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800 000 látogató

Abonyi-Tóth Gréta

22. oldal

Dr. Sipos József

18. oldal

Koncz Zsuzsa

14. oldal

Tóth Eszter
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VálASztáSi tájékoztAtó

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. törzsőrmester, 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.szentendre.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 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

Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők választására 2014.
április 6-án kerül sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.
Továbbra is lehetőségük van a magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgároknak a
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük
benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a külképviseleti névjegyzékben vétel iránti, átjelentkezési
kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön
szeretne élni a választójogával, legkésőbb a
2014. március 29-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda
vezetőjétől. A kérelem benyújtható személyesen,
levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy –
ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelem nyomtatvány
a www.szentendre.hu honlapon az „Országgyűlési választás 2014.” menü alatt megtalálható.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig kérheti
a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje
és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör
névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon
a lakóhelytől távol

szen elő. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek
a választás kitűzését követően, legkésőbb a
2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie
a lakcíme szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a
lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más
település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, a 2014. április 4-én 16.00 óráig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy
visszavonását.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás vagy
nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be. A kérelmet a 2014. április 4-én
16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak
írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével és
aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és
mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a
szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben
adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud
hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja
mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók

• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti
helyi választási irodába.
A
kérelemnyomtatványok
elérhetők
a
www.szentendre.hu/Városháza /Választás 2014
oldalon, valamint a Nemzeti Választási Iroda
honlapján (www.valasztas.hu) is.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben
a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi
személyekhez fordulhatnak:
dr. Molnár Ildikó, HVI vezető
26/503-365
Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes
26/503-324
Budai Mónika, HVI munkatársa
26/503-348

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem
a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra,
hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesz-

olvasson QR-kóddal!

XXViii. évfolyam, 3. szám

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

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző,
a HVI vezetője

Apróhirdetések:
www.szevi.hu
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kell-e a parttalan
pártpolitika?
Tisztelt Olvasónk!

A Szentendre és Vidéke Magyarország egyik
legnagyobb hagyományokkal rendelkező
lapja. Ami itt megjelenik, annak súlya van,
ezért kiemelten figyelünk arra, hogy valódi
információk, a szentendrei közösség számára valóban értékes, fontos és pontos
hírek jelenjenek meg. Alapelvünk, hogy
pártpolitikával nem foglalkozunk, hiszen a
részben közpénzből finanszírozott újságnak
nem lehet feladata a politikai vélemények
kontrollálhatatlan közzététele.

A 2012 novemberében megújult lapunk
tehát eddig nem foglalkozott pártpolitikával.
Ezután sem szeretnénk, de a TESZ kikövetelte, hogy a V8 ügyében kivételt tegyünk.
Hogy mennyire fontos a 27 ezer Szentendrén élő polgárnak egy 200-250 fős tüntetésről oldalakon keresztül olvasnia, azt ítélje
meg mindenki maga.

Mi azonban továbbra is hiszünk abban, hogy
a SzeVi-nek tényközlő, a város életét, sikereit bemutató lapnak kell maradnia, amely
nem terheli politikai csatározásokkal az itt
élőket. Arra a politikai lapok valók. Ha valamely párt vagy politikai szervezet politikai
véleményét akarja közölni, arra a saját
kiadású lap az alkalmas, nem pedig a részben közpénzből finanszírozott városi lap. Ha
valaki mégis pártpolitikai vitákat akar
olvasni bő terjedelemben a SzeVi-ben, akkor
kérjük, küldjön erről egy e-mailt a politikat_akarok@szevi.hu e-mail címre.

Bízunk benne, hogy a mostani, a V8 Uszodáról szóló politikai ütközet után, azt lezárva, a
továbbiakban újra azzal foglalkozhat a Szentendre és Vidéke amire hivatott, a Szentendrén élők korrekt és pontos, politikai vitáktól
mentes tájékoztatásával.

FOTó: TOKODI GÁBOR

Kempf Károly Ignác
főszerkesztő

tények a V8 Uszoda és
Szabadidőközpontról

n Az Uszoda és Szabadidőközpont mintegy
3 milliárd forint értéket képvisel, amely
Szentendre Város Önkormányzatáé.
n Az intézmény Szentendre egyik lakótelepén épült, amely által a környék közösségi terévé, központjává lett.
n Több mint 50 munkahelyet jelent az intézmény, amelyben hat vállalkozás is működik.
n 2014. január 29-én köszöntötték a nyolcszázezredik látogatót a 2009. május elsejei megnyitó óta.
n Közel 100 000 ingyenes gyermekbelépőt
adtak ki, amelyet az önkormányzat fizet.
A helyi iskolák tanulói számára ugyanis a
szentendrei önkormányzat finanszírozza
azt a belépőt, amely testnevelés óra
keretében biztosít úszási, úszni tanulási
lehetőséget.
n A V8-ban számos sportág és sporttevékenység otthonra talált: úszás, vízilabda,
szinkronúszás, búvárkodás, kajakpóló,
vadvízi evezés, gyógyúszás, babaúszás,
aquakontakt, aquafitness.
n 14 úszóiskola és több sportegyesület működik az intézményben, amelyekben több
száz gyermek és felnőtt úszik.
n A Kósz Zoltán olimpiai bajnok vezette
Kópé vízilabda és úszóiskola egyesület is
itt működik, és rendez versenyeket. Matesz Csilla egykori olimpikon, és ifjabb
Szabó László mesteredző (Gyurta Dániel
nevelőedzője) is itt vezetnek úszóiskolát.
n Az intézményben sérült gyermekek számára tartanak rekreációs foglalkozásokat.
n 2014. február 1-jétől bevezették a kedvezményes nyugdíjas belépőt az uszodában és wellnessben. Minden nap 65
százalékos kedvezménnyel válthatnak belépőt a nyugdíjasok!
n 2014-ben június 15-től augusztus 31-ig
50 százalékos kedvezményt biztosítanak
mindenki számára.
n Minden hónap utolsó szombatján családi
belépő kedvezményt adnak, ekkor féláron válthatnak jegyet a családok.

Polgármester naplója
Február 10.
14.30 Vezetői megbeszélés
Február 11.
09.00 Egyeztetés Dunakanyar Csatorna
Társulás ügyben
10.00 Hatástanulmány Munkacsoport
ülés a Belügyminisztériumban
18.00 TÖOSZ Tanácsülés
Február 12.
09.00 Művészeti tanács záró ülés
10.00 Egyeztetés
14.00 Vállalkozói egyeztetés
Február 13.
09.00 Informatikai céggel egyeztetés
15.00 Testületi ülés
Február 14.
09.00 Családsegítő társulási ülés
11.30 Egyeztetés a szerb nagykövettel
18.00 Bálint napi rendezvény

költségvetés 2014

A képviselő-testület január 30-án megrendezett ülésén megaszavazta az idei
évre a költségvetés leőterjesztését.

Horgász-közgyűlés

Az egyik legeredményesebb, összetartó
civil szervezet Szentendrén, több mint
1000 taggal, ebből 200 gyermekkel a
Horgász Egyesület. Az egyesület legutóbbi közgyűlésén Monori Istvánt választotta meg elnöknek.
Együttműködő partnerünk a:
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Folytatás a 3. oldalról

tények és vélemények
az uszodáról

Az uszodával kapcsolatos ügy 2013. december 12-én robbant ki, amikor is szakértői vélemények alapján a képviselő-testület úgy döntött, az akkori információk
nem elegendőek pert indítani a QualiTeam Consult Kft. ellen. Ez volt az a cég,
amely az önkormányzattal közösen vágott uszodaépítésbe még 2009-ben. A
képviselő-testület később úgy döntött, átvállalja a finanszírozást, megvásárolta a
Quali-Team Consult Kft. tulajdoni részét
és az ezzel járó 100%-os befolyást az
uszoda üzemeltetése fölött. Ennek köszönhető, hogy 2009 óta több mint 100
000 gyermek látogathatta ingyenesen a
V8-at.
A döntés ellen azonban szót emelt a helyi
ellenzék. Ők a szakértők álláspontjával
szemben perre vinnék az ügyet, és követelik az 586 millió forintot a Quali-Team
Consult Kft.-től.
Ennek hatására az önkormányzat képviselő-testülete január 30-án ismét napirendre vette az ügyet, de korábbi
határozatát nem másította meg. A Jobbik, a TESZ és az MSZP közös tüntetést
szervezett a Városháza elé azzal a céllal,
hogy a város a korábbi szakértői vizsgálat alapján hozott döntését megváltoztassa.
Dr. Dietz Ferenc polgármester a tüntetés
után kiadott közleményében arról beszélt, hogy nincs semmilyen adósság-elengedés. Szerinte az önkormányzat
annak idején két lehetőség közül választhatott. Vagy bezárja az uszodát vagy
kivásárolja a Quali-Team Consult Kft.-t,
és ő üzemelteti tovább a V8 uszodát,
annak minden előnyével és terhével
együtt. Szerinte a képviselő-testület
2009-ben gyermekeink érdekében és
egyhangúan állt ki az uszoda 100%-os
önkormányzati irányítás alá kerülése
mellett.
A továbbiakban az érintett képviselők véleményét olvashatják.

VáRoS
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Dr. Dukai Miklós

képviselő (Fidesz-KDNP frakció,
a Jogi- és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnöke)

A Jogi- és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnökeként hogyan értékeli a V8-ról
szóló vitát és az ellenzéki tüntetést?
Egyszerűen és világosan próbálok fogalmazni. A korábbi döntéshozatalkor és az önkormányzati tulajdonba vételkor a következőt kellett mérlegelni. Ha átvesszük a
Quali-Team Consult Kft. és a VSZ Zrt.
uszoda üzemeltetésben lévő tulajdoni hányadát, akkor ezzel együtt a felmerülő terheket és üzemeltetési költségeket is
vállaljuk. Az önkormányzat végül a szentendreiek érdekében meghozta ezt a döntést, így biztosítva az uszoda működését.
Ezzel a döntéssel az uszoda a városé lett,
amelynek minden szentendrei örül és hasznát látja, főképp a gyermekek.
Az a véleményem, hogy erre lejárató kampányt
építeni az ellenzék részéről, felesleges és szánalmas próbálkozás! Az egész uszodaügy egy
jól irányzott választási kampány a helyi baloldal és az ellenzék többi tagja részéről. A választást megelőző hónapokban sikerült
mindenben egyetérteniük, és összefogva tüntetniük a saját városuk ellen. Ez nem más,
mint színtiszta politikai prostitúció.
Mennyire érdekes, hogy már senki sem emlékszik közülük arra az időszakra, amikor
mind egyetértettünk az uszoda létjogosultságában!
Különös érdekesség továbbá, hogy az önkormányzat 2009. október 8-i testületi ülésén éppen Fülöp Zsolt, a TESZ elnöke – és a
mostani tüntetés főszervezője – javasolta
annak idején a város számára a V8 uszoda
teljes önkormányzati tulajdonba való vételét, most mégis ez ellen szervezett tüntetést.
„Tisztán önkormányzati tulajdonú legyen az
uszoda és ne legyen benne kisebbségi tulajdonosként a Quali-Team Consult Kft.” –
mondta annak idején Fülöp Zsolt. Ezzel
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összhangban határozati javaslatot is benyújtott a képviselő-testülethez, amelyet
csak ő, illetve Magyar Judit és Trenka István
MSZP-s képviselők szavaztak meg. Ahogy az
uszoda megvalósítása során is minden önkormányzati döntéssel egyetértettek és
megszavaztak.
A FIDESZ-KDNP frakciónak továbbra is a
szentendrei emberek egészsége, és főképp
a gyermekek ingyenes úszásoktatása a fontos, valamint, hogy hozzájáruljon a kormány
célkitűzéseihez: a mindennapos testnevelés
órához, és hogy minden gyermek tanuljon
meg úszni.
Ahogyan az ominózus testületi ülésen is elmondtam, a képviselő-testület nem tett joglemondó nyilatkozatot. A vélt vagy valós 586
milliós tartozással és annak behajtásával
kapcsolatosan hatósági vizsgálat folyik,
amely eredménye ismeretében az önkormányzat meg fogja tenni a szükséges lépéseket. Addig is az ellenzék jobban tenné,
ha visszagondolna a 2006 előtti időszakra,
amikor a baloldal állt a város élén, és öszszehasonlítaná azt az időszakot az elmúlt
hét évvel, amikor a fideszes többség alatt
több mint nyolcmilliárd forint értékű vagyongyarapodás és fejlődés történt Szentendrén, amelyből az uszoda közel hárommilliárd forintos értéket képvisel. Az emberek az értük végzett munkát értékelik és
ebben bíznak, nem pedig a lejárató kampányban.

