlyné élt 85 évet
Petrovity Natália élt 88 évet
Farkas László élt 66. évet
Hisstek Henriett Éva élt 42 évet

Anyakönyvi hírek

Perfect Homes
Tökéletes választás a minőségi élet kedvelőinek

• ingatlanértékesítés
• bérbeadás
• értékbecslés, tanácsadás
• építészeti, belsőépítészeti tanácsadás
• ingatlanról fotó- és videokészítés
• kerttervezés, -gondozás
• generálkivitelezés
• energetikai tanúsítvány
• ügyvédi szolgáltatás

Horváth Barbara
Tel. +36 20 491 9120
www.perfecthomes.ingatlan.com
www.perfecthomes.hu
Szentendre, Dunakorzó 13.
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Új színt kapott a Korona homlokzata

utak egymás felé

A Korona Vendéglő három részből álló épület-
együttesének középső része tavaly kapta meg a
szép mélysárga színét, a közelmúltban pedig a
jobboldali rész újult meg: a halvány kékes-zöld
szín remekül illeszkedik a Fő tér hangulatához és
a nemrégiben felújított önkormányzati épületek
színéhez.

Varga Ödön Tibor, az épület tulajdonosa lapunknak el-
mondta, hogy a homlokzat felújítását alapos kutató-
munka előzte meg. Restaurátorok és festőművészek
falkutatást végeztek, ezzel párhuzamosan folyt a le-
véltári kutatás. Ezek eredményeként, illetve az Örök-
ségvédelmi Hivatal és a Művészeti Tanács jóváhagyása
alapján döntöttek e szín mellett. Az épület legrégebbi
színe kékesebb árnyalatú volt, inkább a babakékhez
hasonlított, de ez egyrészt a kisposta új színével nem
harmonizált volna, másrészt nem illett volna a tér han-
gulatához. De nemcsak a szín kiválasztása, hanem a
kivitelezés is sok egyeztetést igényelt, mert a műem-
lékvédelmi épületek felújítását szigorú törvényi előírások szabályozzák, például csak olyan szakemberek dolgozhattak, akiket az
Örökségvédelmi Hivatal ajánl vagy elfogad. A munka még nem fejeződött be teljesen, a következő lépés az ablakok felújítása lesz.
A három részből álló épületegyüttes baloldali szárnya is felújításra szorul, de a tulajdonos elmondta, hogy azt nem tudja önerőből
vállalni, mert a rokokó díszek, stukkók és rozetták felújítása súlyos milliókba kerülne. Érdekességként elmondta, hogy ez az épület
az egyetlen rokokó lakóház, amely Pest megyében épségben megmaradt. 

Új útburkolatot és járdát kapott a Nap
utca Szentendrén, a beruházást teljes
egészében az önkormányzat finanszí-
rozta. Az útavató ünnepséget március
27-én tartották.

Az útburkolat és járda építését teljes egé-
szében az önkormányzat finanszírozta. 
A Fény utca és a Pataksor utca közötti sza-
kaszon aszfalt burkolatú út, valamint egy
oldalon kiemelt, szintén aszfalt burkolatú
járda készült mintegy 400 méter hossz-
ban, több helyen a személyautók párhu-
zamos parkolási lehetőségének bizto 
sításával. 
Az út vízelvezetését a meglévő földszint
alatti, zárt vízelvezetési hálózathoz csatla-
koztatták. Az ingatlanokhoz vezető gép-
kocsibehajtók pályaszerkezete, valamint
a rávezető-, illetve a zsákutcák csatlako-
zási pontjai is aszfaltburkolatot kaptak. Az
önkormányzat a kivitelezéssel a pilisz-
szentlászlói székhelyű Pilis-2003 Építő-
ipari Kft.-t bízta meg, 29 200 000 forint +
áfa összegért.
A beruházás ünnepi átadóján, március 27-
én a megjelenteket Verseghi-Nagy Miklós
polgármester és dr. Török Balázs városfej-
lesztési alpolgármester köszöntötte. 
Verseghi-Nagy Miklós beszédében Walt
Disneyt idézte: „Nem tekintgetünk sokáig
a múltba. Megyünk tovább, előre, új ka-

pukat tárunk ki, új dolgokat teszünk, mert
kíváncsiak vagyunk, és a kíváncsiság
vezet új utakra minket. (…) Új utat szeret-
tünk volna, ezért új utat építettünk, te-
szem hozzá: nem először” – utalt a
polgármester az egy héttel korábban át-
adott Mandula utcai beruházásra. 
„Ami az önkormányzaton múlik, azt meg-
tesszük mi, bízom benne, hogy ami a helyi
közösségeken, az embereken múlik, azt
pedig megteszik Önök. így nem csak utat
építünk fizikailag, hanem utat építünk
egymás felé is, vagy mondhatnám, hogy
közös úton járunk” – zárta köszöntőjét
Verseghi-Nagy Miklós.
Az átadón megjelent Kolozs János főmér-
nök, valamint a terület önkormányzati
képviselője, Tolonics Gyula is. 
Mint korábban hírül adtuk, az önkormány-
zat a városrészi konzultációsorozat ta-
pasztalatai alapján határozza meg
alapvető stratégiai céljait, amihez három
alappillért fogalmaztak meg: az épített
környezet fejlesztése, a városlakók kiszol-
gálása és a közösség erősítése. Ennek
egyik eszköze az utak felújítása, melyre
saját modellt dolgoz ki Szentendre. A ter-
vek szerint a nem gyűjtőútnak minősülő
útszakaszokat 50 százalékos önkormány-
zati támogatással újíthatná fel az utcakö-
zösség. 
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