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mentők 104 +36 26 310 424, +36 26 319 941  

Tűzoltóság 105 
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
+36 26 500 017, +36 26 500 018  

rendőrség 107  +36 26 502 400 
BELVÁROS: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
e-mail: koose@pest.police.hu
PISMÁNy: Horváth Tamás r. törzsőrmester 
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós 
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IZBéG: Antalicz Ferenc r. zászlós 
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PüSPÖKMAJOR-LAKóTELEP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821

dmrV +36 27 511 511
elmŰ +36 40 383 838   
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
TIGáz +36 26 501 100  
T-Home hibabejelentés 1412  
Fűtőmű hibabejelentés +36 26  816 646

Városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

Tourinform Szentendre +36 26 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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  
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet: 
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermek-
orvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Gyógyszertári ügyelet    
üGyELETI DÍJ ESTE 9 óRÁTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy u.1., 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u. 4. 310-
868
szerdán Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u.11. 505-779
csütörtökön Vasvári Patika, Sas u.10. 303-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár, Dózsa
Gy.u.20. (Lidl mellett) 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u. 33. 787-
796

március 15-én szerdán a Pismány Gyógyszertár 
ügyeletes 7 órától csütörtök reggel 7 óráig. 
A többi gyógyszertár zárva!
Vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-től 21-ig
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
március 19. Napvirág csepp Gyógyszertár
március 26. Szent Endre Gyógyszertár

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060  

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502 

Gyepmester +36 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442
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közérdekű

álláspályázatok

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet projektmenedzser felada-
tok ellátására
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;
cselekvőképesség; büntetlen előélet, felhasz-
nálói szintű MS Office felsőoktatásban szer-
zett jogi vagy műszaki vagy közgazdász
szakképzettség.
A kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
A jelentkezéshez csatolni kell: 45/2012. (III.
20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önélet-
rajz; motivációs levél; iskolai végzettségek és
egyéb szakképesítések másolata, nyilatkozat
arról, hogy a benyújtott pályázatot és szemé-
lyes adatait a pályázati eljárásban   résztve-
vők   megismerhetik
A kiválasztásnál előnyt jelent: közigazgatási
vagy jogi szakvizsga, projektmenedzseri vagy
műszaki vagy közigazgatási területen szer-
zett tapasztalat, szentendrei vagy kistérségi
helyismeret 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, ha-
tározatlan idejű, közszolgálati jogviszony.
Próbaidő 6 hónap.
a pályázat benyújtásának határideje: 2017.
március 20.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton
vagy személyesen a pályázatnak a Szentend-
rei Közös Önkormányzati Hivatal címére tör-
ténő megküldésével (2000 Szentendre,
Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni munkakör megnevezését: projektme-
nedzser.
További információ dr. Weszner Judit iroda-
vezető, 26/785-043

Szentendre 
ÉS VIdÉKe

pályázat
a Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal pályázatot hirdet jogi referensi 
feladatok ellátására.
Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság; cselekvőképesség; büntetlen előélet,
felhasználói szintű MS Office ismeret; jo-
gász végzettség. A kinevezés feltétele 90
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
A jelentkezéshez csatolni kell: 45/2012.
(III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai
önéletrajz, iskolai és egyéb szakképesíté-
sek másolata, motivációs levél, nyilatkozat
arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályá-
zati eljárásban résztvevők megismerhetik
A kiválasztásnál előnyt jelent: közigazga-
tási vagy jogi szakvizsga, közbeszerzési
referensi vagy közbeszerzési szakjogászi
végzettség, közbeszerzési gyakorlat, szent-
endrei vagy kistérségi helyismeret 
Ellátandó feladatok: szerződések szer-
kesztése és felülvizsgálata, képviselő-tes-
tületi és bizottsági anyagok szerkesztése
és véleményezése, jogi tanácsadás, jogi
képviselet, okiratszerkesztés
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős,
határozott idejű közszolgálati jogviszony,
amely előreláthatólag 2019. 12. 31. napjáig
tart. Próbaidő 6 hónap.
a pályázat benyújtásának határideje: már-
cius 31.
A pályázat benyújtásának módja: postai
úton vagy személyesen: a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére
(2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük
a borítékon feltüntetni munkakör megne-
vezését: jogi referens.
További információ: dr. Dóka Zsolt al-
jegyző, 26/785-033

Intézményvezetői pályázatot hirdet a
fenntartó a Szentendrei móricz zsigmond
Gimnázium vezetésére. A részletes pályá-
zati kiírás a városi honlapon olvasható:
http://szentendre.hu/moricz-zsigmond-
gimnazium-intezmenyvezetoi-palyazat/

a Gondozási Központ pályázatot hirdet a
Védőnői Szolgálatához takarító munkakör
betöltésére, közalkalmazotti jogviszony-
ban, határozatlan időtartamra, heti 20
órás részmunkaidőben. 
A munkavégzés helye: Gondozási Központ,
Szentendre, Sztaravodai út 2.
A pályázat részeként benyújtandó: önélet-
rajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány 
a pályázat benyújtásának határideje:
március 29. 
A pályázatok benyújtásának módja: postán
a Gondozási Központ címére (2000 Szent-
endre, Sztaravodai út 2.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: SZMO-R/ 120-
2/2013. valamint a munkakör megnevezé-
sét: takarító. Elektronikus úton Kecskésné
Sipos Andrea részére a kecskesne. and-
rea@freemail.hu e-mail címen keresztül.
Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea,
Szentendre, Sztaravodai út 2. További in-
formáció: Kecskésné Sipos Andrea, (26)
311-964
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polgármesteri bevezető
A fórum elején a polgármester elmondta, hogy
fontos állomáshoz értek a településszerkezeti
terv és a szabályozási terv elkészítésében. A
tervek évtizedekre kihatással lesznek váro-
sunk fejlődésére, hosszú időre meghatároz-
zák a fejlesztési irányt. 
Mint mondta, egy tájékozató füzetben – me-
lyet postán minden szentendrei háztartásba
eljuttatnak – hat kiemelt pontban összegezték
a legfontosabb elveket. Fontosnak tartják,
hogy a zöldfelületek aránya, mennyisége nö-
vekedjen. üdülőterületek átminősítésére csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az infra-
struktúra teljes egészében kiépült. A közúti
hálózat fejlesztésével kapcsolatban elmondta,
hogy kijelölték az útszélességet, a városré-
szek közötti összekötő utakat, melyekkel or-
vosolni lehet a közlekedési problémákat. 
A gazdaság fellendítése érdekében az ipar-
űzési adó növelése a cél, melyet magas szel-
lemi értékű ipar betelepítésével kívánnak
elérni. 
Szerinte a ma este legfontosabb kérdése a be-
építhetőség. A városvezetés célja az élhető,
kisvárosi karakter megőrzése, ezért a szabá-
lyozási tervben a beépítésre szánt terület nulla
négyzetméterrel növekszik, vagyis nem minő-
sítettek új területeket lakóövezetté. 
A Radnóti úti társasház építésével kapcsolat-
ban elmondta, hogy a város 200 millió forin-
tért értékesítette a területet, amit az
infrastrukturális hiányok pótlására fordítanak.
Ezek után az írásban beérkezett kérdésekre
Aba Lehel főépítész válaszolt. Mint mondta,
sok észrevétel és kérdés érkezett, különösen
a Csicserkó Egyesület tagjaitól, ezért ezeknek
a kérdéseknek továbbtárgyalására önálló fó-
rumot tartanak március 7-én. 
A kérdésekre adott válaszában elmondta,
hogy a szerkezeti terv tíz évvel ezelőtt is ki-
mondta, hogy a város nem akar lakóterületi
fejlesztést, mert infrastrukturális fejleszté-
sekre van szükség, tehát a lakosságot kiszol-
gáló fejlesztések mellett tették le a voksot. Ez
nem szabályozási, hanem koncepcionális kér-
dés.
Lakóövezeti átsorolásra egyedi esetekben
nem kerülhet sor, csak tömbökben, és csak
akkor, ha az infrastrukturális fejlesztés mér-
téke elegendő.

lakossági kérdések
• A Civil Kotta képviselője felolvasta a szerve-
zet állásfoglalását. Felrótta a városvezetés-
nek, hogy nemrégiben engedélyt adtak ki a
Radnóti és a Sztaravodai lakópark építésére.
Elmondta, hogy szakértőkkel közösen értel-
mezték a szabályozást, de szerintük ez a meg-
adott véleményezési időszak alatt
feldolgozhatatlan. Kérte, hogy a véleménye-
zési időszakot hosszabbítsák meg – kérésé-
hez a későbbiekben többen is csatlakoztak.
Jelezte, hogy március 25-én a V8 uszodában
szerveznek egyeztető fórumot a szabályozási
tervről.
• A Radnóti úti társasházi lakosok képviselője
elmondta, hogy az előttük és mellettük lévő te-
rületre a szerkezeti tervben V-I, vagyis intéz-

ményi vegyes szabályozás van, ami lehetősé-
get ad akár 13 méter magas épület megépíté-
sére is. Attól félnek, hogy ez alapján később,
10-15 év múlva lehetőség lesz a beépítésre, és
nem értette, hogy a szerkezeti terv a szabályo-
zási tervvel miért nem koherens. 
• A Pismány Mezőőr Egyesület elnöke az
Egres úton lévő beépítetlen területtel kapcso-
latban elmondta, hogy a kicsit több mint száz
tulajdonos 56 telket szeretne kialakítani. Meg-
indokolta, hogy ez miért nem járna lakosság-
növekedéssel (többgenerációs szentendrei
tulajdonosokról van szó, akik azt szeretnék,
hogy gyermekeik itt tudjanak építkezni). Az
építési törvény szerint az önkormányzatnak
meg kell oldania a lakásszükségleteket, és fel-
adata a lakosság érdekeinek a képviselete.
Szerinte egy jogos magánérdeket figyelembe
kellene vennie a városvezetésnek.
• Csicserkói ingatlantulajdonosok is hasonló
kéréssel és érvekkel fordultak a városvezetés-
hez.
• Egy Fürj utcai lakos szerint az útszélesítés-
hez a telkeiket áron alul értékelték fel, a piaci
ár ennél magasabb.
• A gyermekorvosi rendelővel kapcsolatban
nehezményezték, hogy nincs parkoló, a ren-
delő korszerűtlen, csak toldozgatás zajlik,
egyszerűbb lett volna már egy újat építeni, pél-
dául a mellette lévő és közelmúltban eladott
mentálhigiénés rendelő helyén.
• Egy felszólaló a zöldterület növekedésével
kapcsolatban tett fel kérdést, mert szerinte
ezeket inkább beépítik. Nehezményezte, hogy
ha tíz évig szabálytalanul állt egy épület, akkor
ezt az új tervek legalizálják, illetve hogy váro-
sunkban nincsenek természetvédelmi eljárá-
sok.
• Szóba került még a pismányi vízelvezetés
szükségessége, a tehermentesítő út nyomvo-
nala, a szigetmonostori híd helye, a Hév- és
Volán-pályaudvar fejlesztésének szükséges-
sége, a villanyvezetékek földben való vezetése
az új építéseknél.
• Egy felszólaló szerint az a gond, hogy a poli-
tikusok beleszólnak a tervezés folyamatába,
a tervezők ezáltal pedig csak végrehajtók.

Válaszok
• A véleményezési időszak február 13-tól már-
cius 31-ig tart, vagyis az előírt 30 napot 45

napra hosszabbították meg. Az alpolgármes-
ter szerint ennyi idő alatt fel lehet tenni a kér-
déseket, hiszen a saját lakókörnyezetét
mindenki ismeri. A mostani fórumon elhang-
zott kérdések egy részéről már évek óta tud az
önkormányzat, és egyéb fórumokon is tárgyal-
tak már róluk.
• A Radnóti úttal kapcsolatban: a szerkezeti
terv hosszú távra határozza meg az irányelve-
ket, a jövőbeni állapotot szabályozza, tehát
ezek nem aktuális lehetőségek, nem ad épí-
tési jogot. A szabályozási tervben ezek a terü-
letek nem beépíthetőek. Ahhoz, hogy
beépíthető legyen, új szabályozási eljárást kell
lefolytatni, melynek szintén lesz majd vélemé-
nyezési szakasza, és képviselő-testületi dön-
tés is szükséges hozzá. A szerkezeti és a
szabályozási terv azért nem lehet egymással
koherens, mert az egyik a jövő, a másik a
jelen. A vegyes intézményi övezet tág foga-
lom: nemcsak intézmény építésére ad lehető-
séget, hanem bármilyen közösségi, sport,
egészségügyi létesítményre, ami nem ipari
vagy lakócélt szolgál.
• A Csicserkó és Egres úti beépíthetőséggel
kapcsolatban elhangzott, hogy lényegi válto-
zásokat nem tartalmaz a szabályozási terv. A
terv fenntartja a távlati beépíthetőség lehető-
séget, de jelenleg nem beépíthető. A városve-
zetés a bővülést meg akarja állítani, mellyel 28
ezer ember életét védik.
• A tervek szerint a Fürj utca gyűjtőút lesz. Az
önkormányzat az értékbecslő értékelése alap-
ján tett ajánlatot, ha ezt a lakók vitatják, a bí-
róságnak kell dönteni.
• A gyermekorvosi rendelővel kapcsolatban:
az önkormányzatnak jelenleg nincs lehető-
sége új rendelő építésére, csak a felújításra, a
korábbi mentálhigiénés rendelő telkének egy
része pedig közterület lesz, ahol majd parkolót
lehet kialakítani.
• A szabályozási terv foglalkozik a pismányi
vízelvezetés problémájával, és pótolja a hiá-
nyosságot, de most már nagyon költséges a
kivitelezés, mert a terület beépült. Az egész
városra készült egy átfogó vízrendezési tanul-
mány, az első konkrét tervcsomag a 11-es
úttól Pismány felé eső szakasz megvalósítá-
sát tartalmazza.

Folytatás az 5. oldalon

Négyórás fórum a szabályozási tervről
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átadták a Kondor Béla utca
megújult szakaszát
már decemberben elkészült a Kondor Béla utca 1+1 konstrukcióban
megújult szakasza. a lakók és az önkormányzat összefogásában el-
készült útfelújítás ünnepi átadójával megvárták a tavaszias idő bekö-
szöntét.

A Kondor Béla utcaiak 2016 utolsó negyedévében nyújtották be igé-
nyüket az önkormányzati hozzájárulásra, amikor a város meghirdette,
hogy az 1+1-es útfelújításokra van még pályázható keret. A rossz álla-
potú, kátyús útszakasz rendezésére öt család fogott össze. Az 50
méter hosszú útszakasz felújításához az önkormányzat 879 ezer Ft tá-
mogatást nyújtott. A munka során új útalap készült szegélyezéssel, az
útszakasz aszfalt borítást kapott.
A Kondor Béla utca megújult szakaszának ünnepi átadóján Verseghi-
Nagy Miklós polgármester hangsúlyozta az összefogás fontosságát
és elmondta: az 1+1 program nagy sikerrel működik Szentendrén, ezért
azt folytatja a város.

Folytatás a 4. oldalról

• A tehermentesítő út a szabályozási terven
egyelőre csak tájékoztatási elemként jelenik
meg, mert nincs reális lehetőség a megépíté-
sére.
• A szigetmonostori híd építésének három le-
hetséges helyszíne: gyalogos híd esetén a Ha-
tárcsárdánál vagy a belvárosban, a Rév utca
környékén lenne, közúti híd esetén pedig a
Dera-patak környékén, tehát a város déli ha-
tárán. Ehhez a fogadóoldal hozzájárulása is
kell, jelenleg zajlik az egyeztetés Szigetmo-
nostorral.
• Illegális építkezések esetén az önkormány-
zat jogköre korlátozott. Az egyik tervező rész-
letesen elmagyarázta, hogy a tervekben
hogyan igyekeztek a zöldfelületet és zöldterü-
letet növelni. A korábbi szabályozási terv 10
hektáros terület esetén 1%-os beépítést (gaz-
dasági épület) engedélyezett, a mostani ter-
vekben nagy mértékben csökkentették a
beépítési lehetőséget.
• A tervezők szerint is célszerűbb lenne a vil-
lanyvezetékeket a földben vezetni, de az idén
módosított törvény szerint, ha már megvan a
légi vezeték, akkor azt nem kell a földbe he-
lyezni.
• A tervezők szerint a szabályozás alapjául
szolgáló koncepciót a városvezetés adja, és e
szerint lakóterületi fejlesztés nem lesz, és ők
ezt figyelembe véve készítették el a tervet.

A teljes cikk a www.szentendre.hu oldalon 
olvasható.

„a biztonság mindenekfelett való!”
március 10-én péntek délelőtt Verseghi-Nagy miklós polgármester és Bozó Tibor dantár-
tábornok, az altiszti akadémia parancsnoka tartott sajtótájékoztatót a Városházán egy
előző napi bejelentés ügyében, miszerint az akadémia mögötti kerékpárúton egy lövedék
majdnem eltalálta az ott futó hölgyet.

Verseghi-Nagy Miklós elmondta, hogy a bejelentés egy szentendrei polgártól érkezett, aki
az Eurovelo6 kerékpárúton futott, miközben szerinte közvetlen közelében lövedék ment el
mellette, melynek a hangját is hallotta. A történteket azonnal bejelentette az akadémián,
de nem kapott megnyugtató választ, ezért fordult hozzá a panaszával. Polgármesterként
számára a legfontosabb, hogy mielőbb vizsgálják ki az ügyet, és tegyék meg a szükséges
intézkedéseket az arra járók testi épsége védelmében. Hozzátette, hogy a kerékpárút 2006-
ban épült meg, azóta ilyen jellegű panasz nem érkezett a Városházára.
Bozó Tibor elmondta, hogy számukra is rendkívül fontos, hogy az akadémia környezete biz-
tonságos legyen, és az emberek bízzanak bennük. Már megtette a szükséges intézkedé-
seket, és a kivizsgálás befejezéséig felfüggesztette a lőtér működését: nem lőhetnek sem
a katonák, sem a sportegyesület tagjai, illetve bejelentette, hogy jövő hét péntekig (március
17.) a kerékpárút előtti védművek magasságát két méterrel megemelik.
Hozzátette, hogy a lőtér nagyon biztonságos: szigorú rendszabályok vonatkoznak rá, több-
szörös biztonsági rendszer, többek között egy 6,4 méter magas lőfal védi. Külső hatóságok
folyamatosan ellenőrzik, legutóbb 2016 októberében történt hatósági felülvizsgálat. Sze-
rinte az akadémia területéről kilőni lehetetlen.
Nagyon sajnálja, hogy szerencsétlen kommunikációs félreértés történt: ugyanis bejelentések
valóban szoktak történni, mint ahogy azt a panaszt tévő hölgynek is elmondták, de azok ki-
zárólag a hanghatások miatti panaszok voltak. Mint mondta, a hölggyel azóta már kimentek
a helyszínre, megnézték a biztonsági rendszert, és szerinte sikerült őt megnyugtatni.
Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a lövedéket, mivel nagyon kicsi, megtalálni
lehetetlen, tehát ilyen módon nem lehet megbizonyosodni arról, hogy a lövedék tényleg ki-
repült-e, esetleg a hölgy tévedett. Megismételte, hogy a lőtérről lehetetlen közvetlenül kilőni.
Az viszont biztos, hogy a bejelentést nem úgy kezelték, ahogy kellett volna, ennek kapcsán
a felelősségre vonás folyamatban van. 
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Kun csaba –
3. körzet

mit tart körzete leg-
főbb jellemzőjének?
Körzetem három jól
elkülöníthető részre
osztható: a kertvá-
rosi övezetre, a Ró-
zsakert lakótelepre
és külterületi részre.