áltás
dszerv
„A ren oltak ilyen
mv
óta ne
...”
sokan

Fülöp zsolt

képviselő (Társaság az Élhető
Szentendréért Közhasznú Egyesület)

Ön az ATV Start című műsorában azt
mondta, az önkormányzati szakértők
szerint nem lehet behajtani a követelést. Miért akarják akkor perre vinni a
dolgot?
Más szakértők szerint be lehet hajtani az
586 millió Ft-os adósságot, ezt a kérdést
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szerintünk nem dr. Dietz Ferencnek és az őt
támogató Fidesz frakciónak kell eldönteni,
hanem a független magyar bíróságnak,
tehát legalább meg kell kísérelni az adósság behajtását. Csak ebben az esetben van
erkölcsi alapja az egyszerű szentendrei polgártól követelnie az építményadót, a gépjárműadót, az iparűzési adót. A SzeVi
nyilvánossága előtt is kérdezem dr. Dietz Ferenc polgármestert, hogyan halmozódhatott
föl az 586 millió Ft-os adósság. Hogyan lehetséges, hogy nem tájékoztatta a szentendreieket erről a hatalmas adósságról?

A médianyilvánosság ellenére viszonylag kevesen voltak a tüntetők. Ezt kudarcként élték meg?
A rendszerváltás óta nem voltak ilyen
sokan, hogy elmondják nyilvánosan is a véleményüket! Sokan vannak azok a szentendreiek, akik csütörtökön személyes jelenlétükkel is demonstrálták, hogy nem
tűrik tovább a városvezetés mutyipolitikáját.
Sokan vannak azok a szentendreiek, akik
nem tűrik tovább, hogy a befizetett helyi
adóforintjaikat felelőtlenül, pazarlóan használják fel. Sokan vannak azok a szentendreiek, akik nem tűrik tovább, hogy bizonyos
„vállalkozónak” mindent megenged a
dr. Dietz Ferenc polgármester által irányított
városvezetés.

Ön elhatárolódik a legutóbbi testületi
ülés trágár bekiabálóitól?
Elhatárolódok minden trágár bekiabálótól
és elhatárolódok minden trágár mutogatótól, így elhatárolódok dr. Dietz Ferenc
polgármestertől is, aki a középső ujját mutatta – az 586 millió Ft adósság elengedésével kapcsolatban – egy neki kérdést
feltenni akaró TV-stábnak.
Elhatárolódok Dietz Ferenctől, akinek tudtával és beleegyezésével pályázat nélkül kinevezték azt a Simon Péter vállalkozót az
önkormányzat Fejlesztési és Projekt Irodájának vezetőjévé, akinek a cégével szemben
586 millió Ft tartozást elengedett.
Elhatárolódok azoktól, akik szerint a városvezetésben bocsánatos bűn az uram-bátyám rendszer.
Elhatárolódok azoktól a városvezetőktől,
akik nem ismerik el, ha hibáznak, nem vállalják a tetteikért a felelősséget.
Szentendre más lett január 30-a után, más lett,
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hallhatóan trágár bekiabálásokkal tarkítva?
Természetesen nyomás alatt dolgoztunk
mindannyian. Szokatlan légkör volt a teremben. Sok ismeretlen arcot és néhány ismerős helyi politikust láttam. Zavaróak
voltak az időnkénti trágár bekiabálások,
emiatt szünetet is kellett tartanunk. Gondolom a jóérzésű tv nézőket is megdöbbentette, hogy így fölcsaptak az indulatok. Mi
t
t
ezelő
évvel
és végig próbáltunk higgadtak maradni, és az
t
lc
n
o
ö
y
d
N
„
stületi ról!” érveinket hozzászólásainkkal a megjelentek
ges te
egysé tt az uszodá
e
és az ellenzék számára bemutatni. Bízom
szület
benne, hogy ez sikerült, és az ülésterem a
következő hetekben ismét a kulturált vita és
a párbeszéd színtere lesz.

mert ezután a szentendreiek számonkérő tekintete követi dr. Dietz Ferenc polgármester és
csapata minden tettét, más lett Szentendre,
mert nem lehet ezentúl következmények nélkül elpazarolni a befizetett helyi adóforintjainkat! Tiszta lesz a város, Tiszta lesz a közélet!

tolonics Gyula

képviselő, frakcióvezető (Fidesz-KDNP)

Ön szerint valós, érvekkel alátámasztott
vita zajlott vagy politikai ütközet volt a
testületi vita?
Abból a szempontból, hogy az uszoda fenntartása az önkormányzatnak komoly anyagi
terhet jelent, valós a probléma. Ugyanakkor
az ok, amiért, amikor és ahogyan ez a probléma terítékre került, az egyértelműen politikai, hiszen választások jönnek. A
megdöbbentő számunkra az volt, hogy az
embereket tévinformációval ellátva hívták a
karzatra és az utcára, azt a látszatot keltve,
hogy decemberi döntésünk nem reális
érvek mentén, hanem mutyizás miatt született.

Meddig húzható még az ügy, meddig
lehet még vitatkozni a V8-on?
Biztos sokáig húzható, már csak azért is,
mert ha a jogi vagy a gazdasági helyzet változik, akár mi is napirendre vehetjük újra, hiszen a decemberi döntésünk ezt nem zárja
ki. Annak ellenére, hogy nyolc évvel ezelőtt
szinte egységes testületi döntés született,
újra és újra vitatémává tehetik Szentendrének ezt az emberek által nagyon kedvelt létesítményét. Azt nem tudom megmondani,
hogy most, vagy a későbbiekben meddig és
mennyire lesz ez a téma alkalmas a szavazatok gyarapítására.

Lehet-e úgy nyugodtan, megfontoltan
tárgyalni ilyen fontos ügyben, hogy közben mintegy százan folyamatosan megzavarják az ülést, a tv nézők által is jól
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Dr. Filó András

képviselő (Nemzeti Konzervatív Kör)

Az ATV Start című műsorban elhangzott,
hogy az önkormányzati szakértők
szerint nem lehet behajtani a követelést. Miért akarják akkor perre vinni a
dolgot?
Nem tudom, kiket takar az „önkormányzati
szakértők” titulus, de ehhez az ügyhöz inkább jogi szakértő illik. Az adósságelengedés több sebből vérzik. Például: Miért kellett
joglemondó nyilatkozatot kiadni? Ki kérte
és miért?
A Simon cégháló igen kiterjedt. Nemcsak a
QualiTeam Kft. tartozik az érdekeltségébe,
hanem az uszodában gyógyszertárat működtető Eszkuláp Kft. is. Viszont ez az Eszkuláp Patikáriusai Kft. otthagyott kb. 10
millió forint bérletidíj-tartozást, és ezzel
szemben 42 milliós követelése van olyan
jogcímen, hogy idegen ingatlanon (az uszodában) beruházást hajtott végre. Ráadásul
– a polgármester elmondása szerint – a
QualiTeam a tartozásról szóló számlát nem
is fogadta el, vagyis nem szerepelteti a könyvelésében. Megismétlem az elején feltett
kérdésemet: Miért kellett indítványozni a kö-
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Folytatás az 5. oldalról

vetelésről való lemondást? Amit a polgármester a perköltségről mondott, az nem
valós, ugyanis az önkormányzat illetékmentes, az önkormányzat ügyvédje pedig a
perek számától függetlenül átalánydíjat
kap, vagyis nem kerül külön pénzbe. Akkor
hol a milliós perköltség? Ez is csak csúsztatás. A végrehajtás már más eset. Ha megnyertük a pert, eldönthetjük, hogy van-e a
követelésünkkel szemben vagyon, vagy
nincs. De ez a jövő zenéje! Lényeg a lényeg,
aki ekkora összeggel tartozik az önkormányzatnak, az ne kaphasson ilyen olcsón
menlevelet.

A médianyilvánosság ellenére viszonylag kevesen voltak a tüntetők. Ezt kudarcként élték meg?
A tüntetésnek sem szervezője, sem agitátora, sem résztvevője nem voltam. Tudomásom szerint a tüntetés mögött egy helyi
civilszervezet és egy párt állt. Nem tudom,
mi módon, milyen eszközökkel toborozták a
résztvevőket. Mivel nincs ellenzéki média, illetve a helyi médiában a Fideszen kívül
senki nem kap szót, ezért nem lehetett elmagyarázni az embereknek, miről szól ez az
586 millió. Ez is oka lehet a kevés érdeklődőnek. Olyan beszélgetésen, ahol érvekkel
lehet megdönteni a hazugságokat, szívesen
részt veszek. Az önkormányzat fideszes
része ezzel az üggyel rendkívüli módon besározódott. Úgy gondolom, leginkább dr.
Dietz Ferenc polgármester bűne az, hogy
ilyen helyzetbe kerülhetett a város. Azzal
neki kell elszámolnia, hogy önmagától kö-
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tött ilyen hátrányos szerződést az uszodaberuházás kezdetekor, vagy utasították rá.

Ön elhatárolódik a legutóbbi testületi
ülés trágár bekiabálóitól?
Nem is értem a kérdést! Elhatárolódni attól
lehet, aki fizikailag vagy érzelmileg közel áll
hozzám. Abban biztos vagyok, hogy hozzám
közel álló ember ilyen megnyilvánulást nem
tett.
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Dr. kőrösi tibor

jogász, képviselő (Fidesz-KDNP)

Tisztázzuk: önkormányzati szakértők
vagy független külső szakértők vizsgálták a V8-cal kapcsolatos jogi és gazdasági helyzetet?
Természetesen független, külső szakértő végezte el a vizsgálatot, nem az önkormányzat jogi szakértője.

Ezeket a tényeket miért értelmezheti az
ellenzék másképp, van olyan megállapítás a szakértői anyagokban, amely alátámasztja az ellenzék érvelését?
Mint az imént már elmondtam, az önkormányzat független jogi és gazdasági vizsgálatot rendelt el. A beruházás kezdeti
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szerződésében a Quali-Team Consult Kft.
által vállalt jogok és kötelezettségek kivizsgálása céljából indult meg az alapos vizsgálat. Ezen szakértői vizsgálat eredményeit
megvárva és a szakértői álláspont alapján
hozta meg a képviselő-testület decemberben a jogviszonyt érintő döntését.
A vizsgálat pedig kimondta, hogy a kezdeti
megállapodások alapján, abból fakadóan,
hogy az Aquapalace Kft. és az uszoda maga
is kizárólagos önkormányzati befolyás alatt
áll, így a Quali-Team Consult Kft.-vel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető,
tekintettel arra, hogy vállalt pozíciója a kezesi felelősség. A kezes pedig minden általa
vállalt kötelezettségét az eredeti adóssal állíthatja teljes joggal szembe, helytállásra kötelezheti az adóst, azaz az Aquapalace Kft.-t,
amely pedig 100%-os önkormányzati tulajdonban van és üzemelteti a város uszodáját.
Tehát a kizárólagos önkormányzati befolyás
folytán másnak nem, csak az önkormányzatnak van és lehet feladata az uszoda és
szabadidőközponttal kapcsolatban.
Ezek alapján a képviselő-testület elfogadva
a szakértői javaslatot, azt a döntést hozta,
hogy a több éve kiüresedett és semmilyen
bevételi lehetőséggel nem kecsegtető szerződés kapcsán további lépést nem tesz.
(383/2013. (XII.12.) Kt. Sz. határozat.)

Kinek ártanak a V8 elleni, szűnni nem
akaró támadások?
Alapvetően Szentendrének és az itt élőknek,
hiszen a fölösleges hisztériakeltés – álláspontom szerint – semmiképpen nem szolgálja a szentendrei polgárok érdekeit.

teltház a V8-ban
2014. február 10.

Ha hétköznap délutánonként úszni szeretne valaki a V-8 Uszodában úgy jár,
ahogy a szólás tartja: egyek szeme sír, a
másik nevet. Sír, hisz nincs üres sáv,
hogy úszni tudjon, de nevet is, mert a víz
gyerekektől forr. Számtalan egyesület
dolgozik a V-8-ban, sokféle vízi sportot
képviselve. Számukra sem könnyű az
edzésidő kialakítása, a sávbérlethez
jutás. Mégis itt vannak. Miért választják
a V-8-t? Erről kérdezzük három egyesület vezetőedzőjét.

