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Hogyan hasznosult Szentendrén több mint 8 milliárd forint? Az év végén lezá-
rult egy hétéves uniós fejlesztési ciklus. A mérleg Szentendre számára nagyon
pozitív: az értékek megőrzése mellett a XXI. századi igények szerint fejlesztésre,
az életminőség jelentős javítására is jutott bőven forrás városunkban. Össze-
sen több mint 8 milliárdnyi uniós forrás mellett a kormány is támogatta 
Szentendrét, valamint az önkormányzat saját forrásaiból is fejlesztett. Új soro-
zatunkban ezeket a fejlesztéseket vesszük számba.   

2. oldal

Megnyitása óta nagy népszerűségnek örvend Szentendre egyik kiemelkedő lé-
tesítménye, a V8 Uszoda és Szabadidőközpont. Évről évre mind többen veszik
igénybe széleskörű szolgáltatásait. Napokon belül igazán különleges jubileu-
mot ünnepel a V8, hiszen köszöntheti a nyolcszázezredik látogatóját! Az a sze-
rencsés személy, aki e történelmi sorszámú belépőt megveszi, az intézmény
vezetésének jóvoltából nagyon értékes ajándékkal gazdagodik! Érdemes tehát
akár minden nap ellátogatni a V8-ba, és bízni a jó szerencsében, hátha éppen
ön lesz a 800 000. látogató!

Szentendre 2013-ban is töretlenül fejlődött
Lapunk, hagyományaihoz híven, közreadja az elmúlt év krónikájának össze-
foglalóját. A válogatásból is kitűnik: Szentendre büszke lehet a 2013-as évre is.
Töretlen fejlődés, példátlan és méltán sikeres programkavalkád jellemzi az 
elmúlt egy évünket. A sok fontos és örömteli pillanat között persze az árvízi 
védekezés összefogására a legfelemelőbb érzés visszagondolni! Hatezren 
voltunk a gátakon, nem hiába! Hála a városvédőknek és a mobilgátnak, a 
történelmi árvíz ellenére biztonságban volt az ezeréves Szentendre minden la-
kosa és minden értéke.  3-6. oldal

Több mint 8 milliárd forint!

V8 – Ki lesz a 800 000. látogató?
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

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

107 Rendőrség (26) 502 400 

Körzeti megbízottak: 
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester 
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós 
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós 
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzs-
őrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu

Vízmű (26) 310 796  
ELMŰ 06 40 383 838   
Elmű hibabejelentő száma: 
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 310 032  
T-HOME hibabejelentés 1412  

Városháza (26) 503 300 
Zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:  
kozerdeku-zoldmail@ph.szent endre.hu  

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: (26) 503 329  
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

Orvosi ügyelet  
Bükkös-part 27. (26) 312 650  
Hétköznap 17-től másnap reggel  7 óráig, 
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.   

Gyógyszertári ügyelet    
Hétköznapi ügyelet: este 9 órától 
ÜGYELETI díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Sas u. 10. Tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár  nyitva 7-21
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
február 2. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
február 9. Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354
február 16. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
február 23. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

Állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig. 
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.  
06 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060  

Árvácska Állatvédő Egyesület 
06 20 571 6502 

Gyepmester 06 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

SOS

Szentendre töretlen fejlődése 
2007-2014
2008. augusztus 20-án a adták át az európai uniós társfinanszírozásban felújított ke-
rékpárutat a Postás-strand melletti területen. A kerékpárút egy komplex fejlesztés
része, nemcsak a városi sportlehetőségeket növeli, de jelentős szerepe van az árvízi vé-
dekezésben. A 3 kilométer hosszú, 3 méter széles töltés és út a nemzetközi EURO-
VELO kerékpárút-hálózat egyik kiemelt dunakanyari szakasza. A 300 millió forintos
projekt európai uniós társfinanszírozással, a Nemzeti Fejlesztési Terv I. Regionális Fej-
lesztés Operatív Programjának keretén belül valósult meg.
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álláshirdetések 
a szevi.hu-n

Együttműködő partnerünk a:

Ha okostelefonja kéznél van,
próbálja ki a cikkeink melletti
QR-kódokat! Szkennelje be a
pontkódot, és a megjelenő
linkre kattintson rá!

Folytatás a 4. oldalon g

Január 27. 
14.30 Vezetői megbeszélés
18.00 Évnyitó megbeszélés az intézmény-

vezetőkkel

Január 28. 
12.30 Tárgyalás a Volánbusz vezérigazga-

tójával
14.00 Stratégiai megbeszélés
18.00 Évnyitó megbeszélés az egyházak

vezetőivel

Január 29.
19.00 Évnyitó megbeszélés vállalkozók-

kal

Január 30.
10.00 Történeti városok munkamegbe-

szélése
15.00 Testületi ülés

Január 31.
17.00 Hamvas Béla kiállítás-megnyitó

Február 3.
14.30 Vezetői megbeszélés
17.30 Választási eskütétel

Február 4.
13.30 Stratégiai megbeszélés

Február 6.
09.00 állampolgársági eskütétel
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Jótékonyság báli 
hangulattal fűszerezve
V. SZENTENDREI JóTÉKONYSáGI BáL

Megújultunk! www.szevi.hu

Polgármester naplója

Olvasson QR-kóddal! 

Aszentendrei lokálpatrióták egyik fő ta-
lálkozóhelyévé vált a pezsgő hangu-
latú Szentendrei Jótékonysági Bál,

melyet idén január 11-én rendeztek meg –
dr. Dietz Ferenc polgármester fővédnöksége
alatt – a MűvészetMalomban. A jótékony-
sági bál ötlete dr. Szántó Csilla nevéhez 
kötődik, aki 2008-ban azt a széles körben
támogatott alapgondolatot fogalmazta meg,
hogy hozzanak létre egy évente megismét-
lődő jótékonysági rendezvényt, amely a 
közösségi érzést, összetartást és a jótékony-
ságot ötvözi. Egy helyet, ahol fehér asztal
mellett a városban lakó vállalkozók, keres-
kedők, művészek és politikusok együtt be-
szélgethetnek a város jövőjéről. A bálok
valamennyi költségét szponzori felajánlásból
fedezik a szervezők. A belépők, a támogatói
jegyek és a tombolák teljes bevételét pedig
olyan helyi intézmények kapják, akik a vá-
rosban lakó gyermekekért tevékenykednek.
A városi jótékonysági bál célja orvosi mű-
szerek, mozgáskoordinációt fejlesztő játé-
kok és a konyhai eszközök után idén egy új
óvodapedagógia program bevezetése. A Bá-
náti Sverák-program célja az óvodás korú
gyermekek művészeti képzése a helyi mű-
vészek bevonásával.
A Nemzeti Kulturális Alap által 2012-ben tá-
mogatott művészek csodás alkotásaival dí-
szített, bordó-arany színekbe öltöztetett
bálterem mellett két helyszínen is szóra-
kozhattak a vendégek. Aki ezen a szomba-
ton belépett a fényfüzérekkel keretezett
üvegajtókon, a galériaszinten megismer-

kedhetett a Heimann Pincészet különleges
boraival. A játékos kedvűek kipróbálhatták
a póker és a párlatkóstolás legjobb elemeit
kombináló Párlat Póker elnevezésű progra-
mot, ahol játék közben a különböző tömény
csodák készítésének mestertitkaival gazda-
godhattak. A televíziós műsorok kapcsán
széles körben ismert Novodomszky Éva és
Török Olivér elegánsan, pörgősen, kitűnő
házigazdaként konferálták az egymást kö-
vető eseményeket.
A báli program a polgármester úr köszöntő
szavaival vette kezdetét, melyet a Reformá-
tus Gimnázium 12/A osztályos tanulóinak
báli nyitótánca követett. Majd a sokak által
napokig emlegetett díszvacsora követke-
zett. A LaFiesta ízletes ételkölteményei va-
lóban nagy sikert arattak. 



A vacsorát követően lehullt a lepel a megle-
petés vendég kilétéről! Dobrády ákos szín-
vonalas műsora alapozta meg a hajnalig
tartó táncos lendületet. Éjfélkor érkezett el a
bál egyik fénypontjához: a tombolasorso-
láshoz! A szerencsések nagy izgalmak kö-
zepette nyerték el a helyi művészeink és
vállalkozóink nagy értékű felajánlásait. Az
est további részében az Aranyláng Táncze-
nekar által játszott slágereknek köszönhe-
tően forrósodott fel a táncparkett –
olyannyira, hogy a zenekar a bál végén már
alig tudta tartani a ritmust a táncos ven-
dégsereggel. Végül a bálozók hajnali négy-
kor fejezték be a jótékony szórakozást.

hASznOS
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g Folytatás a 3. oldalról   

Híre van? Küldje be: www.szevi.hu
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Városi időjárás naponta: www.szevi.hu

Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani minden kedves
résztvevőnek és adományozó-
nak, akik hozzájárultak a báli
cél megvalósulásához. 
Köszönet illeti a rendezvény fő
támogatóit:
• Édeni Édességek
• Borkaszinó
• La Fiesta Party Service
• Raiffeisen Bank Zrt.
• Heimann Családi Birtok Kft.
• Swietelsky Magyarország Kft.
• Törley Pezsgő Pincészet
• Visegrádi ásványvíz
• Wentech Holding Kft. Szent-

endre.

Továbbá köszönet illeti a tom-
bolatárgyakat felajánló művé-
szeket, intézményeket, cége-
ket, akik felajánlásukkal járul-
tak hozzá a rendezvény sikeré-
hez. 
Tombolatárgyat ajánlott fel: 
• Aknay János
• Appelhoffer Réka / Barna

Krisztina
• Aranysárkány Vendéglő
• Asszonyi Tamás
• Bakos Lehel
• Bihon Győző
• BonVoyage Utazási Iroda
• Clockhouse
• Corner-Szerb Étterem
• Csillingh Edina
• Dentál Ház Kft
• Edmund (Varga Ödön Tibor)
• El Mariachi Étterem
• Európai Civil Koordinációs

Egyesület
• Fecser István

• Ferenczy Múzeum
• FotóXL Stúdió
• Georgius Tzortzoglu (Yor-

gos)
• Görög Kancsó Étterem
• H. N. Mira
• Horváth Attila
• Jávor Piroska
• Kósa Reneszánsz Stúdió
• Krizbai Sándor
• Kutlán András
• Lánczky Csaba
• Lehoczky Krisztina
• Lukács Tibor
• Mahart
• Molnár Bertalan
• My Soup Levesbár
• Nagy Gábor
• Orbán Zoltán masszőr
• Páljános Ervin
• Papp Izabella
• Pirk László
• Pistyur Imre
• Régiduna Bt.
• Ries Zoltán
• Szappanos Levente
• Szentendre Város Önkor-

mányzata
• Szentendrei Kulturális Köz-

pont Nonprofit Kft. P'Art Mo-
zija

• SzilVanilla Cukrászda
• Tamás Mária
• Telmex-Nowy Styl
• Újművész Étterem
• Urmánczy Losonczi Lilla
• V8 Uszoda és Szabadidő-

központ
• Vészabó Noémi
• Vincze Ottó
• Zsarnovszky Csaba
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A térség hírportálja: www.szevi.hu

Visszapillantó
– 2013
Január
A Szentendrei Skanzen Kötődések díját 
dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere
vehette át dr. Cseri Miklós főigazgatótól kie-
melkedő tevékenységéért, mellyel hozzájá-
rult a múzeum fejlődéséhez, hírnevének
öregbítéséhez.

A 2012 évi Mecénás díjat Laki Péter vállal-
kozó vehette át az újévi koncert keretében.

Végső búcsút vettek Kiss Károly képviselő-
től a Sztaravodai úti köztemetőben, aki
2012 decemberében hunyt el hosszas be-
tegség után.

Február
Városunk vendége volt Ilan Mor Izrael állam
budapesti nagykövete, akivel a kulturális
kapcsolatok erősítéséről, a múzeumok kö-
zötti szorosabb együttműködés lehetősége-
iről tárgyalt a városvezetés.

Megrendezték a IV. Városi Jótékonysági Bált
a MűvészetMalomban, melynek célja most
is a szentendrei gyermekek segítése volt.

Ünnepélyes keretek között felavatták az
Aranykor Központot a P’Art Házban. dr. Jász-
berényi József, a Zsigmond Király Főiskola
tanára kezdeményezésére és az önkor-
mányzat támogatásával. 

A városunkban élő Kudlik Júlia a Keresztény
Kulturális Akadémia Cornelius Életműdíjat
vehette át. Vértesaljai László jezsuita szer-
zetes, aki korábban városunkban káplán
volt, Cornelius-díjat kapott.

A városvezetés úgy döntött, hogy nem adja
át a felújított szakorvosi rendelőintézetet az
államnak, hanem az intézmény továbbra is
város tulajdonában marad.

Születésnapi örömzenélésre hívott minden-
kit a húszesztendős Filibili Népdalkör a Vá-
rosházán.

Schwartz Dávid különleges hangjával 
csaknem a döntőig jutott a The Voice című
tehetségkutató műsorban. A szintén szent-
endrei Eszes Viki a Dal című vetélkedő dön-
tőjében csillogtatta meg tehetségét. 

március
Somogyi Péter szentendrei származású és
tanulmányait a Móricz Zsigmond Gimnázi-
umban végző világhírű tudóst az MTA Bioló-
gia Osztálya „rendes” taggá választotta. 

Március 15-től április 7-ig tartottak a Tava-
szi Fesztivál rendezvényeit, melyben a zenéé
volt a főszerep.

Nemzeti ünnepünk alkalmából állami ki-
tüntetéseket adtak át, köztük Szentendre
számos kiválóságának. Kossuth-díjat kapott
Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész és
Szvorák Katalin népdalénekes, Magyar Ér-
demrend Tisztikereszt (polgári tagozat) ki-

tüntetést Kudlik Júlia, Magyar Érdemrend
Lovagkereszt (polgári tagozat) Balogh
László Munkácsy-díjas festőművész, Magyar
Köztársaság Érdemkereszt Bronz fokozatát
ifj. Szabó László úszó szakedző, Kiváló Mű-
vész Díjat Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas
festőművész, Érdemes Művész Díjat Erkel
László Kentaur Jászai Mari-díjas díszlet- és
jelmeztervező, Miniszteri Elismerő Oklevelet
dr. Homor Zsuzsanna tisztifőorvos, Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést Cseke Sán-
dor újságíró-főszerkesztő, Magyar Érdem-
rend Középkereszt polgári tagozata
kitüntetést Bedő György könyvkiadó.

