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1848-ra emlékezünk

Március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója
tiszteletére városi ünnepségre hívjuk szentendre polgárait.
09:30-kor koszorúzás Petzelt József mérnök, honvéd alezredes sírjánál a sztaravodai úti köztemetőben, 11:00-kor ünnepi megemlékezés, majd az izbégi Általános iskola ünnepi műsora a Pest Megyei könyvtár színháztermében.
12:00-kor koszorúzás a Petőfi-szobornál, 13:00-kor megemlékezés a Vasvári
Pál-szobornál. 17:00-tól a Városháza dísztermében szvorák katalin és kudlik
Júlia lemezbemutató estje, 18:30-kor ’48-as koncert a kecskés próbateremben.

Munkahelyteremtés és városrehabilitációs programok

lezárult egy négyéves parlamenti ciklus. Az elmúlt évek eredményeiről kérdeztük Hadházy sándort, aki 1998 óta képviseli szentendrét és térségét az Országgyűlésben. Az országgyűlési képviselőnk elmondta, hogy az elmúlt négy
évben az egész országot érintő átalakítások mellett jutott lehetőség arra is,
hogy városunkban és térségünkben számos fejlesztés valósuljon meg. Hozzátette: az átalakításoknak még nem értünk a végére, a legfontosabb célok a
munkahelyteremtés és a városrehabilitációs programok folytatása.

Dal- és virágcsokor, szeretettel!

TiszTelT szenTendrei Hölgyek!

szentendre Város önkormányzata nevében szeretettel hívjuk és várjuk önöket
március 7-én 12.30 órakor a Városháza dísztermében tartandó nőnapi műsorunkra. Andrássy Frigyes címzetes magánénekes ária- és dalcsokrával, valamint a városháza férfi dolgozóinak virágcsokrával szeretnénk jelképesen
megajándékozni önöket!
Tisztelettel: dr. Dietz Ferenc polgármester

Írásunk lapunk 3-5. oldalán
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választási tájéKoztató

ehhez fel kell keresnie a Helyi Választási irodát,
a település jegyzőjét, és kérelme alapján,
amennyiben szerepel a névjegyzéken, az iroda
haladéktalanul intézkedik az értesítő elkészítéséről, kinyomtatásáról és azt átadja a kérelmező részére.

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
ÜgyeleTi díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia gyógyszertár (Hév-nél),
dózsa gy. út 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
MÁRCIUS 15-én szombaton a Kálvária Gyógyszertár 7-21-ig nyitva, utána ügyeletes vasárnap
reggel 7 óráig. A többi gyógyszertár ZÁRVA.
Vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
kálvária gyógyszertár nyitva 7-21,
kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap este 9 órától ügyeletes
március 2. Ulcisia gyógyszertár (Hév-nél),
dózsa gy. út 1. Tel. 500-248
március 9. kálvária gyógyszertár,
kálvária u. 3. Tel. 787-796
március 16. Pismány gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. Tel. 505-779
március 23. napvirág csepp gyógyszertár,
Attila u. 23. Tel. 319-354
március 30. szent endre gyógyszertár,
kanonok u. 4. Tel. 310-868

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
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Tisztelt Választópolgárok!

Az idei országgyűlési képviselő-választás során
a korábbi évektől eltérően az értesítőket a
nemzeti Választási iroda közvetlenül kézbesítette a Magyar Posta zrt. révén a választópolgárok részére, abban sem a Helyi Választási
irodáknak, sem pedig az Országgyűlési egyéni
Választókerületi Választási irodáknak nem volt
feladatuk.

A szentendrei Posta illetékesétől kapott tájékoztatás szerint a Posta az értesítőket február
15-én, szombaton vette át, és azok kézbesítése
február 18-án Pest megye 03. sz. Országgyűlési
egyéni Választókerület minden településén befejeződött.

Az országgyűlési képviselő-választás során jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezetek jelentős része már átvette az ajánló íveket,
melyek kitöltését, az ajánlás megtételét az értesítő hiánya nem akadályozza, mert az nem
tartalmazza az ajánlás megtételéhez szükséges valamennyi adatot. kérem önöket, hogy az
ajánlóíveket az érvényes okmányok adatai
alapján töltsék ki, annak érdekében, hogy az
ajánlásuk mindenképpen érvényes legye.

A kellemetlenségekért a nemzeti Választási
iroda nevében szíves elnézését kérjük!

Tisztelettel:

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző,
a HVI vezetője

Amennyiben ön mégsem kapott értesítőt,
akkor a Helyi Választási irodától tud igényelni.