Mattesz Csilla, olimpiai bajnok, Vízipók
Integrált Egyesület (úszás):
Szakmai szemmel nézve az uszodában folyó
munkát csodálatosnak tartom, hogy minden korosztály megtalálható itt, a 0-tól akár
99 éves korig, egészséges és sérült gyermekek és felnőttek egyaránt. A medencék
vizének hőmérséklete ideális, a víz illata nélkül pedig nem is tudnék élni. Mást uszodában nincs meg ez a kellemes illet. Az új kút
vize sokkal lágyabb, mint a vezetékes víz.
Nagyon jó, hogy teljes család számára van
program lehetőség a házban. Míg a gyermek edzésen van anyuka felfrissülhet egy jó
masszázzsal vagy rendbe tehetteti a körmeit, apuka edzhet a konditeremben, majd
ha mindenki végzett, együtt megihatnak
egy bögre forró csokoládét az étteremben.
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minden megtalálható, ami a sporttal, egészséggel kapcsolatos. nagyon jól esik például
egy fárasztó edzés után ellazulni a wellnessben. A munkahelyi közösség, legyen
szó a vezetésről vagy úszómesterekről, hozzáállása, viselkedése a szép környezetet kellemes légkörrel tölti meg. Az étteremben
sok finomságot lehet kapni. Kedvencem a
thai leves és a hamburger.

ifj. Szabó László, HKLSE (úszás):
A részletes elemzés helyett inkább néhány
eredményünkről beszélnék, mert meggyőződésem, hogy máshol nem vagy csak sokkal nagyobb munkával sikerült volna elérni
őket. Egy tavaly őszi és egy idei versenyt
emelnék ki. 19 csapat, 3 nemzet (osztrák,
német, magyar) 362 versenyzője nevezett a
hagyományos trauni nemzetközi utánpótlás
viadalra. A verseny maratoni, 9 órás időtartama alatt 24 egyéni és 2 váltószámot
bonyolított az ÖSV (osztrák szövetség) 1419
starttal! A sporteseményt az osztrák
Raiffeisen bank és a HEAD sportszergyártó
cég támogatta, gondozta.
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Szentendre városát a Kossuth SE úszószakosztálya képviselte 7 versenyzővel. Úszóink
34 egyéni versenyszámban és 2 stafétában
álltak rajthoz; 29 új egyéni csúcsot, 31 új városi rekordot jegyeztek és az éremtáblázaton 21 medállal (7 arany, 7 ezüst, 7 bronz)
az előkelő 5. helyen végeztek a csapatok
rangsorában!
Kiemelkedő eredményt ért el SZABó Teodóra ’97, aki a 100 m-es mellúszásban 587
FINA pontot szerzett, valamint ALBERT
Zsombor ’99, aki az 50 m-es mellúszásban
376 FINA pontot ért el. Mindketten korosztályuk legeredményesebb úszóiként különdíjban is részesültek!
A BTÚSZ négyfordulós fővárosi versenysorozatát, mellyel a 2006 és a fiatalabb-20052004-ben születettek részére nyújt
versenyzési lehetőséget a Komjádi uszodában rendezték meg.
Az első fordulóra több, mint 20 egyesület –
köztük a fővárosi elitklubok (BHSE, Kőbánya
SC., A Jövő SC., BVSC, FTC) közel 300 úszópalántája nevezett. Pest megyét két klub, a százhalombattai VÚK és a szentendrei Kossuth SE
képviselte. A kossuthosok 9 fővel vettek részt
a versenyen és 4 éremmel tértek haza (2
arany-2 bronzérem); mérlegük 13 új egyéni rekord és 1-1 ezüst- ill. bronzjelvény minősítés.

Kósz Zoltán olimpiai bajnok, KÓPÉ Egyesület (vízilabda):
Mondhatnám azt, hogy azért szeretek itt dolgozni, mert közel van, de ez az utolsó szempont. Komolyra fordítva a szót a létesítmény
komplexitása rendkívüli vonzerővel bír. Itt

800 000 látogató,
kedvezményes nyugdíjas jegy

Január 29-én köszöntötték az uszoda 800 000. látogatóját: az éves
bérletet Andreszné Sudár Nóra és családja nyerte meg. Balogh Zoltán, a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy a belépések száma évről évre folyamatosan nő, mely
mögött kemény munka és komoly fejlesztések vannak. Sajnos a növekedésnek gátat szab, hogy alig van szabad vízfelület, hiszen a 1518 óra közötti időszakban az egyesületek uralják a medencéket.
Szentendre önkormányzata a nyitás óta támogatja a város diákjainak úszásoktatását, összhangban a kormány kiemelt céljával, hogy
a gyermekek legalább alapszintű úszástudást szerezzenek:éves szinten mintegy 20 ezer iskolai belépést finanszíroz az önkormányzat.
Az uszoda vezetése gondol a felnőttekre is, különösen a nyugdíjas
korosztályra. Számukra kedvezményes belépőjegyet alakítottak ki:
február elsejétől a 950 Ft-os jegy az uszoda és a wellness használatát is magában foglalja a 8 és 13 óra közötti időszakban, a hét
minden napján.
A fejlesztésekkel kapcsolatban az igazgató elmondta, hogy 2013ban készült el az uszoda saját kútja, mellyel jelentős megtakarítások érhetők el. Következő újdonság a sókamra lesz, mely nagy
segítség a légzőszervi betegségekben szenvedőknek, s fokozza az
ellenálló-képességet. Dolgoznak egy komplex mozgáscsomag kialakításán, mely alkalmas lesz prevenciós és rehabilitációs célokra
is, hiszen a gerincproblémák nagy mértékben korrigálhatók rendszeresen végzett úszógyakorlatokkal, melyek elsajátításhoz szakemberek nyújtanak majd segítséget.

Folyamatos fejlődés
VáRoS

XXViii. évfolyam, 3. szám

2007

óvodafelújítás

Pannónia-telep
csapadékvíz
elvezetése

SZEI
Egres és Barackos
út felújítása
Belvárosrehabilitáció

Pannónia-telep
csapadékvíz
elvezetése
487 millió Ft

FOTó: TOKODI GÁBOR
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2007–2013 között
2014. február 10.

Rózsa, Liliom, Irányi
utcák felújítása
Gondozási központ
akadálymentesítése
Árvízvédelmi védmű
1. forduló
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János, György,
Jobbágy utcák felújítása
EUROVELO
kerékpárút

Önkormányzat
szervezetfejlesztése
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2013

P'Art Mozi digitális
fejlesztése
Árvízvédelmi védmű megerősítése
és átalakítása 2. forduló
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Menetrendszerű hajójárat
a kis-Duna-ágon

VáRoS

A dunakanyari települések – Leányfalu, Pócsmegyer, Dunabogdány, Visegrád, Dömös, Nagybörzsöny, Szob, Zebegény, Nagymaros, Verőce, Szigetmonostor – polgármesterei, illetve a Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért
Közalapítvány nevében Berki Zoltán kuratóriumi tag levélben fordultak az illetékesekhez a dunai személyhajózás
megoldása érdekében, miután a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 51%-os részesedést vásárolt a Mahart PassNave
Személyhajózási Kft.-ben.

Az aláírók reményei szerint ez az új helyzet előrelépést hoz az
utóbbi évtizedekben teljesen leépült dunakanyari személyhajózás méltatlan helyzetében. A dokumentum aláírói azt kérik az illetékesektől, hogy a kormányzat 51%-os részesedésével élve
kezdje meg – a Duna Stratégiával összhangban – a Dunakanyar
menetrend szerinti személyhajózásának újraszervezését, a megszüntetett hajójáratok, hajóállomások visszaállítását, az elöregedett hajópark – a közúti forgalommal menetidőben és
tarifában versenyképes – felújítását.
Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár válaszában
egyetértett azzal, hogy a kistérségben komoly kitörési pont és a
fejlődés motorja lehet a turizmus fejlesztése, és ennek része
lehet a személyhajózás bekapacsolása a közösségi közlekedésbe. Tájékoztatta az aláírókat, hogy a Dunakanyar hajózásának fellendítése, a megvalósítási lehetőségek kidolgozása már
folyamatban van, ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tárgyalásokat kezdeményezett az illetékesekkel a főváros dunai
agglomerációs térségének hajózással történő kiszolgálásának
lehetőségeiről. A már előkészített fejlesztések eredményeképpen várhatóan a 2014-es főszezonban a Budapest-Visegrád-Esztergom útvonalon megtörténik a dömösi hajóállomás
épületének felújítása, és a hétvégi csúcsidőszakokban újraindul
a menetrendszerinti közlekedés a Szentendre-Leányfalu-Tahi-Visegrád útvonalon.

közösségi kert

a Püspökmajor-lakótelepen

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a közösségi
kert alapításáról szóló előterjesztést,
így a kert megvalósításával Szentendre
is csatlakozik a Budapesten már évek
óta sikeresen működő programhoz.

A Városi Kertek Egyesület eddig három kert
alapítását fejezte be sikeresen a fővárosban, Kispesten két kert és Békásmegyeren
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Új szakrendelés a SzEi-ben

Bemutatkozik Dr. Tóth Eszter fül-orrgégész szakorvos, a Honvéd Kórház
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztályának adjunktusa, aki január 1-jétől rendel a Szentendrei
Szakorvosi rendelőintézetben.
Diplomámat 2004-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem summa
cum laude minősítéssel. A diploma
megszerzése után a szakmát a nemzetközi szinten is elismert, egyik legnevesebb magyarországi iskolában tanultam
Pécsett, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán, ahol egészen 2013ig egyetemi tanársegédként dolgoztam. Szakvizsgámat 2009-ben
kiváló minősítéssel szereztem. Nemzetközi hírű tanítóim prof. dr.
Bauer Miklós, prof. dr. Pytel József és prof. dr. Gerlinger Imre által a
fül-orr-gégészetet nagy precizitással és magas színvonalon művelem. Klinikai éveim alatt PhD hallgatóként bekapcsolódtam egy, a
gyulladásos receptorokkal foglalkozó kutatócsoport munkájába,
melynek részeként az orrpolipózis és a krónikus orrmelléküreg-gyulladás folyamatait vizsgálom. Kollégáimmal együtt rendszeresen tartok tudományos előadásokat, aktív részese vagyok a hazai és
nemzetközi szakmai továbbképzéseknek, ami azt jelenti, hogy betegeimet a legmodernebb és legújabb nemzetközi szakmai álláspontok szerint látom el. Gyógyító munkám részeként a gyermek
fül-orr-gégészetben is nagy tapasztalatot szereztem.
2013 őszétől a Honvéd Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztályán folytatom munkám. Az osztály fő profilja az endoszkópos orrmelléküreg sebészet, középfülsebészet, gégesebészet, de
a fül-orr-gégészeti műtétek teljes palettáját ellátjuk.
Bár budapesti születésű vagyok, már egészen kicsiként vidékre kerültem, gyakorlatilag Pécsett nőttem fel, és ott is éltem. Fájó szívvel
váltam meg az ottani légkörtől, amikor családi okok miatt visszakerültem a fővárosba, de Szentendre visszaadja ezt a hangulatot,
azt a beteg-orvos kapcsolatot, amit a rohanó nagyváros elvesz tőlünk, gyógyítóktól.
Fül-orr-gégészeti szakrendelés hétfőnként, 13-19 óráig:
• Teljes körű fül-orr-gégészeti kivizsgálás felnőtteknek és gyermekeknek
• Rákszűrés, rekedtség kivizsgálása
• Halláspanaszok, fülzúgás, szédülés kivizsgálása
• Orrdugulás, orrlégzési nehezítettség endoszkópos vizsgálata
• Allergia kivizsgálása
• Horkolás kivizsgálása
• Góckeresés
• Fej-nyaki bőrelváltozások vizsgálata, ellátása
Közel 10 éves fül-orr-gégészeti tapasztalattal állok felnőtt és gyermek betegeim rendelkezésére.

további egy kert működik és fejezte be
sikerrel az előző szezont. A közösségi kert
elsősorban közösségépítésről, a szomszédsági közösségek fejlesztéséről szól,
segít zöldebbé varázsolni a környezetet, művelésbe von és használatba vesz eddig elhagyott lakótelepi területeket, sikert és
élményt ad a művelői számára, szebbé és
élhetőbbé teszi a környezetet.
A közösségi kert alapítása nemcsak a kert
tervezéséről és építéséről szól, a kertalapítással egy 14 hónapig tartó fejlesztési folyamat veszi kezdetét, mely során a
kerttagok oktatási programokat kapnak,

rendszeres kertgyűléseket tartanak, így
beszélgetésekre, kapcsolatépítésre ad lehetőséget.
Ezúton szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt egy bemutatkozó találkozóra, ahol bemutatjuk a kert alapításának,
tervezésének folyamatát, és pályázatot hirdetünk a szentendrei kert koncepciójának
megalkotására.
A lakossági-tervezői fórum időpontja:
február 18. (kedd) 18:00
Helyszíne: Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidő Központ (Kálvária út 16/C.
Mindenkit szeretettel várunk!

VáRoS

2014. február 10.

indulnak a szenior tanulási programok
Szentendrén!
TISZTELT SZENTENDREI 50 ÉV FELETTIEK, TISZTELT SZENTENDREI SZENIOROK!

egyike hét alkalmas lesz, s minden alkalommal három tanórát hallgatnak a diákok.
A kurzusokra jelentkezhet minden 50. életévét betöltött, szentendrei állandó lakcímmel rendelkező lakos.

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 35 fő felett vagyunk! Ezzel
együtt örömmel jelezzük, hogy február
hónapban elindulnak más tanulási programjaink is, amelyeken szintén szeretettel látjuk Önöket.
Február 11-én, kedden 13 órától a Korközpont tantermében Szilassy Eszter tanárnő ingyenes konzultációt tart azoknak,
akik már jártak angol nyelvű szeniorképzésekre, a cél, hogy kicsit visszarázódjanak a
hallgatók a március 11-i indulás előtt a
nyelv használatába. A konzultáció 15 órakor
véget ér, s akkor az érdeklődőket, tehát azokat is, akik nem jártak korábban angol tanfolyamra, szeretettel látjuk egy háromrészes
környezetvédelmi workshop első előadásán:
Varga Éva környezetmérnök tart egyórás
előadást Természetes tisztítók és illatosítók
készítése a háztartásban címmel. Az előadáson való részvétel ingyenes!