20 millió forintból újult meg a II. Rákóczi is-
kola tornaterme a Farkasvár Diáksport
Egyesülettel együttműködésben.

A város művészei, múzeumi szakemberek,
a Ferenczy Múzeum igazgatója és a polgár-
mester is a kiadások csökkentése érdeké-
ben március 13-31. között együtt vállalták
a múzeumok őrzését.

Elhunyt Bartha Gábor, a Móricz Zsigmond
Gimnázium 2012-ben nyugdíjba vonult ma-
tematika-fizika szakos tanára, számos ki-
tüntetés és díj birtokosa.

A Rotary Club Szentendre tanulmányi ösz-
töndíjat alapított városunkban tanuló diá-
kok számára 100 000 Ft támogatással. A
pályázatot Németh Bendegúz, a Móricz Zsig-
mond Gimnázium tanulója nyerte meg.

Időközi önkormányzati képviselő-választást
tartottak Kiss Károly halála miatt, melyet fö-
lényesen nyert a Fidesz-KDNP jelöltje, Hor-
váth Győző.

Április
Viking néven új sétahajó indult Szentendre
és Budapest között, napi három alkalom-
mal. 

Gyémánt díszokleveles pedagógusokat 
köszöntött dr. Dietz Ferenc polgármester: 
dr. Király Dénesnét és dr. Solymos Rezsőnét.
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Szentendréről minden nap: www.szevi.hu

Több mint ezer ember közel 30 helyszínt
tisztított meg a Föld napi városszépítő akció
keretében.

Molnár Bertalan festőművész 80. születés-
napja alkalmából nyílt kiállítás a Polgár-
mesteri Hivatal Galériáján.

Felavatták Csíkszentmihályi Róbert Kos-
suth- és Munkácsy-díjas szobrászművész
Csobogó című alkotását a Dumtsa uca
végén, a Tourinform Iroda előtt, mely Pap
Lajos kőfaragó műhelyében Kovács Endre
díszműkovács közreműködésével készült el.

május
Kezdetét vette a 2012-ben már nagy sikert
aratott DumtsaKorzó Kulturális és Kulináris
rendezvénysorozat, amely szeptember vé-
géig minden hétvégén gyermekprogramok-
kal, utcazenével, táncprogramokkal és
gasztronómiai élményekkel várta a látoga-
tókat.

Elhunyt dr. Kiss László családi orvos. 1973-
tól tevékenykedett Szentendrén, nyolc éven
át volt önkormányzati képviselő, 2011-ben
Pro Urbe-díjat kapott.

Sikeres volt a Postás-strandon megszerve-
zett Városi Gyermeknap, melynek keretében
ez alkalommal is választották diák polgár-
mestert: Tóth Mátét, az Izbégi általános Is-
kola 8. osztályos diákját.

Millennium Díjat kapott a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum a magyar kultúra örökségé-
nek ápolásában, közvetítésében és

védelmében kifejtett tevékenysége elisme-
réseként.

Somogyi Péter szentendrei származású
tudós az ELTE Szenátusa közgyűlésén vette
át díszdoktori kinevezését.

Megválasztották Szentendre Város Borát. A
hattagú szakmai zsűri a Heimann Birtok
2011-es Merlot-ját választotta. A Művészet
és Mámor Borszalon rendezvény keretében
adták át a Keresd az arany fakanalat gaszt-
ronómia verseny díjazottjainak a nyeremé-
nyeket. 

A XXII. Szolnoki Országos Néptáncfesztivá-
lon a Szentendre Néptáncegyüttes megsze-
rezte a fesztivál fődíját, az Együttesi 1. Díjat,
az Ős Kelta című koreográfia pedig meg-
osztott első díjat kapott. A koreográfia zenei
szerkesztéséért Vizeli Balázs prímás 1. díjat
kapott, az énekesként közreműködő Tintér
Gabriella pedig különdíjat.

Megjelent Pethő Zsoltné Németh Erika Sírok
és temetők Szentendrén című helytörténeti
könyve.

Június
20. születésnapját ünnepelte a Dunaparti
Művelődési Házban működő Diótörő Balett-
iskola Gyúró Tamás és felesége, Domján
Andrea irányításával.

Kiválóan vizsgázott a mobilgát, megvédte a
belvárost június 9-én 796 cm-es vízállással
tetőző folyótól. A szakemberek és a 6000
önkéntes mintegy 220 000 homokzsákot
töltött meg 2500 köbméter homokkal.

Megnyílt a Ferenczy Múzeum a Kossuth
Lajos utcában, a Pajor-kúria felújított, kibő-
vített épületében. A megnyitó-ünnepségen
avatták fel Radnóti Miklós emléktábláját.

Az idei pedagógia díjat Kun Péter matema-
tikatanár vette át. Gyémántdiplomával kö-
szöntött pedagógusok: Mócsai Györgyné,
Sándor Lászlóné, Viski Éva és Poprádi
László.

Közel 30 helyszínen tárlatvezetésekkel, elő-
adásokkal, koncertekkel, művészeti foglal-
kozásokkal várták a látogatókat a
Múzeumok Éjszakája – Etűdök Múzeu-
mokra és Galériákra című rendezvényen.

Születésnapja alkalmából köszöntötte dr.
Dietz Ferenc polgármester a 102 éves
Laczkó Ernőnét, Anna nénit.

Harmadik alkalommal rendezték meg váro-
sunkban a Szomszédünnepet, melynek
célja, hogy az utcában lakók megismerjék
egymást, közösségek alakuljanak ki.

Megnyílt Szentendre első, négycsillagos
wellness szállodája, a Bükkös Hotel.

Rég nem látott sikerrel rendezték meg az
54. Szentendrei Teátrum és Nyár rendez-
vénysorozatát, mely június 18-tól szeptem-
ber 1-jéig tartott. A nézőtér kihasználtsága
90% feletti volt, és több pótelőadást is be
kellett iktatni.
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Június 22-én rendezték meg a hagyomá-
nyos dalmát Iván napi ünnepet dalmát mi-
sével, Daru piaci összejövetellel és éjféli
tűzgyújtással.

Július

Jól szerepelt városunk 50 fős csapata a 
Luxemburgban megrendezett Európai
Népek Fesztiválján.

Augusztus
Megújult a Szentendre és Pomáz közötti for-
galmas mellékút. Az ünnepélyes átadáson
Tarnai Richárd kormánymegbízott is részt
vett.

Szent István király és az államalapítás tisz-
teletére rendezett városi ünnepségen Szent-
endre Város Díszpolgára kitüntetést kapott
Szakács Imre festőművész, Pro Urbe kitün-
tetést vehetett át Jámbor Ferenc tűzoltópa-
rancsnok, Varga Gyöngyi gyógypedagógus,
Somogyi Péter biológus, agykutató. 

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvény
keretében rendezték meg első alkalommal,
de hagyományteremtő szándékkal a Művé-
szet és Mámor Gasztronómia és Borfeszti-
vált a hónap utolsó hétvégéjén a Duna-
korzón, melyen sok ezren élvezték a kultu-
rális és gasztroprogramokat.

A szentendrei Welldance táncegyüttes junior
csapata ezüstérmes, szóló táncosa, Farkas
Nóra szintén a 2. helyen, a felnőtt formáció
a 6. helyen végzett az Esdu World Dance
Masters világbajnokságon.

Holló Dávid egyetemista ötletének és szent-
endrei fiatalok munkájának köszönhetően
új külsőt kaptak a HÉV-állomás peronoszlo-
pai. 

Szeptember
A szentendrei Vajda Lajos Stúdió 40 éves
születésnapját a miafene című jubileumi
tárlattal ünnepelte a MűvészetMalomban. 

A Városházán megnyitották a Szeniorok
Akadémiájának második évadát.  A több
mint 90 tanfolyami jelentkezés nagy sikert
jelent.

átadták a felújított Szentendrei Régi Mű-
vésztelepet. Városunk egyik ékköve, amely
1972-ben nyári használatra épült, 200 mil-
lió Ft-ból újult meg.

Nagy siker volt az önkormányzat szervezésé-
ben az első szentendrei Nagy Sportágválasztó,
ahol a látogatókat 25 sportegyesület várta. 

Ötödik alkalommal rendezték meg a Pilis
Tekerő kerékpáros kalandtúrát. Térségünk
kiemelkedő kerékpáros rendezvényén idén
nagyon sokan vettek részt, az ország távoli
részeiről is.

Harmadik alkalommal állhatott a dobogó
tetejére a Sziget SE lovascsapat az Országos
Póni Klub Bajnokságon, melyet a nemzeti
Lovardában rendeztek meg.

Október
30. születésnapját ünnepelte a Dézsma
utcai nyugdíjas klub, amelyet szüreti bállal
összekötve ünnepeltek.

A korzóra „költözött” a Budapest Rallye: a
szervizparkot a Duna-parton rendezték be,
az első gyorsasági szakasz pedig a Sztara-
voda-forrás mellől indult.

Jótékonysági koncertet szerveztek a mold-
vai csángó Magyar gyermekek támogatásá-
ért a PMK-ban, melynek fő szervezői a
Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyaro-
kért Egyesület és Willemse Jolanda alelnök
voltak.

A Pest Megyei Könyvtárban mutatták be
Máté György helytörténész új könyvét Ol-
vasnivaló Szentendréről szentendreieknek
címmel a Szentendrei füzetek sorozat 10.
köteteként. 

A Bükkös-patak takarítása – melyet a Bük-
kös-partiak Baráti Köre az önkormányzattal
és a VSZ Zrt.-vel közösen szervezett – sok di-
ákot, lakót és környezetvédőt mozgatott
meg.

Az 1956. október 23-i forradalom és sza-
badságharc emlékére rendezett városi ün-
nepségen adták át a városi kitüntető
díjakat. Szentendre Város Szolgálatáért
Díjat Kiss Károly (posztumusz), Szentendre
Város Közművelődéséért Díjat a Szentendre
Táncegyüttes, Szentendre Város Közegész-
ségügyi Díjat Vargáné Kiss Zsuzsanna vé-
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dőnő, Szentendre Város Testnevelési és
Sport Díjat Vígné Györkös Katalin, Szent-
endre Város Tisztes Iparosa Díjat Klocz Zol-
tán, Szentendre Város Közbiztonságáért
Díjat Kovács László rendőrkapitány vehette
át. A Szentendre 1956 emlékérem kitünte-
tést Fodor János (posztumusz), a Szent-
endre Város Civil Szervezete kitüntetést a
Nagycsaládosok Egyesülete kapta.

Ünnepi koncerttel avatták fel a Zászkaliczky
Tamás orgonaművész által tervezett orgo-
nát a Református Gimnázium kápolnájá-
ban.

Új OTP pénzkiadó automatát állítottak fel a
Füzesparki CBA üzlet mellett.

Kutyás felvonulást rendeztek a Fő téren a
Szentendrei állatvédő Egyesület tagjai és tá-
mogatói az állatok világnapja alkalmából.

november

A Piramis Sportegyesület U16-os csapata az
1., a felnőtt csapat a 2. helyet szerezte meg
a 41. Wado Kai Karate Európa-bajnokságon.

átadták az önkormányzat saját erejéből 38
millió forintos ráfordítással felújított önkor-
mányzati bérlakásokat a Szabadkai úton.

Megalapításának 50. évfordulóját ünne-
pelte a Vujicsics Tihamér Zeneiskola há-
romnapos rendezvénysorozattal. A kivételes
alkalomból jubileumi kiadványt jelentettek
meg, és ebből az alkalommal nyílt meg Ur-
mánczy Losonci Lilla festőművész kiállítása
az iskolában.

48 darab juharlevelű platánfát ültettek a fel-
újított belváros gáton, illetve gyöngykavics-
csal szórták fel a sétányt, ezzel – mivel
korábban már elkészült a bicikliút és gyep-
szőnyeget is kapott a gát egy szakaszon –
véget értek a mobilgát építési munkálatai.

átadták a 618 millió forintból felújított
Szentlászlói út 3,5 km-es szakaszát. Ezzel
nemcsak biztonságosabbá vált az izbégi 
városrész közlekedése, hanem rendezet-
tebbé is vált a környék.

Zászlót adományozott dr. Dietz Ferenc pol-
gármester a Magyar Honvédség Altiszti Aka-
démia Logisztikai Zászlóaljának a város és
az akadémia sikeres együttműködésének
kifejezésére.

Helyreállították az Asszonyi Tamás szob-
rászművész által tervezett díszkutat a

Bodor-udvar előtt. A vizesblokk kialakítását
tavasszal fejezik be.

Ünnepélyesen átadták a 62 millió Ft-ból fel-
újított és kibővített Szentendrei Evangélikus
Zenei óvodát.

December
Ünnepi díszbe öltözött a Belváros az ad-
venttől vízkeresztig tartó időszakban. Dísz-
kivilágítás, adventi vásár, szabadtéri
rendezvények, vasárnapi közös gyertyagyúj-
tás a Fő téren, művészeti programok, kiállí-
tások várták a helybelieket és a
vendégeket.

Pest Megye Építészeti Nívódíjának Középü-
letek Kategóriájának I. Díját Szuromi Imre
és Kocsis Barnabás szentendrei építész-
mérnökök, Pest Megye Katasztrófavédel-
méért Díjat Oláh Péter szentendrei tűzoltó
vehette át a megyenapon. Az Év Edzője elis-
merésben részesült Gróz János, a Szent-
endrei Női Kézilabda Egylet edzője. Az Év
Legjobb Pest Megyei Csapata III. Díjban 
részesült a Szentendrei Kézilabda Club férfi
junior csapata.

A városvezetés eredményes harcát köve-
tően megnyílt a rekordgyorsasággal felépí-
tett új patika a Püspökmajor-lakótelepen. 