Dr. Kozári Mária halálára

26 év szentendrén, szentendréért, csendben, s talán mégsem nyomtalanul. dr. kozári Mária elmenni is csendesen,
szerényen tudott. sok szenvedés után a megérdemelt nyugalomba, melyet hitt és óhajtott.
Alapos volt, lelkiismeretes, együttérző. nem elégítette ki a
futószalagon végzett munka, a „na, ezen is túlvagyunk”.
Mondhatnánk – hiszen reumatológus volt –, hogy együtt fájt
a beteggel. És nem „égett ki”, pedig mentsége erre is lehetett volna.
szerettük! s ebből talán még többet is érdemelt volna, hiszen az egészségügy legnehezebb éveiben hordozta velünk
a terhet szótlanul, folyton szolgálva, sohasem magát tolva
előtérbe.
Magánélete is csendes volt. Magányos és mégsem az. Édesanyjának közelsége, néhány jó barát, a kultúra folytonos szomjazása és hite vitték, segítették az életúton.
A családi hagyomány sem volt könnyű. szülei nehéz körülmények közül küzdötték fel
magukat az értelmiségi létbe, s őt is ebben a szellemben nevelték. A kor elterjedt szokása szerint csinálhatott volna ebből magának könnyű karriert. nem tette. Orvos szeretett lenni, a szó nemes értelmében.
62 év kevés is, meg sok is. kevés a statisztika szerint, de sok lehet csendesen elviselt
szenvedések között, melyekről csak kevesen tudtak.
szerénységének paravánja mögött gyengének hittük, de erős volt.
ezt írja egy barátnak szóló karácsonyi levelében: „…inkább arról beszéljünk, hogy alkossunk egy hatalmas kört, fogjuk meg egymás kezét és erősen higgyünk! Hála istennek, mindent elvehetnek tőlünk, de a hitünket és az örökéletű lelkünket nem”.
kozári Mária tudott valamit az orvosi tudáson túl is. Akár irigylésre méltó példaképünk
is lehet.
isten veled Mária, Te most már ennél is többet tudsz.
Dr. Pázmány Annamária

Hadházy sándor:
munkahelyteremtés,
turizmusfejlesztés,
városrehabilitációs
programok
2014. március 3.

a laP téMája

ezeket a terheket nem háríthatják át a lakosságra.

Lezárult egy négyéves parlamenti ciklus. Az elmúlt évek eredményeiről kérdeztük Hadházy Sándort, aki 1998 óta
képviseli Szentendrét és térségét az Országgyűlésben.

Mit tart az elmúlt négy év legfontosabb
eredményeinek?
Bontsuk ketté a választ, hiszen beszélnünk
kell országos szintű és helyi eredményekről.
kezdjük tehát az előbbivel. A kiinduló helyzetünk az volt, hogy 2010 tavaszán gyakorlatilag csődhelyzetet örökölt a kormányunk.
gyors és pontos döntéseket kellett hozni
annak érdekében, hogy elkerüljük a görögországéhoz hasonló totális csődöt.

Milyen lehetőségek voltak előttünk?
Az alapdilemma az volt, hogy folytassuk-e a
hagyományos válságkezelést, ami egyet jelent a régi szocialista módszerrel, azaz az
embereket érintő megszorításokkal. Mi
ezzel szemben úgy döntöttünk, hogy nem
terheljük tovább a lakosságot. ez nem csak
gazdaságpolitikai döntés volt számunkra,
hanem erkölcsi kérdés is. Álláspontunk az
volt, és máig is az, hogy a rendszerváltás
nyerteseinek kell előteremteniük az államcsőd elkerüléséhez szükséges összeget, és

Mekkora ellenállásba ütközött ez a 180
fokos gazdaságpolitikai fordulat?
ezt az utat választva igen komoly ellenállásba ütköztünk határainkon belül politikai
és gazdasági téren. A határainkon túlról
pedig a multinacionális gazdasági erők és
az őket támogató brüsszeli rendszer támadt
ellenünk. kaptunk hideget-meleget, és
egyértelműen voltak olyan szándékok, hogy
az ilyen gazdaságpolitikát folytató kormányt
eltüntessék az európai Unióból. ez nagyon
nehéz időszak volt, igen komoly erőfeszítéseket követelt a kormánytól a stabilitás
megőrzése. ezért ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik ebben a kemény
időszakban is támogatták a munkánkat, és
a békemenetek során kiálltak mellettünk.

Megérte a küzdelem?
egyértelműen. Az emberek támogatásával
a kormány végig tudta vinni az elképzeléseit, aminek következtében kikerültünk az
iMF szorításából, sőt, határidő előtt vissza
tudtuk fizetni az előző kormány által felvett
sok-sok milliárd forintnyi adósságot. Helyreállítottuk a költségvetés egyensúlyát. Végre
felállhattunk európa szégyenpadjáról –
ahova az előző kormány juttatott –, hiszen
három egymást követő évben minden uniós
elvárásnak megfeleltünk.