Február 26-án, szerdán 15 órakor az önkormányzat dísztermében elindul a SZESZA,
a Szeniorok Szentendrei Akadémiája ingyenes előadássorozat, amelyen dr. Jászberényi József A jövő városai címmel tart
előadást. Mindenkit szeretettel várunk!

A tanfolyamok kezdő hete a március 10ével kezdődő hét lesz. Minden óra a Korközpontban (Dunakorzó 18.) lesz, az első
emeleten (a P'Art Mozival egy szinten), a
számítástechnika kivételével, amelynek a
Rákóczi iskola ad helyet. A kurzusok mind-

A tavaszi félévre a következő kurzusokat hirdetjük Önöknek (a lista még
bővül):
1. Kezdő angol (Szilassy Eszter) – március
11. kedd 9 órától, s utána mindig ekkor hat
további alkalommal
2. Középhaladó angol (2. szint) (Szilassy
Eszter) – március 11. kedd 11 órától, s
utána mindig ekkor hat további alkalommal
3. Haladó angol (3. szint) (Szilassy Eszter)
– március 11. kedd 13, 15 és 17 órától,
három csoportban
4. Geopolitika-művelődéstörténet kezdőknek (dr. Jászberényi József) – nincs minimális indulási létszámkeret
5. Geopolitika-művelődéstörténet haladóknak (dr. Jászberényi József) – minimális indulási létszám: 5 fő
6. Geopolitika-művelődéstörténet III. (dr.
Jászberényi József)
7. Egyetemes vallástörténet (dr. S. Szabó
Péter)
8. Keleti orvoslás (dr. Szalkai Iván) – minimális indulási létszám: 10 fő
9. Szépségápolás (dr. Kovácsné Magyari
Hajnalka)
10. Az időskori viselkedésváltozás hatásai az egyénre és a környezetére (Kovács György)
11. Környezetvédelem – Hulladékok a
háztartásban (Varga Éva) – minimális indulási létszám: 10 fő
12. Étkezéstörténet (dr. Jászberényi József) – minimális indulási létszám: 5 fő
13. Kezdő internet (Lévai István) – március
10. hétfő 15.30-tól
14. Haladó internet (Lévai István) - március 10. hétfő 17.30-tól
15. Kereszténység és zsidóság (dr. Szécsi József) – minimális indulási létszám: 5
fő
16. Lakberendezés (Sváb Katalin) – minimális indulási létszám: 10 fő
17. Időstorna (Kardon Edit)
18. Diétás kurzus I. (Veresné dr. Bálint
Márta)

A képzések tandíja egységesen 10 000
forint/fő, ami az áfát is tartalmazza. A
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befizetett összegen túl semmilyen egyéb
tanfolyami költséget nem kell fizetni! A
tandíjak befizetésére minden hétfőn,
szerdán és pénteken, 15 és 17 óra között
van lehetőség a Korközpont irodájában
(Dunakorzó 18.), a P'Art Mozi épületében.
A tandíjak utolsó befizetési ideje a tanfolyam első alkalma. Bővebb információ a
korkozpont.szentendre.hu oldalon található.
Várjuk szeretettel Önöket tanfolyamainkon!
Dr. Jászberényi József
főiskolai tanár
Aranykor Központ vezető

Díszdiploma

Szentendre Város Önkormányzata
felhívja a szentendrei lakcímmel rendelkező nyugalmazott pedagógusok
figyelmét jubileumi díszdiploma
igénylésének lehetőségére. Aki óvónőképzőben, tanítóképzőben, 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 pedagógus pályán.

A kérelmeket március 18-ig személyesen a Polgármesteri Hivatalban a köznevelési referensnél, vagy levélben a
következő címre küldve nyújthatják be:
Szentendre Város Polgármesteri Hivatal,
2000 Szentendre, Városház tér 3.
További információ: 26/503-337

A kérelemnek tartalmaznia szükséges:
oklevél, 30 év pedagógus munkakörben
eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolás (munkakönyv vagy a nyugdíjazáskor kiállított munkaviszony-beszámítás),
adószám, TAJ-szám, rövid szakmai
önéletrajz, kérelmező lakcíme és telefonszáma.
Magasabb fokozatú jubileumi diploma
igénylése esetén a kérelemhez az előző
díszdiplomákat és az oklevelet kell benyújtani, a munkaviszonyt már nem kell
igazolni.

Be Happy - Légy boldog! Élj úgy, ahogy igazán szeretnél!
www.behappycoaching.hu
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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 Erzsébet, Barcsay Jenő testvérének
felajánlásához kötődik. Célja a fiatal magyar művészek munkásságának 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, kedvezményes belépő: 750 Ft
Múzeumi belépőjegyek 17.30-ig
válthatók.
Március 9-ig a belépő megvételének napján az alábbi kiállítóhelyek
tekinthetők meg: Ferenczy
Múzeum, MűvészetMalom, Kovács
Margit Kerámiagyűjtemény,
Szentendrei Képtár
Március 11-től a belépő megvételének napján a Ferenczy Múzeum
intézményéhez tartozó összes kiálítóhely megtekinthető.
Tárlatvezetés: 6000 Ft
Múzeumi óra: 3000 Ft
Múzeumpedagógia foglalkozás:
6 éves korig 300 Ft, 6 éves kor
felett 750 Ft

Február 23. vasárnap
10.00-12.00
EGY ARANYKOR MODERN
MESTEREI – A FERENCZY CSALÁD MŰVÉSZETE
című kiállítás kapcsán
MúzeumiMeseMatiné
mese és alkotás 4-8 éveseknek
Fény/árnyék keresése - Mese és
rövid beszélgetős tárlatvezetés után
Fény-Képet készítünk
Részvételi díj: 500 Ft/gyerek, felnőtteknek ingyenes. A programot
vezeti: Sulák-Erdőháti Orsolya, a Ferenczy Múzeum múzeumpedagógusa és Botos Karolina
drámapedagógus
MúzeumiMűhely
alkotóműhely 8-14 éveseknek

SzEntEnDREi PRoGRAMMElléklEt

Dinamikus szobrok – emberi alak
mintázása agyagból Ferenczy Béni
szobrai alapján
Részvételi díj: 500 Ft/gyerek, felnőtteknek ingyenes. A programot
vezeti: Csillag Edina, a Ferenczy Múzeum múzeumpedagógusa

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 VÁNDORKIÁLLÍTÁSA, 2013-2014
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az elmúlt években több sikeres vándorkiállítást rendeztek a
megyei múzeumok. A legutóbbi „A
lehetőségek országa – Polgárosodás a 19. századi Magyarországon”
címmel 19. századi sikertörténeteket mutatott be hat helyszínen. A
korábban kidolgozott koncepciót
folytatva a „hosszú 19. század”
után a két világháború közötti korszak lett az új vándorkiállítás témája. A kiállítás-sorozat
Székesfehérváron, a Szent István
Király Múzeumban kezdődött tavaly
augusztus 18-án. A harmadik helyszín Szentendre. A kiállítás megtekinthető április 21-ig.
www.1920-1944.hu, www.facebook.com/muveszetmalom, muveszetmalom@femuz.hu

NKA 2012
Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától 2012-ben alkotói támogatásban részesült, közel száz
művészt bemutató tárlat, melyből
megismerhetjük a mai kortárs művészet irányvonalait, a szemléletmódok sokszínűségét.
A kiállítás nyitva: március 23-ig

Február 21. péntek 17.00
MÚZEUMI TEADÉLUTÁN
„Egy korszak történelmi traumák
között – kultúra és műpártolás
1920-1944”
A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége vándorkiállítása, 2013-2014
„ELTÉRŐ ENYÉSZPONTOK” Barcsay
Jenő és Vajda Lajos művészete a
két világháború között
című kiállításban Rácz Árpáddal,
a Rubicon folyóirat főszerkesztőjével beszélget a kiállítás kurátora,
dr. Basics Beatrix.

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2–5.
Nyitva tartás: szerda - vasárnap 10 18 óra
VÁLSÁGBAN ÉLNI – HAMVAS
BÉLA (1897-1968)
Hamvas Béla életmű-kiállítás

Az Ars et Vita Alapítvány és a szentendrei Ferenczy Múzeum szervezésében nyíló kiállítás az író, filozófus
máig élő, érvényes és hiteles gondolatait kívánja eljuttatni a látogatókhoz, reménykedve abban, hogy
az életében mellőzött, sokat nélkülöző és csak halála után elismert
író méltó fogadtatásra talál. A kiállítás kurátorai: Marghescu Mária,
dr. Thiel Katalin, Juhász Tibor
Megtekinthető március 23-ig

Február 12. szerda 18.00
MÚZEUMI TEADÉLUTÁN
A Válságban élni – Hamvas Béla
című kiállításhoz kapcsolódóan
Szathmári Botond orientalista,
vallásfilozófus tart előadást Hamvas Béla és a hagyomány címmel.
A belépés díjtalan
www.femuz.hu
www.facebook.com/ferenczymuzeumszentendre
POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.
VASVIRÁGOK
Dr. Sipos József orvos, műgyűjtő
kiállítása
A kiállítás megtekinthető február
28-ig, a hivatal ügyfélfogadási
idejében

Előadás

PETŐFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Stéger köz
Február 14. péntek 18.00
ÜNNEPREND, NAPFORDULÓS
ÜNNEPEK AZ UJGUROKNÁL
Dr. Máthé Lajos életmódés hagyománykutató előadása
Február 21. péntek 18.00
APOSTOLI KORONA – ÉRTEKEZÉSEK A SZENT KORONÁRÓL
Varga Tibor könyvbemutató előadása
Február 28. péntek 18.00
KLUBEST

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár, olvasóterem
Pátriárka u. 7.

Február 20., csütörtök 18.00
GONDOLATOK A TERMÉSZET
VÉDELMÉBEN
A témát Losonci Miklós előadása
vezeti be. Az est háziasszonya Losonci Miklósné,m aki szalonteával
kínálja a megjelenteket
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KOLPING AKADÉMIA
Péter-Pál u.
(bejárat a Török köz
felől)
Február 15. szombat 16.00
ATHÉNI SÉTÁK
Harrach Ágnes svéd nyelvtanár,
a Magyar-Svéd Baráti Társaság
elnökének előadása

V8 USZODA ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
Kálvária út 16/C
Február 27. csütörtök 18.00
HADTÖRTÉNETI ESTEK
Akik jártak Doberdónál című
50 perces dokumentumfilm
vetítése, beszélgetés az alkotókkal.
Meghívott vendégek: Pintér Tamás
történész, Rózsafi János és
Stencinger Norbert kutatók, Kele
Andor operatőr

Gyerekeknek

LAKóTELEPI KLUB
Hamvas Béla u.
Február 22. szombat 10.00
JÁTSZÓHÁZ
Jancsi- és Juliska-bábok készítése
Részvétel 200 Ft

Mozi

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

Jegyárak hagyományos filmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

február 10. hétfő
18.00 ISTENI MűSZAK (106’) (16) –
Bodzsár Márk első filmes rendező
munkája
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 sorozat
–Vendégünk: Papp Gábor Zsigmond rendező
20.00 PHILOMENA- HATÁRTALAN
SZERETET (94’) (12) főszereplő:
Judi Dench

február 12. szerda
18.00 A NÉMET DOKTOR (93’) (12)
19.45 A NIMFOMÁNIÁS 1.rész
(122’) (18) főszereplő: Charlotte
Gainsbourg

2014. február 10.
február 13. csütörtök
18.00 MADÁRSZABADíTó,
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

február 15. szombat
10.00 BÁB-ÉS FILMSZíNHÁZ
KAKAóVAL – NOÉMI ÉS NOELLA c.
előadás
15.30 A MOGYORó-MELó (90’) (6)
17.00 A NIMFOMÁNIÁS 1. rész
(122’) (18) főszereplő: Charlotte
Gainsbourg
19.15 AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN
(130’) (16) főszereplők: Sam
Shepard, Meryl Streep,
Julia Roberts, Juliette Lewis,
Julianne Nicholson

február 16. vasárnap
15.30 BELLE ÉS SÉBASTIAN (95’)
(6) A kutyus Belle és Sébastian a
kisfiú barátságáról…
17.05 HERKULES LEGENDÁJA (99’)
(16) – az egyiptomi félisten
története…
19.00 A NIMFOMÁNIÁS 2. rész
(123’) (18) főszereplő: Charlotte
Gainsbourg

február 17. hétfő
18.00 A KÖNYVTOLVAJ (125’) (12)
főszereplő: Sophie Nélisse,
GeoffreyRush és Emily Watson
19.00 Szentendréről jöttem,
mesterségem: KÖNYVSZERKESZTŐ
– vendégünk: Rappai Zsuzsa
20.05 AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN
(130’) (16) főszereplők: Sam
Shepard, Meryl Streep,
Julia Roberts, Juliette Lewis,
Julianne Nicholson

február 18. kedd
18.30 TEMPLOM A DOMBON (112’)
(16) LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.30 DOLMA LÁNYAI (67’) (12) –
film a nepáli szerzetesnőkről…

február 19. szerda
18.30 ISTENI MűSZAK (106’) (16) –
Bodzsár Márk első filmes rendező
munkája
20.15 A KÖNYVTOLVAJ (125’) (12)
főszereplő: Sophie Nélisse, GeoffreyRush és Emily Watso

február 20. csütörtök
17.30 A NÉMET DOKTOR (93’) (12)
19.00 HOGYAN NEVEZZELEK?
(109’) (12) NYISD KI A SZEMED!
SOROZAT (DunaP’art Filmklub)