Önkormányzati támogatásból megújult a
Szivárvány óvoda környéke, és kilenc új par-
kolóhelyet, illetve kerékpártárolót is kialakí-
tottak.
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VÁlASzTÁSI TÁJéKOzTATó

Közlemény
az országgyűlési képviselők 
választásának napjáról
Tisztelt Választópolgárok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy köz-
társasági elnök úr az ország-
gyűlési képviselők választá-
sának időpontját 2014. április
6-ra, vasárnapra tűzte ki. 

Szentendre város hivatalos honlapján, a www.szentendre.hu internetes fe-
lületen a főoldalon a „Városháza” címszó alatt megnyitottuk a „Választás
2014 – Országgyűlési képviselő választás” menüpontot, ahol fontos tud-
nivalókat, hasznos információkat találhatnak a választással 
kapcsolatban. 

Tisztelettel:
Dr. Molnár Ildikó

címzetes főjegyző, OEVI vezető

Tófenék és Kőhegy alja településrészekre 
héSz módosítási folyamat indul
Szentendre Város Településrendezési eszközeinek Tófenék és 
Kőhegy alja településrészekre vonatkozó módosításának előzetes
véleménykérési tájékoztató anyaga megtekinthető a www.szent-
endre.hu honlapon „Felhívás partnerségi egyeztetésre” cím alatt.
Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő
egyházak, valamint a véleményezési eljárásokba bejelentkezett ér-
dekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek.
A tervezéshez az előzetes javaslatok, észrevételek, vélemények be-
nyújtása történhet papíralapon Aba Lehel főépítésznek címezve,
vagy  elektronikusan  a foepitesz@ph.szentendre.hu e- mail címre
való megküldéssel.

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat pályázatot hirdet
• családgondozó munkakör betöltésére teljes munkaidő-
ben, határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban
(előreláthatóan a szülési szabadság, gyesig tartó idő-
szakra)
• családgondozó munkakör betöltésére teljes munkaidő-
ben, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: gyermekjóléti alapellátás keretében családgon-
dozás, szolgáltatásszervezés, csoportmunkában való részvétel. 
Pályázati feltételek: főiskola: szociális munkás, szociálpedagó-
gus; gyermekjóléti alapellátásban szerzett legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat; felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások),  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ha az ellátás területén
lakik. B-kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai végzettséget
igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 7. 
További információ: Bognár Judit, 06-20/512-9822
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére tör-
ténő megküldésével (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. ). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör
megnevezését: Családgondozó.  

Díszdiploma
Szentendre Város Önkormányzata felhívja a szentendrei lakcím-
mel rendelkező nyugalmazott pedagógusok figyelmét jubileumi
díszdiploma igénylésének lehetőségére. Aki óvónőképzőben, ta-
nítóképzőben, főiskolán vagy egyetemen 50 éve diplomázott –
arany, aki 60 éve – gyémánt, aki 65 éve – vas, aki 70 éve – rubin
díszoklevélben részesülhet, ha legalább 30 évet dolgozott a pe-
dagógus pályán.
A kérelmeket március 18-ig személyesen a Polgármesteri Hiva-
talban a köznevelési referensnél vagy levélben, a következő
címre küldve nyújthatják be: Szentendre Város Polgármesteri Hi-
vatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
További információ: 26/503-337
A kérelemnek tartalmaznia szükséges: oklevél, 30 év pedagó-
gus munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolás
(munkakönyv vagy a nyugdíjazáskor kiállított munkaviszony-be-
számítás), adószám, TAJ szám, rövid szakmai önéletrajz, kérel-
mező lakcíme és telefonszáma
Magasabb fokozatú jubileumi diploma igénylése esetén a kére-
lemhez az előző díszdiplomákat és az oklevelet kell benyújtani,
a munkaviszonyt már nem kell igazolni.

Felkészülés a téli időszakra
A Városi Szolgáltató felkészülve várja az előre jelzett csapadé-
kot. A társaság telephelyén november közepe óta készenlétben
állnak a síkosságmentesítést végző munkagépek és a gépke-
zelők. Havazás esetén nyolc kettős rendeltetésű gép kerül be-
vetésre a város útjain, melyek között két kisebb méretű gép is
van a szűk utcák, a nehezen megközelíthető helyek, valamint a
Szolgáltató kezelésében lévő járdák takarítására. 
A kihelyezett kézi szóróanyag-tárolók fel vannak töltve só és 
zúzalék keverékével, valamint a hegyi területeken zsákban
homok szolgáltatja az érdesítő anyagot. Az idei szezonban egy
nagy teljesítményű, nehéz hóekével ellátott szóró-ekéző eszköz
biztosítja a buszjáratok útvonalainak takarítását. 
A szóróanyagokból 214 tonna só és 75 tonna zúzalék áll ren-
delkezésre, amelyet folyamatosan pótol a társaság a felhasz-
nálás és az időjárás-előrejelzés függvényében. A hatékonyság
növelésének érdekében preventív szórást alkalmazunk az uta-
kon, az előre jelzett havazás kezdetét figyelembe véve. 
Ezúton is kérjük a tisztelt gépjármű tulajdonosokat, gépkocsi-
jukkal az utcán úgy parkoljanak, hogy vegyék figyelembe: a hó-
kotró járművek egy átlagos tehergépkocsiknál szélesebb
méretekkel rendelkeznek. 
Amennyiben lakókörnyezetükben az utakon síkosságot tapasz-
talnak, vagy segítségre szorulnak, akkor bejelentéseiket a hó-
diszpécser a 06 20 320 7216-os telefonszámon fogadja.

www.vszrt.hu
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A Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond
Király Főiskola szervezésében zajló tavaszi
szenior képzésekre (SZESZI) már elindultak
a jelentkezések, s örömmel jelezzük, hogy
már az első hetekben 20 fő felett vagyunk! A
tanfolyamok kezdő hete a március 10-ével
kezdődő hét lesz, s ezúttal minden óra a Kor-
központban (Dunakorzó 18.) lesz, az első
emeleten (a P'art Mozival egy szinten), a szá-
mítástechnika kivételével, amelynek a Rá-
kóczi Iskola ad helyet.
A kurzusok mindegyike 7 alkalmas lesz, s
minden alkalommal 3 tanórát hallgatnak a
diákok.
A kurzusokra jelentkezhet minden 50. élet-
évét betöltött, szentendrei állandó lakcím-
mel rendelkező lakos.
A tavaszi félévre a következő kurzusokat hir-
detjük Önöknek (a készlet még bővül):
1. Kezdő angol (Várhatóan Nagy Zsófia)
2. Középhaladó angol (2. szint) (Szilassy Esz-
ter)
3. Haladó angol (3. szint) (Szilassy Eszter)

4. Geopolitika-művelődéstörténet kezdőknek
(Dr. Jászberényi József) - nincs minimális in-
dulási létszámkeret
5. Geopolitika-művelődéstörténet haladók-
nak (Dr. Jászberényi József) - minimális indu-
lási létszám: 5 fő
6. Geopolitika-művelődéstörténet III. (Dr.
Jászberényi József)
7. Egyetemes vallástörténet (Dr. S. Szabó
Péter)
8. Keleti orvoslás (Dr. Szalkai Iván) - minimá-
lis indulási létszám: 10 fő
9. Szépségápolás (Dr. Kovácsné Magyari Haj-
nalka)
10. Az időskori viselkedésváltozás hatásai az
egyénre és a környezetére (Kovács György)
11. Környezetvédelem - Hulladékok a háztar-
tásban (Varga Éva) - minimális indulási lét-
szám: 10 fő
12. Étkezéstörténet (Dr. Jászberényi József) -
minimális indulási létszám: 5 fő
13. Kezdő internet (Lévai István)
14. Haladó internet (Lévai István)

15. Kereszténység és zsidóság (Dr. Szécsi Jó-
zsef) - minimális indulási létszám: 5 fő
16. Lakberendezés (Sváb Katalin) - minimá-
lis indulási létszám: 10 fő
17. Időstorna (Kardon Edit)
18. Diétás kurzus I. (Veresné Dr. Bálint
Márta)
A képzések tandíja egységesen 10.000 fo-
rint/fő, ami az áFá-t is tartalmazza.
A befizetett összegen túl semmilyen egyéb
tanfolyami költséget nem kell fizetni!
A tandíjak befizetésére minden hétfőn, szer-
dán és pénteken, mindig 15 és 17 óra között
van lehetőség a Korközpont irodájában (Du-
nakorzó 18.), a P'art mozi épületében. A tan-
díjak utolsó befizetési ideje a tanfolyam első
alkalma.
Bővebb információ a korkozpont.szent-
endre.hu oldalon található.
Várjuk szeretettel Önöket tanfolyamainkon!

Dr. Jászberényi József
főiskolai tanár

Aranykor Központ vezető

Újra lehet jelentkezni a szentendrei nyugdíjas képzésekre!
TISZTELT SZENTENDREI 50 FELETTIEK, TISZTELT SZENTENDREI SZENIOROK!

DUNAKANYAR SMART PONT KONFERENCIA A VáROSHáZáN

A SMART európai uniós projektről tartottak konferenciát a szent-
endrei diákoknak január 16-án, a Városháza dísztermében. Ez-
úttal a hallgatóság nagy része a szentendrei Petzelt József
Szakképző Iskolából érkezett, akik az előadássorozatban meg-
ismerhették a 35 év alatti fiatalok vállalkozóvá válásának, illetve
vállalkozásfejlesztéseinek támogatását célzó projektet. 

A Dunakanyar SMART Pontnak tavaly december óta ad otthont Szent-
endre. A januári konferencián az infokommunikációs technológia, a
zöldgazdaság és a kreatív ipar került a középpontba.
A konferenciát dr. Dietz Ferenc polgármester, Harrach Péter ország-
gyűlési képviselő, Szalai Piroska miniszteri biztos és Hadházy Sándor
országgyűlési képviselő nyitotta meg. 
Dr. Dietz Ferenc köszöntőjében arra emlékeztetett: a város célja, hogy
helyi, térségi és régiós szinten segítse a fiatalok munkavállalását, vál-
lalkozásindítását és hozzájáruljon a kreativitásfejlesztéshez. – Leg-
fontosabb a nyitottság, mert az új ismeretek meghatározhatják
életpályátokat. Kívánom, hogy legyetek sikeres vállalkozók a Duna-
kanyarban! – mondta városunk polgármestere.
Harrach Péter, a váci térség országgyűlési képviselője a döntéshozók
felelősségén túl  azt hangsúlyozta, hogy a fiatalok vállalkozásindítá-
sának támogatásakor különösen fontos a pályakezdők munkához jut-
tatásának szempontja. Az egyén szempontjából pedig a rátermettség,
kezdeményezőkészség, a küzdőképesség, a felkészültség a megha-
tározó. A sikeres vállalkozások révén a Dunakanyar régiója megtalálja
helyét a gazdaságban. 
Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány ku-
ratóriumi elnöke, a Nemzetgazdasági Minisztérium a nők munkaerő-
piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztosa a konferencián
arra hívta fel a figyelmet, hogy hazánkban is érvényesül az uniós ten-
dencia: a vállalkozások száma folyamatosan csökken, ezért fontos az
utánpótlásra figyelni. A magyar gazdaság szempontjából a vállalko-
zások szerepe nemcsak a GDP-hez való hozzájárulás szempontjából
fontos, de a foglalkoztatás területén is jelentős a szerepük. Hazánk-
ban az önfoglalkoztatók 40 százalékának van alkalmazottja, ami az
unióban kiemelkedő arány. 
Hadházy Sándor, a szentendrei térség országgyűlési képviselője el-
mondta: a program elsődleges célja a munkanélküliség, az egy főre

jutó közteherviselés csökkentése, miközben az állami felelősségvál-
lalás nő.  Arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon közel 800
ezer kis- és középvállalkozás van, ezeknek egy része kényszerűség-
ből megszűnik, s újabbak alakulnak szintén kényszerűségből. A 
kormány kétféle segítséget nyújthat, hogy lendületet kapjon a vállal-
kozási kedv: az oktatás és a képzés területét kell segíteni, illetve a
szakképzés átalakítása időszerű, hiszen egy jó szakma birtokában si-
keres vállalkozások hozhatók létre. Emlékeztetett a kormánynak arra
a szándékára, hogy az unió új költségvetési ciklusában – 2014-2020
között – a források 60 százalékát, akár négyezer milliárd forintot vál-
lalkozásfejlesztésre szeretnének fordítani. 
A bevezető után Szolnoki Szabolcs, a Budapest SMART Pont vezetője
a projektben rejlő lehetőségekről tartott bemutatót. Az ún. Smart
Campuson a legkiválóbb üzleti terveket kidolgozó fiatalok vehetnek
részt, akik nemzetközi környezetben fejleszthetik tovább ötleteiket
nemzetközi szakértők segítségével, majd potenciális befektetőkkel
találkozhatnak az egy hetes képzés alatt. A FIVOSZ (Fiatal Vállalko-
zók Szövetsége) honlapján, illetve a Facebook Dunakanyarsmartpont
oldalán további információkra bukkanhatnak a leendő vállalkozók.
Tóth József, az Érme Üzletember Hálózat kuratóriumi elnöke, illetve
dr. Kiss Ferenc, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 
tudományos rektorhelyettese előadásában a SMART képzésből adott
ízelítőt a jelenlévő fiataloknak. A hasznos útmutatón túl a legmeg-
győzőbb Szórádi Bence interaktív előadása volt, aki tavaly november-
ben nyerte el az év fiatal vállalkozója rangos címet. A huszonéves
fiatalember vállalkozói vénája már 12 éves korában megmutatkozott,
s ma már jól menő webáruház ügyvezető tulajdonosa. Sikerének 
titkait osztotta meg a közönséggel, s útmutatóul azt tanácsolta a 
vállalkozó fiataloknak: vegyék észre a lehetőségeket, legyenek elsők
ötleteikkel, és legyenek bátrak: mert a „cselekvés megöli a félelmet”.                                                                                                                

Sz. N.