Pedig minden évben csődöt vizionáltak
jó néhányan…
Minden eU-s tervezési időszakban megkaptuk, hogy költségvetésünk össze fog omlani
és nem tartható a 3 százalék alatti hiánycél.
Miközben minden évben azt tapasztaltuk,
hogy ezek a jóslatok nem váltak be, mert
nem is voltak megalapozottak.
Nem csak gazdasági téren történtek
gyökeres átalakítások. Melyek voltak
ezen kívül a legfontosabbak?
Az Országgyűlés elfogadta az új Alkotmányt.
Az új alaptörvényünket már a megalkotás
folyamata során élesen támadták a hazai
Folytatás a 4. oldalon g

3

Polgármester naplója

március 3. hétfő
15.00 Vállalkozói fórum (Pest Megyei
kereskedelmi és iparkamara)
16.00 Vezetői megbeszélés
17.00 OeVB eskütétel
március 4. kedd
17.30 kárpáti Tamás kiállításának megnyitója a Polgármesteri galérián

március 6. csütörtök
09.00 Állampolgársági eskütétel
11.00 egészséges Városért konferencia
15.00 Új parancsnok köszöntése az Altiszti Akadémián

március 7. péntek
09.00 egészséges Városért konferencia

március 10. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

március 13. csütörtök
14.00 egyeztetés a klik Tankerületi
igazgatójával
15.00 Testületi ülés
március 15. szombat
Városi megemlékezés
londoni delegáció fogadása
18.00 gulácsy lajos kiállításának megnyitója

Üléstermi hírek

• A Barcsay iskolának 2,7 millió, az izbéginek 3,6 millió Ft többlet-támogatást
ad a város a tetőszerkezet javítására.
• A rákóczi iskola, a Templomdombi iskola, a zeneiskola és a Bimbó úti óvoda
tetőfelújítására, illetve nyílászáró cseréjére pályázatot adtak be.
• A város vízfolyásait felajánlották állami
üzemeltetésre, központi forrásból történő nagyobb feladatok (hordalékfogók,
meder, töltés, áteresz építések, karbantartások stb.) elvégzésére.

olvasson QR-kóddal!

Ha okostelefonja kéznél van, próbálja ki a cikkeink melletti Qr-kódokat! szkennelje be a pontkódot, és a
megjelenő linkre kattintson rá!
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Folytatás a 3. oldalról

ellenzéki pártok és az európai Unió bizonyos
politikai körei. A gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy az Alkotmány erős alapokat
teremtett a jogalkotás számára, sőt, időnként néhány európai kormányfő már elismerően beszél az alaptörvényünkről,
példaértékűnek mondva azt. sokunk szerint
az új Alkotmány megteremtésétől datálható
a valódi rendszerváltás. de ezzel nem ért
véget a folyamat, hiszen az úgynevezett sarkalatos törvények megalkotásával újraszabtuk az önkormányzatok világát, új
alapokra helyeztük a közigazgatást, megújítottuk a közoktatást, jelentősen csökkentettük a politikusok számát. És hosszasan
folytatható lenne, hogy még mi minden történt a szolgáltató állam kialakítása során.
Végére értek a szükséges átalakításoknak?
ez a munka rendkívül feszített tempóban és
komoly fegyelemmel volt megvalósítható.
Ám az is tény, hogy minden szükséges átalakítási feladatot négy év alatt nem lehetett elvégezni, így a mostani választási
kampányt azért is folytatjuk ilyen intenzitással, hogy a következő négy évben a rendszerváltoztatás folyamatát be tudjuk fejezni.

Térjünk rá Szentendrére, illetve az ön
választókerületére. Jutott arra ideje,
hogy tegyen azokért a településekért,
amelyeket ön képvisel immár 1998 óta
az Országgyűlésben?
Bár az előbb elmondottak alapján látható,
hogy a képviselő feladata és munkarendje
alapvetően különbözött az előző időszaktól,
a választókerületünkben is jelentős eredményekről adhatok számot.

Mit tart kiemelkedően fontosnak a városunkban?
nem csak szentendrén, hanem az egész térségben fontos eredmény az árvízvédelmi
biztonság növelése. ennek fontosságát a
2013-as rekordméretű árvíz is alátámasztotta. szentendre volt a legsikeresebb ezen
a téren, hiszen a tavalyi árvíz idején az új,
még teljesen el sem készült védművel, a lakosság és az állami szervezetek összefogásával és helytállásával sikerült megvédeni a
várost.

Dr. Dietz Ferenchez hasonlóan ön is biztos volt benne, hogy a köznyelvben csak
mobilgátnak hívott mobil árvízvédelmi
fal állni fogja a „vizet”?
emlékezzünk vissza, hogy ezt a beruházást
sokan minősítették különböző jelzőkkel,
kampányoltak minden eszközzel a megépítése ellen, és keltettek alaptalan félelmet
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sok jóhiszemű emberben. A gyakorlat nem
őket igazolta! A teljes egészében uniós forrásból finanszírozott szentendrei árvízvédelmi rendszer kitűnőre vizsgázott.