SzEntEnDREi PRoGRAMMElléklEt

február 21. péntek
16.30 JÉGVARÁZS (108’) (6)
18.20 HERKULES LEGENDÁJA (99’)
(16) – az egyiptomi félisten
története…
18.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS –
Lázár Enikővel
18.30 MESTERPORTRÉK SOROZAT
– Vendégünk: Eredics Salamon
Junior Príma Díjas népzenész
20.00 A NAGY SZÉPSÉG (141’) (16)
„– gyönyörű film és nem gejl….”
február 22. szombat
15.30 LEGO KALAND (100’) (6)
17.15 BANKS ÚR MEGMENTÉSE
(125’) (12) Tom Hanks és Emma
Thompson
19.30 A WALL STREET FARKASA
(179’) (16) főszereplő:
Leonardo DiCaprio

február 23. vasárnap
15.30 LEGO KALAND (100’) (6)
17.30 AMERIKAI BOTRÁNY (137’)
(16) – 10 kategóriában Oscar díjra
jelölve 2014-ben
20.00 A NAGY FÜZET (109’) (16) Szász János filmje

február 24. hétfő
18.30 A KÖNYVTOLVAJ (125’) (12)
főszereplő: Sophie Nélisse, GeoffreyRush és Emily Watson
20.35 AZ EMIGRÁNS- MINDEN
MÁSKÉPP VAN (108’) (12) – Márai:
Napló 1984-89.

február 25. kedd
17.00 MűGYűJTŐK ÉS MECÉNÁSOK
(Török Katalin
beszélgetéssorozata)
18.45 DOLMA LÁNYAI (67’) (12) –
film a nepáli szerzetesnőkről….
20.00 AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN
(130’) (16) főszereplők:
Sam Shepard, Meryl Streep,
Julia Roberts, Juliette Lewis,
Julianne Nicholson

február 26. szerda
18.00 HOGYAN NEVEZZELEK?
(109’) (12)
20.00 AMERIKAI BOTRÁNY (137’)
(16) – 10 kategóriában Oscar díjra
jelölve 2014-ben

február 27. csütörtök
18.00 ALABAMA ÉS MONROE
(111’) (16) Oscar-díj jelölés:
Legjobb idegennyelvű film (2014)
20.00 A NAGY SZÉPSÉG (141’) (16)

február 28. péntek
16.45 LEGO KALAND (100’) (6)
18.30 BANKS ÚR MEGMENTÉSE
(125’) (12) Tom Hanks és Emma
Thompson
19.00 DUMAKORZó - Szép Bence,
humorista
20.35 MEGDÖNTENI
HAJNAL TIMEÁT
(105’) (12E)
www.partmozi.hu

játSzóHáz A lAkótElEPi klUBBAn

2014. február 22-én, szombaton 10 órától
JANCSI ÉS JULISKA BÁBOK KÉSZíTÉSE
A játszóházon való részvétel 200 Ft/fő
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A jubileumi koncertturné egyik
állomása Szentendre
XXViii. évfolyam, 3. szám

Koncz Zsuzsa 10. Jubileumi Nagykoncertje márciusban lesz a Budapest Sportarénában. A koncerthez kapcsolódóan turnéra indul az énekesnő, amelynek egyik állomása Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtár színháztermében lesz február 26-án.
Elhangzanak a sokak által ismert és szeretett dalok, valamint a tavaly megjelent
38. albumról is néhány új szerzemény.

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)

1962-ben a Ki mit tud?-on kezdődött: Koncz Zsuzsát és gimnáziumi osztálytársát, Gergely
Ágit az egész ország megismerte és a szívébe zárta. A vetélkedő után Koncz Zsuzsa a nagy
generáció sztárzenekaraival énekelt; előbb az Omegával, majd az Illéssel és rövid időre
csatlakozott a Metróhoz is. Főleg egyetemi klubokban tartották a bulikat, a fiatalok körében zajos sikereket arattak, miközben az életre is készültek; mérnöki, orvosi vagy közgazdasági tanulmányokat folytattak, s a közös zenélések máig tartó baráti és
munkakapcsolatokat eredményeztek.
Ez volt az ártatlanság kora, az „igazi szép idő…”, amiről a később híressé vált dal is szól: „64ben épphogy elindultunk, 64 nyarán még csak álmodtunk…”
Koncz Zsuzsa számára – anélkül, hogy ezt különösebben ambicionálta volna, hiszen ő a jogi
egyetemre járt – az Illés zenekarral felvett, Rohan az idő című dal jelentette a nagy áttörést. Szörényi Levente szerzeménye (a szövegíró S. Nagy István) a magyar nyelvű rockzene
első felvétele lett. A korong minden eladási rekordot megdöntött, és ezzel megnyitotta a
hazai hanglemezipar új korszakát. Koncz Zsuzsa Bródy János szövegeiben megtalálta azt,
ami számára igazán izgalmas volt: a zene segítségével elmondani mindazt, ami a világban érdekelte. A politikai szigor, az alkalmi cenzúra sem fogott ki rajta, ha Bródy szövegei
nemkívánatosak voltak, verseket énekelt; Arany Jánostól József Attilán át Kányádi Sándorig, többek között Bródy János zenéjével is. A sikeres verslemezek is bizonyítják, a kedvenceket nem lehet elzárni a közönségüktől. A 80-as évektől kezdve Koncz Zsuzsa
dalszerzőinek népes társasága egyre bővült: Bródy János és Tolcsvay László mellett Bódi
László „Cipő”, Lerch István, Bornai Tibor, Gerendás Péter, Závodi Gábor is beállt a sorba. A
szövegírók, költők között megjelent a fiatal generáció: Tóth Kriszta és Karafiáth Orsolya is.
Felsorolhatatlan mennyiségű, sokak által szeretett dal fonódik össze Koncz Zsuzsa nevével,
a Ha én rózsa volnék-on át az Ég és Föld között-ig, és a Jöjj, Kedvesem-től a Valaki kell,
hogy szeressen-en át a Miért hagytuk, hogy így legyen-ig.

Vendégművész:
BERECZ ANDRÁS
Kossuth-díjas ének- és mesemondó

Hagyományéltető
Bálint-nap

február 14-én, pénteken 18 órakor
Szentendrén, a Városháza dísztermében
Megnyitja: DR. DIETZ FERENC,
Szentendre város polgármestere

Házigazda: a FILIBILI NÉPDALKÖR
Közreműködők:
DUNAZUG EGYÜTTES
JUHÁSZ KÁROLY színművész,
a Szentendrei Kulturális Kft.
művészeti vezetője
KERTÉSZ JóZSEF
Bimbó utcai óvodások

Ötödik alkalommal rendezzük meg
a Bálint-napot azzal a céllal,
hogy erősítsük magyar
hagyományainkat.
Ének, muzsika, mese szól
a madarakról, a szerelemről,
farsangi vidámsággal
fűszerezve.
Szeretettel várjuk barátainkat,
rokonainkat és minden
kedves érdeklődőt!
Köszönet a támogatóknak:
Szentendre Város Önkormányzatának,
a Szentendrei Kulturális Központnak,
BERECZ ANDRÁS mesemondónak,
a BORHÁLó Borkereskedésnek,
a SZILÁGYI PÉKSÉGNEK,
az ÉDENI ÉDESSÉGEK Boltjának,
és minden kedves vendégünknek,
akik eljönnek a Bálint-napra

Csevej

Szeretettel várja az érdeklődőket a kulturális-művészeti-értékobjektív-karitatív est
házigazdája, Kellár F. János Immánuel
február 25-én, kedden 19 órakor a Pest
Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) olvasótermébe. A vendég KISS TIBOR zenész, képzőművész, költő, a Quimby frontembere.

A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett vendégem több
mint húsz esztendeje frontembere Magyarország mára egyik legsikeresebb és legnépszerűbb zenekarának, a Quimbynek.
Édesapjával a 2011-es évadban valósul
meg egy nagyszerű est, idén pedig hosszú
egyeztetés után Kiss Tibor érkezik a Csevejbe. Tibi számomra emblematikus alakja
annak az expresszív, szürreális világnak,
amelyet megénekel. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha valaki önmagát adja, hiteles
és őszinte. Az eredetileg képzőművésznek
készülő Kiss Tibor „verbális festőművész”
lett. Olyan, aki úgy képes váltogatni feketétfehéret a színes képek között, amire csak a
legnagyobbak képesek…
Kellár F. János Immánuel

2014. február 10.
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ne ülj a számítógép előtt – légy offline!

FOTóK: FEHÉR BERTALAN

Január végén új rendezvénysorozat indult Szentendrén a Szentendrei Baptista Gyülekezet és a Kőhegy
Közhasznú Alapítvány kezdeményezésére. A program a helyi és környékbeli fiataloknak szól, azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy igazi közösségi élmény alternatíváját adja a számítógép előtt töltött idő
helyett. Az egyik szervezőt, Szabó Márkot kérdeztük a részletekről.

Milyen céllal és kik szervezik a programokat?
A legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy
a modern ember naponta 3,5 órát tölt internetezéssel és az ébren töltött idejének 80%ában online is elérhető. Az OFFLINE egy
havonta megrendezett programsorozat, ami
a Szentendrei Baptista Gyülekezet és a Kőhegy Közhasznú Alapítvány kezdeményezése. A programot egy önkéntesekből álló
szervezői csapat tervezi, és szintén önkéntesek akciócsoportja valósítja meg. Célunk az,
hogy a Szentendrén élő fiatalok minőségi,
egyedi kikapcsolódásban vehessenek részt.

Milyenek a visszajelzések az első előadás után?
Nagyon sok visszajelzést kapott szervezői
csapatunk. Az első alkalmunkra Mező Misit,
a Magna Cum Laude frontemberét, a „The
Voice” nevű tehetségkutató mesterét, valamint Szenczy Sándort, a Baptista Szeretetszolgálat elnökét hívtuk meg. Az OFFLINE
közönségének tetszett az, hogy volt lehetőségük találkozni és beülni valahova barátaikkal – a Dunakanyar egyik legszebb
városában, Szentendrén – egy olyan helyre,
ahol beszélgethettek, fotózkodhattak és
énekelhették például a Pálinka dalt Mező
Misivel. A visszajelzések azt mutatják, hogy
van igény az ilyen jellegű programokra, és
várják a következő alkalmat.

Hány résztvevő volt, és hogyan szeretnének nagyobb kört bevonni az eseményekbe?
Január 24-én mintegy 150-en voltunk együtt
„offline állapotban”. Szeretnénk minél szélesebb körben ismertté tenni programunkat.
A város különböző intézményeiben, éttermeiben, kávézóiban, pizzázóiban, rádióban,
televízióban és újságban található plakátjaink és hirdetéseink mind azért vannak, hogy
informálják a Szentendrén és vidékén élőket erről a lehetőségről. Olyan programokat
szervezünk, ami tényleg kikapcsol vagy
megmozgat vagy kihívást állít a vendégek
elé. A Facebook-on működtetett csoportunkat a nyilvánosság elől elzártuk, mivel túl
nagy számban értük el azokat, akik a fővárosban, vagy távolabb élnek. Természetesen
kivétel nélkül mindekit nagyon szívesen várunk és fogadunk, de az elsődleges célunk
az, hogy a helyi közönséget érjük el, egy zárt
oldalon folyik a „social marketing”, ahová a
rendezvényen történt regisztráció után lehet
bekerülni.
Milyen programok lesznek a sorozatban?
Nagyon színesen alakul az előadók palettája a tavaszi szezonra. Szeretnénk, hogy a
meghívott vendégelőadók – akik ismert személyek, közszereplők – baráti hangulatban
töltsenek el egy estét az OFFLINE-t látogató

fiatalokkal. Egy-egy komolyabb hangvételű
beszélgetés mellett tervezünk például „Quiz
Night”-okat, azaz vetélkedőket értékes nyereményekért, de lesznek koncertek és kifejezetten különleges extrém bemutatók is.

Kik lesznek a meghívottak a továbbiakban?
Még nem fedhetem fel terveinket, mert számos meglepetéssel készülünk. Annyit azért
elárulok, hogy a meghívottak között szerepel például az ország egyik legismertebb
stand up comedy előadója, valamint szintén
mindeki által ismert énekesek, zenészek.
Legközelebb mikor lesz OFFLINE?
A következő OFFLINE-t március 7-én,
pénteken 17 órától rendezzük. Egy „Quiz
Night”-ra invitálunk mindenkit, a SzeVi olvasóit is, ahol a résztvevők maximum ötfős
csapatokban mérhetik össze tudásukat értékes nyereményekért. Csapatokat regisztrálni az offlinequiz@gmail.com e-mail címre
lehet. Várunk mindenkit, akiben dúl a versenyszellem, és ezt szórakozva ki is adná
magából.
A további információkat a programokról a
fent említett csatornákon folyamatosan
tesszük közzé.
Sz. N.