Ezek közül a kertvárosi a legnagyobb, és ott is
van a legtöbb probléma, ugyanis még mindig
vannak földutak, mint például a Nagyváradi
alsó szakasza, a Nagybányai, a Szofrics, a
Debreceni, Pomázi köz és a Pipacs utcák. A
ciklus végére a legfőbb feladat, hogy ezeket
megszüntessük a körzetben. Ezt felgyorsítaná
a lakossági összefogás, az 1+1 pályázat,
melyre van törekvés, de a sok idős ember
miatt sajnos ezt nehéz megvalósítani.

milyen fejlesztések történtek 2016-ban a
körzetében?
Tavalyelőtt sikerült lakossági összefogással,
az 1+1 pályázat keretében megújítani a Nagy-
váradi utca felső szakaszát. Akkor nem volt
forrás a járdaépítésre, de 2016-ban a járdát is
sikerült megcsinálni, így gyakorlatilag teljesen
megújult az utca nagyobbik, felső szakasza –
az alsó rész felújítása a jövő feladata.
Szintén tavalyi eredmény a Mathiász utcában
lévő balesetveszélyes vizesárok lefedése. Ko-
rábban ez betonelemekkel volt lefedve, me-
lyek az autók súlya alatt rendszeresen
betörtek. Tavaly végre sikerült a problémát
megoldanunk, és a stabilan fedett árok tete-
jére aszfaltozott járdát is építettünk, meg-
emelt szegéllyel. Ez akár mintaként is
szolgálhat arra, hogy milyen minőségben kell
a járdát megépíteni. Tavaly megújult még a
Korona utca is, szintén 1+1 pályázat kereté-
ben. A Rózsakert lakótelepen és a környékén
élők számára pozitív változás, hogy jelentősen
enyhültek a parkolási gondok a Bolgár utca
melletti parkoló megnyitásával.
Nagy előrelépés, hogy tavaly év vége óta me-
zőőr felügyeli a külterületek rendjét. Feladata
elsősorban az illegális szemétlerakás vissza-
szorítása, megszüntetése, melyet – reméljük
– hatékonyan lát el.

Történt fejlesztés a focipályánál?
A Kőzúzó utcai sporttelep – a nagyfüves pálya,
a futókör és az épületek – a TAO pályázatnak
köszönhetően nemrégiben megújultak, ami
színvonalas sportolási lehetőséget biztosít a
körzetben lakók és minden szentendrei szá-
mára. A sporttelepet üzemeltető Dunakanyar SE
idén műfüves pályát szeretne építeni, amennyi-
ben megkapja a szükséges TAO-támogatást.

mi szerepel a 2017-es tervek között?
Legfontosabb feladatnak idén is a tönkrement
járdák megújítását tartom, illetve ahol nincs,
ott a megépítését. Reményem szerint az idei
magasabb összegű városfejlesztési büdzsé
lehetőséget ad arra, hogy több utcában is
megújuljon a járda. Gondolok most elsősor-
ban a dr. Nagy Lajos utcára, ahol óvoda is van.
Prioritást élvez a Vasúti villasor is, jelenleg a
Szatmári utcáig van járda, s ezt szeretnénk to-
vábbépíteni a Harkály utcáig, mert sokan jár-
nak le gyalog a lakótelepről. A városfejlesztési
terveink között szerepel a jelenleg mart asz-
faltos Bimbó utca szilárd burkolattal való ellá-
tása önkormányzati forrásból, mert nem bírja
a terhelést. Reményeink szerint a Járható
Szentendréért Program a mi körzetünkben is
érezhető változást fog eredményezni, és a
hosszú évek óta elmaradt fejlesztések meg-
valósulhatnak a ciklus végéig.

az útépítésen kívül milyen egyéb feladatokat
kell megoldani a körzetében?
Körzetemben több helyen is kérték a forga-
lomkorlátozást, amelyet forgalomterelő ele-
mekkel szeretnénk megoldani, hasonlóan a
János utcához. A Nagyváradi útnál már dön-
töttünk a kihelyezésről, de többek közt a Kál-
vária téren lakók is szorgalmazzák a
forgalomlassítást.
A Rózsakertben élők életét leginkább az esti
rendezvények nehezítik. A lakók szerint a 
Postás strandnál lévő, volt Casino épületében
tartott zenés rendezvények hangereje a tűrés-
határ felett van. Ellenőrizni fogjuk a zajterhe-
lést, és ha a megengedettnél hangosabb,
akkor a jegyzőnek kell megtenni a szükséges
intézkedéseket.
A Kőhegyen lakók a hegyre vezető utak rossz
állapota miatt kérték az önkormányzat segít-
ségét. Már egyeztettünk a polgármesterrel és
a Városi Szolgáltatóval, és a lakóknak ígéretet

tettünk arra, hogy közösen tartjuk karban a ne-
hezen járható útszakaszokat. Mi azzal tudunk
segíteni, hogy biztosítjuk a javításhoz szüksé-
ges kőzúzalékot. A város vezetése a jövőben
sem tervezi szilárd burkolatú út építését kül-
területen – ez indokolatlan is lenne a számos
belterületi úthiányosság, útprobléma miatt. 
A kőhegyi lakók részéről felmerült olyan kérés
is, hogy legyen közvilágítás a hegyen, mert
társulásban már felvitték az elektromos ára-
mot. A városvezetés ezzel sem ért egyet, mert
meg kívánja őrizni a Kőhegy külterületi jelle-
gét, és nem kívánja infrastrukturális fejlesz-
téssel megváltoztatni az alapvetően szőlő- és
gyümölcstermesztésre hivatott környék jel-
lemzőit.

Úgy tudom, az önkormányzat szeretné visz-
szaállítani a szőlőtermesztés egykori hagyo-
mányát...
Hidegkuti Gergely volt önkormányzati képvi-
selő bérbe vett egy nagyobb területet az ön-
kormányzattól a Kőhegy oldalában, ahol a
szerződés szerint szőlőt telepít. Bízunk benne,
hogy ezzel nagy lépést tettünk a régen oly
híres szentendrei szőlőgazdálkodás megújí-
tása érdekében, amely egyfajta reneszánszát
élheti majd. Reméljük, ez jó példával szolgál a
hasonló ambíciókkal rendelkező gazdáknak,
hogy a kiváló minőségű, szőlőtermesztésre jó
adottságokkal rendelkező területet hasznosít-
sák. Az önkormányzat szeretne még több te-
rületet bérbe adni erre a célra, s várja az
érdeklődőket.

az Ön körzetében van a Hév-állomás és a volt
Tüzép-telep is, melyek hasznosításáról 
lapunkban már többször beszámoltunk…
Már készülnek a tervek, és a ciklusban meg-
indul a fejlesztés a volt Tüzép-telep területén.
A HéV-állomás mögötti, önkormányzati tulaj-
donú területen 80-100 autó parkolását bizto-
sító területet alakítunk ki, mellyel megszűnik
a jelenlegi kaotikus állapot, és rendezett, a
parkolás és a vásárlás céljára elkülönített te-
rületet alakítunk ki. Ezt a fejlesztést már na-
gyon sokan várják, különösen a körzet lakosai.
A tervek már elkészültek, következik majd az
engedélyeztetés folyamata, és a ciklusban el-
kezdődhet a parkoló építése.

Képviselői évértékelések II.

Indul a körforgalom 
átépítése 
A tervek szerint március 16-tól elindul Bu-
dakalászon az M0-ás és a 11 sz. főút cso-
mópontjában a körforgalom átépítése. A
munkálatok miatt érvényben lévő forga-
lomkorlátozások ideje alatt a Volán autó-
buszai a menetrend szerint közlekednek,
azonban az építkezés miatt várhatóan ki-
alakuló forgalmi torlódások idején az érin-
tett járatok közlekedésében késésekre
lehet számítani. A munkálatok előre látha-
tóan júniusban fejeződnek be.

mi a mezőőr feladata?
2017. február 1-jén kezdte meg munkáját
Szentendre mezőőre.

A mezőőr a települési önkormányzat közigaz-
gatási területéhez tartozó termőföldek őrzé-
sét, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó
termények és termékek, felszerelések, eszkö-
zök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági
építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét
ellátó személy. Feladatai közé tartozik még az
önkormányzat tulajdonában álló külterületi in-
gatlanok védelme, illegális szemétlerakások
felderítése, a külterületi önkormányzati ingat-
lanokon a veszett állatok felderítése, valamint
segítséget nyújt a kóbor háziállatok és egyéb

állatok által okozott károk kivizsgálásában és
a veszélyek elhárításában, és a város területén
megjelent orvvadászok felderítésében.
A mezőőr szolgálatban hivatalos személynek
minősül és intézkedésre jogosult.
Munkavégzése változó időben, vezénylés
alapján (hajnali, napközbeni, délutáni, esti, 
illetve éjszakai órákban) történik.
Feladatkörébe tartozó ügyekben bejelentést az
városi ügyfélszolgálaton (Dunakorzó 18. szám
alatt, telefonon, a 26/300-407-es számon,
vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@szent-
endre.hu címen,) illetve közvetlenül a közterü-
let-felügyeleten (Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám
alatt, telefonon a 26/785-056-os számon 8.00
és 16.00 óra között, vagy e-mailben a 
kfelugy@ph.szentendre.hu címen) lehet tenni.
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márciustól üzemel 
a hulladékátrakó 

a duna-Vértes hulladékátrakó 2017. március 1-jétől üzemel a szent -
endrei tűzoltóság mögötti területen. március 2-án bejárást tartottak
a telepen, ahol pálinkás attila, a Vsz zrt. hulladékgazdálkodási diví-
ziójának vezetője, Kovács Sándor, az 1+1 reklám-Sped Kft. vezetője,
pataki zoltán, a duna-Vértes Köze regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás munkatársa és az önkormányzat városfejlesztési irodájától
Kolozs János főmérnök és Kosztek Gabriella pályázati koordinátor
megtekintette a működő létesítményt.

A 2015-ben zárult Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Program
nyomán a térségből 83 település csatlakozott a regionális hulladék-
gazdálkodási rendszer megvalósításához, mellyel városunk hulladék-
gazdálkodási rendszere is teljesen megújult. A korábban a VSZ Zrt.
területére szállított kommunális hulladékot idén márciustól az új telep-
hely fogadja. A szentendrei hulladékátrakó létesítmény kapacitása évi
20 ezer tonna, így a szentendrei járás teljes kommunális hulladékának
kezelésére alkalmas. Az új, zártrendszerű hulladékkezelő maximálisan
eleget tesz a szigorú környezetvédelmi előírásoknak, így a Duna-Vértes
Hulladékgazdálkodási Program megvalósulásával hulladékaink már
jóval kevésbé fogják szennyezni környezetünket, mint ezt megelőzően.
A hulladékátrakó szerződött üzemeltetője a Városi Szolgáltató Zrt.

a hulladék útja
Az otthonunk elé kitett kukákból, zsákokból gyűjtött hulladékot a tele-
pülések hulladékszállítói, Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló ese-
tén a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szállítják a helyszínre, ahol a
mennyiség mérése után a gyűjtőcsarnokból a tömörítő konténerekbe
kerül a hulladék. A konténerek befogadóképessége nagyjából 9 mázsa.
Az ötödére tömörített, zárt konténerekbe kerülő hulladékbálákat  az
1+1 Reklám-Sped fuvarozó Kft. speciális kamionjai  a Tatabányai Regi-
onális Hulladékválogató Telepre szállítják. Itt aprítás és automatizált
válogatás után a nem hasznosítható hulladékot  továbbviszik a hulla-
dékégetőkbe, illetve a fennmaradt, nem éghető anyagok lerakásra ke-
rülnek. A korszerű hulladékkezelési rendszerben a keletkezett
háztartási szemét 70%-a újrahasznosításra kerül, így a természeti 
erőforrásainkkal való takarékoskodás érdekében jelentős előrelépést
jelent.

az előkészítő munkák után megkezdődik a
csapadékvíz-elvezetés kivitelezése a pipiske
utcában. a kivitelezés várhatóan május 31-ig
tart. márciustól a munkák függvényében a
lakók napközben korlátozottan juthatnak be
az utcába.

A Pipiske utca csapadékvíz-elvezetésének
előkészítő munkái 2016 decemberében meg-
kezdődtek. Az ezt követő hetekben a projekt
kevésbé látványos része zajlott: állapotfelmé-
rés, helyszínbejárás, egyeztetések hatóságok-
kal, közművekkel, a Magyar Közút Nzrt.-vel. A
gyakorlati kivitelezés február 27-én hétfőn
kezdődött, ekkor vonult fel a területre a kivite-
lező B Build & Trade Kft.
A Pipiske utca – Galamb utca kereszteződés-
nél a két irányból érkező csapadékvíz viszony-
lag nagy lejtéssel halad a zúzalékos burkolatú
úton, minden alkalommal nagy mennyiségű
kőzúzalékot és hordalékot szállítva a Sztara-
vodai út irányába magántelkekre, garázsokba,
ezzel akadályozza az utca használatát 
és rontja az ingatlanok műszaki állagát. 
A Pipiske út zsákutca szakasza megszűri a
gépjármű-forgalmat, azonban a gyalogos for-
galom jelentős. A csapadékvíz egy hozzáve-
tőlegesen 5 méter széles zöldsávon áthaladva
a Pipiske utca alsó szakaszán, a viacolorral és
aszfaltréteggel burkolt út felszínén folyik.

Erre a helyzetre ad megoldást a jelenlegi be-
ruházás. A csapadékvíz-elvezetés kiépítése
forgalomkorlátozással és zajjal jár. A napköz-
beni forgalomkorlátozás után, esténként a ki-
vitelező biztosítja az átjárást. A munkálatok
hétfőtől péntekig munkaidőben folynak,
szombaton fél napos munkavégzéssel a kora
délutáni időszakig.

Területi lehatárolás
A Pipiske utca Szentendre északi területén ta-
lálható, a Vasvári Pál utca és Sztaravodai út
között. északról a Fürj és a Galamb utca hatá-
rolja, keleti irányból a Sztaravoda-patak, vala-
mint a Sztaravodai út, délről ingatlanok, míg
nyugatról az Őszapó utca torkollik a Pipiske
utcába. A csapadékvíz elvezetésének területi

határolása: Pipiske utca felső része (~52,0 m),
Pipiske utca alsó része (~60,0 m), Sztaravodai
út (~170,0 m), felszíni árokrendszer vízelveze-
tése Galamb utca csatlakozásánál. Az érintett
közterületeken felvonulási területeket alakíta-
nak ki a munkálatok idejére.
A március 1. és május 31. közötti időszakban
az utcában lakók korlátozottan juthatnak be a
Pipiske utcába. Ugyanebben az időszakban a
szemétszállító járművek várhatóan nem tud-
nak behajtani a Pipiske utcába, ezért a szeme-
teseket a Galamb utcába kell kivinni.
A nagyságrendileg bruttó 19 millió Ft-os beru-
házást a város saját forrásból, elkülönített ke-
retből finanszírozza.
a kivitelezés befejezésének várható idő-
pontja: május 31.
Kérjük a lakók szíves türelmét és megértését!

pipiske utca: csapadékvíz-elvezetés
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Figyelmes ajándék 
az otthontalanoknak
petricskó zoltán alpolgármester az esti idő aktív és kellemesebb eltöltésére
szánt ajándékcsomagot vitt a Vöröskereszt által üzemeltetett hajléktalan-
szállásra, az ott élők örömére. a csomagban most nem élelmiszerek, ruhák
voltak, hanem kártyacsomagok, sakk-készletek, dominókészlet és egyéb
szórakoztató társasjátékok.

– A meglepett lakók nagyon örültek ennek az apró figyelmességnek. A téli ide-
látogatásom alkalmával beszélgettem a bentlakókkal, hogy miben lehetünk a
segítségükre, akár kisebb dolgokban is, milyen igényeik vannak az alapellátá-
son kívül. A beszélgetések alkalmával jelezték, hogy a délutáni, esti szabad
óráikat szeretnék valamivel kitölteni, így jutott eszembe, hogy adományozzunk
számukra játékeszközt, amivel tartalmasabbá tehetik az idejüket, kicsit kikap-
csolódhatnak – foglalta össze az alpolgármester az ajándékozás apropóját.
Petricskó Zoltán alpolgármester az ajándékok átadása után a vöröskeresztes
kollégákkal egyeztetett a további szükségletekről, igényekről, majd bejárta az
épületet, felmérve a téli időszak okozta károkat, hiányosságokat. Végül, ami
minden ajándéknál többet ér, hosszan beszélgettek még a hajléktalan szálló
bentlakóival az őket legjobban érintő kérdésekről: mindennapokról, életekről,
sorsokról.

Kiadó szociális bérlakások
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat tulajdoná-
ban álló lakások szociális alapon történő bérbeadásáról. a pályázatokat a Hivatal Iktatójába
(Városház tér 3. I. emelet) az alábbi táblázatban megjelölt határidőig kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírások tartalmaznak, melyek a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetők át és a www.szentendre.hu/ingatlan-
portal internetes oldalról letölthetőek.

eladó ingatlanok

Szentendre Város Önkormányzata pályá-
zati felhívást tesz közzé a Szentendre,
1881/a/6 hrsz-ú, természetben a Bogdá-
nyi u. 15. alatt lévő öröklakás megneve-
zésű önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítésére 

Minden szükséges információt a pályá-
zati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján vehető át, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal web-
oldalról tölthető le. a pályázatokat a hiva-
tal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet)
március 20. 9:00 óráig kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

Szentendre Város Önkormányzata pályá-
zati felhívást tesz közzé a Szentendre,
Szentlászlói út 60. sz. alatti  (2714/5 ki-
vett beépítetlen terület 2714/5/a társas-
házi épület 2714/6 hrsz. kivett egyéb
épület és udvar) lakóövezeti (lke-04),
önkormányzati tulajdonú ingatlanok egy-
ben történő értékesítésére 

Minden szükséges információt a pályá-
zati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján vehető át, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal web-
oldalról, valamint az ingatlan.com webol-
dalról tölthető le. a pályázatokat a Hivatal
Iktatójába 2017. március 30. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

pályázat



a március 9-én 
tartott testületi ülé-
sen a képviselők
több rendeletet és
szerződést módosí-
tottak, elfogadták az
ö n k o r m á n y z a t i
cégek üzleti és köz-
beszerzési terveit.