Vállalkozz okosan!
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Kiállítások
A Ferenczy 
Múzeum 
programjai

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

Barcsay ösztöndíjasok kiállítása
A Barcsay-díj alapítása Barcsay Er-
zsébet, Barcsay Jenő testvérének
felajánlásához kötődik. Célja a fia-
tal magyar művészek munkásságá-
nak elismerése. A kiállítás kurátora
Herpai András.
A kiállítás megtekinthető áprilisig

állandó kiállítások
EGY ARANYKOR MODERN 
MESTEREI - A FERENCZY CSALÁD
MŰVÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK 
SZENTENDRÉN – A VÁLTOZÓ
ARCÚ SZENTENDRE
ALAPÍTÓ NYOLCAK – 
A SZENTENDREI MŰVÉSZTELEP
SZÜLETÉSE

Belépőjegyárak
2014. január 1-jétől
Teljes árú belépő: 1500 Ft, kedvez-
ményes belépő: 750 Ft
Múzeumi belépőjegyek 17.30-ig
válthatók.
Március 9-ig a belépő megvételé-
nek napján az alábbi kiállítóhelyek
tekinthetők meg: Ferenczy 
Múzeum, MűvészetMalom, Kovács
Margit Kerámiagyűjtemény, 
Szentendrei Képtár
Március 11-től a belépő megvételé-
nek napján a Ferenczy Múzeum 
intézményéhez tartozó összes kiálí-
tóhely megtekinthető.
Tárlatvezetés: 6000 Ft
Múzeumi óra: 3000 Ft
Múzeumpedagógia foglalkozás: 
6 éves korig 300 Ft, 6 éves kor 
felett 750 Ft

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

EGY KORSZAK TöRTÉNELMI 
TRAuMÁK KöZöTT
KuLTÚRA ÉS MŰPÁRTOLÁS
1920–1944
A MEGYEI HATÓKöRŰ VÁROSI
MÚZEuMOK VÁNDORKIÁLLÍ-
TÁSA, 2013-2014
A Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával az elmúlt években több si-
keres vándorkiállítást rendeztek a
megyei múzeumok. A legutóbbi „A
lehetőségek országa – Polgároso-
dás a 19. századi Magyarországon”
címmel 19. századi sikertörténete-

ket mutatott be hat helyszínen. A
korábban kidolgozott koncepciót
folytatva a „hosszú 19. század”
után a két világháború közötti kor-
szak lett az új vándorkiállítás té-
mája. A kiállítás-sorozat
Székesfehérváron, a Szent István
Király Múzeumban kezdődött tavaly
augusztus 18-án. A harmadik hely-
szín Szentendre. A kiállítás megte-
kinthető április 21-ig.
www.1920-1944.hu, www.face-
book.com/muveszetmalom, muve-
szetmalom@femuz.hu

NKA 2012
Az NKA Vizuális Művészetek Kollégi-
umától 2012-ben alkotói támoga-
tásban részesült, közel száz
művészt bemutató tárlat, melyből
megismerhetjük a mai kortárs mű-
vészet irányvonalait, a szemlélet-
módok sokszínűségét. 
A kiállítás nyitva: március 23-ig

SZENTENDREI KÉPTáR
Fő tér 2–5.
Nyitva tartás: szerda - vasárnap 10 -
18 óra

Január 31. péntek 17.00
VÁLSÁGBAN ÉLNI – HAMVAS
BÉLA (1897-1968)
Hamvas Béla életmű-kiállítás
Az Ars et Vita Alapítvány és a szent-
endrei Ferenczy Múzeum szervezé-
sében nyíló kiállítás az író, filozófus
máig élő, érvényes és hiteles gon-
dolatait kívánja eljuttatni a látoga-
tókhoz, reménykedve abban, hogy
az életében mellőzött, sokat nélkü-
löző és csak halála után elismert
író méltó fogadtatásra talál. A kiál-
lítás kurátorai: Marghescu Mária,
dr. Thiel Katalin, Juhász Tibor
A vendégeket köszönti dr. Thiel Ka-
talin filozófus, a kiállítás kurátora,
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton igaz-
gató, dr. Dietz Ferenc polgármester.
Megnyitja Spiró György író
Megtekinthető március 23-ig

POLGáRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.
VASVIRÁGOK
Dr. Sipos József orvos, műgyűjtő ki-
állítása
A vendégeket köszönti dr. Dietz Fe-
renc polgármester, megnyitja dr.
Szász István Tas orvos, író. Közre-
működik: Sárközi-Lindner Zsófia
(ének). 
A kiállítás megtekinthető február
28-ig, a hivatal ügyfélfogadási ide-
jében

CIFRAPALOTA
Kecskemét
KIÁLLÍTÁS AKNAY JÁNOS KOS-
SuTH- ÉS MuNKÁCSY-DÍJAS FES-
TőMŰVÉSZ „IKONOS” MŰVEIBőL
ÉS XVIII. SZÁZADI IKONOKBÓL 

Előadás
PETŐFI KULTURáLIS 
ÉS HAGYOMáNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Stéger köz

Január 31. péntek 18.00
KLuBEST

Február 7. péntek 18.00
KELETI KERESZTÉNYSÉG 
ÉS MAGYARSÁG
Dr. Mosolygó Péter pomázi görög-
katolikus parókus előadása

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár, olvasóterem
Pátriárka u. 7.
Február 6. csütörtök
FARSANGI BÁL A LABIRINTuS 
ÉTTEREMBEN
Négyféle menü, zene, tánc, tom-
bola
Jelentkezés: 06-30-722-1157, 314-
590, info@szalon.tk

zene
DMH BARLANG
Dunakorzó 11/A.
Február 4. kedd 19.00
JAZZ KLuB – BORBÉLY MŰHELY
Házigazda a Borbély Műhely: Bor-
bély Mihály – szaxofon, Tálas áron
– zongora, Horváth Balázs – bőgő,
Baló István – dob. A vendég: Csep-
regi Gyula – szaxofon

Gyerekeknek
PEST MEGYEI KÖNYVTáR
SZíNHáZTERME
Pátriárka u. 7. 
Február 6. csütörtök 13.00
TÜNDÉRSZÉP ILONA 
ÉS ÁRGYÉLuS
árnyszínházi mesejáték az RS9
Színház előadásában
Színpadra alkalmazta és rendezte:
Veres Dóra, zene: Gallai Péter,
video animáció, fény: Csáki Rita,
technika: Makray Gábor
Szereplők: Schramek Andrea, ál-
mosd Phaedra, Csáki Rita, Facskó
Marica, Vecsei László, El Karamany
Yaszin
Égi és földi mese egy emberfiú és
egy tündérlány csodálatos szerel-
méről. árnyjátékkal, vetítéssel ötvö-
zött élőszínházi előadás, amely egy
csodálatos tündérvilágra nyit ajtót,
ablakot – szívet. Az előadást 8 éven
felülieknek ajánljuk!
Belépőjegy: 700 Ft. Jegyrendelés
Szentendrei Kulturális Központ
(26/312-657), jegyvásárlás az elő-
adás előtt a helyszínen

Könyvbemutató
SZAMOS CUKRáSZDA EMELETI
TERME
Dumtsa Jenő u. 14.
Február 4. kedd 17.00
A KÍNAI GNÓZIS – MAGYARÁZA-
TOK LAO-CE TAO TE KINGJÉHEZ
CÍMŰ KöNYV BEMuTATÓJA
A kötet a helyszínen megvásárol-
ható.

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

Jegyárak hagyományos filmek ese-
tében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdí-
jas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

január 27. hétfőtől - február 2.
vasárnapig
E U R O W O O D F I L M H É T

január 27. hétfő
18.30 A HáZBAN (103’) (16)
bevezetőt és film utáni beszélgetést
tart: Tanner Gábor filmesztéta
20.15 SZERETŐK, UTAZóK (90’)
(16)

január 28. kedd
17.00 MűGYÜJTŐK ÉS MECÉNáSOK
Török Katalin beszélgetés sorozata
18.00 A HIPNOTIZŐR (122’) (16)
20.05 360 (110’) (16)

január 29. szerda
18.00 SENKI TÖBBET (124’) (12)
20.05 ANYAI SZíV (112’) (16)

január 30. csütörtök
18.30 ÉN ÉS TE (96’) (16)
20.10 A SZENVEDÉLY KIRáLYA
(101’) (16)

január 31. péntek
17.15 CSODABOGARAK - AZ ELVE-
SZET HANGYáK VÖLGYE (82’) (6)
18.30 CSALáDI NÉPDALÉNEKLÉS
Vezeti: Lázár Enikő
18.45 A HáZBAN (105’) (16)
19.00 DUMAKORZó
Kövesdi Miklós Gábor humorista
estje
20.30 A HIPNOTIZŐR (122’) (16)

február 1. szombat
15.00 PULYKALAND (91’) (6)
16.15 DIANA (113’) (12)
18.15 SZERETŐK, UTAZóK (90’)
(16)
20.00 360 (110’) (16)

február 2. vasárnap
15.30 NIKO - KISTESó NAGY BAJ-
BAN (79’) (6)
17.00 SENKI TÖBBET (124’) (12)
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19.05 A SZENVEDÉLY KIRáLYA
(101’) (16)

február 3- 8-ig VíZPARTI ÖKO
NAPOK napközben (A méhek vi-
lága, Vad Magyarország, Egyesült
állatok és a Mese a somogyországi
patakgőrbítőkről c. filmek kerülnek
vetítésre) 
A részletes programot lásd:
http/kreativzoldkor.wix.com/kviz-
partiokonapok

február 3. hétfő
18.00 PHILOMÉNA – HATáRTALAN
SZERETET (94’) (12)
19.45 EZERíZű SZERELEM (104’)
(12)

február 4. kedd
18.30 BLUE JASMINE (98’) (12) -
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.15 MALOM ÉS KERESZT (92’)
(12)

február 5. szerda
18.00 EZERíZű SZERELEM (104’)
(12)
20.00  WALTER MITTY TITKOS
ÉLETE (114’) (12) főszerepben: Ben
Stiller

február 6. csütörtök
17.30 A NAGY FÜZET (109’) (16)
Szász János filmje

19.30 A WALL STREET FARKASA
(179’) (16) főszereplő: Leonardo 
DiCaprio

február 7. péntek
17.00 NIKO KISTESO NAGY BAJBAN
VAN(79’) (6)
18.30  HEJ KISANDRáS (65’) MU-
ZSIKUSPORTRÉK SOROZAT  (Du-
naP’Art Filmklub)
Előtte: CIFRA KALOTASZEG (30’)
20.15 47 RONIN (118’) (12) fősze-
replő: Keanu Reeves

február 8. szombat
16.30 COMING OUT (95’) (12) 
főszereplő:: Csányi Sándor
18.20 LAST VEGAS (105’) (16)
főszereplő: Robert De Niro, Morgan
Freeman, Michael Douglas és Kevin
Kline
20.05 A NIMFOMáNIáS 1. rész
(122’) (16) főszereplő: Charlotte
Gainsbourg

február 9. vasárnap
15.45 A MOGYORó-MELó (90’) (6)
17.30 12 ÉV RABSZOLGASáG
(134’) (16)- főszereplő: Chiwetel 
Ejiofor, Brad Pitt, Michael Fassbender

20.00 A NIMFOMáNIáS 2. rész
(122’) (16) főszereplő: Charlotte
Gainsbourg

február 10. hétfő
18.00 ISTENI MűSZAK (106’) (16)
20.00 12 ÉV RABSZOLGASáG
(134’) (16) főszereplő: Chiwetel 
Ejiofor, Brad Pitt, Michael 
Fassbender

február 11. kedd
18.30 MAGYAR RETRO 2. (82’) (6)
EGY P’ARTON AZ ALKOTóKKAL –
Vendégünk: Papp Gábor Zsigmond
rendező
20.00 PHILOMÉNA - HATáRTALAN
SZERETET (94’) (12)

február 12. szerda
18.00 A  A NÉMET DOKTOR (93’)
(12)
19.45 A NIMFOMáNIáS 1. rész
(122’) (16) Charlotte Gainsbourg

február 13. csütörtök
18.00 MADáSZABADíTó, FELHŐ,
SZÉL (93’) (12) LáMPáS SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
19.45 12 ÉV RABSZOLGASáG
(134’) (16) főszereplő: Chiwetel 
Ejiofor, Brad Pitt, Michael 
Fassbender

február 14. péntek
17.00 A MOGYORó-MELó (90’) (6)
18.30 BíZZ A SZERELEMBEN (97’)
(16)
20.15 EGY NAP (108’) (12)
főszereplő: Anne Hathaway

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

Tv Szentendre

Friss hírek minden nap 
a TV Szentendrén!
Szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik 
19 órától a TV Szentendre 
a UPC kábelhálózatán. Ha valaki
esetleg lemaradna az első 
kiadásról, ezt követően óránként
este 11 óráig bármikor megnézheti
a TV Szentendre napi hírösszefogla-
lóját.
A hírműsorok között a hét minden
napján más és más témájú 
magazinnal  jelentkezik 
a TV Szentendre. 
Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon, 
de csatlakozhat hozzánk 
a Facebookon is!

A Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
és Gimnázium  szülői közössége 

JÓTÉKONYSÁGI
SZÜLŐI BÁLT 
rendez, melynek időpontja 

2014. február 22. szombat 19.00
Helyszín: a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont

A 3 fogásos vacsorát tartalmazó jegy ára 6900 Ft 
(az ital külön fizetendő), a támogatói jegy 1000 Ft

Az est háziasszonya Bay Éva

Fellép: 
Csepregi Éva

Falusi Mariann
Schwarz Dávid

A talpalávalót húzza a DeciBand

A jótékonysági bál célja az iskolai eszközpark megújítása.
Tombola, mint minden bálon, itt is lesz.

Mindenkit (szülőt, ismerőst, barátot) szeretettel várunk!
Jegyek az iskola titkárságán kaphatók!
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Pályázati programjaink
Már megvalósult programok
Mint arról már beszámoltunk a TáMOP 3.1.4.-
12/1 Innovatív Iskolák Fejlesztése elnevezésű
pályázaton iskolánk 226 millió forintot nyert.
Ezen összeg felhasználásával rengeteg szakmai
program megvalósítására nyílik lehetősége az in-
tézménynek. A pályázat megvalósításához 2013
áprilisában fogtunk hozzá. Ennek eredménye-
képpen az elmúlt nyáron megvalósult 8 nyári tá-
borunk és 6 erdei iskolai programunk. Ezen
programok keretében diákjaink eljutottak a Mát-
rába, Bükkbe, megismerhették a Balaton szép-
ségeit.
A nyári táborok sikeres lebonyolítása után a téli
sportok kedvelőinek januárban sítábort szervez-
tünk Ausztriába, a Murau-i sírégióba. 
Ezeknek a táboroknak a költségvetésében az
utazás, a szállás és az ellátás mellett a progra-
mok, a sítábor esetében az oktatás, felszerelés
kölcsönzése és a biztosítás is szerepel. Ezen
programok mindegyike ingyenes a nálunk tanuló
diákok számára.
Tavasszal és ősszel – két alkalommal – egész-
ségnapot szerveztünk az általános iskola és a
gimnázium bevonásával.