Be Happy - Légy boldog! Élj úgy, ahogy igazán szeretnél!
www.behappycoaching.hu
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japán művészegyüttes Szentendrén

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

Marton Gyula hangversenyrendező hangversenyrendező több éve
szervez koncerteket különböző országokból érkező előadóművészeknek, együtteseknek. Régóta visszatérő vendége a japán KinoKai együttes, amely majd a budapesti Olasz Intézetben lép fel
február 25-én. Az együttesnek nagyon kedves városa Szentendre,
ahova minden budapesti koncertjük előtt ellátogatnak, ezért most
felajánlották, hogy szívesen bemutatják programjukat Magyarország leghangulatosabb városában.

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!

Sószoba a Vasvári óvodában

Az együttes a bécsi (Musikverein) koncertjük után érkezik Budapestre. Február 24-én, hétfőn lépnek fel a Péter-Pál templomban. Az
igen szokatlan, 14 órás kezdési időpontot az indokolja, hogy meghatározó közönségnek a középiskolásokra számítanak.
A koncert 60 perces, európai ízlésnek, fülnek élvezhető műsor,
melyre szeretettel várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes.

Anyakönyvi hírek

Születés
Januárban 12 kisfiú és 13 kislány
született.

Házasságkötés
Januárban 4 házasságkötés volt
városunkban.

Januárban temetett elhunytak
Déri György élt 82 évet
Lipcsei Jánosné élt 78 évet
Hajas Ferencné élt 52 évet

Oláh Miklós élt 47 évet
Bihari Lajosné élt 89 évet
Papp István élt 64 évet
Hartai Imréné élt 76 évet
Gyarmati Lajosné élt 81 évet
Sipos István élt 77 évet
Antal József élt 84 évet
Bíró Bertalanné élt 94 évet
Majer Mátyásné élt 93 évet
Babos István élt 82 évet
Kóczián Tibor élt 49 évet
Ható József élt 92 évet

Az elmúlt év karácsonyán nagy
öröm érte a Vasvári óvodába
járó gyermekeket, családjaikat
és az itt dolgozó felnőtteket.
Megvalósult és elkészült régóta
dédelgetett álmunk – a sószoba.
Az utóbbi években egyre több az
allergiás, asztmás, ekcémás és
egyéb légúti megbetegedésben
szenvedő kisgyermek. Ahogy beköszönt az ősz, elkezdődik a fűtési szezon, megsokszorozódik a
betegségek száma, sűrűsödnek
a hiányzások. A gyerekek egészségvédelme érdekében már
évek óta használunk minden
csoportban légtisztító berendezést, prevencióként egészségheteket szervezünk, rendszeresen
levegőzünk a gyerekekkel, a
mindennapos mozgásfejlesztés
mellett nagyon jól működik a
Ficánkoló mozgásprogramunk
is, de mindez kevésnek bizonyult. Az óvodánkba járó családok többsége rendszeresen
hordta a gyerekeket a közelben
található sóbarlangba, sószobába, ahol a sótömbök, sókristályok mikroklímáját kihasználva próbálták gyermekeik immunrendszerét erősíteni, illetve
a már kialakult betegséget gyógyítani. Innen született az ötlet,
hogy az óvodában is milyen jó
lenne egy hasonlóképpen működő sószobát kialakítani. A helyiséget hamar megtaláltuk,
már csak az volt a kérdés, hogy

szerkezetileg alkalmas-e a cél
megvalósítására. Szerencsénkre, a felmérések alapján alkalmasnak bizonyult a helyiség a
beruházásra. Ezután következett a komolyabb feladat: honnan-hogyan teremtsük elő a
rendelkezésünkre álló mellé a
még hiányzó összeget. Próbáltunk pályázni, de sajnos rajtunk
kívül álló okok miatt ez nem sikerült. A projekt megvalósításába vetett hitünket és
lelkesedésünket nem adtuk fel,
és a szülők aktív támogatásával
szponzorokat kerestünk; karácsonyváró családi kézműves
délutánt szerveztünk az óvodapedagógusok
bábjátékával,
játék-, könyv- és ruhabörzével,
ahol a szülők megvásárolhatták
gyermekeik alkotásait is.
A rendezvény sikerének köszönhetően az elmúlt évek egyik legszebb karácsonyi ajándékát
kaptuk: elkészült a sószobánk.
Akik segítettek a sószoba megvalósításában: Mosolygós Gyermekekért Alapítvány, a Vasvári
Pál úti Tagóvoda családjai, Otthon Centrum Szentendre, Frey
Attila egyéni vállalkozó és társa,
Szondi Sándor, Korona Fogászati Központ – dr. Varga Zoltán,
Oázis pékbolt – Pismány, VegyeVigye élelmiszer- és vegyeskereskedés. Köszönjük!

Hodoli Tünde
tagóvoda-vezető
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Január 23-án nyílt meg a megyei hatókörű városi múzeumok
vándorkiállítása Egy korszak történelmi traumák között – Kultúra és műpártolás 1920-1944 című kiállítás. A tárlat hét városban mutatkozik be, első állomása Székesfehérvár volt tavaly
augusztusban. A központi anyaghoz olyan témákkal csatlakoznak az egyes helyszínek, amelyeket csak ott ismerhet meg a
közönség. Városunkban Barcsay Jenő és Vajda Lajos festőművészek munkáival egészült ki a vándorkiállítás anyaga.

FOTó: KEMPF KÁROLY IGNÁC

Halász János, az EMMI kultúráért felelős államtitkára megnyitó
beszédében arról beszélt, hogy „A kultúra dialógus, a mű és a befogadó párbeszéde, ugyanakkor két tájegység, két város művészete
is kommunikálhat egymással. A vándorkiállítás remek példa erre".
Mint mondta, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által szervezett vándorkiállítás a két világháború közötti korszakot hat kiemelt
téma: a trianoni döntés, a műgyűjtés, kultusz és hivatalos
művészet kapcsolata, a tudomány fejlődése, Klebelsberg
kultúrpolitikája, a hivatalosan nem alkotó
művészek,
valamint a műpártolás és múzeumok
tárgya köré csoportosítva mutatja be,
miközben a központi
téma mellett a programban részt vevő
városok helyi sajátosságokkal is kiegészítik a tárlatot.
Dr. Dietz Ferenc polgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy
ezek a művek olyan korban születtek, amikor valóban traumák sora
érte a magyarságot. A művészet viszont nem vesztett értékéből, sőt
gazdagított minket. Számára ezért ezek az alkotások arra buzdítanak, hogy ne adjuk fel a reményt, és bízzunk abban, hogy képesek
vagyunk a megújulásra, a kivirágzásra. Tanulnunk kell a múltból, s
olyan várost és olyan országot kell építenünk, amely bebizonyítja a
világnak, hogy bármilyen trauma is ér minket, mindig előre tekintünk és közösen valóra váltjuk az álmainkat. Hozzátette, külön öröm
számára, hogy a példamutatásban élen járt két óriási szentendrei
festő, Barcsay Jenő és Vajda Lajos műveivel egészült ki a kiállítás
anyaga.
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének (MVMSZ) elnöke elmondta: a kiállított anyagban megtalálhatók az ünnepelt festők és tudósok, de
fontos tartották, hogy bemutassák a háttérbe szorított művészeket
is, akik „hivatalosan” nem alkothattak, mint például Ámos Imrét
vagy éppen Vajda Lajost. A múzeumigazgató hangsúlyozta, hogy a
tárlat őszinte szembenézés a korszakkal, de alapvetően a kultúra és
a tudomány szemüvegén keresztül. A tárlat szentendrei állomásáról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy két olyan ikonikus szentendrei festőt mutatnak be, akik a maguk sajátos látásmódjával
jellemzik ezt az időszakot. Az Eltérő enyészpontok címet viselő rész
Barcsay Jenő (1900-1988) korai festészetét, illetve Vajda Lajos
(1908-1941) munkásságát tárja a közönség elé. „A vidéki múzeumok gyűjteményei nagyon kvalitásos műtárgyakat őriznek, és a
mostani vándorkiállítás jó alkalom arra, hogy fölhívják erre a nagyközönség figyelmét, illetve, hogy ténylegesen meg is mutassák ezeket a műkincseket" – jelentette ki Kálnoki-Gyöngyössy Márton.

Üzenetek a csőpostából
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,,Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás.
Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem.
Elveted a jellemet, kinő belőle a sors." (Hamvas Béla)

Március 23-ig látogatható a Szentendrei Képtárban a sokfelé megfordult, de városunkhoz talán egész életében legerősebben kötődő
író, filozófus, nagy hatású gondolkodó születésének 117. évfordulója előtt is tisztelgő kiállítás, mely az Ars et Vita Alapítvány és a Ferenczy Múzeum együttműködésével valósult meg.

FOTó: MEDVECZKI TAMÁS

kiállítás egy válságos
korszakról
2014. február 10.

Több mint 150 látogató vett részt pénteken a Képtárban a kiállítás
megnyitóján. A szentendrei közönség mellett szép számban jöttek
Budapestről és más magyar városokból is olyan önművelő körök,
egyesületek tagjai, akik szabadidejük jelentős részét áldozzák író
szellemi örökségének ébren tartására, műveinek megismerésére,
megvitatására, terjesztésére. Bár Hamvas mindig tudta, hogy a „válság” korában csakis az asztalfióknak írhat, hatalmas életmű maradt ránk. Gondolatai a 70-es években gépírt, többszörösen másolt
szamizdatokban terjedtek; szövegei alapján – melyek gyakran nem
összefüggő tanulmányokat, hanem csak gondolat-idézeteket tartalmaztak – már akkor kialakult rajongó-tábora, mely mára valódi
Hamvas-kultusszá terebélyesedett. Az 1990-es évektől megjelentetett, zöld-arany borítója miatt „spenót” névvel is illetett könyvsorozatban már a 26. kötetnél jár a kiadó, s ez még korántsem az
összes írás!
Dr. Thiel Katalin filozófus, a kiállítás kurátora a megnyitón hangsúlyozta: mindenkiben, aki műveit olvassa, saját Hamvas-kép alakul
ki, aszerint, hogy az életmű mely gondolatai találtak visszhangra
benne. Mi sem igazolja jobban ezt, mint hogy legjelentősebb műveinek ötletei alapján és átdolgozásával számos színdarab, abszurd
dráma, regény, film is született. Képzőművészek festményeket,
szobrokat készítenek Hamvasnak ajánlva, mások filozófiáját és
bölcs életvezetési tanácsait követik. Ez utóbbihoz szerettünk volna
a megnyitón is kapcsolódni azzal, hogy Máhr Attila, az Aranysárkány
Vendéglő és a MySoup tulajdonosa támogatásával a megszokott
pogácsa helyett rántottlevest szolgáltunk fel a vendégeknek. Hozzá
a Borháló Babérliget bora mellett – egy kicsit a hajdani szamizdatokat idézve – Hamvasnak erről az étekről írt esszéjét is megkapták
a látogatók.
Hamvas gondolatait a kiállítás teljes időtartama alatt minden látogató hazaviheti: a „csőpostában” – a mennyezetről függő színes
hengerekben – nyomtatott és a Református Gimnázium diákjai által
kézzel írott idézeteket helyeztünk el, melyekkel nem titkoltan azt
szeretnénk elérni, hogy a bölcs gondolatok kedvet ébresszenek a
teljes művek elolvasására.
Terveink szerint a kiállításban kéthetente előadásokat, beszélgetéseket szervezünk, legközelebbi Múzeumi Teadélutánunk február
12-én, szerdán 18 órakor kezdődik, ahol Szathmári Botond orientalista, vallásfilozófus tart előadást Hamvas és a Hagyomány címmel.
kszeva
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XXViii. évfolyam, 3. szám

Dr. Sipos József kiállítása február 4-én nyílt meg a Polgármesteri Galérián. A megnyitón Sárközi-Lindner Zsófia gyönyörű
éneke után dr. Dietz Ferenc köszöntötte a vendégeket. A polgármester arról beszélt, hogy számára azért érdekesek a kiállító művész szobrai, mert képes arra, hogy hétköznapi tárgyakból – olló, sarló, kapa, gereblye stb. – létrehozzon egy újat, egy
teljesen más minőséget, például egy földöntúli lényt, egy angyalt. A mostani tárlat azt üzeni számára, hogy a legridegebb, legkomorabb anyagok is tudnak olyan formákat ölteni, amelyek meggyönyörködtetnek bennünket, s amelyek segítenek mindenben meglátni a jót, és segítenek elfelejteni a rosszat. A kiállítást Szász István Tas orvos, író nyitotta meg, az alábbiakban
az ő beszédéből idézünk.