Mondhatjuk, hogy az árvízvédelem
terén most már minden rendben?
Még nincs minden rendben. A térségünkben
még két másik településen folyik az árvízvédelmi rendszer kiépítése. Tahitótfaluban
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kekkel, vonzerővel bír, de ezt a lehetőséget
még nem tudjuk kellő hatékonysággal kihasználni. Visegrád viszont a jó példa, hiszen a turizmusból származó bevételeik
nyugodt, stabil és biztonságos gazdálkodást
tesznek lehetővé. És ami még ennél is fontosabb: a munkahelyteremtésben kiemelkedő szerepet tölt be a turizmus. rendkívül
fontosnak tartom, hogy szentendre is
zárkózzon föl, valósítsa meg azokat a fej-

Tárgyalás semjén zsolt miniszterelnök-helyettessel
a kivitelezés már folyamatban van, és Visegrádon is hamarosan megkezdődhet a
szentendreihez hasonló mobilgát építése.
ezt a munkát azonban a következő ciklusban is folytatni kell, hiszen több településen
még egyáltalán nincsen védmű.

A térség szempontjából volt más hasonlóan fontos fejlesztés?
igen. ki kell emelnem a szentendrei egészségügyi intézetet, ismertebb nevén a szei-t.
ez jelentős uniós támogatással valósult
meg, azonban a projektbe be kellett vonni a
város pénzeszközeit is. ez azonban jelentősen megterhelte szentendre költségvetését.
Ugyanakkor az a világszínvonalú járóbetegellátó intézmény nem csak a szentendreieket, hanem az egész térséget kiszolgálja,
azonban az érintett önkormányzatok a beruházás finanszírozásában nem vettek részt,
teljesen magára hagyták szentendrét. ez is
mutatja, hogy a következő ciklusban a települések közötti együttműködést javítani
kell. ezen kívül persze sok feladat vár még
ránk. Például a 10-es főút fejlesztése, az
ürömi csomópont javítása, de a települési
intézményrendszerek fejlesztése is kiemelten fontos.
Min kell még javítani?
A dunakanyar kiemelkedő turisztikai érté-

lesztéseket, amelyek munkahelyeket teremtenek és az önkormányzati gazdálkodást is segítik.

Szentendre mivel tehetné még vonzóbbá magát?
A város főtere példaértékűen megszépült,
de emellett még számos olyan településrész
van, amelyet meg kell újítani. ezek sorába
tartozik például a korzó-program és a történelmi városrészben az épületek homlokzatainak renoválása. ezeknek a programoknak az előkészítése már folyamatban
van. de az is igaz, hogy nem lehetünk elégedetlenek, hiszen az elmúlt években
számos kisebb volumenű, de az adott településen vagy településrészen fontos beruházás valósult meg. gondolok itt például az
útépítésekre, intézményfejlesztésekre, illetve a helyi vállalkozások támogatására is.

A turizmus fellendítése csak az önkormányzat feladata?
Az idegenforgalom fejlesztésének nem csak
az önkormányzatok a szereplői, hanem elsősorban a vállalkozói szféra. Éppen ezért
örülök annak a kormányzati politikának,
hogy a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban a támogatási források hatvan
százaléka áll rendelkezésre a hazai vállalkozások fejlesztésére.

Szentendréről minden nap: www.szevi.hu

2014. március 3.
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dr. dietz Ferenccel és semjén zsolt miniszterelnök-helyettessel az önkormányzati adósságrendezésről szóló szentendrei sajtótájékoztatón
2013. december 2-án

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Azt, hogy sok-sok milliárdot fordítunk a
magyar kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési, eszközfejlesztési, telephelyfejlesztési programjaira, ipari parkok
kialakítására, fejlesztésére. A magyar vállalkozások támogatását már meg is kezdte
a kormány, például néhány százalékos
kamat mellett biztosít jelentős forrásokat
számukra a fejlődéshez.

badítottuk meg az önkormányzatokat, amelyet az előző kormányok idején halmoztak
föl. Most tiszta lappal indulhatnak, de egyúttal olyan szabályozó rendszert alakítottunk
ki, amely megakadályozza azt, hogy a korábbihoz hasonló kezelhetetlen mértékű
adósságot halmozzanak föl.