Ezekre az alkalmakra orvosokat, egészségügyi
szakértőket hívtunk meg előadónak. Vendégünk
volt többek között Zacher Gábor toxikológus,
Szlávik János infektológus, de előadásokat hall-
gathattak a diákok a dohányzás, alkoholfo-
gyasztás, drog témakörben is.
Az előadásokon kívül szűrővizsgálatok, kerek-
asztal beszélgetések, sportbemutatók várták az
érdeklődő gyerekeket.

Folyamatban lévő programok
A pályázat keretében mentálhigiénés foglalko-
zásokra is lehetőség nyílik. Középiskolás diákja-
ink pszichodráma  foglalkozásokon vesznek
részt, általános iskolásaink Gordon-módszer sze-
rinti csoportos foglalkozásokon fejleszthetik ön-
ismeretüket. Ezek a foglalkozások – reményeink
és a pályázati szándék szerint – segítik az  ag-
resszió kezelését, és fejlesztik problémamegoldó
képességüket. 

A közeljövőben tervezzük pszichológia szakkör
indítását pszichológus szakember vezetésével. 
Diákjaink a pályázat keretében ingyen vehetnek
részt a Ferenczy Múzeum múzeumpedagógiai
foglalkozásain. 
A számítógépteremben minden héten lego-robot
programozást tanulhatnak az érdeklődők, és
folytatódik az október óta sikeres háztartási
szakkör. 
Az angol nyelvi szakkör, amelyet anyanyelvi
angol tanár vezet, szintén olyan lehetőség a ná-
lunk tanulók számára, amit kevés iskola enged-
het meg magának. Ősz óta rendszeresen járnak
lovagolni a rákóczis diákok Szigetmonostorra,
ahol a lovaglás mellett megtanulják a lóápolás
szabályait is.
Január hónapban lehetőségünk volt ingyen kor-
csolyázásra a Postás-strand melletti műjégpá-
lyán a pályázati összeg segítségével.
Gyermektorna is indul a tornateremben, ahol a
gyerekek fejlesztő eszközök használatával, spe-
ciális gyakorlatok segítségével fejleszthetik moz-
gáskoordinációjukat.
A közeljövőben indul a KRESZ-tanfolyam, amely
középiskolás diákjainknak jelent segítséget a jo-
gosítvány megszerzéséhez. Ehhez kapcsolódik
hamarosan az elsősegélynyújtás ismeretek tan-
folyam is.

Közeljövőben tervezett programok
A második félév is sok lehetőséget tartogat a pá-
lyázati programok tekintetében.
Tavasszal újabb egészségnapot szervezünk, és
idén a pályázat keretében szervezzük meg a ha-
gyományos Rákóczi napunkat is. 
Tervezzük továbbá, hogy idegennyelvi vetélkedő-
sorozatot szervezünk diákjainknak, amely a
nyelv gyakorlása mellett sikerélményt és a közös
munka örömét is jelenti.
Középiskolás diákjaink számára a Skanzenben
eltölthető egész napos programra is lesz lehető-
ség. Folytatódnak a sportprogramok is. A torna-
termi programok – szivacskézilabda, jóga,
gerinctorna – mellett szabadtéri sportolási lehe-
tőségeket is tervezünk. Lesz sárkányhajózás és
barlangtúra, kerékpártúra és vízitúra is. 
Természetesen amint beköszönt a tavasz és a
nyár, idén is erdei iskolába és táborozásra men-
nek majd a diákjaink. Terveink között szerepel
kézilabda-, kerékpár-, vándor-, természet közeli,
túra- és nyelvi tábor lebonyolítása is.

TáMOP -3.1.4-12/1-2012-0158

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
és Gimnázium
2000 Szentendre, Rákóczi u. 6.

nyílt nap 
az izbégi iskolában
Szeretettel várjuk a leendő elsősöket és kedves szü-
leiket 2. nyílt játszóházi délutánunkon az Izbégi ál-
talános Iskolában, ahol a tanító nénik által vezetett
foglalkozásokon játszhatnak, beszélgethetnek.
Ideje: január 31. péntek 14-16 óráig.
Helye: Izbégi iskola, Szentendre, Mária u. 1. „B”
épület
Program
1/A: Balázsné Godavszky Erzsébet és dr. Szereczné
Nyerges ágnes tanítónőkkel farsangi álarcokat ké-
szíthetnek.
1/B: Kertészné Ikvai Enikő és Simon Judit keze által
hűtőmágnesek születnek.
1/C: Ladányi Mónika és Décseiné Chornitzer Eszter
segítségével színes papírból lampionokat alkothat-
nak. 
Jó szórakozást kívánunk:

Iskolavezetés

Kul-Túra csapat 
a Petzeltben

Páliné Szappanos Zsuzsanna magyartanár, kultúr-
antropológus vezetésével több tanulmányi kirán-
duláson és megemlékezésen részt vettek a Petzelt
József Szakközépiskola diákjai az iskola vezetésé-
nek, Énekes Rita igazgatónőnek, Takácsné Zimá-
nyi Mónika és Győrfi Katalin igazgatóhelyettesek
támogatásának köszönhetően. A jól tanuló és aktív
közösségi munkát végző diákok Kul-Túra irodalmi
barangoló csapatának tavalyi legemlékezetesebb
pillanatai:
október 10.: dr. Móricz Imre Kirekesztetten című
könyvének bemutatója – Pest Megyei Könyvtár
október 17.: Eger Vár Napja – Eger
október 22.: koszorúzás Petzelt József honvédtá-
bornok és Hamvas Béla író sírjánál – szentendrei
köztemető
október 24.: Mikszáth Kálmán, Madách Imre és Tol-
nay Klárai Emlékházak meglátogatása, koszorúzás
– Horpács, Csesztve, Mohora
November 8.: megemlékezés és koszorúzás Rad-
nóti Miklós emléktáblájánál – Ferenczy Múzeum
December 10.: Marcipán Múzeum meglátogatása,
koszorúzás – Szentendre.
A rendezvényeken részt vevő diákok: Méreg Mer-
cédesz, Sárközi József, Sipos Ilona, Algács Dzseni-
fer, Dunai Viktória, Drevenka Júlia, Greshner Csilla,
Vass Krisztina, Mizsák Dzsenifer, Varga Attila,
Csábri Andrea, Horváth Roland, Laszlovszky László,
Vaskó Cintia, Bíró Boglárka, Szakács Vivien.
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Anemrég megjelent HVG Rangsor – A 100 legjobb gimnázium
és szakközépiskola 2014 című kiadványban közreadott fel-
mérés szerint a Szentendrei Református Gimnázium bekerült

a száz legjobb hazai középiskola közé. A 957 hazai középfokú ok-
tatási intézményt rangsoroló összeállítás a 2012-es érettségi ered-
ményeket, az éves országos kompetenciamérés adatait és a
felsőoktatási felvételi eredményeket vette alapul. A képet árnyalja
az országos középiskolai tanulmányi versenyek (OKTV) döntőseinek
aránya alapján készített rangsor is, amelyben biológiából városunk
református gimnáziuma szintén igen jól, országos szinten fej-fej
mellett az előkelő ötödik helyen szerepel a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium és a budapesti V. kerületi Eötvös József Gimná-
zium mellett.
– Különösen nagy dolog számunkra, hogy a hazai középiskolák leg-
jobb 10%-ába bekerült a Szentendrei Református Gimnázium, hi-
szen egy mindössze tizennégy esztendeje alapított fiatal iskoláról
van szó, amelyet a nagy történelmi hagyománnyal bíró, patinás gim-
náziumokkal szemben fizikailag is szinte a semmiből kellett meg-
teremtenünk. Nem beszélve a komoly szakmai háttérrel bíró
pedagógusok megnyeréséről, a saját hagyományok megteremté-
séről – mondta el a felmérést értékelve dr. P. Tóth Béla, a Szent-
endrei Református Gimnáziumot fenntartó egyházközség lelkésze. 
A Szentendrei Református Gimnázium az általános gyakorlattól el-
térően nem közegyházi, hanem gyülekezeti fenntartású, amely rá-
adásul nem évszázados hagyományokkal bíró, sok tízezres
reformátusságot maga mögött tudó egyházközség, hanem a 20.
századtól a városba beköltözőkkel lassan bővülő, ám az oktatás-
ügyet mindig szívügyének tekintő közösség. Az elődök már 1929-
ben, a nagy világválság idején nyolc tantermes polgári iskolát
építettek; akkor is közoktatási feladatot kiváltva vállalt magára ko-
moly kulturális missziót a kis közösség. Ezt a szemléletet vitte to-
vább a jelenlegi szentendrei reformátusság, amikor régi polgári
iskoláját nyolcosztályos gimnáziumként teremtette újra, nagy áldo-
zatokkal, és ezek szerint igen jó eredménnyel.
– Az igazgatóság a kezdetektől fogva magas színvonalon végzi mun-
káját, és mindig azt vallotta, egy iskolának szakmailag is nagyon jó
teljesítményt kell nyújtania, hogy a végzősök a pályaválasztásra va-
lóban felkészítve lépjenek ki az iskola kapuján. Többek között ezt
szolgálja a diákok aktivitására, kutatási hajlamára építő modern
pedagógiai módszerek alkalmazása is, amelyek segítik a diákköz-
pontú és élményközpontú oktatás megvalósítását – mondta el a
fenntartó. – A mérhető teljesítmény azonban nem minden. Nem az

a fő célunk, hogy „versenyistálló” legyünk – a magas szintű tanul-
mányok mellett is arra törekszünk, hogy a gyerekek örömmel le-
gyenek diákok, maradjon elegendő szabadidejük sportolni, pihenni,
barátkozni, segítsük a személyiség kibontakozását és lelkileg, hit-
beli téren is inspiráljuk őket. Sőt, egy olyan iskolában, amely műal-
kotásokkal teli, ahol hangversenyorgona áll rendelkezésre és aktív
zenei élet folyik, a növendékek e téren is jelentős impulzusokat kap-
hatnak arra, hogy művészetkedvelő felnőttekké váljanak, vagy akár
maguk is hasonló pályára lépjenek. Az egymást segítő, támogató
testvéri közösség, a jó légkör kialakítása pedig – amely a felméré-
sekben külön nem is mutatkozik meg – mind a tanári karban, mind
a tanár-diák kapcsolatokban elengedhetetlen. A számszerűsített
eredmények viszont segítséget jelenthetnek minden intézménynek,
nekünk is abban, hol érdemes javítani, még több figyelemmel és
igyekezettel még jobb eredményeket elérni.
Az egyházi iskolák egyébként a közvélemény szemében is jó meg-
ítélés alá esnek. A mostani felmérésben szereplő legjobb száz magyar
középiskola közel 20%-a – tizennyolc intézmény – egyházi fenntartású;
ebből kilencet szerzetesi közösség, három intézményt evangélikus, hár-
mat pedig a református egyház vagy gyülekezet tart fenn.

Kolos Emőke

A 100 legjobb hazai középiskola között 
SZENTENDREI REFORMÁTuS GIMNÁZIuM

SZENTENDREI FERENCES GIMNÁZIuM
amely évek óta szerepel már a 100-as ranglistában

„Hitre, tudásra, szép életre, jóra” – szeretne nevelni a katolikus is-
kola. Van ennek mérhető, összehasonlítható része, a tanulmányi
eredmények, felvételi pontszámok, versenyeken elért helyezések,
szakkörök változatossága, sportlehetőségek köre. Igyekszünk
ebben a kategóriában is sokat adni diákjainknak, de a hitre ne-
velés, a „szép életre” való felkészítés, és az elesettebbek felé for-
duló jóság ugyanennyire fontos a számunkra. Ezek nehezebben
összehasonlíthatóak más iskolák eredményeivel.
Fontos dimenzió az idő. Mérhető eredményeket kell produkálni
most, de a tanítás, nevelés csak hosszú idő múltán terem igazán
gyümölcsöt. Fontos, hogy tanulóink most töltsenek boldog diák-
éveket a Ferences Gimnáziumban, de életútjuk egészének sike-
réhez a számszerű eredmények mellett fontos a hit világossága,
az érzelmi intelligencia, a kudarc feldolgozása, a kitartó erőfeszí-
tés. Vannak olyan fiatalok mindenhol, akik megszenvedik a ka-

maszkorukat, átélnek súlyos családi válságokat, vagy nehezen lé-
tesítenek jó kapcsolatokat. Nekik kevésbé lesznek boldog diáké-
veik; támaszt szeretnénk nekik nyújtani. Nem egyszerű dolog
mérni egy iskola „jóságát”, amikor tevékenysége nemcsak a je-
lenre, hanem a jövőre is irányul.
Helyén kell kezelni a mérést és a sorrendet. Biztatásnak jó, megelé-
gedettséghez kevés. Egy iskola megismeréséhez adhat kedvet, de a
továbbtanuláshoz ennél bővebb információszerzésre van szükség.
A pedagógiában kevésbé hiszünk a sorrendeknek, az iskola által
képzett „hozzáadott értékről” érdemes gondolkozni. Az okos 
gyereket mindenki meg tudja tanítani, a kevésbé okos, problé-
mákkal küzdő gyerekkel eredményt elérni igazi pedagógiai 
művészet. Ezért nagy elismeréssel adózhatunk azoknak az isko-
láknak, akik nincsenek ugyan a százas listán, de nagy szakérte-
lemmel és szeretettel végzik a munkájukat. Az Evangélium és
Assisi Szent Ferenc példája, a magyar ferencesek 800 éves hely-
tállása nyomán helyezéstől függetlenül erre kell törekednünk.