Névhasználat engedélyezése
Margaritovits Ivánné, a Szentendrei Szerb Kul-
turális Egyesület elnöke kérelme alapján a
képviselő-testület hozzájárulását adta, hogy
Szentendre város nevét az egyesület elneve-
zésében használhassák. Az egyesület tevé-
kenysége a szerb kultúra, hagyományok,
vallási és művészeti, építészeti emlékek ápo-
lása.

regionális hulladékudvar
A képviselők tájékoztatót hallgattak meg a vá-
rosunkban létesített regionális hulladékátrakó
és hulladékudvar helyzetéről, mely március 1-
jén kezdte meg működését. (Írásunk a 7. olda-
lon.)

Vagyonnyilatkozat
Az önkormányzati képviselők minden év ja-
nuár 30-ig kötelesek vagyonnyilatkozatot
tenni. A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bi-
zottság nyilvántartja és ellenőrzi a polgármes-
ter, az alpolgármesterek és az önkormányzati
képviselők, továbbá házas- vagy élettársuk,
valamint gyermekeik vagyonnyilatkozatait. A
bizottság az ellenőrzési feladatának eleget
téve megállapította, hogy a képviselő-testület
valamennyi tagja határidőben eleget tett köte-
lezettségének, és a leadott nyilatkozatok for-
mai szempontból megfelelőek.

rendeletmódosítások
• Szociális rendelet
A szociális ellátások összegei hosszú ideje
nem emelkedtek, ezért időszerűvé vált a rá-
szorulók támogatásának emelése. A 2017. évi
költségvetésben a tavalyihoz képest 10 millió
forinttal magasabb összeget irányoztak elő
erre a célra, a szociális feladatok ellátását
szolgáló támogatási keretet pedig 1,3 millió
Ft-ról 3 millió Ft-ra emelték. 
• Közösségi együttélés szabályairól
A képviselő-testület által 2016-ben elfogadott
rendelethez az elmúlt egy év során gyakorlati

tapasztalatok társultak, valamint módosult a
jogszabályi környezet, ezért szükségessé vált
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló rendelet kiegészítése és egyes fogalma-
inak pontosítása.
• Hulladékgazdálkodási rendelet
A felülvizsgálat során kiemelt szempont volt
a hulladékról szóló 2012. évi törvény fogalom-
rendszerének történő megfeleltetés, a fogal-
mak pontosítása.
• partnerségi egyeztetés
A településfejlesztési koncepcióról szóló kor-
mányrendelet módosítása tette szükségessé
városunk településfejlesztésével összefüggő
partnerségi egyeztetésről szóló önkormány-
zati rendeletet módosítását.

Üzleti tervek
A képviselők elfogadták a Szentendrei Kulturá-
lis Központ, a Szentendrei TDM Nonprofit Kft.-
k és a Városi Szolgáltató nZrt. üzleti terveit.
A Kulturális Kft. 2017. évi várható bevételét
282,4 millió, várható költségeit pedig 282,4
millió Ft összegben tervezte, az önkormány-
zati támogatás mértéke 143 millió Ft. 
A Szentendrei TDM Kft., mely 100%-ban önkor-
mányzati tulajdonba került, 2017. évi várható
bevételét 48 millió Ft, a várható költségeit 48
millió Ft összegben tervezte, melyből 40 millió
Ft az önkormányzati támogatás.
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgál-
tatási feladatokra vonatkozó kompenzációs
igényének tervezett mértéke 700 millió Ft. A
meghatározott összegen felül további 1,03
millió Ft-ot átcsoportosítottak az általános
tartalék terhére, a közszolgáltatási feladatok
javára.

Szerződésmódosítások
• Hulladékgazdálkodási szerződés
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulással kötött szerződést kiegé-
szítették a hulladékgyűjtő szigetek fenntar-
tásával kapcsolatos kötelezettségekkel.
• Épületkarbantartás
Az önkormányzat és a Városi Szolgáltató nZrt.
között fennálló közszolgáltatási szerződés
alapján az önkormányzati intézmények kar-
bantartási, üzemeltetési feladatait egysége-
sen a Városi Szolgáltató látja el, ezért a
Gondozási Központ és a Védőnői szolgálatnak
helyt adó Dunakorzó 18. sz. alatti helyiség kar-
bantartási feladatait is beemelték a közszol-
gáltatási szerződésbe. A felülvizsgálat alapján

törölték a szerződésből az izbégi sportpályát,
melyet tavaly óta az SZVSE üzemeltet, és az
együttműködési megállapodás alapján az ő
feladatuk az épület karbantartása.

Új tájegység a Skanzenben
A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá-
nította a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új Er-
dély tájegységének létrehozását. A fejlesztés
miatt szükségessé vált az érintett terület sza-
bályozása. Ennek érdekében elkészült a tele-
pítési tanulmányterv, mely megalapozza a
területre vonatkozó Helyi építési Szabályzat
és Szabályozási Terv kidolgozását. A tanul-
mányterv költségét a Skanzen vállalta.

magasabb önerő
Az önkormányzat megnyerte a II. Rákóczi is-
kola, az izbégi iskola és a gyermekorvosi ren-
delő felújítására benyújtott pályázatot, de a
támogatás mértéke kevesebb, mint a kért tá-
mogatás, ezért növelni kellett az önerőt. A be-
ruházás költségvetése 170 millió forint, a
támogatás mértéke 156 millió Ft. A korábban
biztosított 7,8 millió Ft önrészt a testület 4,7
millió forinttal megnövelte a 2017. évi tartalék
terhére. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés
során felmerülhetnek többlet- és pótmun-
kák, ennek biztosítására további 10 millió Ft
tartalékkeretet biztosítottak a projekthez. Ez
azért is szükséges, mert igény merült fel az iz-
bégi iskolában a kazán cseréjére, a Rákóczi is-
kolában pedig a tanuszoda légkezelőjének a
cseréjére, javítására.

aSp pályázat
A képviselő-testület hozzájárulását adta az
önkormányzati ASP rendszerhez való csatla-
kozáshoz, melyhez 9 millió Ft támogatás nyer-
hető. A rendszer fontos önkormányzati szak-
területekhez nyújt központilag karbantartott,
egységes rendszereket, alkalmazásokat, me-
lyek az önkormányzatok részére ingyenesek
(ellentétben a jelenlegi szoftverekkel, melye-
ket meg kellett vásárolni).

Közbeszerzési terv
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a kép-
viselők elfogadták a 2017. éves összesített
Közbeszerzési Tervet, mely tartalmazza a Vá-
rosi Szolgáltató nZrt., a Ferenczy Múzeumi
Centrum, Szentendre Város Egészségügyi In-
tézményei és a Pest Megyei Könyvtár közbe-
szerzési terveit.
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a márciusi testületi ülés hírei

reggeli csúcs: szabad az út a 11-esen
akadálytalan haladást biztosít a 2016 decemberében bevezetett optimális forgalomirányítási rendszer a 11-es út szentendrei szakaszán a
reggeli csúcsforgalomban. a magyar Közút nzrt. dinamikus haladást segítő fejlesztését egy kora tavaszi reggelen tesztelte a város polgár-
mestere.
Végig zöld jelzésen haladhatott át a hétköznap, kora reggel a 11-es út forgalmát tesztelő polgármesteri autó a főút szentendrei szakaszán. Ver-
seghi-Nagy Miklós januárban jelentette be, hogy az önkormányzat több éves, kitartó lobbitevékenysége eredményeként a Magyar Közút nZrt. a
dinamikus haladást segítő fejlesztéssel és a forgalomirányítás megújult programozásával megteremtette a jelenlegi körülmények között meg-
valósítható optimális forgalomirányítást a város legproblémásabb útvonalán. Az új rendszert, melyhez nettó 28 millió forint értékben cseréltek
és korszerűsítettek forgalomirányító berendezéseket a 11-esen, azért nem lehet zöldhullámnak nevezni, mert az érintett belterületi útszakaszon
két lámpa nélküli gyalogátkelőhely is üzemel. A lámpák azonban úgy vannak beállítva, hogy a megengedett sebességgel haladók akadálytalanul
utazhassanak a főváros irányába. A reggeli órákban a Budapest felé tartó forgalom kap elsőbbséget, míg délután a főváros felől Szentendre irá-
nyába haladóknak kedvez a forgalomirányítás.
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arany János születésének 
200. évfordulóján Nagyszalontán
Méltóképpen emlékeztek meg a Petzelt iskola diákjai Arany János
születésének 200. évfordulójáról. Tablókat készítettek, mini kiállí-
tást rendeztek, vetélkedőt hirdettek évfolyamonként és csoporton-
ként, a 9.C osztályos cukrásztanulók lelkes csapata pedig
megsütötte Arany János kedvenc édességét: a „marcza-fánkot”.
Március 3-án a KUL-TÚRA Irodalmi barangoló csapat Páliné Szappa-
nos Zsuzsanna magyartanár vezetésével Nagyszalontára, a költő
szülővárosába utazott, ahol részesei lehettek a bicentenáriumi ün-
nepségeknek, az Arany János Emlékév megnyitásának. Itt találkoz
tak Áder János köztársasági elnökkel, aki köszöntötte a Csonkato-
ronynál várakozó ünneplőket.
A teljes cikk a wwww.szentendre.hu honlapon olvasható.

a templomdombis rajzosok újabb sikere 
Az Egyszer - Volt Gyerektábor rajzpályázatot írt ki Álmom címmel ál-
talános  iskolás gyerekeknek három kategóriában: 6-8, 9-10 és 11-12
éveseknek. Rajzolj, hogy adhassunk! – ez volt a cél, vagyis hogy a gye-
rekek a rajzolás, festés eszközével járuljanak hozzá nehéz sorsú tár-
saik segítésére. Pontosabban a Cseppkő Gyermekotthonban élő közel
130 fiatal életkörülményeinek javítására találták ki a szervezők, hogy
a begyűjtött rajzokból a legjobbakat árverésre bocsájtják.
A pályázatot meghívásos alapon hirdették meg, olyan iskoláknak, mű-
helyeknek, ahol kimagasló művészeti nevelés folyik: ürömtől Szent -
endrén, Szegeden, Debrecenen, Kecskeméten át Fertőrákosig. 600
kép érkezett be, melyből 62 képet válogatott ki a szakértőkből álló
zsűri, melynek vezetője Kentaur (Erkel László) díszlet- és jelmezter-
vező, festőművész. A Templomdombi iskolából nyolc tanuló munkája
került a kiállításra, közülük hárman a Vizuális Műhelyből bekerültek a
legjobbak közé. 
A kiállítók: Vrhovina Patrik 4. osztályos, Horváth Judit 4. osztályos
(felkészítőjük: Pankovics Ágnes), Rusznyák Julianna 4. osztályos,
Varga Júlia 5. osztályos,  Reitter Luca 3. osztályos, Bitter Kata 3. osz-
tályos, Nagy Jázmin 2. osztályos, Debreczeni Véda 2. osztályos (fel-
készítőjük: Deli Gabriella, a Vizuális Műhely vezetője).
Kata, Jázmin és Véda rajzaikkal különdíjasok lettek, és árverésre is
bocsájtották műveiket. Az Árverést Krizsó Szilvia vezette. 18 gyermek-
alkotást árvereztek összesen, de minden kiállított munkát meg lehe-
tett venni. 
Az árverést február 23-án óbudán, az Esernyősház Szindbád termében
tartották. Nagyon sokan eljöttek, a magyar férfi vízilabda-válogatott
tagjai lelkesen licitáltak. Minden templomdombis rajz elkelt. A kezde-
ményezés elérte célját, úgy tudjuk, jelentős összeget sikerült össze-
gyűjteni a rászoruló gyerekek javára.
A Templomdombi Általános Iskola rajzos sikerének együtt örültünk: a
Vizuális Műhely tagjai, a szülők, Deli Gabriella felkészítő tanár. Az ese-
ményt jelenlétével az iskola igazgatója, Tenkesné Halász Enikő is
megtisztelte. 

Tavaszi 
szenior-kurzusok
Március elejétől, immár a tizedik fé-
lévvel folytatódnak a  Zsigmond Ki-
rály Egyetem és a Szentendrei
Önkormányzat együttműködésével
megvalósuló 50+-os kurzusai Szen-
tendrén. 
A kurzusok helyszínei továbbra is az
Aranykor Központ emeleti tantermei
(Dunakorzó 18.), míg a számítástech-
nikai tanfolyamok a Rákóczi Gimnázi-
umban lesznek.
A képzések leírása a http://korkoz-
pont.szentendre.hu oldalon található.
A tanfolyamokra jelentkezni lehet az
Aranykor Központ információs irodá-
jában, előzetes egyeztetés után. Az
egyeztetési telefonszám: 06 30 692
4746 (dr. Jászberényi József), az
egyeztetési emailcím:
korkozpont@gmail.com
a kurzusok tandíja: 10 000 forint
(tartalmazza az áfát, és egyéb költ-
séget nem kérünk)
Minden kurzus 7 alkalom (a torna kur-
zusok 10 alkalmasak), s minden alka-
lom 90 perces.

a 2017 tavaszi félévben a következő
tanfolyamok indulnak:
1. Kezdő angol 
(Esposito Nikoletta, indulás: március
10. péntek, 12:15-13:45)
2. Angol II-III. szint 
(Kaszap Réka, indulás: március 9.
csütörtök, 10 óra)
3. Angol IV-V. szint 

(Kaszap Réka, indulás: március 9.
csütörtök, 12 óra)
4. Társalgás angolul 
(VI. szint Kaszap Réka, indulás: már-
cius 9. csütörtök, 14 óra)
5. Olasz kezdő 4. szint 
(dr. Pollmann Teréz, indulás: március
22., szerda, 10:00-11:30)
6. Spanyol kezdő 
(Marton Beáta, indulás: március 7.,
kedd, 18:00 -19.30)
7. Német kezdő 
(Spitzer Petra, indulás: március 17.
péntek, 9:00-10:30)
8. Német III. szint 
(Spitzer Petra, indulás: március 17.
péntek, 10:45-12:15)
9. Kezdő számítástechnika 
(Lévai István, indulás: március 13.,
hétfő, 15:20 – 17:20)
10. Haladó számítástechnika 
(Lévai István, indulás: március 13.
hétfő, 17:30-19:30)
11. Geopolitika 
(dr. Jászberényi József, indulás: már-
cius 13. hétfő, 17 óra)
12. Gyógyító jóga 
(Máté Erika; indulás: március 14.,
kedd 14:30–16:30)
13. Szenior örömtánc 
(Novák Mária, indulás: március 9.
csütörtök, 11 óra)
14. Szenior torna 
(Fodor éva, indulás: március 10., 11
alkalom, péntek 9-10 óra)
Várjuk az 50 év feletti szentendrei és
környéki lakosok jelentkezését!

Tanulni soha sem késő!

ARANyKOR KÖZPONT SZENTENDRE
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Javaslatokat vár az önkormányzat arra, hogy
kik kapják a Szentendre Város pedagógiai
díjat. az elismerésből évente három adomá-
nyozható. Javaslatot tehetnek a polgármes-
ter, a jegyző, képviselők és a bizottsági tagok
mellett szakmai és civil szervezetek, egyesü-
letek, intézmények és legalább 10 szentend-
rei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A Városi Kitüntető Díjak alapításáról és adományozá-
sának rendjéről szóló rendelet szerint Szentendre
Város Pedagógiai Díj adományozható azoknak a sze-
mélyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el az óvodai, az iskolai és intézeti
oktató-nevelő munkában, a  tehetséggondozás terüle-
tén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültsé-
gük alapján élen járnak az újszerű és hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazá-
sában. Az elismerésből évente három adományozható.
Nem adományozható díj a képviselő-testület vagy ál-
landó bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki
már korábban részesült a kitüntetésben.
A kitüntetést a polgármester a városi Pedagógus napi
ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100
000 Ft támogatással, emlékplakettel és oklevéllel jár.

Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport
részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékpla-
kett és egy oklevél jár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a bizottsági tagok, 
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek,
intézmények
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendel-
kező lakos.

a javaslatok beérkezési határideje: március 31.
péntek 13.00
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Iktatója (2000 Szentendre, Vá-
rosház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét
10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfél-
szolgálatán átvehető vagy a szentendre.hu honlapról
letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöl-
tése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott
határidőig a havasi.hajnalka@szentendre.hu e-mail
címre. 
További felvilágosítás: Havasi Hajnalka jegyzői titkár-
ság, 26/785-033
A részletes javaslattételi felhívás a városi honlapról le-
tölthető.

Felhívás javaslattételre:  
SzeNTeNdre VároS pedaGÓGIaI dÍJ Óvodai beiratkozás

A Szentendre Városi óvodákban a
2017/2018. nevelési évre az óvodások az
alábbi időpontokban iratkozhatnak be:
április 25-től 28-ig, 8.00 és 12.00 között

az óvoda Központban (Pannónia utca 5.),
a következő beosztás szerint:
Kedd  (április 25.): 
Vasvári és Bimbó utcai tagóvodák 
Szerda (április 26.): 
Hold utcai tagóvoda és óvoda Központ
csütörtök  (április 27.): 
Szivárvány és Izbégi tagóvodák
péntek (április 28.): 
Püspökmajor és Egres úti tagóvodák

az óvodai beiratkozást megelőző nyílt na-
pokat április 3-5. napokon 8.00 és 11.00
óra között tartják.

Iskolai beiratkozás
A 2017/2018. tanévre az általános iskolai
beiratkozás időpontjai: 

2017. április 20 (csütörtök) 
8:00-19:00 óra között

2017. április 21. (péntek) 
8:00-18:00 óra között

Az általános iskolai beiratkozás rendje a
városi honlapon olvasható:
http://szentendre.hu/iskolai-korzethata-
rok-2017/

Iskolai 
körzethatárok
a pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala köznevelési jogkörében eljárva
kijelölte Szentendrén a kötelező felvételt
biztosító általános iskolák körzethatárait,
valamint a pedagógiai szakszolgálatot el-
látó intézmények működési körzetét a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
cxc. törvény 50. § (8) bekezdésben, va-
lamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) emmI rendelet 24. § (1) bekez-
désben foglalt felhatalmazás alapján.