M

Szász István Tas orvos, író, dr. Dietz Ferenc polgármester és a kiállító
művész: dr. Sipos József

ai kiállítónk az egykor volt, s ma újraéledéséért küzdő híres
és magyar nyelvű marosvásárhelyi orvosképzés utolsó önálló éveinek egyik végzettje. Abban az iskolában pedig az
orvost nem csak szakembernek, hanem sokoldalú, sok minden
iránt érdeklődő értelmiséginek, a sokirányú empátiaképesség örök
tanulást és kíváncsiságot igénylő hordozójának is nevelték a meghurcolt és rettegésben tartott magyar nevelő tanárok.
(…) Az 1970-es években a Zilahra szorult magyar értelmiség aktív
kulturális, irodalmi, művészeti életet él, amelynek részese és egyik
szervezője lesz. A precíz és lelkiismeretes szakmai munka mellett
megjelenik a talentum parancsolta „más módon is szolgálni aka-

Barcsay-vándorkiállítás
a Hegyvidéki Galériában

Tavaly szeptemberi számunkban írtunk lapunkban a Barcsay
mester és tanítványai című kiállításról, melynek célja, hogy
Barcsay Jenő, illetve tanítványai – Balogh László, Deim Pál és
Konok Tamás – műveit a Kárpát-medence magyarlakta településein azok is megismerhessék, akik más módon nem láthatnák ezeket az alkotásokat.

A

vándorkiállítás 17., vagyis a mostani helyszíne a budapesti
Hegyvidéki Galéria (Városmajor u. 16.), ahol február 21-ig,
kedd, csütörtök, péntek 10.00-18.00 között tekinthetők meg
a neves művészek szitanyomatai. A kiállítást Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg, fővédnöke a XII. kerület polgármestere, Pokorni Zoltán.
A vándorkiállítás iránt olyan nagy érdeklődés mutatkozik országhatáron kívül és belül egyaránt, hogy a szervezőknek valószínűleg rövidíteniük kell majd a kiállítások időtartamát. A kiállítás soron következő
állomásai lesznek: Miskolc, Szolnok, Pécs, Zenta, Szabadka, Topolya.
A tervek között szerepel, sőt már folynak a tárgyalások Eszék, Kassa,
Debrecen. Nyíregyháza illetékeseivel, és már elkezdődött a Nagyenyeden létrejövő kiállítás szervezése is, amelynek az ad külön jelentőséget, hogy Barcsay Jenő ide járt iskolába, s itt kapott olyan szellemi
útravalót, amelyre egész életében büszke volt. A főiskola és kollégium
felújítás utáni átadási ünnepségének egyik programpontja a kiállítás
megnyitása lesz, várhatóan 2015-ben.

rás” igénye. Ekkor kezdi el a néprajzi, népművészeti tárgyak gyűjtését. Az erdélyi népi fazekas termékek szépsége, a parasztság
díszes használati eszközei felkeltik érdeklődését, s így lesz életre
szólóan megszállott padlásjáró, az örökség megmentésének feladatát megszállottan végző gyűjtő. (…) Mindezekkel párhuzamosan
kezd el faragni. Szobraival hamarosan egyéni és csoportos kiállításokon vesz részt Zilahon, Kolozsváron, ahol rendszeresen megjelenik a romániai művészetkedvelő orvosok éves seregszemléjén is.
Aktív közéleti, társadalmi tevékenysége, a magyar néprajzi tárgyak
gyűjtése kiváltja az akkori hatalmi szervek ellenszenvét: házkutatások, zsarolások, beszervezési kísérletek, kirakatperek következnek. Mindez arra készteti, hogy elhagyja az országot. Az
ezredfordulón nyugdíjasként költözik Szentendrére, ahol aktívan bekapcsolódik a kulturális, művészeti életbe.
(…) Mióta itt telepedett le, egyre aktívabban alkot. így kezdte újra
immáron belső utazásait is. Először a fa, aztán a dús fantáziáját
megmozgató fém is hatalmába kerítette. (…) Tematikája sokszor
szakrális, de nem kegyeskedő, hanem abban is az emberit keresi.
Krisztusai is szenvedő emberekként magasodnak istenséggé. (…)
Tisztelt dr. Sípos József művész uram, kedves kollégám! Megharcolt
életed 80 éve után én azt kívánom, hogy a közösségért munkálkodó, annak alkotó, azt tanítgató adakozó lendületed, ama általad
is ábrázolt egykor szenvedő ember jóvoltából, s a magad emberségéből még sokáig tartson ki, s ha valahol otthon akartál lenni, hát
sikerüljön ez Neked itt, Szentendrén és Szentendréért is.

Megnyitó a Hegyvidéki Galériában. A képen dr. Feledy Balázs művészeti író,
Bakos István grafikus, Balogh László festőművész, Kónya Márta Barcsay-jogutód, Deim Pál képzőművész, Kónya Ferenc, a vándorkiállítás fő szervezője

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány nevében a Barcsay jogörökösök – Kónya Márta és férje, Kónya Ferenc – ezúton is szeretne
köszönetet mondani az elmúlt időszakban kapott támogatásokért,
hiszen a kiállítások megszervezése, utaztatása rengeteg időt, energiát és pénzt igényel. A Magyar Művészeti Akadémiától és a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás a költségek mintegy felét
fedezi. Sok segítséget kaptak Krizbainé Szabó Évától, a szentendrei
Ferenczy Múzeum munkatársától a kiállítások megszervezésében,
illetve a szentendrei önkormányzattól is kaptak támogatást. Természetesen a fogadó helyszíneken a helyi szervezők, barátok, ismerősök aktív közreműködése nélkül nem valósulhattak volna meg
a kiállítások.
S ide kapcsolódó hír, hogy év végén, Barcsay Jenő születésének
115. évfordulója alkalmából kiállítás nyílik a Kónya házaspár
kezdeményezésére, a Ferenczy Múzeum és a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány szervezésében az elmúlt 25 év Barcsay-díjazottjainak műveiből a MűvészetMalomban.

2014. február 10.

kUltÚRA

19

Bemutatjuk az aranyfakanalas éttermeket

HAMAROSAN INDUL A TAVASZI FORDULó

A Keresd az aranyfakanalat! elnevezésű gasztronómia verseny utolsó fordulója március 13-tól 23-ig
tart. Az éttermek menüit a március 10-i számunkban közöljük, addig is – kedvcsinálónak – bemutatjuk a gasztronómiai versenyben részt vevő éttermeket. A résztvevő vendéglők közül – El Mariachi
Étterem, Görög Kancsó Étterem, Mjam Étterem, Művész Étterem, Parola Vendéglő, Promenade
Étterem, Trattoria Cardinale Étterem és Pizzéria – most hármat mutatunk be. Az összeállítást következő, február 24-én megjelenő számunkban folytatjuk.

Promenade Vendéglő

El Mariachi étterem

A Promenade Vendéglő 12 éve nyitotta
meg kapuit a Dunakorzón. Szeretettel
fogadják a vendégeket különleges hangulatú teraszos kertjükben, ahonnan csaknem minden asztaltól lehet gyönyörködni
a közvetlen dunai panorámában. A hangulatos belső termek, a boltíves kandallós
szoba különösen a hideg évszakban kedvelt, ahol a vendégek szívesen étkeznek a
pattogó tűz melegénél.

A szentendrei Duna-korzó eleje, nagy parkoló, jobbra pár lépcső lefelé, kisudvar. És
akkor ebben a percben szakadjunk ki a
hétköznapi rohanásból!
Hét-nyolc asztal van a teraszon, bent természetesen több, de a nyárban kiülünk a kerthelyiségbe. Egyelőre nem látjuk Banderast,
azért kérünk két tequilát, az ihlet is jobban
jön, milyen étellel örvendeztessük meg magunkat. A sajtleves sűrű, lágy sárgásfehér íz-

Dunakorzó, Futó u. 4., (26) 312-626,
www.promenade-szentendre.hu

Étlapjukra a magyar és a mediterrán
konyha gondosan összeválogatott, ízletesen elkészített, hagyományos és újragondolt fogásai kerülnek. Egész évben friss
szezonális és lávakövön sütött ételekkel is
várják a vendégeket. Ügyelnek arra, hogy a
környék termelőitöl jó minöségű alapanyagok, friss zöldségek, húsok, halak,
tejtermékek kerüljenek feldolgozásra.
Kiváló minőségű ételeiket a magyar és
nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező
szakácsaik eredeti ízekkel, saját fűszerkertjük növényeinek felhasználásával a
„Chaine Rotissiers“ díjas Vincze János
mesterszakács szakmai irányítása alatt
készítik.
Vendégkönyvük tanúsága szerint a hely varázsa, az ételek finomsága és a szívélyes
vendéglátás együttese az, amiért érdemes
ellátogatni a Promenade Vendéglőbe.

Művész étterem

Pannónia u. 6/B., 303-132,
etterem@elmariachi.hu

Dumtsa J. u. 7., 311-484,
www.ujmuvesz.hu

dömping, benne sajtdarabkákkal, finom
fűszerekkel. A hozzá illő fokhagymás pirítós
majdnem megszólal, de nem hagyjuk.
Ezután picit tovább böngésszük az étlapot,
mint szokásos, ugyanis nem tudunk dönteni. Két oldal szárnyas, sertés, marha,
halétel, tésztaféle követi egymást, beindítja
a fantáziánkat a chilis, kukoricás ízesítés, de
a fogások közül csak néhányat jellemez a
mexikói fűszerezés. Egyikünk az őszibarackkal töltött, áfonyával nyakon öntött fahéjas csodát választja, melyet habcsók
formájú, aranyló burgonyakrokett-kör kerít
be. Én is a csirkehússal keveredek közelebbi
viszonyba, az áldozat egy pácolt, roston sült,
borssal, zöld fűszerekkel még vonzóbbá tett
egyed mellrészlete, friss salátával. Jóllakunk. Még marad is pici, mert nem gyerek
az adag. De vegyünk példát a Wittman fiúkról, egy desszert is kerüljön górcső alá. A
bécsi csokitorta csábítás. Azt el lehet rontani
úgy rendesen. Nos, a tejszínhab és a vanílifagylalt pont ott van, a sütemény néhány pillanattal előbb készülhetett, kellemes és
laza, a csokiöntet nem gejl, nem keserű,
hanem mesés. A zene talán portugál, vagy
ha nem, akkor valami latin muzsika lehet,
így teljes a harmónia.
Mi hiányzik? Még Banderas sem.

határainkon túl is gazdagította, többször
dolgozott külföldön – utoljára Németországban 2009-11 között –, és szakmai
tanulmányi utak (pl. Kanada, Brazília)
során bővítette ismereteit. 2012 októbere
óta a Művész étterem konyhafőnökeként
Novák Gábor étteremvezetővel azon dolgoznak, hogy a Művész és a Dumtsa Korzó
egyedi gasztronómiai arculatát és ételkínálatait valósítsák meg.
Ennek a törekvésnek egyik eleme az
Aranyfakanál versenyen való részvétel,
melynek időszakos, változó menükínálata
mindig nagy sikert arat az étterem vendégei körében.

Pálos Beáta teológiát hallgatott a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Hittudomány Karán 1989-tól, majd 3,5 év után
úgy döntött, hogy teológus helyett –
inkább kedvenc szenvedélyének hódolva –
hivatásos gasztronómus lesz.
1994-98 között a Gundel étteremben
dolgozott szakácsként Kalla Kálmán vezetése alatt, majd ezután több budapesti és
vidéki étterem séfje volt. Tapasztalatait
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Január 25., Fáy úti Vasas pálya
Verőce – Szentendre VSE 2-2 (0-2), megyei műfüves bajnokság.
A bajnoki felkészülést segítendő a PMLSZ műfüves bajnokságot
szervezett a téli időszakra megyei első-, másod- és harmadosztályú
csapatok részére. A „D” csoportba kerültünk. A csoport nyitó mérkőzésén a mieink jó rajtot vettek, az első félidőben megleptük másodosztályú ellenfelünket, és kétgólos vezetést szereztünk. A
második félidő első harmadában sérülések vetették vissza csapatunk játékát, és a verőceiek gyors, egymás után lőtt két góllal egyenlítettek. A mérkőzés vége felé ismét uraltuk a játékot, de gól már
nem esett. Dombay Zsolt edző elégedett volt az eredménnyel. – Remélem – mondta –, hogy a következőkben a műfüves bajnokság
jól szolgálja majd a bajnokságra való felkészülésünket.