Az önkormányzatokat milyen módon
tudták segíteni?
szintén kiemelkedően fontos dolog volt az
önkormányzatok adósságrendezése. Az ötezer fő alatti települések adósságát egy
lépésben, az 5000 lélekszám feletti települések adósságát két lépcsőben vállalta át az
állam. ezzel jelentős adósságtehertől sza-

Mindeddig jobbára országos, illetve települési léptékű dolgokról beszéltünk.
Mit jelentettek mindezek az embereknek, mi hasznuk volt mindebből a mindennapok során?
első helyen kell említenem a munkahelyteremtést. Ma már több mint négymillió embernek van munkája. sok százezren vannak
olyanok, akik a korábbi segélyek és különféle juttatások helyett munkabért visznek
haza. Jelentős mértékben emelkedett az át-

Az elmúlt hetekben lezajlott a Járási közbiztonsági egyeztető Fórum, valamint a
szentendrei rendőrkapitányság évértékelő
állománygyűlése.
2013-ban szervezeti változások történtek a
kapitányság életében, megalakult a Budakalászi rendőrőrs, valamint a Vizsgálati Osztály.
A regisztrált bűncselekmények száma az illetékességi területen több mint a felére
csökkent 2013-ban az azt megelőző év ada-

taihoz képest. sikerült csökkenteni a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számát is. Valamennyi körzeti
megbízotti hely betöltésre került a 2013-as
év végére, az állampolgárok jelenleg minden településen bizalommal fordulhatnak a
körzeti megbízottakhoz.
Június hónapban szentendre és vidékét is
érintő árvíz elleni védekezésben a rendőrség
sikeresen helytállt az önkormányzatokkal, a
polgárőrségekkel, civilszervezetekkel és a
lakossággal együttműködve.
A szentendrei rendőrkapitányság munkatársai kapcsolatot tartanak az iskolák vezetőivel, rendszeresen tartanak bűn- és
baleset-megelőzési témakörben előadást a
gyerekeknek.
A munkához jelentős segítséget nyújtanak
a helyi polgárőrségek, melyet ezúton is köszönünk.
2014. évre kitűzött cél a már elért eredmények megtartása és a fejlődő tendencia folytatása.

Kitekintés az elmúlt évre
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lagbér is. 2013 szeptemberében az átlagkeresetek öt százalékkal haladták meg az
egy évvel korábbit, miközben az infláció egy
százalékra zsugorodott. A családosok soha
nem látott mértékű adókedvezményben részesülnek, a több mint 1 millió szülő több
mint 230 milliárd forint adókedvezményt
tud érvényesíteni.
Ugyanilyen fontos eredmény a rezsicsökkentés is. két ütemben összesen 20 százalékkal csökkentettük a gáz, az áram és a
távfűtés díját. Az energiaköltségen túl hat
más szolgáltatás díját is csökkentettük. Olcsóbb lett a vízdíj, a csatornadíj, a szemétszállítás, a PB-gáz, a szippantott szennyvíz
és a kéményseprés díja is. Mindezeknek
köszönhetően egy átlagos család évente
százezer forintot spórol meg!
sajnos mindenki költ gyógyszerre, de nem
mindegy, hogy mennyit! A 2011-ben bevezetett rendszernek köszönhetően sok milliárd forintot spóroltak meg a gyógyszervásárlásokon az emberek, hiszen 1535
gyógyszer ára csökkent!
A további számos, a lakosság életminőségét
javító programról csak említés szintjén: gyed
extra, bölcsődei-, óvodai- és iskolai férőhelyek
teremtése, ingyenes tankönyvek, a nyugdíjak
értékének megőrzése, 3500 új rendőr munkába állása, a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók bérének rendezése.

Elégedett az elvégzett munkával?
Mindezekből is kitűnik, hogy nemcsak országos szinten, de itt helyben is jelentős
eredményekre lehetünk büszkék. nagyon
sok feladat vár még ránk. nyugodt lelkiismerettel tekinthetek vissza az elmúlt négy
évre, de a munkát folytatni kell. ehhez
kérem a választók támogatását, hogy a kormányzattal együtt folytathassuk a megkezdett munkát.
Kempf Károly Ignác
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Folyamatos fejlődés
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2007

óvodafelújítás

Pannónia-telep
csapadékvíz
elvezetése

szei
egres és Barackos
út felújítása
Belvárosrehabilitáció

a szEi, az emelt szintű
járóbeteg-szakellátó
központ kialakítása
1 632 191 000 Ft

2007–2013 között
váRos
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rózsa, liliom, irányi
utcák felújítása

János, györgy,
Jobbágy utcák felújítása

gondozási központ
akadálymentesítése
Árvízvédelmi védmű
1. forduló

Köszönjük, hogy támogatja
adója 1%-val Szentendre egészségét, a lakosságot, a betegellátást!

köszönjük, hogy támogatja adója
1%-val az egészségnapokat, a lakosságot, a betegellátást, az egészségügyi életút támogató rendszer
megvalósítását szentendrén.
egészséges Városért közalapítvány
2000 szentendre, Városház tér 3.
Adószám: 18681574-1-13

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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Minden nap más szülő