Az iskolai körzethatárok és a pedagógiai
szakszolgálatok ellátási körzete megte-
kinthető a városi honlapon:
http://szentendre.hu/iskolai-korzethata-
rok-2017/

Biztosítja a város 
az úszásoktatás színvonalát
Sikerrel zárult Verseghi-Nagy miklós polgármester KlIK-kel való egyeztetése a szentendrei
gyerekek úszásoktatásával kapcsolatban. az önkormányzat átvállalja a költségek egy részét,
ezzel tartható az úszásoktatás színvonala.

Verebélyi Ákos tankerületi igazgató februárban arról tájékoztatta a polgármestert, hogy a
2016/17-es tanév II. félévében a szentendrei iskolák tanulóinak úszásoktatását a V-8 uszodában
a KLIK nem tudja finanszírozni.
Úgy gondolom, hogy ez teljességgel elfogadhatatlan, tekintettel arra, hogy így lennének olyan
gyerekek, akik ebben a félévben egyáltalán nem részesülnének úszásoktatásban – mondta a
polgármester, aki haladéktalanul egyeztetést kezdeményezett a KLIK vezetőjével.
Verseghi-Nagy Miklós tárgyalásra hívta a négy általános iskola igazgatóját, az Aquapalace Kft.
ügyvezetőjét és Verebélyi Ákost a kialakult helyzetről. Az iskolák igazgatói jelezték, hogy szá-
mos problémát vet fel, ha a KLIK  nem finanszírozza az úszásoktatást: egyrészt jelentősen csök-
kenne a gyermekek úszásoktatásának a színvonala, másrészt komoly gondot jelentene a napi
testnevelés óra megtartása a tornatermek túlfoglaltsága miatt. Sikerült abban megállapodni,
hogy a KLIK fizeti a minimálisan kötelező, előírt óraszámhoz megfelelő belépést az uszodába
a gyermekek számára, az ezen felüli óraszámot pedig az önkormányzat fogja finanszírozni, és
ezzel az önkormányzat is hozzájárul ahhoz, hogy a korábban megszokott teljes óraszámban
tudjanak a gyermekek úszásoktatásban részesülni a Vizes Nyolcas uszodában.
Számomra ez egy kiemelten fontos személyes cél is, hiszen úgy gondolom, hogy a fiataloknak
szüksége van az egészséges fejlődésre, a sportoktatásra, úszásoktatásra, ezt ilyen módon tud-
juk a jövőben is biztosítani – jelentette ki a polgármester.
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Kerti zöldhulladék
begyűjtés 
a VSz zrt. kerti zöldhulladék begyűjtést
végez három ütemben 2017. március 25-
én, április 1-jén és 8-án.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a kerti
zöldhulladék begyűjtést az alábbi ütemezés
szerint végzi:

I. ütem:
Időpont: március 25.
Körzet: Püspökmajor lakótelep és környéke
(László telep – Kovács L. u. – Dunakanyar
krt. – Vasúti Villasor által határolt terület)
Pannónia telep (Vasúti Villasor – Pannónia
u. – Telep u. – Dera patak által határolt terü-
let)

II. ütem:
Időpont: április 1.
Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő
– Papsziget – Szarvashegy városrészek, va-
lamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt.
– Cseresznyés út – Napos sétány által hatá-
rolt terület)

III. ütem:
Időpont: április 8.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna
által határolt terület)
Izbég (Kovács L.u. – Füzespark – Vasvári
ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által ha-
tárolt terület)

A kerti zöldhulladékot zsákokban szállítjuk
el, illetve darabolva.
A zsákokba helyezhetők: lomb, fa és bokor
nyesedék, nyírt fű, gyom.
A vastagabb faágakat, dísznövényeket dara-
bolva (maximum 1 m hosszig), összekötve
helyezzék a zsákok mellé.

Kérjük, hogy a kerti zöldhulladékot legké-
sőbb az ütemtervnek megfelelően szomba-
ton 6.00 óráig helyezzék ki.
A késve kihelyezett zöldhulladékot nem áll
módunkban elszállítani.
Amennyiben a munkatársaink a zöldhulladé-
kos zsákokban háztartási-, vagy egyéb hul-
ladékot találnak, azt nem szállítják el.

További információkért keresse fel honla-
punkat www.vszzrt.hu vagy hívja: 06 26 300
407

Köszönjük együttműködésüket, hogy külön-
válogatva gyűjtik a kerti zöldhulladékot.

VÁROSI SZOLGÁLTATó NONPROFIT ZRT.

Tájékoztató az épületek hőmérsékletének
szabályozásáról
A tavaszi felmelegedés miatt előfordulhat, hogy
a távfűtéssel rendelkező lakásokban túl meleg
van, hiszen az épületek fűtésszabályozása a
külső körülményektől függ, a „reakcióidő” pedig
esetről esetre más. Az automatika csak egy bizo-
nyos mértékig képes a kiegyenlítésre, a rendszer
szabályozására. éppen ezért, amennyiben úgy
érzik, hogy a lakásban, illetve az épületben „túl
meleg” van, érdemes azonnal jelezni azt a közös
képviselő felé, mert az automatika szabályozási képességét meghaladó esetekben szükséges
a további hőközponti beállítás is a fűtőmű részéről (előremenő vízhőmérsékleten történő állí-
tás).
A társasházak egy része termosztatikus radiátor szelepekkel felszerelt, ezen épületeknél la-
káson belül is lehet szabályozni a fűtés intenzitását, a radiátor szelep legkisebb egységére tör-
ténő állításával. Ha ez megtörtént és továbbra is meleg van, kérem, jelezzék a közös
képviselőnek, aki a fűtőmű felé továbbítja a kérést, és a hőközpontban állítunk az előremenő
vízhőmérsékleten.
Azokban az épületekben, ahol a lakásban lévő radiátorokon nincs állítási lehetőség, javasoljuk
a termosztatikus szelepekkel történő korszerűsítést. Ennek hiányában melegérzet esetén szin-
tén kérjük, jelezzék ezt a közös képviselőnek, aki a fűtőmű felé továbbítja a kérést.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a hőközpontban a vízhőmérséklet állítása szükséges,
úgy az a hőközponthoz tartozó valamennyi társasházat érinti, így a vízhőmérséklet állításáról
javasolt figyelembe venni a lakók többségének véleményét. Sajnálatosan radiátorszelepek hi-
ányában az esetleges eltérő hőigények nem érvényesíthetőek a fűtés intenzitásának szabályo-
zásával.

VSZN ZRT. FŰTŐMŰ

Ingyenes fogászati szűrés
Szentendre Város Önkormányzatának támo-
gatásával nyolcvan, szentendrei lakhellyel
rendelkező, 30-50 év közötti személy ingye-
nes fogászati szűrése indult februártól.
A program helyszíne: Szentendre, Nap u. 42.
A program időtartama: február 6-tól, 10 héten
keresztül, minden hétfőn 16-20-ig.
A jelentkezéseket a 06-20/288-1525 
telefonszámon, vagy a
drtomkamoric@gmail.com e-mail címre 
várják. 

Véradás
2017. március 16-án véradást szervez a Vö-
röskereszt Szentendrén, a Városi ügyfélszol-
gálaton (Duna-korzó 18.), 14:30-18:00-ig.
Adj vért, ments életet! Minden csepp számít!

Kirakodás
Jótékonysági bazárt szervezünk április 8-án,
szombaton 9-től 12 óráig a Baptista Imaház
épületében (Szentendre, Rákóczi u. 27.)
• Használt ruhák
• Háztartási eszközök
• Csecsebecsék
Az ott kihelyezett tárgyakért adományokat
elfogadunk, melyet karitatív célra fordítunk.
A szervezők

lőgyakorlatok márciusban
a magyar Honvédség altiszti akadémia 
izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak
március 16-án; 20., 21., 22., 23., 24-én és 27.,
28., 29., 30., 31-én.
A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától
24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes!
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Szentendre Város Önkormányzata és a Magyar
Honvédség Altiszti Akadémia a jó kapcsolatok,
közös gondolkodás és tevékenykedés jegyé-
ben hosszú távú Együttműködési Megállapo-
dást írt alá március 2-án. Az ünnepélyes cere-
mónián, melyet az akadémia dísztermében
rendeztek, a város képviseletében Verseghi-
Nagy Miklós polgármester, az Akadémia kép-
viseletében Bozó Tibor parancsnok, dandár-
tábornok írta alá a dokumentumot. 
A megállapodásban a felek felsorolták azokat
a területeket, ahol kapcsolódási pontok lehet-
nek: a nemzeti ünnepeken túl a városi kulturá-
lis megmozdulások, sport, rekreáció rendez-
vények, kiállítások, történelmi, illetve hadi,
hadtörténeti bemutatók, a honvédségi és a
honvédelem népszerűsítése és ifjúsági ren-
dezvények is. A két fél között már évek óta
működik a kimondottan jó kapcsolat, a prog-
ramokban való pozitív együttműködés, azon-
ban most először kapott mindez formális
keretet. 
Bozó Tibor küldetésének tekinti, hogy a hon-
védség minél több platformon nyisson a la-
kosság irányába, szeretnének részt venni a
város életében. Teszik is ezt nemzeti ünnepe-
ink alkalmával, illetve a rendszeres térzené-
ken, városi programokon a „mindig a város

szolgálatában” – ahogy a tábornok fogalma-
zott. 
„Szentendre örömmel és büszkén ad teret az
országos jelentőségű altiszt-avatásnak és a
katonazenekari fesztiváloknak is”– említette
köszöntőjében Verseghi-Nagy Miklós. „Hál’Is-
tennek az utóbbi pár évben nem volt szüksé-
günk arra a heroikus segítségre, amelyet

legutóbb a 2013-as árvíz idején nyújtottak a
városnak, de tudjuk, hogy mindig számítha-
tunk rájuk” – folytatta a polgármester.
A katonazenekart idén már a Szentendrei 
Karneválon is hallhattuk, legközelebb március
15-én színesítik az ünnepet. Az első térze-
nékre idén áprilisban kerül sor: április 8-án és
22-én a város Fő terén.

Szakmai egyeztetés a tűzoltó-parancsnokságon 
Szakmai egyeztetésre a tűzoltó-parancsnokságra látogatott petricskó
zoltán általános alpolgármester és Jámbor Ferenc közbiztonsági
vezető.

Andresz Csaba tűzoltó őrnagy, parancsnok meghívására Szentendre
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságára látogatott Petricskó Zoltán álta-

lános alpolgármester és Jámbor Ferenc közbiztonsági vezető. A szak-
mai egyeztetésen a tűzoltóparancsnok beszámolt az elmúlt időszak
eseményeiről, tájékoztatást adott a szakmai munkáról, az elhelyezési
körülményekről és a szakfelszerelések állapotáról.
A látogatás alkalmával az alpolgármester és a közbiztonsági vezető
megtekintették és kipróbálhatták az önkormányzati támogatásból be-
szerzett MSA típusú hőkamerát, melynek segítségével sokkal hatéko-
nyabbá vált a füsttel telített helyiségben a személykeresés-mentés és
a tűzfészkek felkutatása.
A parancsnok elmondta, hogy az alapfeladat ellátásához a szükséges
felszerelésekkel, erőforrásokkal rendelkeznek, de a beavatkozás haté-
konyságának növelése érdekében több fejlesztési terve is van: többek
között a tűzoltók fizikai állóképességének javítása céljából bővíteni,
modernizálni szeretné a kondicionálóterem berendezését, illetve a ki-
képzés színvonalának emelése érdekében füstgépet szeretne besze-
rezni.
A megbeszélésen felmerült a tűzoltó-parancsnokság részéről, hogy
szívesen vesznek részt városi rendezvényeken, és az óvodákban, isko-
lákban vállalják oktató bemutatók, tűzvédelmi tájékoztatók megtartá-
sát, mellyel a gyerekek körében a preventív tűzvédelem fontosságára,
tűzzel kapcsolatos helyes viselkedési formákra hívják fel a figyelmet.

Katonák a város szolgálatában

Szentendrei Kábítószer egyeztető Fórum
Megtartotta idei első fórumát a Szentendrei
KEF, melyen részt vettek a szentendrei okta-
tási intézmények vezetői, a Szentendrei 
Rendőrkapitányság, a városi egészségügyi in-
tézmények, védőnők, Családsegítő Szolgálat,
Gondozási Központ, járási képviselők és a
Pest Megyei Kormányhivatal képviselői.
Petricskó Zoltán alpolgármester, aki egyben a
Szentendrei Kábítószer Egyeztető Fórum el-
nöke, részletesen beszámolt az eddigi munká-
ról, az önkormányzat preventív szerepéről, és
hangsúlyozta, hogy mennyire fontosnak tartja
a rendszeres kapcsolattartást. Bevezetőjében

méltatta a megjelent szakemberek munkáját
és segítőkészségét, annak a kimondottan
nehéz feladatnak az ellátását, amit a kollégák
végeznek önkéntesen. Beszélt a gyermekein-
ket érő veszélyforrásokról, az önkormányzat
általi felelősségvállalás szükségességéről.
Azért is vállalta el örömmel a fórum elnöklé-
sét, mert fontosnak érzi a mára már felgyor-
sult, személytelen világunkban a segítő
szándékú törekvést.
Soltész Emese civil és társadalmi kapcsolato-
kért felelős referens, egyben KEF koordinátor
részletesen ismertette a KEF működési pályá-

zatára nyert 900.000 forint felhasználhatósá-
gát, melynek keretében idén elsősorban to-
vábbképzésekre lesz lehetőség, bevonva és
együttműködve a szakemberekkel és intéz-
ményekkel az előzetes igényfelmérések 
alapján.
A fórumon szakmai bemutatkozót tartott a
szentendrei székhelyű, de több településen is
működő Félkör Alapítvány is. Törzsökné 
Góczán Emese, az alapítvány kuratóriumi el-
nöke részletesen ismertette az alapítvány
munkáját, lehetőségeit és szerepét a drog-
problémákkal küzdő fiatalok kezelésében.
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programajánló
premIer március 17. péntek, 20:00 
március 24. péntek, 20:00 
PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)
A Szentendrei Teátrum bemutatja:
INGmar BerGmaN: perSoNa
Elisabeth Vogler: Györgyi Anna | Alma: Balsai
Móni | Doktornő: Urbanovits Krisztina
Színpadi változat: Garai Judit
Díszlet- és jelmeztervező: Klimó Péter
Dramaturg: Garai Judit | Zeneszerző: Nyitrai
László | Világítástervező: Vida Zoltán
Produkciós asszisztens: Kovács Henrietta
Rendező: Hidvégi Nóra
Belépőjegy: 3600 Ft

március 19. vasárnap, 17:00 
PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)
a muzSIKa HaNGJa
A MúzsArt Színházi Egyesület előadása
családi musical
Belépőjegy: 2500 Ft

március 21. kedd, 18.00 
PMK olvasóterem (Pátriárka u. 7.)
HamVaS BÉla: 
a ValÓSáGBaN FelÉBredNI
Könyvbemutató és filmvetítés
A belépés díjtalan.

március 22. szerda, 19:00 
Városháza díszterme (Városház tér 3.)
a SzereTŐ álma
Tóth Krisztina írásai zenével, tánccal körbevéve
Előadja: Takács Kati
Közreműködnek: Ágoston Béla,
Mizsei Zoltán, Widder Kristóf
Háttérképek: Magyarósi éva
Belépőjegy: 2000 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és online 
a szentendreprogram.hu oldalon.

március 25. szombat, 20:00 
Elevenkert (Duna-korzó 11/A.)
IVaN aNd THe parazol – koncert
előzenekar: THE LUCKIES
Early bird jegy: 1900 Ft
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei 
Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és 
online a szentendreprogram.hu oldalon. 

március 31. péntek, 19:00 
Offline Center (Ady Endre út 6.)
a Bor FIlozÓFIáJa
Hamvas Béla-est borkóstolóval
Előadja: Rátóti Zoltán,
csellón kísér: Kántor Balázs
Belépőjegy: 4000 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és online 
a szentendreprogram.hu oldalon. 

április 1. szombat, 19:00 
PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)
BeST oF GHymeS
koncert – 33 év dalaiból összállított válogatás
Early bird: 3600 Ft
Belépőjegy: 4200 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei 
Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és 
online a szentendreprogram.hu oldalon.

április 6. csütörtök, 19:00 
április 7. péntek, 19:00 
PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)
JeleNeTeK eGy HázaSSáGBÓl
A Radnóti Színház előadása
Belépőjegy: 3100 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és online 
a szentendreprogram.hu oldalon. 

miért pont Bergman?
A választás valójában nem az enyém. Ezt az
alkotást még évekkel ezelőtt Balsai Móni vá-
lasztotta, s most kínálkozott alkalom, hogy lét-
rehozzuk. Amikor Móni megemlítette a
darabot, végignéztem minden Bergman-filmet,
iszonyú erős hatással voltak rám, de nem vál-
tak meghatározóvá számomra, ami érdekes
és ugyanakkor jó is, mert nem támasztok ma-
gammal szemben semmilyen elvárást, nincs
bennem túlzó rajongás, ami megkötné a keze-
met. Bízom benne, hogy amit én fordítok ebből
a szövegből, azt a néző is megérti.

milyennek találod a szentendrei helyszínt?
Hogyan öltöztetitek fel az előadáshoz ezt a
miliőt?
Csodálatos ez a tér, mert a színpad három ré-
tege éppen az elképzeléseimhez illeszkedik.
Ahogyan halad előre a történet, a szereplők
lelkében, agyában is egyre mélyebb rétegbe
jutunk. A jelmezek is érzékeltetik a folyamatot:
hogyan bomlik, fejtődik le a lélekről a külső
sallang, hogyan tárul fel a teljes személyiség.
A minimalista díszletet, a jelmezeket Klimó
Péter tervezte, akivel már másodszor dolgo-
zunk együtt, és tökéletesen egymásra hango-
lódtunk. A minimál-díszletekhez általában
ragaszkodom, ehhez a darabhoz is elég, hogy
a tér egyfajta hangulatot kapjon.

a szereplők közül ki áll habitusban hozzád
legközelebb?
Mindegyik karakter meghatározó. A színésznő
az öngyilkosság helyett a némaságot vá-
lasztja, s némasága által kénytelen szembe-
nézni önnön valójával. Számomra ő és az
ápolónő valójában egy személyiség, a harma-
dik, a doktornő az irányító, a külső szem, a
megfigyelő. 

Korábban a doktornő szerepét Horváth eri-
kára osztottad, ő azonban nem tudta vállalni
a feladatot. Helyére urbanovits Krisztina ér-
kezett. Nem volt nehéz a próbafolyamat kö-
zepén a váltás?
De, nagyon nehéz volt, egészen addig, míg
Kriszta meg nem jelent közöttünk, és abban a
pillanatban megtalálta helyét. Nagyon örülünk
neki, nagyon szeretünk vele dolgozni.