P. Lukovits Milán igazgató
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BOlDOG mUzSIKA!
Ahogyan a Musica Beata neve is jelzi, a kórust a zene szeretete, a jó
társaság, a hangulatos próbák, fellépések és a vidám összejövetelek
kovácsolják össze. A szakmai színvonal mindig fontos volt a kórus élet-
ében. 2013-ban is pezsgő élet jellemezte az együttest. Márciusban Vi-
rágvasárnapi koncertet adtak a református templomban a
Szentendrei Kamarazenekarral. április 16-án a Hang világnapja
(World Voice Day) keretében a zeneiskolában énekeltek a Musican-
tus Gyermekkarral és műkedvelő érdeklődőkkel együtt. Júniusban két-
napos kiránduláson vettek részt a Somogy megyei Libickozmán,
Kanyó Erika kórustitkár meghívására. Októberben a bajai Liszt Ferenc
Énekkart fogadták, és a helyi Musicantus Gyermekkarral a Művé-
szetMalomban adtak közös koncertet.  
Az adventi időszakban, december 15-én került sor az év egyik ki-
emelkedő eseményére. A Péter-Pál templomban a Musica Beata
Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar adott nagysikerű koncer-
tet Bokorné Forró ágnes, Wolfné Kovács Zsuzsa karnagyok, és Virágh
András Liszt- díjas, orgonaművész-karnagy, érdemes művész közre-
működésével. A műsoron Corelli: Concerto Grosso, Mozart: Laudate
Dominum, Liszt Ferenc: Tu es Petrus és Vivaldi: Gloria című művei sze-
repeltek. Közreműködtek Károly Edit (szoprán), Gion Zsuzsanna (alt)
és Szotyori Nagy Gábor (orgona). A koncert fergeteges sikert aratott a

közönség körében, akik zsúfolásig megtöltötték a templomot. 
A fellépést követően nem maradt sok idő a pihenésre, mert 18-án az
Operaház előtt közreműködtek a Diótörő Fesztiválon, 22-én pedig a
szentendrei Fő téren adtak karácsonyi meglepetés éneklést az ad-
venti gyertyagyújtáson. Erről a fellépésükről a helyi televízió felvételt
is készített, melyből a TDM munkatársainak ötleteként rövid „klippet”
vágtak. Ez a zenés karácsonyi üdvözlet december 24-én került fel a 
világhálóra, sokaknak örömet szerezve!  
Az újév első találkozójára január 7-én került sor a zeneiskola nagy-
termében. Az elmúlt év eseményeit diavetítéses előadással idézték
fel, majd 2014. évi programot ismertette a kórusvezető. Nagyszerű
tervekkel, jó hangulatban és lelkesedéssel vágnak neki az ez évi prog-
ramoknak. 
Az együttes, nagy létszáma ellenére, nyitott, szeretettel hívja és várja
a jó énekhangú, esetleg kóruséneklési gyakorlattal, kottaolvasással
rendelkezőket! Próbáikat keddenként 18-tól 20 óráig a DMH udvari
termében tartják (Dunakorzó 11/A).

Kérjük, kísérjék figyelemmel a Musica Beata kórus munkáját, láto-
gassák fellépéseiket, és lehetőségük szerint támogassák a kórus
munkáját. Alapítványuk, a Harmónia Alapítvány adószáma:
19175481-1-1, melyre felajánlott SZJA 1% is nagy segítséget jelent a
kórus működéséhez. 

Orgoványi Anikó

Új színfolt Szentendrén
Örömmel tájékoztatunk minden kedves ér-
deklődőt, hogy ez év novemberében Színfolt
névvel, Lélektani alkotó műhely indult Szent-
endrén, az EgyJóhely  (Dézsma u.) közösségi
terében, segítve azokat a hölgyeket, akik al-
kotni s ezen keresztül változni, változtatni
akarnak, akik újszerű megoldásokat keres-
nek életük fontos kérdéseire. A csoport kö-
zéppontjában a női élethelyzetek, az ezekhez
kötődő örömök, kétségek állnak.
Kéthetenként, a péntek esti meghitt órákban
a kreatív önkifejezés eszközeinek segítségé-
vel hangolódunk egymásra és az adott idő-
szak témájára: különböző képzőművészeti
technikák (pl. festés, rajzolás, textilmontázs,
kollázs,) segítségével használjuk az alkotás
erejét az önismeret bővítése, női szerepeink-

hez kötődő legfontosabb feladataink meg-
éléséért.
A csoport minden tagja önmagára fókuszál-
tan alkot, a többiek jelenléte azonban fontos,
hiszen visszajelzéseket kaphatunk általuk.
Maga az alkotás gyógyító, feszültségoldó ha-
tású, segíti a belső egyensúly helyreállítását.
Ezeket a lelki tartalmakat próbáljuk megta-
pasztalni, körüljárni, megérezni a különféle
alkotási technikák segítségével.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy a csoportban
való részvételhez semmilyen művészeti elő-
képzettség, tehetség nem szükséges! Nem az
alkotások esztétikai értéke fontos, hanem
maga az alkotás folyamata és mindaz, amit
számunkra a létrehozott produktumok köz-
vetítenek.
A november  hónap az alapokat, a kezdetet volt
hivatott felölelni, megalkottunk közösségünk

önkifejező szimbólumát, egy ún. Csodafát.
Decemberi témánk lélektani síkon a bizton-
ság, a valahová tartozás szükségletének meg-
élése és kifejezése. E havi mottónk: „Otthon,
édes otthon...” Az alkotó alapanyagok között
főszerephez jut a textil, a csipke, a fonal, a
nemez; minden, ami puha, meleg, a hívogató
kényelem, az otthonosság élményét idézi.
Emellett természetesen lélektani csemegék-
kel, különlegességekkel is gazdagodunk.
Aki még csak barátkozik a gondolattal, hogy
csatlakozzon-e hozzánk, működésünket nyo-
mon követheti az EgyJóHely honlapján.

Szeretettel várunk Benneteket,

Andrea (Nánási Andrea – tanácsadó 
szakpszichológus) 

és Éva (kézműves foglalkozásvezető)
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Keresztfélévvel indul a SzEnTEnDREI
KéPzŐmŰVéSzETI SzABADEGYETEm első
évfolyama!

A Ferenczy Múzeum és a Lakás-
tárlat Alapítvány közös szervezé-
sében február 7-én indul a három
képzési körből felépülő szabad-
egyetem mindazok számára, akik
érdeklődnek a képzőművészet, a
múzeumok háttérmunkája és a
műgyűjtés iránt.
Az első évfolyam alcíme MűVÉ-
SZETKEDVELŐBŐL MűÉRTŐVÉ, hi-
szen a programban olyan

ismereteket adunk előadásokon, beszélgetéseken, gyerekeknek szóló
MeseMatinékon és MúzeumiMűhelyeken, melyekkel segítünk értővé
válni kicsiknek és felnőtteknek egyaránt.
A program keretén belül három módszert választottunk:
• előadásokat kínálunk kifejezetten felnőtteknek, melyeken a szent-
endrei képzőművészet történetét, a város múzeumainak történetét
és a legfontosabb képzőművészeti irányzatokat mutatjuk be;
• családi szemináriumokat szervezünk egyszerre három korcsoport-
nak, ahol a család egésze talál elfoglaltságot magának;
• az igazán elszántak egy kollokviumon vehetnek részt a Bécsi Al-
bertinában;

• és az első évfolyam ősszel a műértő gyakorlattal zárul, ahol a kor-
társ képzőművészet legnagyobb szakértőivel beszélgethetnek.
A szabadegyetemet több évre tervezzük, érinteni fogunk helytörténeti,
irodalomtörténeti és zenetörténeti témákat is, hogy a társművésze-
tek megismerésével is egyre szélesebb képet adjunk a szentendrei
képzőművészetről.
A programsorozat több szempontból is egyedülálló. Soha ilyen komp-
lex programot nem hirdettünk, amely ilyen széles körben vonja be a
látogatókat (gyerekek, fiatalok, felnőttek, művészet és műgyűjtés
iránt érdeklődők). Ez az első alkalom, hogy a Ferenczy Múzeum egy,
a szentendrei kortárs képzőművészet iránt elkötelezett civilszerve-
zettel közösen szervez programot, amelynek több éves kifutása lehet.
A képzésbe országosan elismert szaktekintélyeket hívtunk meg (Roc-
kenbauer Zoltán, dr. Pataki Gábor, Ledényi Attila, Einspach Gábor, Ko-
csis Gáspár és Barnabás). A képzőművészeti témákat több oldalról és
több módszertannal járjuk körül (előadás, gyakorlat, műhelymunka).
Most először valósul meg, hogy a családok egészét vonjuk be a kép-
zésbe: míg a gyerekek alkotnak, a felnőttek tárlatvezetéssel egybe-
kötött előadásokat hallgathatnak. A gyerekeket vasárnaponként két
korcsoportra bontjuk, és a legnagyobb magyarországi múzeumok mú-
zeumpedagógusai, valamint képzőművészek foglalkoznak velük.
1. előadás: 
február 7. péntek 19 óra, Ferenczy Múzeum 
Szentendre a festők városa (A letelepedés/a művésztelep)
Előadó: SZIKRA RENáTA művészettörténész

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

Január 31-én, pénteken 17 órakor Spiró
György író nyitja meg a Szentendrei 
Képtárban az Ars et Vita Alapítvány és a
Ferenczy Múzeum együttműködésével
rendezett kiállítást.

Hamvas fiatal korától gyakran megfordult
Szentendrén, a családnak a Bubánon álló
nyaralójában. Később, 1948 és 1951 között
életpályája ennél szorosabban kapcsolódik
városunkhoz: előbb sógora gyümölcsösében
volt földműves (ekkor írta a Karnevál című re-
gényét), majd 1964-től haláláig a feleségével

és alkotótársával, Kemény Katalinnal vásárolt
saját kertjét művelte, s számos jelentős
művét – Scientia sacra II., Ugyanis, Öt meg
nem tartott előadás a művészetről – itt írta.
Hamvas Béla és Kemény Katalin hamvai a
szentendrei temetőben nyugszanak, sírjukat
a Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította.
Régi adósságot törleszt ez a rendhagyó kiállí-
tás, mely az Ars et Vita Alapítvány, Marghescu
Mária kezdeményezésére, a Magyar Művé-
szeti Akadémia támogatásával valósul meg.
Legfontosabb célja természetesen az, hogy
Hamvas életművének és filozófiájának leg-
fontosabb téziseit számba vegye, s hogy eze-
ket a látogatóknak közvetítse. Ne gondoljuk
azonban azt, hogy ez a kiállítás pusztán írott
dokumentumok és fényképek nehezen befo-
gadható halmaza! A rendezők – Juhász Tibor
látványtervei és ötletei alapján – olyan, 
gyakran játékos elemekkel egészítették ki a
bemutatót, melyek segítségével a gondolat-
közvetítés nem a tablók szövegének puszta
elolvasása révén valósul meg. A vetítőterem-
ben Spiró György Hamvas 1957-ben írt 

regényéből készített Szilveszter című színda-
rabjának felvételét, valamint más, a Hamvas
életművel foglalkozó filmeket nézhetünk
végig. Hamvas és Kemény Katalin 1947-ben
megjelent, majd szinte azonnal bezúzott 
Forradalom a művészetben című kötetében
a magyar festészet legnagyobbjairól és a 
2. világháború után rövid időre az európai mű-
vészethez felzárkózni kívánó képzőművé-
szekről – köztük számos jeles szentendrei
festőről – írtak tanulmányokat. A kiállítás har-
madik termében azokat a Ferenczy Múzeum
gyűjteményében őrzött műveket is kiállítjuk,
melyek mintegy „illusztrálják” ezt az eredeti-
leg Absztrakció és szürrealizmus Magyaror-
szágon címmel megjelentetni kívánt kötetet. 
Ajánljuk ezt a kiállítást mindenkinek, különö-
sen a fiataloknak. Nem pusztán azért, hogy
megismerjék egy Szentendén alkotó – de
máig méltatlanul kevéssé ismert – gondol-
kodó életművét. Hamvas bölcseletének ta-
nulmányozása nemcsak intellektuális kaland,
de örökérvényű megállapításai, életvezetési
tanácsai segítséget nyújthatnak a ma em-
berét is gyötrő problémák megoldására.

Kapcsolódó programok
Február 2. vasárnap 16.00: 
a kiállítás kurátorának tárlatvezetése 
(múzeumi belépőjeggyel). Felső tagozatosok-
nak és középiskolásoknak múzeumpe-
dagógiai foglalkozás igényelhető a (26) 920-
990-es számon. 
A kiállítás tematikájához kapcsolódó előadá-
sok és beszélgetések időpontjait a SzeVi-ben,
a www.femuz.hu honlapon és e-mailben 
közöljük.

Krizbainé Szabó Éva

Válságban élni – hamvas Béla (1897–1968)

„Hamvas Béla a 20. századi magyar szellemi élet kiemelkedő alakja. Az 1920-30-as évektől
egészen 1968-ban bekövetkezett haláláig alkotott. Több ezer oldalas életművet hagyott hátra,
amelynek legnagyobb részét csak az elmúlt évtizedekben adták ki. 
Az 1948-as hatalomváltás után úgynevezett „B”-listára került: nem publikálhatott, kizárólag fi-
zikai munkából élt. Mellőzve, méltatlan körülmények között, az asztalfióknak – gyakran tényle-
gesen is az „asztalfiókban” – írt, tudva azt, hogy gondolatai csak halála után találják meg
olvasóit. Hamvas nem sikerre, hanem dicsőségre vágyott. Értelmezésében a dicsőség nem olcsó,
hanem tartós, színvonalas életminőség, amely nem függ a hírnévtől, a hatalomtól és a vagyon-
tól. Ennek a magatartásnak a célja a „nevezetes névtelenség”. 
Hamvas Béla – a nevezetes névtelen – életformáját, választását igazolják szenvedélyes írásai,
amelyek az olvasóban felszabadíthatják az úgynevezett „ébresztő elemeket”. Nagyszabású és za-
varba ejtően változatos életműve nem könnyen szorítható a hagyományos keretek közé: minek
tekintsük, filozófusnak, írónak, művésznek, vagy elragadtatott misztikusnak?” (Részlet dr. Thiel
Katalin kurátor bevezetőjéből)
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Február 6. csütörtök, 13 óra, 
Pest Megyei Könyvtár Színházterme (Pátriárka u. 7.) 