ÚSzáS
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8-11. utánpótlás verseny I. forduló
Január 25., Székesfehérvár

A 2014-es versenyidény első országos „C” kategóriás felmérő versenyét rendezte a Fejér megyei ÚSZ karöltve a Hullám 91 Úszó Egyesülettel a fehérvári Csitáry uszodában. A sportrendezvényre 26
hazai klub 419 úszója nevezett közel 1200 starttal!
A Kossuth SE 20 versenyzővel, 54 egyéni rajttal vett részt a versenyen. Versenyzőink 46 új egyéni csúcsot értek el, teljesítményünk
tehát 80% feletti, jónak értékelhető a téli alapozás elején.
Kiemelkedő eredményeink: Abonyi-Tóth Gréta (’04) a 100 m-es
leány pillangó aranyérmese; Rácz-Érsek Lili (’06) az 50 m-es leány
mellúszás bronzérmese; Scheffler Luca (’03), Nagy Dorottya (’03),
Boda Dorina (’02), Utasi Tamás (’01) versenyzőink 100%-os teljesítményt nyújtottak; Tóth Dominik (’02) a 400 m-es fiú gyorsúszásban 15 másodpercet faragott az idejéből; Szabó Beatrix (’02) a
400 m-es gyorsúszásban a legmagasabb LEN-pontot, 378-at ért el.
Utánpótlás verseny I. forduló
Február 2., Komjádi uszoda

2014-ben is megrendezi a BTÚSZ a négyfordulós fővárosi versenysorozatát, mellyel a 2006 és fiatalabb – 2005-2004-ben születettek
– részére nyújt egész évben rangos versenyzési lehetőséget a magyar úszósport „szentélyében”, a Komjádi uszodában. Az első fordulóra több mint 20 egyesület – köztük a fővárosi elitklubok (BHSE,

Február 2., Fáy úti Vasas pálya
Szentendre VSE – Nagymaros 2-1 (1-0), megyei műfüves bajnokság. A csípős, hűvös időben a nézőkre és a cserékre ráfért a többrétegű ruha, a játékosokra meg a kesztyű, sapka, jéger. Szerencsére
az ónos eső már reggel abbamaradt, és itt-ott a Napot is láttuk. Nagyon jól kezdtünk, az első tíz percben alig jött át az ellenfél a térfelünkre, és már a 3. percben vezetést szereztünk Szabó Gy. révén. A
folytatásban is jelentős mezőnyfölényben voltak a mieink, de a lövéseket védte a marosi kapus, vagy a gólvonalról vágta ki a védő a
labdát, vagy mellé-fölé ment. A második félidőben sem változott a
játék képe, jól járattuk a labdát, rengeteg megelőző szereléssel sok
labdát szereztünk, ennek a 65. percben jött meg az eredménye.
Krasznai V. az „ajtó-ablak” helyzetet végre belőtte (2-0). Ekkor szóhoz jutottak cseréink is, a változtatások kicsit visszavetették az összjátékot, de nemsokára újra olajozottan működött a csapatmunka:
védekezésből jó középpályás irányítással támadásba fordítottunk,
helyzeteket dolgoztunk ki. Ezzel együtt volt az ellenfélnek is néhány
veszélyes akciója, amelyet kapusaink, „Simi” és Csiki szerencsére
hárítottak. Sajnos az utolsó pillanatban egy kihagyott helyzetünk
után kontrából a nagymarosiak megszerezték a szépítő gólt.
Csapatunk eddig kiválóan helytállt ebben a téli műfüves bajnokságban: harmadosztályú csapatként a másodosztályúakkal szemben egy döntetlen és egy győzelem – jó teljesítmény. Négy pontunk
van két meccs után!

kézilABDA

Január 24., Szentendre Móricz Csarnok:
Szentendrei KC – Dunakeszi K. USE 32-20 (13-9)
Az Országos serdülő bajnokság „B” osztályában játszó szentendrei
fiúk akár nagyobb gólkülönbséggel is nyerhettek volna. Az első félidő közepétől a vezetés tudatában kicsit kiengedtek. A második félidőben aztán rákapcsoltak és sikerült tíz fölé növelni a különbséget.
A csapat tartja előkelő 5. helyét a bajnokságban. A felnőtt és junior
bajnokságok februárban kezdődnek.
Gerlai

Kőbánya SC., A Jövő SC., BVSC, FTC – közel 300 úszópalántája
nevezett. Pest megyét két klub, a százhalombattai VÚK és a szentendrei Kossuth SE képviselte. A kossuthosok 9 fővel vettek részt
a versenyen és 4 éremmel tértek haza (2 arany, 2 bronzérem);
mérlegük 13 új egyéni rekord és 1-1 ezüst-, illetve bronzjelvény
minősítés.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott: Rácz-Érsek Lili, aki az 50 m-es
gyors- és az 50 m-es mellúszásban megelőzte a fővárosi „menőket”
okos versenyzéssel.
Eredmények:

50 m gyors: 1. Rácz-Érsek Lili (’06), 3. Abonyi-T. Glenda (’06)
50 m mell: 1. Rácz-Érsek Lili, 3. Abonyi-T. Glenda

SPoRt
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Sikeres évkezdés

SAkk

Szentendrei lett az országos óvodás sakkbajnok
Másfél éve kezdett el sakkozni
és már számtalan alkalommal
kipróbálhatta, milyen érzés
aranyéremmel a nyakában a
dobogóra állni. Ő Zakar Ádám,
aki február 1-jén az első helyet
szerezte meg az óvodások Országos Sakkbajnokságán. A
legrangosabbnak számító korosztályos versenyre félszáznál

is több csemete érkezett Kőbányára. A hatéves Ádám nem
bízott semmit a véletlenre:
mind a hat fordulót megnyerte, sem sötéttel, sem világossal játszva nem talált
legyőzőre. Ez azt jelenti, hogy
idén a fiú kategóriában Szentendrére került a rangos kupa.
Az országos bajnok edzője,
Tusák József a viadal után azt
mondta: Ádám a többiekkel ellentétben végig tudatosan a
mattra játszott, ez a profi hozzáállás vezetett el a sikerhez.
Gratulálunk!

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!
Kemenyeczky Edit, 06-30-360-2289

A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület versenyúszó szakosztálya Székesfehérváron, „C” kategóriás úszóversenyen vett
részt, melyre 26 hazai klub 419 versenyzővel nevezett.
Az influenzajárvány megtizedelte az Szentendrei Kinizsi Honvéd
kis elevenjeinek versenyúszó csapatát, de így is Szentendre legeredményesebb egyesületeként 5 éremmel (2 arany- és 3 ezüstérem), egy 5. helyezéssel és több egyéni csúccsal zárták a napot.
Eredmények
Katula Panni 2 aranyérem (mell, hát) és 1 ezüstérem (gyors)
Árvay-Nagy Áron 2 ezüstérem (gyors és mell) és 5. helyezés (hát)
Edzőjük: Mihály Norbert (Norbi bácsi)
Gratulálunk a szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület kis elevenjeinek!

koSáRlABDA

Január 25. Leányfalu, tornacsarnok
A Pest megyei aktuális gyermek bajnoki tornát a Szentendrei KSE
rendezte Leányfalun, melyen három csapat vett részt (Paks csapata
a hóesés miatt nem jött el). Az első mérkőzést csapatunk, a Szentendrei KSE játszotta a Budaörsi KSE Tigrisek ellen, és 22-16-os félidő után 52-47-re nyert. A második mérkőzést megnyerte a
Budaörsi KSE Tigrisek a Vagány Nyulak Pestszentimre ellen, míg a
harmadikat Szentendrei KSE - Vagány Nyulak Pestszentimre játszotta, ennek eredménye: 60 -28. A tornát a Szentendre KSE nyerte
két győzelemmel.

Február 1., Leányfalu, tornacsarnok
Szentendrei KSE – Megyeri Tigrisek (Újpest) 60 - 55. Junior férfi Bp.
bajnoki mérkőzés: A végig kiegyensúlyozott, izgalmas mérkőzésen
az utolsó negyed legutolsó perceiben dőlt el a mérkőzés, a mieink
keze ezekben a pillanatokban – szerencsére – nem remegett meg,
a lehetőségeket sikerült jobban kihasználni, mint újpesti ellenfelüknek. Fontos bajnoki pontokat ért ez a győzelem.
Ezután következett a felnőtt meccs: Szentendrei KSE – Csepel II.
42-87 (25-43), NB II. férfi bajnoki mérkőzés. Sajnos, egy negyedre
(10 perc tiszta játékidő) sem sikerült kétségessé tenni a Csepel II.
sikerét: a listavezető végig vezetve, 25-43-as félidő után 42-87-et
könyvelhetett el a végén. Gyenge vigasz, hogy kilencven pont elérését sikerült megakadályozni csapatunknak.
Gerlai

Városi sporthírek: www.szevi.hu

APRó

22

ADáSVétEl

ségizőknek speciális kurzust vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Czirják Üvegfestészet Szentendre.
Egyedi, olvasztott üvegékszerek, tükrök, lámpák, bútorüvegek, lampionok. Tel. 06-20-317-6455,
www.czirjak-glass.hu.

Biológiából közép- és emelt szintű
érettségire felkészítést vállal biológus és egyben középiskolai biológiatanár. Tel. 06-70-328-8100.
Matematika-korrepetálás, érettségire felkészítés nagy gyakorlattal a
Belvárosban. Tel. 06-30-642-3379.

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

Pianínó, páncéltőkés, újszerű állapotban eladó. Irányár: 220 000 Ft.
Tel. 06-20-334-5090.

álláSt kÍnál

Visegrádon, a Gulyás Csárdába felszolgálót keresünk. Tel. 06-20-9607833.
Fiatal, kezdő sportoktatók, vagy
sport- illetve táncos múlttal rendelkező hölgyek jelentkezését
várom egyedülálló alakformáló
torna oktatásához. Tel. 06-30399-4465, hétköznap 10.0015.00-ig.

állAt

Dr. Makay László állatorvosi rendelőjében vizsgálatok, gyógykezelések, műtétek, védőoltások,
mikrochip-beültetések. Egész
napos elérhetőség. Kérésre házhoz megyek. Szentendre, Sztaravodai u. 42. Tel. (26) 316-791,
06-70-249-0910.

EzotéRiA

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

Asztrológiai elemzés, sorselemzés!
Tel. 06-30-799-9424.

son van. Információ és bejelentkezés: (26) 300-409,
tyaag@satyananda.hu
www.satyananda.hu.

kiADó lAkáS

Szentendrén (Izbégen) kertes családi házban különbejáratú, szobakonyhás-fürdőszobás lakás kiadó.
Tel. 06-20-364-0113.
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26)
301-080.

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

Pismányban 45 nm-es stúdiólakrész
kiadó. Tel. 06-30-949-2848.
Rózsakertben (a HÉV-nél) földszinti,
2 szobás lakás kiadó, irodának is.
Tel. 06-20-345-7756.

lAkáS, inGAtlAn

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

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

SzolGáltAtáS

Farsangi jelmezek nagy választékban bérelhetők. Kucsera Ferenc u.
4/A. Tel. 06-20-924-9125, (26) 317919.
50-es nő takarítást, mosást, vasalást, bevásárlást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-30-648-2071.
Gyermekfelügyeletet, korrepetálást
vállalok. Tel. (26) 311-814.

• FOTOXLSTÚDIó •

06-30-631-7811 • www.fotoxl.hu
Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-,
ácsmunka! Kisebb felújítási munkákat is vállalok. Tel. 06-70-578-1468.
Asztalos munkát vállal – fából mindent. Tel. (26)318-219, 06-30-3197278.
40-es háziasszony nagy rutinnal
idősellátást és takarítást vállal. Tel.
06-70-277-9955.
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Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel. (26)
788-367, 06-30-950-4187, Mezei
Sándor.
Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Manikűr, thai talpés lábmasszázs referenciával.
Tel. 06-20-514-3323.

Elromlott? Ami elromlott az Ön
otthonában, én megjavítom. Víz,
villany, csatorna, háztartási gép, zár,
ajtó, ablak, festés, mázolás,
burkolás. Szentendre és környéke.
Hétvégén is. Tel. 06-30-944-8677.

Társasházak, lakóparkok kezelése,
üzemeltetése. Jogi, műszaki,
pénzügyi háttérrel, felelősségbiztosítással. Tel. 06-20-987-5527,
www.hollandhazplusz-kft.com.

ÜDÜléS

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

ÜzlEt

Üzlethelyiség kiadó Szentendre
óvárosában, rezsivel 80 000 Ft/hó.
Ugyanitt fűtött garázs kis autónak
35 000 Ft/hó.
Tel. 06-20-943-9572.

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.

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

EGéSzSéG

Kéz- és lábápolás, körömgomba-eltávolítás 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 lazító
gyakorlatok, koncentrációnövelés,
relaxáció. Bárki által végezhető
gyakorlatok: a hangsúly az ellazulá-

oktAtáS

Képzőművész tanár saját műtermében rajz-festés és művészettörténet
oktatását vállalja. Tel. 06-30-6176750.

Matematikából és fizikából nagy
gyakorlattal korrepetálást, nyolcadikosoknak felvételi felkészítést, érett-

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

2014. február 10.
ÚJ IRÁNYZAT AZ ALAKFORMÁLÁSBAN!
EURO-GYM HUNGARY™
BY KISS GÉZA & PINTÉR ANDREA
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„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 kapcsolatot is erősítik, ezáltal javul agyunk minden funkciója – nem utolsósorban a
figyelmünk, 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

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

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

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

Kedves Olvasóink! Lapunk legközelebbb február 24-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
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FOTóK: TOKODI GÁBOR
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