Számodra mit üzen ez a darab?
Azt, hogy beszéljünk. Ne féljünk, mert nincs
mitől, mert ez egy játék, amiben vagyunk, amit
úgy hívunk, hogy élet. Sokkal nehezebb ál-
landó félelemben, szorongásban élni, mint ki-
mondani, amit valójában érzünk, mert úgysem
ússzuk meg. Hiába a szembenézés elodá-
zása, valami úgyis jön, ami kibillent. Nagyon
sokat lehet tanulni a darabból, azt sugallja,
hogy nem kell szerepeket játszani…

…csakhogy a darab főszereplője, a színésznő
egész életében szerepeket játszott…
…épp ezért, hiszen mindannyian állandóan
szerepeket játszunk, de ha közben tudom,
hogy én ki vagyok, akkor van hova visszatérni
a játékból, sikerül visszakerülni az origóba.
Amikor ez az alap nincs meg, akkor csak tév-
utakon tudunk járni.

Volt ilyen önkereső ösvény az életedben,
aminek tapasztalataiból meríteni tudsz?
Hál’ Istennek igen, mert ez kell, hiszen min-
denből tanulunk. Szeretem a nehézségeket,
mert azok erősítenek. Tudom, közhely, de
csak annak van értelme, amit az ember zsigeri
szinten él meg, épít be önmagába, és onnan
lép tovább.

SZ. N.

Személyiség, személyesség,
szerepek
az idén első alkalommal már tavasszal új bemutatóval készül a Szentendrei Teátrum. a Tavaszi
Fesztivál Ingmar Bergman persona című alkotásának színpadi változatát tűzte műsorára. 
a történet karaktereit Györgyi anna, Balsai móni és urbanovits Krisztina személyesíti meg. 
a szentendrei próbák egyikén beszélgettünk Hidvégi Nóra rendezővel.

SZENTENDREI 
TAVASZI FESZTIVÁL

w w w . s z e n t e n d r e p r o g r a m . h u
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ebben évben, március 23-án ünnepeljük
Hamvas Béla születésének 120 évfordulóját,
melynek megünneplésére több programmal
is készül a város.

Hamvas Béla Kossuth-díjas író, filozófus, esz-
téta és könyvtáros Eperjesen született 1897.
március 23-án, és Budapesten hunyt el 1968.
november 7-én. 
1923-ban a budapesti egyetem magyar-német
szakán szerzett diplomát. Tanult a zeneművé-
szeti főiskolán is. 1927-tôl a Fővárosi Könyvtár
könyvtárosa volt, állását 1948-ban elvesztette.
1951-64 között segédmunkás és raktáros volt.
1964-ben nyugdíjazták. Sikerült egy kis gyü-
mölcsöst venniük Szentendrén, így Hamvas
visszatérhetett kedvenc településére, kora ta-
vasztól késő őszig a kertet művelte, gyümöl-
csöket, virágokat telepített. 
élete utolsó évében sokat betegeskedett, al-
kotói lendülete megtört. Ismerőseinek írt leve-
leiben a kétség szólal meg, azt vizsgálta,
életét sikerült-e írásaival összhangba hoznia,
a gondolataiból a ténylegesen élt életében
mennyit „realizált” (a realizálás Hamvas böl-
cseletének egyik kulcsfogalma). Agyvérzés-
ben halt meg, Szentendrén, a köztemetőben
temették el, sírját védetté nyilvánította a Ke-
gyeleti Bizottság.
Hamvas a ’30-as években találkozott Julius
Evola műveivel, majd később R. Guénon írása-
ival, melyek meghatározó hatást tettek rá. Így
került egyre közelebb a metafizikához, a tradi-
cionalizmushoz. Talán legjelentősebb műve a
Scientia Sacra, ami szent tudományt, szent tu-
dást jelent. Nem dolgozott ki filozófiai rend-
szert, nem alapított iskolát, és nézeteit utólag
is csak erőszakoltan lehet besorolni valami-
lyen irányzatba. A nyugati tradicionalizmus
egyedi magyarországi képviselőjeként a lét
teljességének a helyreállítását nem a keleti
tanok beolvasztásától, hanem az evangéliumi
kereszténység megvalósításától várta. Karne-
vál című regénye a XX. század „sorskataló-
gusa”. 
Hamvas Béla számára az írás a mindennapi
praxis része volt, ima és jóga-gyakorlat, az
éberség megőrzésének számára legalkalma-
sabb eszköze. Műfajául az esszét választotta:
minden írása, a regényeket is beleértve, esszé-
szerű.
Hamvas Bélát 1948-tól haláláig szinte teljesen
mellőzték hazánk szellemi életéből, írásai –
egy tanulmány kivételével – nem jelenhettek
meg. életműve gépelt, kéziratos formában,
többször másolva járt kézről kézre. A nyolcva-
nas évektől indulhatott meg Hamvas nyilvá-
nos újrafelfedezése.
Hamvas Béla munkásságát 1990-ben posztu-
musz Kossuth-díjjal, 1996-ban Magyar Örök-
ség díjjal ismerték el.
Kortársai szerint, aki ismerte Hamvas Bélát,
nem tudta őt nem szeretni vagy nem tisztelni,
mert szeretetre méltó ember volt, egy tiszta
lény. Hamvast nekünk, az utódoknak is tisz-
telni kell. és olvasni a Hamvas életművet, akár
többször is. 

programok Hamvas Béla tiszteletére

• Könyvbemutató és filmvetítés
március 21. kedd 18.00, 
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
Hamvas Bélának a tavaly év végén megjelent
A valóságban felébredni című könyvét már-
cius 21-én, kedden 18 órakor mutatják be a
Pest Megyei Könyvtárban. A kötetben eddig
még nem ismert Hamvas-szövegek, fotók,
kéziratok is szerepelnek. A könyvbemutatót
követően levetítik A nevezetes névtelen című,
új Hamvas-filmet, mely a könyv DVD-mellék-
lete.
A könyv és a film alkotóival Bálint Edina rádiós
szerkesztő-műsorvezető beszélget, a kötetből
Lőte Attila színművész olvas fel részleteket. A
programon a könyv kedvezménnyel megvásá-
rolható. 

• Filmvetítés és beszélgetés 
március 24. péntek 18.30, 
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
A NEVEZETES NéVTELEN – EGy P’ARTON AZ
ALKOTóKKAL SOROZAT
Magyar fikciós dokumentumfilm (65’)
A vetítés után vendég: Szathmári Botond ori-
entalista, vallásfilozófus

• a bor filozófiája
március 31. péntek 19.00, 
Pest Megyei Könyvtár színházterem
Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színész, érde-
mes művész estje, csellón kíséri Kántor Ba-
lázs, a Magyar Állami Operaház zenekarának
szólócsellistája.
Valóban szükséges filozófiát gyártani a jó bor-
hoz? Talán elegendő, ha az alapvető kérdések
– hogy mit igyak, mikor igyak, hogyan igyak és
hol igyak – megválaszolásához Hamvas Béla
és Márai Sándor bölcs életszemléletét hívjuk
segítségül, költők megzenésített bordalainak
társaságában.
A négyféle nedűt a Kőhegybor biztosítja, som-
melier: Hidegkuti Gergely
Belépőjegy: 3000 Ft

• eperjesi Hamvas Béla-napok
március 23-24.
Eperjesi Egyetem
Konferencia és kiállítás
Szervezők: Ars et Vita Alapítvány (Szent-
endre), Eszterházy Károly Egyetem (Eger),
Eperjesi Egyetem (Eperjes, Szlovákia)

a valóságban felébredni
HamVaS BÉla 120. SzÜleTÉSNapJára emlÉKezÜNK Tavaszi Fesztivál 

kedvezményes jegyek
Nem tud választani a Szentendrei Tava-
szi Fesztivál gazdag programkínálatból?
Ne maradjon le semmiről, keresse a
fesztivál early bird-jegyeit és bérlet -
akcióit!

early bird jegyek 
a leggyorsabbaknak 

03.25. IVAN AND THE PARAZOL koncert 
2500 Ft helyett 1900 Ft
04.01. BEST OF GHyMES koncert 
4200 Ft helyett 3600 Ft
04.07. EURóPA KIADó koncert 
2500 Ft helyett 1900 Ft
A jegyek elővételben (az első 100 db)
kaphatók a Tourinform irodában és a
szentendreprogram.hu oldalon. 

Hamvas-bérlet 

03.22. a SzereTŐ álma 
– Tóth Krisztina írásai, Takács Kati 
előadásában zenével, tánccal
03.31. HamVaS BÉla: 
a Bor FIlozÓFIáJa
– Rátóti Zoltán estje zenével 
és borkóstolóval
04.11. KÜlÖNBÉKe 
– Szabó Lőrinc, 
ahogy Adorjáni Bálint látja
8000 Ft helyett 6400 Ft

Jegy- és bérletvásárlás: 
Tourinform Szentendre
Dumtsa Jenő u. 22.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10-18 óráig.
Telefon: +36 26 317 966
E-mail: tdm@szentendre.hu

További részletek a jegyértékesítés 
feltételeiről: szentendreprogram.hu
és a www.jegy.hu oldalon 
A helyszíneken kezdés előtt egy órával.

Keresse a fesztivál programfüzetét!
A Tavaszi  Fesztivál teljes programja 
a szentendreprogram.hu oldalon is
olvasható
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HommaGe À 
Ferenczy Károly
HOMMAGE À Ferenczy Károly címmel
nyílt kiállítás a MANK Galériában, már-
cius 8-án. Köszöntőt mondott Hóvári
János, a MANK Nonprofit Kft. főigazga-
tója, a kiállítást megnyitotta Bárdosi Jó-
zsef művészettörténész. A kiállítás
kurátora: Szepes Hédi művészettörté-
nész. Kiállító művészek: Balogh Gyula,
Károlyi Zsigmond, Kondor Attila, Konkoly
Gyula, Kovács Lehel, Lajta Gábor, László
Dániel, Merényi Dávid és Szabó Ábel fes-
tőművészek.
Helyszín: Szentendrei Régi Művésztelep
(Szentendre, Bogdányi utca 51.)
A kiállítás megtekinthető: 2017. április 2-
ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között,
hétvégén 10 és 17 óra között.

Ékes ércek

Március 2-án nyílt meg Bakos Lehel kiál-
lítása ékes ércek címmel a Városháza
Galérián. A kiállítás a hivatal nyitvatartási
ideje alatt, március végéig látható a Vá-
rosház Galérián.

március 15-én huszártábor
a Skanzenben
Az idén 50 éves Skanzen a nemzeti ün-
nepen bátor ifjakat vár, akik igazi huszár-
próbának vethetik alá magukat. A
huszártáborban megismerhetik, milyen
volt a katonaélet.  

A méltó ünnepléshez mindenki megvarr-
hatja a saját kokárdáját, zászlóját, de ké-
szül korabeli ajándék, monogramos
keszkenő, díszített mézeskalács is a
hadba vonulóknak. Szólnak a katonabú-
csúztató dalok, elsajátíthatók a külön-
böző tájak verbunk táncai is. A megfelelő
huszáröltözethez nem maradhat el a hu-
szárcsákó és a fakard közös elkészítése
sem. 
A rendezvény részletes programja:
http://skanzen.hu/hu/latogatas/progra-
mok/huszartabor-nemzeti-unnepunk
Március 15-én a Skanzenbe ingyenes a
belépés

restart
a lapTop mINT mŰTárGy

Korunk bálványa a számítógép, amely életünk
nélkülözhetetlennek tűnő, meghatározó ré-
szévé vált. Munkánk, magán- és közéletünk,
kapcsolatunk a világgal – napjainkra e bonyo-
lult szerkezet függvénye lett. Mennyire váljunk
kiszolgáltatottá, milyen mértékben vegyük ko-
molyan, hogy ne nőhessen fölénk? Ezekre a
kérdésekre ad választ a Barcsay Múzeumban
nyíló rendhagyó kiállítás.
Előzményeként az szolgál, hogy pár éve Fe-
kete János művészetkedvelő vállalkozó ösz-
tönzésére remek játékba kezdett néhány
szentendrei képző- és iparművész: használa-
ton kívüli laptopokból „álmodtak” műalkotáso-
kat – ki-ki saját stílusa szerint. Az ötletes,
gondolatgazdag, humorral teli művészi lapto-
pok kiállításra is kerültek, s nagy sikert arat-
tak. Az újraértelmezett laptopok sora azóta
jelentősen bővült. Napjainkban a szentendrei
képző- és iparművészet majd minden korosz-
tálya, irányzata megtalálható az alkotók kö-
zött. Egy valami közös ezekben a látványos
műtárgyakban – a játék öröme. Az alkotók
számára mindig élvezetes feladatot jelentett
annak megfogalmazása, hogy mit látnak meg
ebben az élettelen szerkezetben. 

Harminc neves szentendrei művész – Aknay
János, Almási Gertrud, Asszonyi Tamás, Bak-
sai József, Bálint Ildikó, Barakonyi Zsombor,
Bihon Győző, Bojtor Verabella, Borsódy Eszter,
efZámbó István, Farkas Zsófi, Fekete János,
feLugossy László, Gulyás Andrea, Jávor Pi-
roska, Kemény Zoltán, Krizbai Alex, Luko-
viczky Endre, Orbán Attila, Pacsika Rudolf,
Paraszkay György, Pistyur Imre, Regős Anna,
Regős István, Szabó Tamás, Tímár Gergő,
Vinkler Zsuzsi, Závodszky Ferenc laptop-alko-
tásait láthatják mindazok, akik március 23. és
május 7. között a Barcsay Múzeumba látogat-
nak. Sőt nem csak a művészi laptopokat,
hanem a számítógép-alkatrészek felhasználá-
sával készült különleges ékszereket is meg-
csodálhatják.

R. ZS.

mester-m szentendrei díjazottja:
dr. mészáros lukács
Idén március 8-án adták át a Pesti Vigadóban a
példamutató tanárok és edzők Mester-M díját a
MOL felajánlásából. A több mint 700 jelölt közül
az Új Európa Alapítvány kuratóriuma választotta ki
a tíz díjazottat. A kiemelkedő pedagógus, edző
arról ismerszik meg, hogy olyan jól megfogalma-
zott célok kitűzésére motiválta tanítványait, ame-
lyek eléréséhez a tehetség már bennük rejlik –
mondta dr. Szabó Tünde sportért felelős államtit-
kár. 
Fasimon Sándor, a MOL Magyarország ügyvezető
igazgatója a beszédében a jövőbe való befektetés-
ként értelmezte ezt a díjat: „Akkor lesz erős egy
vállalat, az ország és az egész régió, ha már most
gondol a jövőre, és már most megalapozza ké-
sőbbi sikereit. Ezért nagy tisztelettel adózunk a jó
pedagógusok előtt. Ők azok, akik az első valódi lé-
péseket megteszik a jövő sikereiért”.
A díjakat négy természettudományi tanár, három
művésztanár és három edző kapta idén, köztük 
dr. Mészáros Lukács. 
„Az elismerést, díjakat a diákoknak tulajdonítom,
mert a munkát ők fektetik be. Annak nagyon örülök, hogy a diákkutatások mint a tehetséggon-
dozás legfontosabb módszere megkapja a kellő elismerést. A hagyományos versenyeken elért
eredmények mindig is nagy dicséretet kaptak, holott ha a diákok komoly kutatásokban vesznek
részt, az sokkal nagyobb jelentőségű dolog, a tudományos (nemzetközi) szakirodalomban meg
is jelenik, de a saját környezetükben kevésbé feltűnő” – mondta a díjátadón dr. Mészáros 
Lukács, aki 1993 óta tanít városunkban, a Ferences Gimnáziumban, biológia-földrajz szakos ta-
nárként. 1998-ban szerzett doktori fokozatot paleontológiából, 2015-ben kapta meg a kutató-
tanári minősítést. Az ELTE Őslénytani tanszéken is oktat és kutat. Saját kutatásaiba is bevonja
a diákjait, de az érdeklődési köreiknek megfelelően is keres kutatási témákat számukra. Több
tanulója eljutott a Ramón y Cajal neurobiológiai kutatási ösztöndíjjal az Oxfordi Egyetemre és
a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteibe. Egyetemi oktatóként sok diákja szakmai
fejlődését később is segíti. Létrehozta a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körét, melynek
legfontosabb célja, hogy a diákkutatásokat népszerűsítse. 

SZAKÁCS ÁRON
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Tavasszal megújul 
a czóbel-kiállítás!

Az április 1-jén nyíló új tárlatra eddig ná-
lunk soha nem látott, külföldi gyűjtők bir-
tokában lévő képekkel egészül ki a
Ferenczy Múzeumi Centrum Czóbel gyűj-
teménye. Többek között látható lesz A
bergeni lelkész című festmény is, egye-
nesen New yorkból.
Czóbel Múzeum, Templomdomb 1. 
Nyitvatartás: keddtől – vasárnapig, 10-18
óráig 

Szentendrei díjazottak
Március hatodikán került sor a Magyar Új-
ságírók Szövetsége hagyományos éves
képzőművészeti díjátadó ünnepségére.
2017 díjazottjai között két szentendrei
művész is szerepelt: Farkas Ádám szob-
rászművész Kerényi Jenő-díjat, Kemény
Zoltán tipográfus, képzőművész pedig
Németh Aladár-díjat vehetett át. Gratulá-
lunk mindkét művésznek!

Térhajlatok és áthatások
Farkas Ádám gyűjteményes kiállítási ka-
talógusának szakmai bemutatója már-
cius 13-án, hétfőn 17 órakor a Ferenczy
Múzeumban. Az eddigi életművet átfogó
kiadvány több éve tartó feldolgozás,
adatgyűjtés és a művésszel készült be-
szélgetések, interjúk segítségével ké-
szült el.
A vendégeket köszönti: Gulyás Gábor
múzeumigazgató. A kiadványt bemu-
tatja: Wehner Tibor művészettörténész.
A kötet szerzője Bodonyi Emőke művé-
szettörténész, grafikai tervezője Hajdu
Gábor grafikus-tipográfus.