TÜnDéRSzéP IlOnA éS ÁRGYélUS 
árnyszínházi mesejáték
Az RS9 Színház előadása 

Színpadra alkalmazta 
és rendezte: 
Veres Dóra
Zene: Gallai Péter
Video animáció, fény: 
Csáki Rita
Technika: Makray Gábor

Szereplők:
Schramek Andrea
álmosd Phaedra
Csáki Rita
Facskó Marica
Vecsei László
El Karamany Yaszin

Égi és földi mese egy emberfiú és egy tündérlány csodálatos sze-
relméről. Az RS9 Színház új bemutatója igazi varázslat. árnyjá-
tékkal, vetítéssel ötvözött élőszínházi előadás, amely egy
csodálatos tündérvilágra nyit ajtót, ablakot – szívet. 
Az előadást 8 éven felülieknek ajánljuk!
Belépőjegy: 700 Ft
Jegyrendelés  a Szentendrei Kulturális Központban (26/312-
657), jegyvásárlás az előadás előtt a helyszínen. 

FElnŐTTmEGŐRzŐ
TáRSASJáTÉKOS KLUB  

Havonta egy alkalommal, szom-
batonként 10-18 óráig a Duna-
parti Művelődési Házban
(Dunakorzó 11/a)

A klub nyitott, belépő nincs. Jö-
hetnek haladók, elhozhatják
saját kedvenceiket, hogy itt sze-
rezzenek hozzá játék-partnert.
Jöhetnek kezdő játékosok, ér-
deklődők. Természetesen jöhet-
nek üres kézzel, saját játék
nélkül is – remek társasjátékok
sorát fogják találni az asztalon
minden alkalommal. Játék és
parti nélkül nem marad senki.
Nálunk nem kell feszengeni,
hogy még nem ismered a ko-
molyabb, összetett játékokat.
Egyrészt, mert van más is(!),
könnyen megtanulhatóak, más-
részt mindenkinek segítünk,

ajánlunk és ismertetünk játéko-
kat.  Nálunk nem lesz gazdátlan
senki. Nem ritka az sem, hogy
több generáció együtt játszik.
Szeretettel várnak mindenkit! 
Foglalkozások 
2014. első félévében: 
Február 8. 
Március 8. 
Április 12. 
Május 3. 
Június 7. 

BÜTYKÖlDE 
KÉZMűVES FOGLALKOZáS

Havonta egy alkalommal, szom-
batonként 09:00-től 13:00 óráig
a Dunaparti Művelődési Házban
(Dunakorzó 11/a)
Minden korosztályt szeretettel
várunk! 
Anyagköltség: 200 Ft/fő
Február 8. 
Valentin-nap ajándékkészítés 
Március 8. 
Kokárda- és papírmadár-készítés 
Április 12. 
Húsvéti díszek készítése
Május 3. 
Anyák napi ajándék készítése 
Június 7. 
Kavicsfestés és dekupázs készí-
tés 

Barcsay ösztöndíjasok
kiállítása
A Barcsay-díj alapítása Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő testvérének
felajánlásához kötődik. Célja a fiatal magyar művészek munkás-
ságának elismerése. A díjakat minden évben Barcsay születésnap-
ján, január 14-én, vagy ahhoz közeli napon adják át a Barcsay

jogörökösök részvételével. A Barcsay-díjjal oklevél, Csíkszentmihá-
lyi Róbert szobrászművész plakettje és pénzjutalom jár. A díjazottak
személyéről a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány kuratóri-
uma dönt. Műveikből az átadóünnepséggel egy időben időszaki ki-
állítás is nyílik.

A díjakat Kónya Márta és Kónya Ferenc jogörökösök idén Végh Jú-
liának és Szakszon Imrének adták át. A fiatal művészek alkotásai
március 23-ig tekinthetők meg a Ferenczy Múzeum Barcsay-ter-
mében (Kossuth Lajos u. 5.). A kiállítás kurátora Herpai András.

A képen dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton igazgató, Csillag Edina narrátor, Végh Júlia és Szakszon Imre díjazottak, Kónya Ferenc és dr. Feledy Balázs művészeti író
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VASVIRÁGOK 
SzEnTEnDRén

Dr. Sipos József orvos, képzőművész 
kiállítása nyílik VASVIRáGOK címmel

február 4-én, kedden 17 órakor
a Városháza 

Polgármesteri Galériájában.

A vendégeket
köszönti: 
dr. Dietz Ferenc
polgármester
A kiállítást
megnyitja: 
dr. Szász István
Tas orvos, író
A megnyitón
közreműködik: 
Sárközi-Lindner
Zsófia (ének)

A kiállítás megtekinthető február 28-ig,
a hivatal ügyfélfogadási idejében

VÁlSÁGBAn élnI
HAMVAS BÉLA KIáLLíTáS

Az Ars et Vita Alapítvány 
és a Ferenczy Múzeum

tisztelettel meghívja Önt
és kedves barátait

január 31-én, pénteken 17 órára
a Szentendrei Képtárba (Fő tér 2-5.) a

VáLSáGBAN ÉLNI
HAMVAS BÉLA KIáLLíTáS

megnyitására
A vendégeket köszönti:

DR. THIEL KATALIN
filozófus, a kiállítás kurátora

DR. KáLNOKI-GYÖNGYÖSSY MáRTON
igazgató

DR. DIETZ FERENC polgármester
Megnyitó:

SPIRó GYÖRGY író

A kiállítás 2014. március 23-ig, szerdá-
tól vasárnapig 10-18 óráig látogatható

Február 4. kedd, 19:00, 
DMH Barlang (Dunakorzó 11/a)

JAzz KlUB – BORBélY
mŰhElY 
Házigazda a Borbély Műhely:

Borbély Mihály – szaxofon, 
Tálas áron – zongora, 
Horváth Balázs – bőgő, Baló István – dob. 
A vendég: Csepregi Gyula – szaxofon

Csepregi Gyula szaxofonművész 
A magyar zenei társadalom megítélése
szerint  Magyarország "vezető szaxofo-
nosa". Nevével közel ötszáz hazai kiad-
ványon találkozhatunk, szinte nincs
olyan neves hazai előadó, akinek felvé-
telén nem szerepel vendég szólistaként. 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
volt tanáraként, közel húsz éves tanári
működésének következtében a ma hall-
ható, s szintén hírnevet szerzett fiatalabb
szaxofonos nemzedék  számos jeles
képviselője az ő tanítványaként kezdte
pályáját, pl. a ma oly népszerű St. Mar-
tin is. Emellett a Magyar Rádió volt tánc-
zenekarának, a jelenleg önállóan
működő Stúdió 11 zenekarnak is szólis-
tája szintén több mint húsz éve, ill. né-
hány éve már művészeti vezetője is.
Az ötszörös Emerton-díjas, kétszeres Ní-
vódíjas művész többször részesült nem-
zetközi elismerésben is, úgymint a Hágai
Fesztivál különdíja vagy a Finn Rádió
Nívó-díja, illetve a Norvégiában megren-
dezett EBU Fesztivál „Kiemelkedő szó-
lista” díja. Évekig volt tagja egy
nemzetközi „All Stars” zenekarnak,
amelyben világhírű partnerei a neves
Mike Stern gitáros, a híres Spyro Gyra ze-
nekarból ismert Dave Samuels vibrafo-
nos, a többszörös Grammy-díjas Yellow
Jackets zenekar alapítója, Russel Fer-
rante zongorista és a legendás Weather
Report együttes dobosa, Alex Acuna vol-
tak. Twin Lines Project néven adtak
koncerteket világszerte.

Február 26. szerda, 19:00, 
Pest Megyei Könyvtár Színházterme

(Pátriárka u. 7.)

KOnCz zSUzSA 
koncert

Szentendrén!
Belépőjegy: 4000 Ft

Jegyek elővételben kaphatók 
a szentendrei Tourinform irodában (26/317-966) 

és az Interticket országos hálózatában
(www.jegy.hu) 
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3-2-1 meridiántorna Szentendrén
Meridiántornát tartunk az alábbi helyeken:
• Dunaparti Művelődési Ház (Dunakorzó 11/A.): szerdánként
8.00-tól
• Forma Stúdió (Dunakanyar krt. 46.): péntekenként 10.30-tól
• Eurofitnes (Püspökmajor-lakótelep, Fehérvíz u.): péntekenként
17.00-től
Élj 100 évet egészségesen!

TEnISz
Metro-Fehér Sport Kupa
Bartakovics Marcell és Szappanos Marci a korosztályos Országos
Bajnokságra készülve kipróbálta magát a felnőtt első osztályú me-
zőnyben, amely kemény borítású pályán került megrendezésre. Mar-
cell, aki idéntől már az F18-as kategóriában versenyez, két
győzelemmel a legjobb négy közé jutásért, míg Marci egy győze-
lemmel a legjobb nyolc közé jutásért búcsúzott a mezőnytől. Mind-
két játékosunkat a felnőtt válogatott kerettag, a verseny későbbi
győztese, Madarász Gergő ütötte el a továbbjutástól. 

Park Kupa – kiemelt F12-es verseny
Míg az „idősebb” játékosok a kemény borításon küzdöttek, addig
két F12-es korú versenyzőnk egy kiemelt kategóriájú versenyen vett
részt a Feneketlen tónál található MTK pályán. Valentin Dominik 3.,
míg Thuri-Nagy Dominik 7. kiemeltként vágott neki a 32-es táblá-
nak. Mindkét versenyzőnk szettveszteség nélkül jutott el a legjobb
nyolc közé, ahol a sorsolás szeszélye folytán ismét egymással kel-
lett megküzdeniük a négy közé jutásért. Döntő szettes mérkőzésen
Thuri-Nagy Domi jutott tovább, aki döntőbe jutásért, a verseny ké-
sőbbi győztesétől, Buzonics Dominiktól sajnos kikapott, így harma-
dik lett. Domi mérlege ebben az évben: két versenyen első hely és
egy harmadik hely!

Postáslidó utánpótlás házi verseny
Amíg igazolt versenyzőink a kiemelt versenyeken szerepeltek, addig
utánpótlás korú játékosaink két kategóriában, házi verseny keretén
belül, egymással mérték össze tudásukat a Postáslidó teniszpá-
lyáin. Az idősebb korosztály két négyes csoportban, nagy pályán küz-
dött egymással, míg a fiatalabb korosztály a Play&Stay versenyekről
ismert narancs pályán (a pálya hosszában valamivel kisebb, mint
az eredeti teniszpálya) szintén két csoportban mérték össze tudás-
ukat. Mindkét kategóriában a csoportok győztesei és második he-

lyezettjei egymással keresztbe játszva döntötték el, hogy ki fog az
első, illetve a 3. helyért játszani. Az összesen 17 induló közül a két
kategória helyezettjei:

Haladó kategória:
1. Cavusoglu Eren Levente
2.  Göndör Angéla
3. Megyeri Petra

Kezdő kategória:
1.  Kiss ádám
2.  Pálfy Zoli
3. Gellich Sólyom

Biharvári Péter

FUTÁS
2013 decemberében az év zá-
rásaként elrajtoltunk még né-
hány versenyen. Továbbra is
szép eredményeket produkál-
tak futóink, így sikerült méltó
módon zárnunk az 2013-as
évet. 

Eredmények

Angyalföld terep, december 1.
Barna Tamara (gyermek I.) 1. hely
Zsámár Anna (gyermek II.) 3. hely
Graf Míra (serdülő) 3. hely
Néda Júlia (serdülő) 3. hely
Néda Tamás (serdülő) 2. hely
Murányi Máté (serdülő) 1. hely
Kovács Orsolya (junior) 1. hely
Murányi Levente (junior) 2. hely

Futapest terep, Mogyoród,
december 15.
Borsódy Katalin (serdülő) 17. hely
Baranyi Eszter (serdülő) 12. hely 
Kovács Orsi (junior) 1. hely 
Murányi Levente (junior) 2. hely 
Murányi Máté (serdülő) 2. hely 
Néda Júlia (serdülő) 2. hely
Néda Tamásserdülő (serdülő) 1. hely
Néda László (szenior) 3. hely
Horváti Réka (szenior) 5. hely

TESCO Mikulás Kupa, 
december 18., korcsoportos
Kovács Gyöngyvér (gyermek) 1. hely
Magyar Pisti (gyermek) 1. hely
Tuczai Barnus (gyermek) 1. hely
Dombai Bence (gyermek) 2. hely 
Gregus Anna (serdülő) 2. hely
Borsódy Kata (serdülő) 1. hely
Láng István (serdülő) 2. hely
Murányi Máté (serdülő) 1. hely
Mérges Zsuzsi (ifjúság) 1. hely
Murányi Levente (junior) 1. hely
Medve Csilla (felnőtt) 1. hely
Horváth Györgyi (szenior) 3. hely 

Zöldgömb Sport Klub évzáró
futóverseny, december 28.
Barna Tamara (gyermek) 4. hely
Gregus Anna (gyermek) 1. hely
Borsódy Katalin (serdülő) 2. hely
Murányi Máté (serdülő) 3. hely
Szappanos Benedek (serdülő) 2. hely
Baranyi Eszter (serdülő) 1. hely
Murányi Levente (junior) 2. hely
Medve Csilla (felnőtt) 1. hely

Futapest terep, Csömör 
december 29.
Zsámár Anna (gyermek) 6. hely
Murányi Máté (serdülő) 5. hely 
Murányi Levente (junior) 3. hely
Medve Csilla (felnőtt) 1. hely

Gedeon Zsolt
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Sakkverseny az oázisban
Kovács Judit, a Szentendrei Sakkiskola ígéretes tehetsége
december 20-29. között az Egyesült Arab Emírségekben
képviselte Magyarországot és Szentendrét az Ifjúsági Kor-
csoportos Sakkvilágbajnokságon. 