A szentendrei rendőrkapitányság körzeti
megbízottjának ötlete alapján jött létre a
„Minden nap más szülő” elnevezésű program a szentendrei izbégi Általános iskolában. Az iskola rendőre, Antalicz Ferenc
rendőr zászlós a szülői munkaközösséggel
és az iskola vezetésével együttműködve
alakította ki elgondolását, melynek lényege, hogy az iskola előtti gyalogátkelőhelynél minden tanítási napon más szülő
segíti a gyerekek biztonságos áthaladását,
a körzeti megbízottal együttműködve.
Antalicz Ferenc a szülőket felkészítette a
feladat ellátására, és gondoskodott az általuk viselt láthatósági mellények beszerzéséről is. Az iskolában nagy figyelem és
érdeklődés övezte programban jelenleg
negyven szülő vesz részt.

Kirabolta ismerősét

A szentendrei rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott rablás bűntett és kifosztás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt P. zsolt 31
éves szentendrei lakos ellen. A nyomozás
során beszerzett adatok szerint a gyanúsított 2013. október 16-án 22 óra körüli időben együtt italozott egy szentendrei
vendéglátóhelyen a sértettel. kis idő elteltével P. zsolt minden előzmény nélkül kitépte ismerőse nyakából az arany
nyakláncát, amit a sértett megpróbált viszszakérni. A 31 éves férfi nem tett eleget a
kérésének, ehelyett több alkalommal ököllel megütötte a sértett mellkasát, majd dulakodni kezdtek. Viselkedésük miatt a
vendéglátóhely tulajdonosa mindkét férfit
távozásra szólította fel. ezt követően P.
zsolt és a sértett az utcán újra dulakodni
kezdtek, melynek során a gyanúsított többször megütötte az időközben földre került
férfit, majd elvette tőle a készpénzét és a

váRos
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mobiltelefonját. A bántalmazás következtében a sértettnek orvosi ellátást igénylő
sérülése keletkezett.
A szentendrei rendőrök a feljelentés adatai alapján két nappal később a lakásán
elfogták P. zsoltot, akit a szentendrei
rendőrkapitányságra előállítottak és őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgattak ki. Az illetékes bíróság 2013.
október 21-én elrendelte a férfi előzetes
letartóztatását.
A gyanúsított ellen – fogvatartása mellett
– folytatott büntetőeljárást a nyomozóhatóság a napokban befejezte és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte
meg a szentendre Járási Ügyészség részére.

sértettek jelentkezését várjuk

A szentendrei rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya nyomozást folytat orgazdaság
vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A Tahitótfalu területén szolgálatban lévő
rendőrök 2014. február 18-án két ismeretlen férfira lettek figyelmesek. Az igazoltatás során a járőrök megállapították,
hogy az 51 éves és a 43 éves férfiaknál
két stihl márkájú láncfűrész volt, melyek
sorozatszámát eltávolították. A szentendrei férfiak elmondták, hogy a fűrészeket
egy surányi lakostól kapták, ahol a szentendrei nyomozók házkutatást tartottak.
ennek során különböző márkájú kerti gépeket, szerszámgépeket, horgászbotokat,
motoros bukósisakot, valamint búvárszivattyút foglaltak le, melyek eredetével a
férfi nem tudott elszámolni.
A lefoglalt tárgyak tulajdonosainak megállapítása érdekében a szentendrei rendőrkapitányság
olyan
sértettek
jelentkezését várja, akiktől az elmúlt időszakban a fent megjelölt körbe tartozó tárgyakat tulajdonítottak el.

XXviii. évfolyam, 4. szám

telefontolvajok

Az elmúlt hetekben több alkalommal is történt lopás a szentendrei rendőrkapitányság területén található iskolákban. Az
ismeretlen tettes az őrizetlenül hagyott táskákból tulajdonította el a mobiltelefonokat
szentendrei és budakalászi iskolában.
Az üggyel kapcsolatban a rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt nyomozás indult,
melynek során a rendőrök mindent megtesznek annak érdekében, hogy valamennyi esetben rendőrkézre kerüljön a
bűncselekmények – jelenleg még – ismeretlen tettese.
Felhívjuk az iskolai dolgozók figyelmét,
hogy – lehetőség szerint – a kapukat tartsák zárva és fokozottan ellenőrizzék az in-

tézménybe belépő személyeket. Ha
gyanús személyt látnak vagy bűncselekmény történik, akkor haladéktalanul értesítsék a szentendrei rendőrkapitányságot
a 06-26/502-400-as telefonszámon vagy
a helyi körzeti megbízottat.
kérjük a tanulók szüleit, hogy figyeljenek
oda arra, hogy gyermekeik milyen értéktárgyakkal mennek iskolába. lehetőleg
nagyobb értéket képviselő mobiltelefont,
egyéb elektronikai cikket ne vigyenek magukkal. ezzel nagyban csökkenthetik
annak kockázatát, hogy a gyermek bűncselekmény áldozatává váljon.
Szentendrei Rendőrkapitányság