Kristályváros
Március 2-án nyílt meg Kristályváros cím-
mel a Kósza Sipos László műveit bemu-
tató kiállítás Szentendrén.
A vendégeket üdvözölte: Kassai Hajnal,
főosztályvezető, a múzeumigazgató álta-
lános helyettese, bevezetőt mondott:
Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális al-
polgármestere. A kiállítást megnyitotta:
Kosinsky Richárd művészettörténész.
A kiállítás április 16-ig tekinthető meg,
keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között a
Ferenczy Múzeumban.

a fény régészete
Közel 7000 éves régészeti leletekkel találkozhatnak a régmúlt iránt érdek-
lődők a Ferenczy Múzeum most nyíló A fény régészete című kiállításán. A
nemzetközi együttműködésben létrejött tárlat a természetes fény szerepét
mutatja be az őskori emberek életében. A lengyel, cseh, szlovák és magyar köz-
gyűjtemények bronzkori kulturális örökségét ezúttal az archeoasztronómia segítségével, új
megközelítésben ismerheti meg a közönség. A régészet e segédtudománya az égitesteknek,
égi jelenségeknek az őskori ember gondolkodására, viselkedésére, a természethez való viszo-
nyára gyakorolt hatását vizsgálja. 
A kiállításon bemutatott bronzkori régészeti leleteken, a kerámiákon, fegyvereken és ékszereken
nyomon követhető az égi jelenségek ábrázolása, az egyetemes jelképrendszerek – a nap- és
holdszimbólumok – kialakulása, a múlt század néprajzi tárgyain pedig ennek továbbélése is. 
A Ferenczy Múzeum Barcsay Termében nyíló kiállítás kurátora Rajna András, a szentendrei mú-
zeum régészeti főosztályának vezetője. A tárlat március 16. és május 28. között látogatható.

Viszlát tél! Üdv tavasz!
az idén első alkalommal megrendezett Szentendrei Karnevál Farsangfarka Fesztivál tömege-
ket csábított ki február utolsó hétvégéjén Szentendre belvárosába. a hívogató napsugarak, a
színes kulturális programok, a gasztronómiai vásár és a maszkos-jelmezes fáklyás felvonulás
minden korosztálynak felejthetetlen élményt adott. 
a télűző farsangi hétvége után megnyitotta kapuit Szentendrén a Tavaszi Fesztivál.
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programok
KIállÍTáS

FERENCZy MÚZEUM
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

SZENTENDRE TEREM
KÖzÉpKezdÉS
Vinkler Zsuzsi kiállítása
Megtekinthető április 2-ig, keddtől va-
sárnapig 10.00–18.00 között

SZENTENDREI KéPTÁR
Fő tér 2-5.
KrISTályVároS
Kósza Sipos László kiállítása
Megtekinthető április 16-ig, keddtől va-
sárnapig 10 és 18 óra között

MANK GALéRIA
Bogdányi u. 51.
HommaGe À FereNczy Károly
Kiállító művészek: Balogh Gyula, Károlyi
Zsigmond, Kondor Attila, Konkoly Gyula,
Kovács Lehel, Lajta Gábor, László Dá-
niel, Merényi Dávid és Szabó Ábel festő-
művészek.
A kiállítás kurátora: Szepes Hédi művé-
szettörténész
Megtekinthető április 2-ig, hétfőtől pén-
tekig 9 és 17 óra között, hétvégén 10 és
17 óra között

VÁROSHÁZ GALéRIA 
Városház tér 3.
ÉKeS ÉrceK
Bakos Lehel kiállítása
Megtekinthető március 31-ig, a hivatal
ügyfélfogadási idejében

P’ART MOZI
március 17. péntek 18.00
FarSaNGFarKa
Paraszkay György fotókiállítása

PóTKULCS SZENTENDRE
Fő tér 11.
aNTIHaNGSzer exTra
A Vajda Lajos Stúdió kiállítása
Megtekinthető március 31-ig

APÁTI GALéRIA
Kertész u. 10.
apáTI aBKaroVIcS BÉla FeSTŐ-
mŰVÉSz emlÉKKIállÍTáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

SZEI GALéRIA
a rendelőintézet felső emelete
Kanonok u. 1.
mezeI SáNdor KIállÍTáSa
Megtekinthető a rendelőintézet nyitva
tartási idejében

elŐadáS

PEST MEGyEI KÖNyVTÁR
Pátriárka u. 7.
március 21. kedd 18.00
KÖNyVBemuTaTÓ ÉS FIlmVeTÍTÉS
Hamvas Béla: A valóságban felébredni
március 29. szerda 18.00
ÜzeN a mÚlT
Egy néprajzi gyűjtő kedvenc tárgyai
Dr. Sipos József előadása

április 5. szerda 18.00
zSÍroS KeNyÉr exTráKKal
Vendég: Háy János író
A közönséget zsíros kenyérrel és teával
vendégelik meg a könyvtár munkatársai  

KOLPING AKADéMIA
Péter-Pál u.
(bejárat a Török köz felől)
március 18. szombat 16.00
ÖKumeNÉ a reFormácIÓ 500 ÉVeS
ÉVFordulÓJáN – eGy laIKuS 
SzemÉVel 
Verseghi-Nagy Miklós polgármester
előadása

PETŐFI KULTURÁLIS éS HA-
GyOMÁNyŐRZŐ EGyESüLET
Stéger köz

március 17. péntek 18.00
ÉKeS ÉrceK
Bakos Lehel vetítettképes előadása
március 24. péntek 18.00
HÉlIoSz – a Nap ÉS az ÉleT ÚJ NÉ-
zŐpoNTBÓl
Grandpierre Attila csillagász vetített
képes előadása

FRANGIPANI STÚDIó SZELLEMI 
MŰHELy
Bartók B. 5/B.
március 21. kedd 18 óra
ÉN-FeJlŐdÉS ISKoláS KorBaN
Silye Imre előadássorozata 

SzÍNHáz

PEST MEGyEI KÖNyVTÁR
Pátriárka u. 7.
április 4. kedd 18:00 
NINcS IdŐ GÓlÖrÖmre
BÖDŐCS TIBOR ÖNÁLLó ESTJE
Vendég: Tóth Edu
Belépőjegy: 3100 Ft
Jegyek elővételben válthatók a Tourin-
form Irodában (317 966) és a tixa.hu ol-
dalon.

zeNe / TáNc

DUNAPARTI MŰVELŐDéSI HÁZ, 
BARLANG
Dunakorzó 11/A.
március 18. szombat 17.00-19.00 
GÖrÖG TáNcHáz
az Akropolis Compania 
közreműködésével

PóTKULCS SZENTENDRE
Fő tér 11.
március 25. szombat 20.00
THe FIBrIllaTorS – 
30 FoK árNyÉKBaN

mozI
P'ART MOZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
filmeknél egységesen: 1000 Ft!)

március 13. hétfő
17.30 A RéGI VÁROS (137’)(16) Oscar
2017 (2) legjobb eredeti forgatókönyv,
legjobb színész,
20.00 A SZERELEM TÖRTéNETE
(134’)(12) f: Gemma Arterton

március 14. kedd
16.30 TESTRŐL éS LéLEKRŐL (116’)(16)

18.30 éJSZAKAI RAGADOZóK
(117’)(16) CINEBOOK SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.30 A FEHéR KIRÁLy (89’)(16)

március 15. szerda
15.30 ROCK CSONT (89’)(6)
17.00 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor filmje – az egykori csoda lóról
19.05 A SZERELEM TÖRTéNETE
(134’)(12) f: Gemma Arterton

március 16. csütörtök
17.05 AZ ÁLLAMPOLGÁR (109’)(12)
Vranik Roland filmje
19.00 AMADEUS - RENDEZŐI VÁLTO-
ZAT (180’)(12) – Milos Forman filmje

március 17. péntek
16.25 ROCK CSONT (89’)(6)
18.00 SZóLÍT A SZÖRNy (109’)(12) fő-
szereplő: Liam Neeson
20.00 TESTRŐL éS LéLEKRŐL
(116’)(16) Enyedi Ildikó filmje – Arany
Medve 2017

március 18. szombat
14.20 ÁLLATI CSETEPATA (93’)(6) csa-
ládi animációs film
16.00 MINDENKI (25’) rendező: Deák
Kristóf – Oscar díj 2017 - legjobb élő-
szereplős rövidfilm
16.30 AMADEUS - RENDEZŐI VÁLTO-
ZAT (180’)(12) – Milos Forman filmje
19.45 A FEGyVERTELEN KATONA
(131’)(18) Oscar 2017 (2) legjobb vágás,
legjobb hangkeverés

március 19. vasárnap
14.00 ROCK CSONT (89’)(6)
15.35 ÁLLATI CSETEPATA (93’)(6) csa-
ládi animációs film
17.15 A SZERELEM TÖRTéNETE
(134’)(12) f: Gemma Arterton
19.35 MINDENKI (25’) rendező: Deák
Kristóf – Oscar díj 2017 - legjobb élő-
szereplős rövidfilm
20.05 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor filmje – az egykori csoda lóról 13

március 20. hétfő
18.00 MINDENKI (25’) rendező: Deák
Kristóf – Oscar díj 2017 - legjobb élő-
szereplős rövidfilm
18.30 A FEHéR KIRÁLy (89’)(16)
20.05 ERNELLÁéK FARKASéKNÁL
(81’)(16) Hajdu Szabolcs filmje
március 21. kedd
18.30 AZ ALAPÍTó (115’)(12) LéLEK-
MOZI SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 TELJESEN IDEGENEK (97’)(16)

március 22. szerda
16.30 A RéGI VÁROS (137’)(16) Oscar
2017 (2) legjobb eredeti forgatókönyv,
legjobb színész,
19.00 AMADEUS-RENDEZŐI VÁLTOZAT
(180’)(12) Milos Forman filmje

március 23. csütörtök
16.45 A SZéPSéG éS A SZÖRNyETEG
(129’)(12) f: Emma Watson, Luke Evans,
Ewan McGregor
19.00 TISZTA SZÍVVEL (101’)(16)
NyISD KI A SZEMED! SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)

március 24. péntek
16.50 ROCK CSONT (89’)(6)
18.30 A NEVEZETES NéVTELEN
(65’)(kn) EGy P’ARTON AZ ALKOTóK-
KAL SOROZAT
Vendégünk: Szatmári Botond
20.00 A SZéPSéG éS A SZÖRNyETEG
(129’)(12) f: Emma Watson, Luke Evans,
Ewan McGregor

március 25. szombat
15.30 MINDENKI (25’) rendező: Deák

Kristóf – Oscar díj 2017 - legjobb élő-
szereplős rövidfilm
16.00 A MŰVéSZET TEMPLOMAI: 
BOTTICELLI: DANTE POKLA (96’)(12)
17.45 SZóLÍT A SZÖRNy (109’)(12) fő-
szereplő: Liam Neeson
19.45 TESTRŐL éS LéLEKRŐL (116’)(16)
Enyedi Ildikó filmje

március 26. vasárnap
14.00 éNEKELJ! (107’)(6)
16.00 A NAGy NAPOM (86’)(6) Négy
gyerek a világ négy távoli pontján….
17.35 SZéPSéG éS A SZÖRNyETEG
(129’)(12) f: Emma Watson, Luke Evans,
Ewan McGregor
19.45 SZóLÍT A SZÖRNy (109’)(12) fő-
szereplő: Liam Neeson

március 27. hétfő
10.00 MESEMOZGATó
18.00 150 MILLIGRAMM (128’)(16)
20.20 STEFAN ZWEIG: BÚCSÚ EURóPÁ-
TóL (106’)(12)

március 28. kedd
10.00 MESEMOZGATó
17.00 A NAGy NAPOM (86’)(6) Négy
gyerek a világ négy távoli pontján….
18.30 JACK REACHER-NINCS VISZ-
SZAÚT (119’)(16) CINEBOOK SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.30 AZ UNIVERZUM TÖRTéNETE
(90’)(12)

március 29. szerda
10.00 MESEMOZGATó
18.30 A NAGy NAPOM (86’)(6) Négy
gyerek a világ négy távoli pontján….
20.00 STEFAN ZWEIG: 
BÚCSÚ EURóPÁTóL (106’)(12)

március 30. csütörtök
10.00 MESEMOZGATó
18.35 KITüNŐK – Török Katalin beszél-
getéssorozata, vendég: Pelle Csilla a
Csokibolt tulajdonosa
18.40 AZ UNIVERZUM TÖRTéNETE
(90’)(12)
20.15 A STyLIST (105’)(16E) fősze-
replő: Kristen Stewart

március 31. péntek
16.00 A STyLIST (105’)(16E) fősze-
replő: Kristen Stewart
18.00 TESTRŐL éS LéLEKRŐL
(116’)(16) Enyedi Ildikó filmje
20.05 BUKóS SZAKASZ (101’)(16) – 
kaliforniai akció vígjáték

április 1. szombat
15.30 ZSIVÁNy EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTéNET (133’)(12)
18.00 MÁSODÁLLÁS (107’)(16) francia-
belga vígjáték
20.00 BUKóS SZAKASZ (101’)(16) – 
kaliforniai akció vígjáték
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pezsgő Testnek és léleknek,
a p’art moziban
Pótszékes, teltházas előadással zárult a 3. Magyar Filmhét a P’Art Mo-
ziban. Az Arany Medve-díjas Testről és lélekről című film vetítését kö-
vetően a film alkotóit és a közönséget pezsgővel köszöntötte Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármester és Klötz Ildikó, a mozi vezetője.
Enyedi Ildikó rendezővel, a film női főszereplőjével, Borbély Alexand-
rával és Muhi András producerrel Réz András filmkritikus beszélgetett
A 3. Magyar Filmhéten öt kategóriában jelöltek filmeket a 2. Magyar
Filmdíjra. A szentendrei közönség négy rendezővel is találkozhatott
személyesen. Enyedi Ildikón kívül a nézők találkozhattak a MEMO című
tévéfilm rendezőjével, Tasnádi Istvánnal (beszélgetőpartnere Tanner
Gábor filmesztéta), a Jutalomjáték című játékfilm rendezőjével, Edelé-
nyi Jánossal, valamint zeneszerzőjével, a szentendrei Pacsay Attilával
(beszélgetőpartnerük Csákvári Géza filmkritikus) és a KOCSIS – Intim
megvilágításban című dokumentumfilm rendezőjével, Surányi András-
sal (beszélgetőpartnere Eredics Gábor népzenész, Kossuth-díjas aka-
démikus). 
A P’Art Mozi jövőre is szeretettel várja a Magyar Filmhetet, az alkotókat
és nem utolsósorban a filmbarátokat.

Stációk 8.2
megalázott 
embervilág
Lois Viktor kiállítása
A MODEM Modern és Kortárs
Művészeti Központban.
2017. március 18. 16 óra
köszöntőt mond:
Kónya Ábel vezető kurátor, 
megnyitja: Novotny Tihamér
művészeti író 
közreműködik: Monofog audio-
vizuális duó 
kurátor: Bodonyi Emőke



március 25-én este 
lekapcsolunk!
a 2007-ben indult WWF kezdeményezés, a Föld Órája mára a világ leg-
nagyobb önkéntes akciójává nőtte ki magát. Tavaly 178 ország vett
részt a mozgalomban, amelynek szimbóluma a 60 perces sötétség,
célja azonban az azon túlmenő energiatakarékosság. Idén március 25-
én, szombaton 20:30 és 21:30 között „kapcsolunk le” egy órára, hogy
közösen világítsunk rá az éghajlatváltozás elleni fellépés szükséges-
ségére, és a figyelmet szimbolikusan azokra a természeti értékekre
irányítsuk, amelyek megóvásán az emberiség túlélése múlik. 

2007 óta az éghajlatváltozás még komo-
lyabb mértéket öltött. A tavalyi év rekordo-
kat döntött több szempontból: a legforróbb
év volt az átlaghőmérsékletet tekintve, a
jégtakaró a sarkvidéken az eddigi legki-
sebbre zsugorodott, és melegrekord dőlt meg a világ számos pontján.
A Föld órája résztvevői száma 2016-ra elérte a 2,4 milliárd főt, több mint
7000 település bevonásával. Az akció az elmúlt években olyan sikereket
aratott, amelyek hosszú távon határozzák meg a jövőnket. Már gyűlnek
a regisztrációk a foldoraja.hu weboldalon, az akció hazai oldalán is, ahol
idén a feliratkozók nemcsak a 60 perces sötétségre mondanak igent,
hanem egy komoly elköteleződésre is, amely a fenntartható életmódot
alapozza meg. A Föld órája eskü mellett a WWF Magyarország minden-
kit arra szólít, hogy valódi tettekkel járuljon hozzá a világméretű moz-
galom hatásához: magánszemélyek mellett vállalatok, önkormányzatok
és intézmények egyaránt részt vehetnek, feltölthetik az oldalra saját
kezdeményezéseiket, hogy ezzel erősítsék hazánkban az éghajlatvé-
delmi küzdelmet.
Március 25-én, a lekapcsolás napján a WWF Magyarország is saját,
rendhagyó programmal készül. A programok részleteit a későbbiekben
a foldoraja.hu weboldalon lehet megtekinteni.
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Sikeres ovisbál
ez év februárjában hetedik alkalommal rendezte meg a Hold utcai Ta-
góvoda a Gyermekeink Jövőjéért alapítványi Bálját. a helyszínt ha-
todik alkalommal biztosította a Hotel Thermál Visegrád Superior. az
est házigazdája Török olivér volt, a zenéről dj leonard gondoskodott.

A kiváló hangulatú bálon
ebben az évben is nagy szám-
ban képviselték magukat a
szülők és a mulatni vágyó ven-
dégek. A közel 120 tombola-
nyereményt a szülők és főként
helyi vállalkozók felajánlásá-
ból állították össze. A sok-sok
ajándék között az ivóvíz-ener-
getizáló és vitalizáló berende-
zés, étteremutalványok, angol
édességcsomag, DM ajándék-
csomagok és stílustanácsa-
dási kupon is megtalálható
volt.

Idei kiemelt támogatóink: BPI HEALTH AND ENERGy Kft., MEHANDI Stíluskonzultá-
ció, VERSyS CLINIC, MilleColori Kft, Némethné Boros J. Orsolya, URBIS könyvesbolt,
Meggyes szalon Budakalász, Ibolya virágüzlet, V-8 Uszoda és Szabadidőközpont, Pis-
mány papír, Gymsuperior, Frana Szépségszalon, Johanna papírbolt, Hassan gyros,
Pisztrángos étterem, Szelence ékszer, Fábián Ildikó Kozmetika, Király utcai Trófea
étterem, Rákos étterem, Vasvári Patika, V-8 Fáy Zoltán masszőr, V-8 Molnár Tünde
masszőr, Nagy Erika egyéni vállalkozó, Margaretta cukrászda – Laki cuki, Parola Ven-
déglő, Antal optika, Faloda Városkapu üzletház, Fotó Ajándék, Kiki’s the British V8,
ShipShophandmade ékszerek, Otranto Pizza Bár, V-8 Vizipók, ArtGastronomy and
Event Kft. V-8, Marosi Edina kozmetikus, Szita család- SZITA MéHéSZET, Stefán csa-
lád, Mantaswim sportruházat , Japker autóalkatrész, Fitness V8, DM KFT., Infratrainer
grape lakásfitness, Anyám-lánya Tortaműhely, Fáy Kata kineziológus, Fűszerész Kft,
Zarges Kft, AEROGLOBUS SE, El Mariachi, Somody Bea ART6 Egyedi ruhák, Kossuth
SE V8, BABITA DOLLS, VéGH-POZSÁR KITTI cukrász, Czuport Vince.