Bár Judit még csak 11 éves, a rangos nemzetközi megmérette-
tésen a 12 évesek korosztályában indult, ahol az induló 144 ver-
senyző mezőnyében a rangos 35. helyet szerezte meg.
Juditék a hazai télből öt és fél órás repülőút után érkeztek meg
a napfényes Dubaiba, ahonnan még fárasztó busztúra várt rájuk
a 150 kilométerre fekvő Al-Ainig, a verseny helyszínéig. A há-
romórás időeltolódást és a decemberben szokatlan klímát (25-
26 fok!) egy nap alatt kellett megszokniuk. 
Az első pihenőnapon szálláshelyük környékével ismerkedtek a
fiatal sakkozók. Az egyetemi kollégiumot dús pálmafák övezik,
hála a folyamatos öntözésnek. Al-Ain nemcsak egyetemváros:
kedvelt helye a jómódú üdülőknek. A táj egzotikumán kívül a
sakkozók a hagyományos kontinentális ételek mellé felszolgált
vad fűszerezésű mártásokon keresztül ízlelhették meg Afrikát.
„A mi Erős Pistánk semmi az ő piros szószukhoz képest!” –
mondja Judit nevetve. Igazán nagy barátságok nem kötődtek a
több mint egyhetes verseny alatt, hiszen a nap a mérkőzések-
kel, felkészüléssel és pihenéssel telt. 

A versenysorsoláson Juditnak ukrán, belorusz, luxemburgi, Srí-
Lanka-i, francia, arab és két orosz ellenfél jutott. A 11 mérkőzé-
sen 6 győzelmet, 1 döntetlent és 4 vereséget könyvelhetett el. 
A legnehezebb dolga az orosz sakkozókkal volt, ők fanatikusan
játszanak, elszántan küzdenek a győzelemért, s mindehhez csa-
varos észjárás párosul. Guba Miklós, Judit edzője folyamatosan
figyeli az orosz versenyzők játékstílusát, és versenyzőjét minden
tudásával segíti, hogy a jövőben ne legyen ekkora kihívás elle-
nük játszani. 
Judit az elmúlt két hétvégén, ismét Szentendre hírnevét öreg-
bítve, részt vett a Pest megyei egyéni felnőtt bajnokságon, ahol
minden Pest megyei sakkozó indulhatott, s az erős férfi me-
zőnyben –  egyetlen lányként! – második helyen végzett. Legkö-
zelebb január 25-én, a Pest megyei Szalkai Dezső emlék-
versenyen mérkőzik majd, amit a Diákolimpia, a korcsoportos
Magyar Bajnokság, majd Szocsiban az Európa Bajnokság követ. 
A városi sakkiskola vezetője, Guba Miklós az egyik legtehetsége-
sebb versenyzőjének tartja Juditot, aki a sakkozáson túl kiváló ta-
nuló és sportoló, megérdemli hát, hogy tehetségét kibonta-
koztathassa. „Sajnos a sportra egyre kevesebb jut a városi büd-
zséből, a családoknak pedig nagy megterhelés a versenyek, uta-
zások finanszírozása. Figyelmet és támogatást kell adni az ilyen
kivételes adottságú versenyzőknek, mint Judit.” – mondja edzője.
Kovács Judit és családja, valamint Guba Miklós sakkedző ezúton
köszöni Tahitótfalu polgármesterének és önkormányzatának, il-
letve a Dunakanyar Takarékszövetkezetnek a támogatást, és
mindazok segítségét, akik a fiatal sakktehetség útját egyengetik. 

Sz. N.

Január 12-én, vasárnap közel négyszáz néző előtt került sor az MLSZ
Pest Megyei Igazgatósága által szervezett hagyományos országos
játékvezetői torna döntőjére a Budakalászi Sportcsarnokban, ame-
lyet a házigazda Pest megyei csapat a budapestiekkel vívott. A fi-
nálé az utolsó két percben dőlt el Oláh Gábor szenzációs góljaival a

Pest megyei játékvezetői válogatott javára egy sokáig emlékezetes
kétnapos rendezvény végén. A végjátékra ugyancsak felejthetetlen
előzmények után került sor. A torna húsz csapata két részletben,
két-két csoportban vívta meg selejtezőmérkőzéseit a Budakalászi
Sportcsarnokban, illetve a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium
tornacsarnokában.

Forrás: www.pmlsz.hu
További részletek: www.szevi.hu

Országos focitorna Szentendrén
és Budakalászon

KOSÁRlABDA
Leányfalu, január 11.

Szentendrei KSE - BKL Palota 47–52 (20-32). Junior Budapest I. baj-
noki mérkőzés.

A mieink az első játékrészben mintha egy kicsit az „öltözőben ma-
radtak” volna. Több mint tíz ponttal elhúzott az ellenfél az első já-
tékrészben, és ez a továbbiakban meghatározta a játék képét.
Futottunk az eredmény után, de felzárkózni csak az utolsó negyed-
ben sikerült valamelyest. A vége előtt öt perccel feljött a csapat, és
ha legalább egy hárompontos összejött volna, akár a hosszabbítás
is! Sajnos a két hárompontos kísérletünk egyike sem talált be, így
– ha szoros lett is a végeredmény – mégiscsak vereség. 
A közönség jó meccset láthatott, meg is tapsolták a csapatokat,
külön a fehér mezes szentendrei fiúkat, akik felsorakozva köszön-
ték meg a biztatást.

Gerlai P.
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MikrobuszkölcsönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

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

ADÁSVéTEl
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bé-
lyeggyűjteményeket, régi képeslapo-
kat, kitüntetéseket, régiségeket. Tel.
(26) 385-387.

Veterán Wartburg eladó. Tel. 06-30-
277-7974.

Rákóczi emlékérem eladó. Tel. 06-
30-920-0285.

Zongora eladó. Tel. 06-30-277-7974.

ÁllÁST KÍnÁl
Visegrádon, a Gulyás Csárdába fel-
szolgálót keresünk. Tel. 06-20-960-
7833.

Tensoft programban jártas könyve-
lőt keresek részmunkaidőre. Tel.
06-30-262-6082.

ÁllAT
Dr. Makay László állatorvosi rendelő-
jében vizsgálatok, gyógykezelések,
műtétek, védőoltások, mikrochip-be-
ültetések. Egész napos elérhetőség.
Kérésre házhoz megyek. Szent-
endre, Sztaravodai u. 42. Tel. (26)
316-791, 06-40-249-0910.

EzOTéRIA
Tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki segít-
ség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-
605-7199.

EGéSzSéG
Kéz- és lábápolás, körömgomba-el-
távolítás 10 nap alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

Satyananda Yoga Magyarországon
Alapítvány szervezésében jóga a V-8-
ban minden szerdán 18-tól 19.30-ig.
Erősítő- és lazítógyakorlatok, kon-
centrációnövelés, relaxáció. Bárki
által végezhető gyakorlatok: a hang-
súly az ellazuláson van. Információ
és bejelentkezés: (26) 300-409,
tyaag@satyananda.hu
www.satyananda.hu.

KIADó lAKÁS
Szentendrén (Izbégen) kertes csa-
ládi házban különbejáratú, szoba-
konyhás-fürdőszobás lakás kiadó.
Tel. 06-20-364-0113.

Különálló lakrész kiadó. Tel. (26)
301-080.

Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-949-6456.

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

Eladó lakások nívós kertes házban.
Tel. 06-30-949-6456.

63 nm-es, csúszózsalus lakás 20
nm-es pincével 11,5 millió Ft-ért
eladó. Tel. (26) 300-948.

Duna-parton, belvárosban 65 nm-es,
napfényes lakásom nagy terasszal
eladó 18,8 millió Ft irányáron. Tel.
06-30-920-0285.

A Vasvári-lakótelepen 70 nm-es,
földszintes lakás eladó. Irányár:
15,8 millió Ft. Tel. 06-20-981-9733.

OKTATÁS
Képzőművész tanár saját műtermé-
ben rajz-festés és művészettörténet
oktatását vállalja. Tel. 06-30-617-
6750.

Matematika-korrepetálás, érettsé-
gire felkészítés nagy gyakorlattal a
Belvárosban. Tel. 06-30-642-3379.

Matematikából és fizikából korrepe-
tálást, érettségi vizsgára tesztlapok-
kal ellenőrzött felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

Matematikából egyetemi, főiskolai
segítő konzultációt (analízis) Derive6
ellenőrző programmal zárthelyikre,
vizsgákra felkészítést vállalok. Tel.
06-30-855-3543.

Biológiából közép- és emelt szintű
érettségire felkészítést vállal bioló-
gus és egyben középiskolai biológia-
tanár. Tel. 06-70-328-8100.

Hosszú évek gyakorlatával spanyol-
tanítást vállalok, bármilyen szinten,
a reggeli órákban, Szentendrén. Tel.
06-70-504-2380.

SzOlGÁlTATÁS
• fotoxlstúdió • 06-30-631-7811

• www.fotoxl.hu •

HITELKIVáLTáS, ha elégedetlen hite-
lének kamataival! A törlesztőrész-
lete akár 10-30%-kal csökken
havonta, és a futamidő változatlan
marad! Most érdemes váltani, mert
alacsony az alapkamat! FAPADOS
Hiteliroda, tel. 06-20-944-3165.

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-,
ácsmunka! Kisebb felújítási munká-
kat is vállalok. Tel. 06-70-578-1468.

Asztalos munkát vállal – fából min-
dent. Tel. (26)318-219, 06-30-319-
7278.

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

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Manikűr, thai talp- és láb-
masszázs referenciával. Tel.
06-20-514-3323.

Elromlott? Ami elromlott az Ön ott-
honában, én megjavítom. Víz, vil-
lany, csatorna, háztartási gép, zár,
ajtó, ablak, festés, mázolás, burko-
lás. Szentendre és környéke. Hétvé-
gén is. Tel. 06-30-944-8677.

40-es háziasszony nagy rutinnal
idősellátást és takarítást vállal. Tel.
06-70-277-9955.

Társasházak, lakóparkok keze-
lése, üzemeltetése. Jogi, műszaki,
pénzügyi háttérrel, felelősségbizto-
sítással. Tel. 06-20-987-5527,
www.hollandhazplusz-kft.com.

ÜzlET
Üzlethelyiség kiadó a belvárosban.
22 nm, vizesblokkal, különálló mel-
lékhelyiségekkel. Tel. 06-30-277-
7974.

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

Keszthelyi szállodában egy hét 03.
22-től 29-ig 2 fő részére 25 000 Ft-
ért átadó. Hévízi kezelési lehetőség.
Tel. 06-70-271-0498.
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ÉPÍTÉSI TELKEK
ELADÓK
1739 m2 és 921 m2

összesen: 2660 m2

övezeti besorolás: LK-08

25 000 Ft/nm áron 
tulajdonostól eladó

19 db lakás építhető rá
Építési vállalkozóknak egyedülálló 

lehetőség

06-70-24-24-543

A Dunakanyar Magángimnázium
felvételt hirdet 9. és 10. évfolyamjaira

A 8 fős csoportokban emelt szintű
angol és történelem oktatás indul.

Állami, elismert érettségi, 
biztonságos iskoláztatás

A TANULÁS NYUGALMA

Szeretettel várjuk a jelentkezőket:
Szentendre, Paprikabíró 21. (volt Provincia)

Tel: 06 30 4999 381

Kedves Olvasóink!
Lapunk legközelebbb február 10-én jelenik meg! 
Apróhirdetések felvétele hétfő-kedd: 9-17 óra  között szerkesztőségünkben,
Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete), vagy e-mailben: szevi@szentendre.hu
Keretes hirdetések felvétele: Borbély Edit, e-mail: hirdetes@szentendre.hu,
tel.: 06-20-911-3232
Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/szentendreesvideke

ÚJ IRáNYZAT AZ ALAKFORMáLáSBAN!
EURO-GYM HUNGARY™
BY KISS GÉZA & PINTÉR ANDREA   

„tudat a test felett” rendszerű vidám
alakformálás mindenkinek
Az a fajta alakformálás, amely nemcsak az izmokat mozgatja meg, hanem a test és
a tudat komplex egészére van hatással. A mozdulatsorok a két agyfélteke közti kap-
csolatot is erősítik, ezáltal javul agyunk minden funkciója – nem utolsósorban a fi-
gyelmünk, koncentrálóképességünk. A torna egyes elemei kifejezetten a meridiánok
aktivizálódását idézik elő, ezáltal intenzívebbé válik, beindul a testünkben áramló
energia; akut fájdalmak csillapodnak, életfunkcióink javulnak. 

AZ ELSő ÓRA AJÁNDÉK NEKED!
HÉTFő-SZERDA   08.00-09.00 CASTRUM CENTER, SZENTENDRE

18.30-19.30 BARCSAY JENŐ áLTALáNOS ISKOLA, SZENTENDRE                                  
FACEBOOK: EURO-GYM HUNGARY    INFO.: BODY-HOLLY TORNA ÉS DANCE CLUB
PINTÉR ANDREA 06-30/399-44-65                    

Gerincsérv, lumbágó, izületi 
fájdalmak, rheuma kezelése 

tradicionális keleti gyógymóddal. 
Már az első kezelés után hatékony!

bejelentkezés: Molnár Csilla
06-30/955-0235

AkupunktúrA, vákuuM, bioterápiA



SzEnTEnDRE SzéPÜl XXVIII. évfolyam, 2. szám24

szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap – Megjelenik 11.000 példányban
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. • Felelős kiadó:  Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton igazgató  

Szerkesztőség: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete) • Tel: (26) 505 120, fax: (26) 312 647 • e-mail: szevi@szentendre.hu 
Felelős szerkesztő: Kempf Károly Ignác  • Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra 

Lapzárta: hétfő, 12 óra • Hirdetések felvétele: Borbély Edit 20/911-3232, hirdetes@szentendre.hu.  Apróhirdetések felvétele: a szerkesztőségben 
Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete), hétfőn, kedden 9–17-ig • Apróhirdetést a megjelenés előtti keddig fogadunk el.   

Nyomda:  PharmaPress  1037 Budapest, Vörösvári út 119-121., felelős vezető: Dávid Ferenc 
Index:  PFH/88/1987  ISSN 0239-068X  • www.szevi.hu

nem nagy, de hasznos városi projektek!
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Új járda a Liliom utcánál KarbantartásLombgyűjtés, mederkotrás a Bükkös-patakon

A Szivárvány ovi új parkolója

Radnóti úti buszmegálló – plexifal-csere Új padok a Püspökmajori Klubkönyvtár előtt

Szilágyi pékség előtti buszmegálló – aljzatjavítás. Sajnos
a plexi mosás után két héttel már megint tele van fújva...