Köszönet a polgárőröknek

Február elején egy péntek este történt.
Már sötét volt, talán kilenc óra is elmúlt,
de még pakoltuk holmijainkat a garázsból
a házba, és közben nyitva hagytuk a
kaput, hogy úgyis kell még néhányat fordulnunk. Éppen készülődtünk kimenni,
amikor láttuk, hogy néhány férfi elemlámpával a kapu előtt áll. kis ijedtség, de
rögtön kiderült, hogy a helyi polgárőrök álltak meg, mert feltűnt nekik a nyitott kapu,
és érdeklődtek, nincs-e valami baj.
ezúton is szeretném megköszönni figyelmességüket! nagyon jó érzés volt az egész
családnak, hogy Pismányban, távol a főúttól, nem vagyunk magunkra hagyva.
Egy Cseresznyés úti lakos

2014. március 3.
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indulnak a szenior tanulási programok
szentendrén!
TiszTelT szenTendrei 50 ÉV FeleTTiek, TiszTelT szenTendrei szeniOrOk!

A Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola szervezésében
zajló tavaszi szenior képzésekre (SZESZI) már elindultak a jelentkezések, s
örömmel jelezzük, hogy két héttel a
zárás előtt 80 fő felett vagyunk!

ezzel együtt örömmel jelezzük, hogy február
hónapban elindultak más tanulási programjaink is, február 11-én, kedden, előkonzultáció volt angolból, utána pedig sikeres
környezetvédelmi workshopot szerveztünk,
amely egy sorozat első része volt.
Február 26-án, szerdán a Jövő városairól
szóló előadással megnyílik a szeniorok
szentendrei Akadémiája is, 15 órától mindenkit szeretettel várunk a Városháza dísztermében! A sorozat március 12-én
folytatódik, dr. e. szilágyi enikő, Mindenható-e az önkormányzat? című előadásával,
szintén 15 órától a díszteremben. Az előadás előtt fél órával a szentendrei rendőrkapitányság
munkatársai
tartanak
bűnmegelőzési tájékoztatót.
szintén ezen tájékoztatónkban jelezzük,
hogy a tandíjas tanfolyamok kezdő hete a
március 10-ével kezdődő hét lesz, s ezúttal
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. örömmel jelzem, hogy a nagy érdeklődésre való
tekintettel a kezdő és a haladó számítástechnikai képzés is két egymás melletti teremben lesz, egy időben, két tanár
vezetésével.
A kurzusok mindegyike 7 alkalmas lesz, s
minden alkalommal 3 tanórát hallgatnak a
diákok.
A kurzusokra jelentkezhet minden 50. életévét betöltött, szentendrei állandó lakcímmel rendelkező lakos.

A tavaszi félévre a következő kurzusokat hirdetjük önöknek (a lista még bővül):

1. Kezdő angol (szilassy eszter) – március
11. kedd, reggel 9-től, s utána mindig ekkor
6 további alkalommal
2. Középhaladó angol, 2. szint (szilassy
eszter) – március 11. kedd, reggel 11-től, s
utána mindig ekkor 6 további alkalommal
3. Haladó angol, 3. szint (szilassy eszter) –
3 csoportban, 13 órától, 15 órátől és 17 órátől, március 11-től

4. Geopolitika-művelődéstörténet kezdőknek (dr. Jászberényi József) – a kurzus
a jelenlegi világpolitikai állapotokat és az
ezek hátterében meghúzódó politikai konfliktusokat elemzi, várhatóan hétfőn 13 órától.
5. Geopolitika-művelődéstörténet haladóknak (dr. Jászberényi József) – minimális
indulási létszám: 5 fő
6. Geopolitika-művelődéstörténet III.
(dr. Jászberényi József) – március 10. hétfő,
17 óra
7. Egyetemes vallástörténet (dr. s. szabó
Péter) – az általános vallástörténeti áttekintő kurzus várhatóan szerda délutánonként lesz.
8. Keleti orvoslás (dr. szalkai iván) – minimális indulási létszám: 10 fő – pontos időpont később, de a kurzus a március 10-i
héten indul
9. Szépségápolás (dr. kovácsné Magyari
Hajnalka) – március 12. szerda, 11 óra,
utána még 6 szerda ekkor
10. Az időskori viselkedésváltozás hatásai az egyénre és a környezetére (kovács györgy) – március 14. péntek, 10 óra,
utána még 6 péntek ekkor
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, dr. Podoletz györgy) – március 10. hétfő, 15:30-tól
14. Haladó internet (lévai istván, dr. Podoletz györgy) – március 10. hétfő, 17:30tól
15. Kereszténység és zsidóság (dr. szécsi József) – a március 10-i héten indul
16. Lakberendezés (sváb katalin) – március 10. hétfő, 13:30-tól
17. Időstorna (kardon edit) – március 14.
péntek, 10:00-tól
18. Dietetika (Veresné dr. Bálint Márta) –
március 10-től, hétfőnként

Várjuk jelentkezéseiket!