Elment Valentin Jani bácsi, a stric (jelentése:
nagybácsi, tekintélyes vezető) a szentendrei
dalmátok nem csak hivatalosan megválasz-
tott, de közössége által is elfogadott vezetője. 
Egy szorgalmas élet végén lépett a felhők fölé,
tette le a motikát (kapát) örökre, mert ahová ő
most megérkezett, már nem kell metszeni a
fákat, nyírni a füvet, gondozni a növényeket.
Ott már a Nagy Kertész végzi ezt helyette.
Talán az utolsó szamárhegyi brgyani volt, aki
a szegénység kecsketején nevelkedett, és
még ismerte azt a tarka, babonás zárt világot,
amilyen a Szamárhegy a háború előtt volt.
Lábai jól ismerték a pismányi bokatörő utakat,
amelyekről, amikor az eső lemosta földet, az
éles kiálló kövek mint valami ördögi kések áll-
tak ki. Ismerte, milyen a bubáni sovány nyári
ebéd, egy-egy körte, szilva és egy maroknyi
szőlő szeletnyi kenyérrel, ami a kapáláshoz
kevés. Otthon az udvaron gágogó guszka
(liba) a piacra kellett. A költővel álmodhatta,
„egyszer libasültet enni”, és ezért aggatták rá
a gyermektársai a Guszka (a liba) gúnynevet.
Ette a böjtös „szlanutkát”, amit nem vallás,
hanem a „nem jut rá” kemény törvénye írt elő.
Amikor a bagócalevesben, amit ma úriasan
csicseriborsó levesnek neveznek, az egyetlen
erőt adó harapnivaló a puhára főzött szalon-
nabőr volt. 
A kétezres évek elején szinte minden szomba-
tot együtt töltöttünk az Aromában. Aroma
brgyániul a Dézsma ház, amit azért neveztek
így, mert a háború előtt valamiféle likőr és pá-
linkakeverő üzem-féle működött benne. Régi
képeket nézegettünk, amire idős barátaimat
hívtam meg. Máig hálával gondolok vissza
rájuk, mert vagy száz régi szamárhegyi törté-
netet, legendát meséltek el három év alatt. E
kis csapatban Jani bácsi volt a csúcs, akinek
tűpontos képi memóriája volt. Aki minden
apró részletre emlékezett. Még olyan jelenték-
telennek látszó dolgokra is, hogy Sanyi nagy-
bácsikámnak milyen mintájú volt a kendője,
amelyet előbb vízbe mártva a fejére kötött,
amikor elsőnek ugrotta az Iván napi tüzet. Ha

fiatalon tanulhatott
volna, biztosan
sokra viszi. De hát
akkoriban, hiába
voltak a Valentinok
szamárhegyi érte-
lemben jobb módú
iparosok, a kitörés
csúcsa egy brgyáni
gyereknek legfel-
jebb a polgári el-
végzése volt.
Számára a háború utáni világ jelentett kiemel-
kedési lehetőséget. A Papírgyárba került dre-
hásnak, korábbi lucernásukban nagy házat
épített, autót vett. Mikor a szeszfőzde öreg
tégla épülete még állt, és Pismány a Csáky-vil-
lától a Sáska erdőig tartott, amikor még min-
den brgyáni nem csak a szótárból tudta mi a
sepet, a krenszli és a budák, és illetlenség volt,
ha valaki nem köszönt előre az idősebbnek az
utcán, ő volt a Szamárhegy Janikája, Janija,
majd Jani bácsija. Amikor aztán a rendszer-
váltás után megalakult a szamárhegyi dalmá-
tok önkormányzata, természetesen adódott,
hogy ő lett a srtic, a legidősebb Iván tisztsé-
gének viselője, majd 2010-től hivatalos elnöke
is. S bár számtalanszor vitáztunk, veszeked-
tünk is talán, de abban sohasem volt ellentét
közöttünk, hogy tegyünk azért, hogy átment-
sünk, ha csak egy keveset is, hányatott sorsú
nemzetiségi közösségünk értékeiből, hagyo-
mányaiból. Azzal, hogy Jani bácsi elment, le-
tört egy értékes darab a Szamárhegyből, és
kisebb lett a mi 30 méteres hegyünk. Vele el-
távozott az utolsó brgyáni is. A crkva Sveti
Ivana harangja már nem kondul majd úgy, mint
ahogy eddig szólt, és a Daru piac kövei sem
csillognak majd olyan fényesen a nyári zápor
után. Búcsúzom tőled, Laka mu zemlja!

BENKOVITS GyÖRGy

Valentin Jánostól március 11-én vett végső bú-
csút családja, a barátok, ismerősök a szamár-
hegyi temetőben.
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mosóczi István 
emlékére

Tíz éve hunyt el
Mosóczi István Ha-
rangozó-díjas tán-
cos-koreográfus.
Halála évfordulója
alkalmából közöl-
jük Weszelits And-
rás írását, mely a
www.hirkepek.hu
oldalon jelent meg
2007-ben.

2007. március 25-én elhunyt Mosóczi István
táncos-koreográfus, a Somogy Táncegyüttes
és a Duna Művészegyüttes művészeti veze-
tője, a Szentendre Néptáncegyüttes első mű-
vészeti vezetője. 
Sok nagysikerű koreográfiát készített: Ballada,
Katonasirató, Amerikás dal, Tükörcserepek.
2006-ban a Magyar Táncművészek Szövet-
sége a Tánc világnapján életműdíjjal tüntette
ki. Több neves táncos – Bonifert Katalin
(Duna), Makovinyi Tibor (Honvéd) – nevelke-
dett a keze alatt, akik továbbvitték gondolatát,
hogy történnie kell valaminek a színpadon, va-
lamit kifejezni, elmondani a tánc nyelvén. (…)
Sokszor eszembe jut az elő táncpróba, mikor
elkezdtem táncolni az együttesben. Az első
csetlő-botló mozdulatok, egymás lábára lépés
(bocs, bocs…). Így kezdődik minden táncos
élete a színpadon. Három és… beálltál kö-
zépre, és mutattad, hogy mit kell csinálni. Van,
aki tovább bírja, van, aki az első után feladja.
én is így voltam az első után: többet nem
jövök. Mikor mentünk hazafelé, összefutot-
tunk az ajtóban, s mosolyogva csak annyit
mondtál, hogy a következő próbán folytatjuk.
és folytattuk együtt, majd tíz éven át, jóban-
rosszban, az egész napos próbákon, rengeteg
vidámsággal, kiabálással, veszekedéssel, éj-
szakába nyúló kocsmázással, ahol azt hittük,
hogy megváltjuk a világot.
és most elmentél. Három és…, már máshol 
indítod a próbát, készíted az utolsó nagy 
koreográfiát.

Búcsú Valentin Jani bácsitól
(1933–2017)

aki patikamúzeumot szeretett volna Szentendrén…
A Janitsáry-gyógyszerészdinasztia kapcsán számos fontos adalék
olvasható Szmodits László „Neves magyar gyógyszerészek kegye-
leti adattára” (Bp., 2003.) címet viselő művében: az ifjabb Janitsáry
Iván (1913-1974) gyógyszerészről rögzítettek közül kiemelendő,
hogy „Szentendrén egy patikamúzeum létrehozásáért küzdött”. 
Felesége, Bernáth Amália szintén gyógyszerész volt; csakúgy mint
a testvére, Janitsáry László (1908-1984) is.

Szentendre Városi Gyógyszertárának negyedszázadon át volt a
gyógyszertárvezetője ifjabb Janitsáry Iván, aki 1950-től gyakorolta
itt a hivatását. édesapja, idősebb Janitsáry Iván (1869-1934) szin-
tén gyógyszerészként vált nevezetes személyiséggé; ám emellett
pirotechnikusként is komoly szakmai megbecsülésnek örvendett
egész Európában, és ő volt az ólomakkumulátorokon alkalmazott
méhsejt-felületi elrendezés feltalálója. 
Őseik a görögországi Kasztóriából érkeztek Magyarországra 
(hasonlóan a pesti görög egyházban jelentős szerepet betöltő 
Nikola-, Pelenga-, Sacelláry-családokhoz). A Fiumei úti temető bal-

oldali falsírboltjai között található első magyarországi görög elődje,
Janitsáry Miklós (1778-1850) hajótulajdonos és gabonakereskedő
végső nyughelye is. E család tagjai Magyarország számos telepü-
lésén (pl. Pentele, Komárom) és a történelem minden korszakában
olyan magas szintű közéleti és tudományos tevékenységet fejtettek
ki, ami napjainkban is példaértéket képvisel minden nemzedék szá-
mára. Janitsáry Sándor (1821-1904) és Janitsáry Szilárd (1825-
1893) 1848-as honvédtisztek, majd politikusok lettek. A család
egyik tagja, dr. Janitsáry Miklós fontos szerepet töltött be a Trianon
utáni pesti görög egyházközség életében, a II. világháború idején
másodgondnokként tevékenykedett.

Szentendre helytörténeti örökségtára kapcsán kiemelendő, hogy a
magyar gyógyszerészet legjelentősebb gyógyszerészdinasztiái
közé tartoztak a Janitsáryak. 

DR. DIóSZEGI GyÖRGy ANTAL 
MŰVELŐDéSKUTATó
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legyen a tőkéstársunk!
Városunk felvirágzását a XVIII. században elhozó szőlőkultúra ha-
gyományainak feltámasztására tett kísérletet a Pismány Barátainak
Egyesülete és a Szentendrei Kadarka Kör. Ennek érdekében életre
hívta a „Kertjeink kadarkája” közösségi mozgalmat, az országban
egyedülálló, közösségi kadarkaültetvény létrehozását tűzve ki célul.
Úgy tűnik, a szőlő- és borkultúra országos reneszánsza városunkat
sem kerüli el, és sokan vannak, akik szerény lehetőségeikkel is sze-
retnének tevőlegesen részt venni a nemes cél megvalósításában. 
E hasábokon már megjelent felhívásunk hatására örvendetesen nőtt
városunkban kadarkatőkéink állománya! Mivel „ültetvényünk” nagy-
ságát nem korlátozzák telekhatárok, továbbra is várjuk újabb lelkes

résztvevők jelentkezését, akik Szentendrén található kertjükben tőkénként két négyzetméter
szabad, napos fekvésű hellyel rendelkeznek és vállalni tudják a legalább két kadarkatőke
gondozásával járó feladatokat. Ezek nem támasztanak komolyabb igényt, mint két szép ró-
zsabokor gondozása, s csoportunk szakmai segítséget is tud nyújtani oltványok és a szük-
séges ismeretek átadásával. 
Végső célunk a szentendrei kadarka bor újbóli megteremtése, melyből ugyan „exportra”
nem fogja futni, de a közös feldolgozás minden résztvevő számára lehetőséget adna arra,
hogy ha csak egy palack erejéig is, de saját borát ihassa, és részese lehessen városunk tör-
ténelmi hagyományainak.

Legyen hát „tőkéstársunk” ebben a kalandban! ültessenek kadarka oltványokat! 
Várjuk jelentkezésüket!

Ifj.Vigyázó László, Széles Katalin
kadarkakultusz@freemail.hu

30/241 1166, 26/317-781

Kockulj a Becube programozó 
iskolában!

érdekel a programozás, de
még nem döntötted el, hogy
belevágj egy komolyabb kép-
zésbe? Nincs napi 8 órád és
százezreid a tanuláshoz? A

BeCube programozó iskola segít a döntéshozatal-
ban, mert itt megtanulhatod az alapokat, s ha ked-
vet kaptál a programozáshoz, tovább mélyítheted
tudásodat. 
Az iskola 10 alkalmas tanfolyamokat indít kifejezetten munka vagy egyetem, gimi mellett vé-
gezhető, időkímélő beosztással. Tíz héten át, heti egy alkalommal a programozás alapjait a
Python nyelven keresztül tanulhatod meg, s mindezt igen kedvező áron. 
Az iskolát két szentendrei fiatal alapította, Rudolf Ádám és Vogel Sára, akik nemrég házasodtak
össze, s közös életüket e vállalkozással (is) szeretnék megalapozni. Sári a Szent István Egyetem
szőlész-borász mérnök hallgatója, ő a cég titkára, az intézni valókat, a szervezést vállalta. Ádám,
aki végzettsége szerint fizikus, programozóként dolgozik egy jóhírű multinál, s egy ideje másod -
állásban tanít magánórák keretein belül matekot, fizikát és programozást. Látva, hogy mekkora
igény van a programozás oktatására alapszinten, úgy gondolta, összefogja azokat a diákokat,
akik eddig jelentkeztek nála, és csoportban tanítja őket. Egy idő múlva ez is kinőtte magát, hi-
szen jelenleg közel 60 diák jár a cég szervezte tanfolyamokra, négy oktató tanítja őket két hely-
színen. Sári és Ádám most ugyan a fővárosban él, de cégükkel a „hazai pályát" is szeretnék
meghódítani, elsősorban szentendrei és környékbeli diákokat várnak az iskolába. 
A vállalkozáshoz profi logo és honlap is társul. A logót barátjuk, Bőhm Dóri tervezte, akivel Sári
pár éve még együtt koptatta a Templomdombi suli és a Móricz gimi padjait. A honlapon renge-
teg hasznos infót találsz, kattints ide az órarendekért, árakért, további hírekért: https://www.be-
cube.hu/
Az iskola a közelmúltban meghívást kapott a Startup Safary nevű rendezvényre, melyen induló
vállalkozások mutatkozhatnak be. Erről részletesen itt olvashatsz: http://budapest.startupsa-
fary.com/sessions/32430_mindenki_programozo_iskolaja___nincs_napi_8_oram_es_szazez-
reim_de_programozni_szeretnek
Sári és Ádám már eddig is szép számú közönséget gyűjtött össze a BeCube Facebook-oldalán,
de további céljaik között szerepel, hogy egy aktív, kezdő programozókból álló közösséget épít-
senek, ahol szabadon folyhat az eszmecsere szakmáról, munkákról, hírekről, érdekességekről.
Facebook: https://www.facebook.com/becubesuli/

az adásvételi szerződés
buktatói 
Rendkívül sűrűn fordul elő, hogy ügyfeleim
egy rosszul elkészített és már aláírt adás-
vételi szerződést követően keresnek fel,
mellyel már nehéz mit kezdeni. Ezért cik-
kemben röviden összefoglalnám, hogy
mik azok a sarkalatos pontok, amelyekre
többek között ügyelni kell ingatlanok érté-
kesítése, vétele esetén. 

• Az ellenőrzött tulajdoni lap. Sokszor már
a szerződés aláírásakor jutunk el oda,
hogy megtekintsük a tulajdoni lapot, hogy
láthassuk, hogy az ingatlan tehermentes-
e. Fontos, hogy ezzel kell kezdeni az ingat-
lanvásárlást, tisztázni, hogy van-e a
tartozás, haszonélvezet, vagy bármi más
teher az ingatlanon. 

• A birtokátadás körülményei. Lényeges,
hogy az ingatlan birtokának átadása egy
időben történjen a teljes vételár kifizeté-
sével, hiszen ha ez korábban történik,
megeshet, hogy futunk a saját pénzünk
után, nem is mi használjuk már az ingat-
lant, és már csupán peres eljárás kereté-
ben tudjuk megoldani problémánkat. 

• A közművekre, rezsiköltségekre vonat-
kozó nullás igazolások beszerzése elke-
rülhetetlen, mivel később akár kiderülhet,
hogy egyes szolgáltatók felé akár több
százezres tartozása is lehet a korábbi tu-
lajdonosnak. 

Végül jelentősége van annak, hogy milyen
nyilatkozatokat teszünk a szerződésben,
például megtekintett állapotban vesszük
meg az ingatlant, hiszen később már nem
hivatkozhatunk arra, hogy mi ezt vagy azt
nem láttunk, nem vettük észre. 
Természetesen ez csak példálózó jellegű
felsorolás, rengeteg apró kikötés, részlet
van, amire ügyelni kell, ezért minden eset-
ben ajánlom, hogy ha csupán eladókként
szerepelünk is egy szerződésben, nézes-
sük át egy ügyvéddel a kötendő szerző-
dést, mivel utóbb már nagyon nehezen
lehet a jogi vitákat békésen, peres eljárás
nélkül megoldani. 

dr. pazicski Fruzsina
ügyvéd

2000 Szentendre,
Rózsakert 2. fsz. 2.

Mobil: 
06-20-284-27-72
E-mail: pazicski
@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu
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Hello SzeNTeNdre! 
megérkezett a panificio il Basilico
dolce Vita hangulat kisvárosunkban, a Bükkös-patak partján. a gaszt-
roparadicsom megálmodójával, Szabadfi Szabolccsal, alias Szabival,
a pékkel beszélgettünk. a világlátott pékmester kreatív ötleteivel sze-
retné elnyeri a szentendreiek szívét. mi készen állunk! 

az év elejével már teljes egészé-
ben megnyitotta kapuit a panifi-
cio il Basilico, azaz a Bazsalikom
pékség Szentendrén, a János
utcában. Igazi gasztropont ez,
kis reggelizős pékséggel és egy
olasz bisztróval, Nápolyi-stílusú
pizzával. miért pont Szentendre? 
A Panificio il Basilico (kiejtése
Pánifícsó il Bázilikó) a kis gaszt-
rocsaládunk legifjabb tagja. Bu-
dapesten már évek óta sütjük a
jobbnál jobb kovászolt kenyere-
ket, pékárut és pizzát, mellette
pedig olasz-magyar konyhát vi-
szünk. Viszont az a főváros kö-
zepe, a belváros. Ez a nyugalom,
idilli csendélet csörgedező kispa-
takkal, vizimalomkerékkel, ame-

lyekkel itt találkoztam, megfogott. én egyébként Szentendréhez
nagyon hasonló, határmenti kisvárosból, Kőszegről származom, most
kicsit újra otthonra leltem ezzel a gasztroprojekttel. 

milyen a panificio il Basilico? 
Kicsit olaszos, kicsit magyaros, de mindig minőségi, mindig kicsit más,
mindig kicsit kreatívabb: Itália „otthona” Magyarországon. Az igazi
olasz „ételérzést”, azaz életérzést, a Dolce Vitát, az „édes életet” sze-
retnénk elhozni. Egyébként két nagy részből áll a szentendreiek új
gasztropontja: egy pékség-delikátüzletből – kézműves, adalékanya-
goktól mentes, friss kovászolt kenyerekkel és olasz, magyar pékáruval
–, valamint a locanda, azaz bistro-pizzériából, ahol fafüstöléssel ke-
mencében sül a pizza, és a legfinomabb olasz paradicsomból készült
pastákat, szezonális finomságokat készítünk. 

milyen ételeket lehet megkóstolni itt? 
Az igazi Nápolyi-stílusú pizza mellett magyar és olasz ételek vannak a
bisztrókínálatunkban, úgy mint a szabadon tartott, feketelábú beregi
rántott csirke, amelyet a saját kovászolt kenyerünkből készült kenyér-
morzsával bundázzuk, vagy éppen a sáfrányos rizottóval vasserpenyő-
ben kínált óriás garnéla. Persze nem hiányozhat az étlapról az igazi
olasz húsleves, a Polpette-spaghetti és a Porchetta sem, amit lilahagy-
malekvárral és rozmaringos burgonyával tálalunk. Egyébként konyha-
mesterünk, Sándor Zoltán séf koordinálja a szentendrei konyhánkat is. 

milyen alapanyagokat használtok? 
A felhasznált alapanyagokat illetően nagyon válogatósak vagyunk, a
legjobb hazai és olasz, leginkább kézműves családi kisvállalkozásoktól
szerezzük be. Például a szabadon tartott, beregi feketelábú csirke az
egyik kedvencünk, egyébként több organikus alapanyaggal is dolgo-
zunk, a friss zöldségek közül sok (sok-sok csíra és rukkola például)
pedig egy kedves vidéki családtól érkezik, akik kizárólag nekünk nevel-
getik palántáikat. A magyar mellett olasz alapanyagokat használunk,
rendszeresen járunk Olaszországba beszerzőkörútra, például a San Da-
niele sonkáért.

Kikhez szól a panificio il Basilico?
Mindenkihez. Mindenkihez, aki szeret finomat enni. Szentendrei, kör-
nyékbeli, fővárosi baráti társaságoknak, pároknak és családoknak is
ideális találkozópont ez. Úgy gondoljuk, nagyobb összejövetelekhez,
ballagáshoz és esküvőhöz is remek helyszín vagyunk. A tavasz bekö-
szöntével tovább fejlődünk, elkészül a játszóterünk, kizöldül a kis fű-
szerkertünk, végre kinyithatjuk az ablakokat, és hallgathatjuk a
kispatak csörgedezését! Alig várjuk!
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Bárczisok az úszó
diákolimpián
Előző lapszámunkban írtunk arról, hogy a  Fo-
gyatékkal élők VI. Országos Úszó Diákolimpi-
ája és Tehetségkutató Versenyén szép ered-
ményekkel vett részt a Bárczi Gusztáv Általá-
nos Iskola csapata. A helyezések azonban 
lemaradtak a felsorolásból, ezért most megis-
mételjük. Elnézést kérünk a diákoktól és olva-
sóinktól a hibáért.

eredmények

25 m szabadon választott, I. korcsoport:
2. Jobbágy Richárd; 3. Bákonyi Bence
25 m szabadon választott, II. korcsoport:
1. Szigetvári Zoltán Gergely; 3. Harkai Patrik
50 m szabadon választott, III. korcsoport:
6. Lakatos Lionel
50 m szabadon választott, IV. korcsoport:
2. Csúcs Alex
50 m szabadon választott, V. korcsoport:
3. Vaczó Zoltán; 5. Szántó Zsombor
50 m szabadon választott, IV. korcsoport:
1. Herke Vivien
50 m szabadon választott, V. korcsoport:
1. Molnár Alexandra
25 m mellúszás, I. korcsoport:
2. Jobbágy Richárd; 3. Bákonyi Bence
25 m szabadon választott, II. korcsoport:
3. Szigetvári Zoltán Gergely; 4. Harkai Patrik
50 m szabadon választott, III. korcsoport:
5. Lakatos Lionel
50 m szabadon választott, IV. korcsoport:
2. Csúcs Alex
50 m fiú szabadon választott, V. korcsoport:
6. Szántó Zsombor; 8. Vaczó zoltán
50 m szabadon választott, IV. korcsoport:
1. Herke Vivien
50 m lány szabadon választott, V. korcsoport:
2. Molnár Alexandra

Futsal bajnokság 2016/17
a dunakanyar Se vallja, hogy a futsal a nagypályás futball kiváló kiegészítő sportága. ennek
megfelelően évről évre benevezi a korosztályos csapatait a pest megyei labdarúgó Szövetség
által szervezett futsal bajnokságokba, melyet idén január-februárban bonyolítottak le a kü-
lönböző megyei sportcsarnokokban.

Idén egyesületünk több értelemben rekordot
könyvelhet el. Először is az öt utánpótlás kor-
osztályban (U11, U13, U15, U17, U19) kiírt tor-
nákon összesen kilenc csapattal vettünk
részt, ami nem csak az egyesületünk szem-
pontjából, de valószínűleg szövetségi szinten
is példa nélküli. Természetesen az egy-egy
korosztályba nevezett csapatok között átját-
szás nem lehetséges, azaz egy játékos csak
egy adott csapatban léphetett pályára az
egész sorozat alatt.
U11 és U13 korosztályban két-két csapatot in-
dítottunk, és mindegyik kitett magáért, hiszen
éppen csak lemaradtak a csoportból való to-
vábbjutásról. A vigaszágon aztán kiderült: bi-
zony nem a legkönnyebb csoportból estek ki
a csapataink (U11), hiszen itt már a mérkőzé-
sek nagy részét megnyerték a fiúk.
Az U15-ben indított három csapatunkat egy
csoportba sorsolták, így egyikük ki kellett,
hogy essen. Erőnket jelzi, hogy ebben a kor-
osztályban két csapatunk is bejutott a négyes
döntőbe, és ott csak azért nem játszott végső
döntőt, mert az elődöntőben találkoztak, ahol
a 2002-es születésű játékosokból álló együt-
tesünk győzött az egy évvel fiatalabbként négy
közé került csapatunkkal szemben. A harma-
dik helyért a 2003-asaink 5:4-re legyőzték a
Nagykátát, így ez a csapatunk immár harma-
dik éve mindig a dobogón áll! A 2002-es csa-
patunk a döntőben 2:0-ra diadalmaskodott a
Baracs csapata fölött, így megnyerte a soro-

zatot! A négyes döntő legjobb játékosa Kö-
vesdi Péter (2003) lett.
U17-es csapatunk a csoportban még kevésbé
volt sikeres, de nagyszerű teljesítménnyel a vi-
gaszágról a négyes döntőbe verekedte magát,
ahol az elődöntőben kétséget sem hagyva ke-
rekedett felül a Nagykáta csapatán (3:1, 6:1),
és végül a döntőben tudta csak megállítani a
Kistarcsai VSC együttese. Ezzel együtt gyö-
nyörűen csillogott az ezüstérem a fiúk nyaká-
ban. A sorozat gólkirálya Dalkó Dominik lett.
U19-eseinknek sajnos nem jött össze a cso-
portból való továbbjutás, ők a csoport harma-
dik helyén végeztek.
Ezzel utánpótlás csapataink 1 arany-, 1 ezüst-
és 1 bronzéremmel a legeredményesebb
egyesületként zárták az idei sorozatot. 
Ha mindehhez hozzátesszük, hogy a Dunaka-
nyar SE-vel szoros együttműködésben lévő
szentendrei felnőtt csapat a 2. helyen végzett
a sorozatban, elmondhatjuk, hogy a képzés-
ben Szentendrén valóban milyen nagy szere-
pet játszik a teremfutball. Hogy az elképzelés
helyes, mi sem mutatja jobban, mint hogy az
NB II nagypályás bajnokságokban a csapata-
ink sosem látott jó helyeken állnak: U14-ben
1., U15-ben 2., NB III-ban U17-ben pedig 5. a
csapatunk, a szentendrei felnőtt csapat pedig
vezeti a megyei II. osztályú bajnokságot.

EGERVÁRI ZSOLT
UTÁNPóTLÁS SZAKÁGVEZETŐ

DUNAKANyAR SE

Szentendrei sikerek a Stiga mini kupa amatőr pingpongversenyen
Bálint Barnabás (Izbégi Általános Iskola) és
Sándor György (Barcsay Jenő Általános Is-
kola) a második fordulót követően is a dobo-
gón állnak!

Felnőtt versenyzőink sem tétlenkedtek. Feb-
ruár 27-én, munka után a HCTC Magyar-Kínai
Asztalitenisz Klub vendégei voltunk, ahol 6
helyi játékosunk is képviselte egyesületünket.
Kuts Nándor pedig meg is nyerte a versenyt.
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Szentendrei sikerek a szenior úszóbajnokságon

Úszómesteri állás
A Szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidőközpont munkatársat
keres úszómester munkakörbe
Feladatok: a létesítmény uszoda és wellness részlegének úszó-
mesteri és vízőri feladatainak ellátása
Munkaidő: 8 óra, folyamatos munkarend szerint, az uszoda
nyitva tartásának megfelelően

Jelentkezés módja: a fényképpel ellátott önéletrajzokat kísérő-
levéllel, bérigény megjelölésével, „Úszómester” jeligével az
alábbi elérhetőségek egyikén várjuk:
E-mail: boulsevicz.beatrix.v8@szentendre.hu
Fax: 26/300-201

m o S o l y   J Ó G a

KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom

Waterfront Hotel, Szentendre, Duna-korzó 

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért 
tel: +36-20-9727373 

www.krisztinews.com/joga

Éremesővel tértek haza a szentendreiek a
február 25-26-án Százhalombattán megren-
dezett VII. rövidpályás Szenior Úszó orszá-
gos Bajnokságról. Balogh anna Hosszú
Katinka úszóklubja, az Iron aquatics tagja-
ként, Boulsevicz Beatrix, Kemény andrás,
Hargitai Gábor és Nagy Bernadett a V-8 dSe
színeiben vettek részt a versenyen. a duna-
kanyar Szabadidő Sportegyesület – ismer-
tebb nevén dagonya Se – idén csatlakozott a
magyar Szenior Úszók országos Szövetségé-
hez, mellyel lehetővé vált számukra az orszá-
gos szenior úszóversenyeken való indulás.

A volt olimpikon pillangóúszó, Boulsevicz Bea
hét aranyérmet szerzett a 2. korcsoportban,
Kemény András két ezüstöt és két bronzérmet
nyert a 4. korcsoportban. Balogh Anna, Balogh
László szentendrei festőművész lánya két
aranyérmet és egy ezüstöt nyert hátúszásban,
a 3. korcsoportban. A sikeres úszók vala-

mennyien a V-8 uszodában készültek fel a baj-
nokságra. Annát a kiváló edző, Zombori Regő
készítette fel a versenyre. Boulsevicz Beatrix,
Kemény András és Balogh Anna időeredmé-
nyükkel jogot szereztek az augusztusi buda-
pesti Masters VB-n való indulásra, így jelenleg
erre a megmérettetésre készülnek, illetve ta-
vasszal és nyáron még több komoly verseny
vár rájuk.
Március 4-5-én, a Vizes Nyolcas adott otthont
a Sri Chinmoy Alapítvány által szervezett éj-
szakai úszóversenynek. Az előzőekben emlí-
tett versenyzők Balogh Zoltánnal kiegészülve
alkottak 4 fős csapatot, s a V-8 DSE színeiben
vegyes csapat kategóriában dobogós helyen
– bronzérem – végeztek a (szintén a V8-ban
edző) Sellők SE csapatával egyetemben, akik
a női kategóriában értek el harmadik helye-
zést. A szabályok szerint mindegyik csapat-
nak vagy egyéni versenyzőnek 20 km-t kellett
leúsznia. Csapatok esetében 30 percenként

volt váltásra lehetőség. A V8-DSE csapatának
sikerült tartania a félóra alatt 2 km-s tempót,
így 10 váltással teljesítették a távot. A követ-
kező verseny a hódmezővásárhelyi országos
bajnokság lesz.
A szenior úszóversenyeket a Magyar Szenior
Úszók Szövetsége rendezi, 25 év feletti úszók
vehetnek részt rajtuk, ötévenkénti korcsopor-
tokban. A versenyeken általában volt profi
úszók indulnak, de néhány lelkes amatőr, akik
sok edzéssel vagy alkati adottságaiknak kö-
szönhetően fel tudják venni velük a versenyt,
részt vehetnek ezeken a rendezvényeken.
Ezek a sportolók a munkájuk mellett végeznek
nagyon komoly edzéseket, ami mindenképpen
tiszteletre méltó és követendő. Idén különö-
sen népszerű a szenior úszás Magyarorszá-
gon, mert a felnőtt vizes világbajnokság után,
augusztusban Budapesten, a most átadott
Duna Arénában tartják a vizes sportágak Mas-
ters világbajnokságát.
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adáSVÉTel

éléskamra – régi ízek boltja. Házi-
tej, bor, sütemény. Szentendre, At-
tila u. 12. Nyitás: március 1.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi képes-
lapokat, kitüntetéseket, jelvénye-
ket. Tel. (26) 385-387.

álláST KÍNál

Szentendrén lévő cukrászdánkba
pultost felveszünk. Tel. 06-30-940-
2652.

üzleteimbe, részmunkaidőre eladó-
kat felveszek, nyelvtudás előny
lehet. Tel. 06-20-396-5306.

Konyhába keresünk, szentendrei
üzletbe konyhai érzékkel rendel-
kező, szorgalmas munkatársat.
Tel. 06-30-940-0908.

eGÉSzSÉG

Gyógyító pedikűr-manikűr. Kö-
römgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

Gerincszerviz jáde köves masszá-
zságyon az ÚjraFitt Masszázskuc-
kóban. További szolgáltatásaink:
talpmasszázs. Flabélos. Bioptron
fényterápia. Bejelentkezés: 06-20-
526-8909.

érszűkület kezelés, nehézjárás,
görcs – széndioxid-kezelés. Tel.
06-30-340-1392.

Akupunktúra magánrendelés a
Szentendrei Rendelőintézetben.
Fogyókúra támogatása, allergia ke-
zelése, fájdalomcsillapítás. Beje-
lentkezés: 06-30-831-1934.
Rendel: dr. Bor Márta allergológus,
immunológus. www.bormarta.hu
tónussal

KIadÓ laKáS

Kiadó Szentendrén 120 nm
alapterületű, 3 szintes családi
ház, akár szintenként is. Csen-
des helyen, HéV-állomáshoz
közel. Tel. 06-20-272-6733.

Szentendrén szoba kiadó mellék-
helyiségekkel. Tel. 06-30-340-
1392.

laKáS, INGaTlaN

Surányban felújított ház gyönyörű
kerttel 11,9 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-70-600-1807, www.iranysu-
rany.hu.

Szentendrén 082/60 hrsz-ú, 533,31
nm-es szántó eladó. Tel. 06-70-
378-5180, 06-30-505-1294.

Eladó Szentendrén 3 szintes,
120 nm alapterületű családi
ház csendes helyen, HéV-állo-
máshoz közel. Tel. 06-20-272-
6733.

Pomázon 0396 hrsz-ú erdőben
2624 nm-es ingatlan eladó.Tel. Tel.
06-70-378-5180, 06-30-505-1294.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

Szentendrén, Pismány aljában,
csendes zsákutcában 2014-ben
felújított, 115 nm-es, kétgenerációs
családi ház 540 nm-es telekkel
eladó. Az alsó és a felső szinten
egy-egy külön bejáratú lakás talál-
ható, melyek kis átalakítással egy-
benyithatók. Kérésre fotókat,
alaprajzot küldök. Irányár: 36,9 mil-
lió. Tel. 06-20-325-3878.

Pannónia-telepen, a Dózsa Gy. út –
Menta utca sarkán lévő 29 nm-es,
téglaépítésű garázs eladó. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel. 06-70-336-7781.

oKTaTáS

Rajztanítást, felvételire-érettségire
felkészítést vállal nagy tapasztalat-
tal szentendrei képzőművész a
Belvárosban. Tel. 06-30-617-6750.

Matematikából és fizikából korre-
petálást, érettségi felkészítést vál-
lalok. Tel. 06-30-855-3543.

Német nyelvű matematika tan-
könyvből (Linz – Veritas Verlag,
Wien – ÖB Verlag) korrepetálást
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Felsőfokú matematikából (diffe-
renciál- és integrálszámítás, mátri-
xok stb.) korrepetálást, zárthelyire
és vizsgára felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

Történelem, magyar korrepetálás,
érettségire felkészítés nagy gya-
korlattal Szentendrén, a Belváros-
ban. Tel. 06-30-540-5639.

rÉGISÉG

GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő
legmagasabb áron készpénzért vá-
sárol festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat + 6-12 evőeszközö-
ket, aranyakat, szobrokat, boros-
tyánokat, porcelánokat. Kiszállás
díjtalan: 06-1-789-1693, 06-30-
382-7020.

SzolGálTaTáS

Magánszemélyek személyi jövede-
lemadó bevallásának elkészítése,
személyesen vagy online rövid ha-
táridővel az állomásnál lévő köny-
velőirodában, vagy a
yelloni.konyveles@upcmail.hu
címen. Tel. 06-20-570-3419, (26)
786-892.

Esküvői videó! www.amoretto.hu.
Tel. 06-30-991-7275.

Bútorkészítés! Egyedi méretű búto-
rok, gardróbok, konyhák készítése,
laminált parketta lerakása. Tel. 06-
20-349-2224.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszi-
getelés- és ácsmunkát vállalunk.
Tel. 06-70-578-1468.

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

Burkolás, kőműves munkák, térkö-
vezés. Teraszok, járdák, kerítések
készítése, javítása. Tel. 06-30-341-
3423.

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus,
referenciával és bébiszitter-okle-
véllel rendelkező pedagógus. Tel.
(26) 386-858.

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

ÜdÜlÉS

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

ÜzleT

üzletnek és irodának alkalmas he-
lyiségek kiadók a belvárosban
(Kossuth–Petőfi utca sarok). Tel.
06-20-585-4055.

Szentendrén étterem kiadó. Tel.
(26) 311-191.

Szentendre belvárosi (Fő tér) 60
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-
30-296-6962.

A Püspökmajor lakótelepen 18 nm-
es üzlethelyiség kiadó. A helyiség
iroda céljára is alkalmas. Tel. 06-
20-997-0671.
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GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészKedd: 17:00–19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

Lámpaernyő 
és Képkeretező Kft.

szentendre, 
pátriárka u. 8.

szemben a pMK-val

9.00–17.00-ig

Garantált 
minőség, 

elfogadható
ÁrON!

Kép
Ker

et
ez

és

(26) 318 804, 06 30 261 7639
www.lampakepkeret.hu

Kereskedelmi érdeklődésű, műszaki végzettségű kollégát
keresünk szentendrei irodába. 
Fontos, hogy önállóan és csapatban is tudjon dolgozni.
Hosszú távú munkalehetőség, változatos munkakör.

ELVÁRÁSOK:
• műszaki affinitás
• B-kat. jogosítvány
• fogékonyság
• jó helyzetfelismerő készség
• kiváló kommunikációs készség, magabiztosság

Az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 
info@alukov.hu

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

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

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