A kurzusok kezdő időpontjairól és helyszíneiről minden jelentkezőt külön is értesítünk!
Dr. Jászberényi József
Aranykor Központ
vezető

Díszoklevél nyugdíjas
pedagógusoknak

szentendrei közös önkormányzati Hivatal felhívja a szentendrei lakcímmel rendelkező nyugalmazott pedagógusok
figyelmét, hogy az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is segítséget nyújt a tanítóként vagy
óvónőként végzett pedagógusoknak jubileumi díszoklevelük igénylésének ügyintézésében. Aki 50 éve diplomázott –
arany, aki 60 éve – gyémánt, aki 65 éve
– vas, aki 70 éve – rubin díszoklevélben
részesülhet, ha legalább 30 évet dolgozott pedagógusként.
A kérelemnek tartalmaznia kell:

Aranydiploma esetén:
• személyi adatok (név, leánykori név)
• kérelmező lakcíme és telefonszáma
• rövid szakmai önéletrajz
• adószám
• TAJ-szám
• az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél
fénymásolata
• 30 év pedagógus munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolás
(munkakönyv vagy nyugdíjazáskor kiállított munkaviszony-beszámítás)

Gyémánt (60 év), vas (65 év) és rubin
(70 év) diploma esetén:
• a korábban kapott jubileumi díszoklevél másolata
• rövid szakmai önéletrajz
• személyi adatok (név, leánykori név),
lakcím, adószám, TAJ-szám, telefonszám.

A kérelmeket 2014. március 14-ig
személyesen a szentendrei közös önkormányzati Hivatal köznevelési referensénél vagy levélben, a következő címre
küldve nyújthatják be: szentendrei közös
önkormányzati Hivatal, 2000 szentendre, Városház tér 3.
További információ: 26/503-337

Fontos városi telefonszámok: www.szevi.hu
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A szentendrei Tavaszi Fesztivál idei kínálatában a zenéé és a városhoz kötődő művészeké a főszerep. Március 15-én kudlik Júlia és
szvorák katalin közös estjével (szeretettel – dalok és gondolatok)
indul a fesztivál. A Borbély Műhely Hungarian Jazz rhapsody címmel
régen várt új lemezének anyagát mutatja be. különleges zenei találkozásnak ígérkezik Vedres csaba (ex After crying) és Heinzinger
Mika (Misztrál) közös műsora, amelyet a szentendrei Városháza közönsége hallhat először. Bardócz l. csaba megzenésített verseivel,
szabó Balázs Bandája világzenei koncertjével első alkalommal vendégszerepel szentendrén.
A számos hazai és külföldi elismerést szerzett szentendre Táncegyüttes most ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Jubileumi

Március 15. szombat,
09:30–14:00
VÁROSI ÜNNEPSÉG
Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 166. évfordulója
tiszteletére
09:30 koszorúzás Petzelt József
mérnök, honvéd alezredes sírjánál
a sztaravodai úti köztemetőben
11:00 Ünnepi megemlékezés, majd
az izbégi Általános iskola ünnepi
műsora a Pest Megyei könyvtár
színháztermében (Pátriárka u. 7.)
12:00 koszorúzás a Petőfi-szobornál
13:00 Megemlékezés a Vasvári
Pál-szobornál
Március 15. szombat, 18:30
kecskés próbaterem
(dumtsa Jenő – ignatovity u. sarok)
’48-AS KONCERT
Áprily lajos megzenésített versei –
örmény „hajrenek”
Március 15. szombat, 17:00
Városháza díszterme
(Városház tér 1-3.)
SZERETETTEL
– dalok és gondolatok
szvorák katalin és kudlik Júlia
lemezbemutató estje
Belépőjegy: 1800 Ft

Március 16. vasárnap, 10:00
Városháza díszterme
(Városház tér 1-3.)
TALÁLKOZÁS AZ OPERA
MŰFAJÁVAL
Ambrus Ákos operaénekes előadása
az „Opera nagykövetei” program
keretében
A belépés díjtalan
Március 16. vasárnap, 18:00
P’Art Mozi (dunakorzó 18.)
Szakonyi Károly
– Gyurkovics
Tibor: SZERETŐK
– vallomás
a szerelemről
incze ildikó
önálló estje
Belépőjegy:
1500 Ft

Március 17-23.
P’Art Mozi (dunakorzó 18.)
OSCAR-DÍJAS FILMEK
HETE
Az idei Oscar-díjakat március 3-án éjjel adják át.
A filmhét részletes programját a mozi honlapján
március 5-től találják
meg: www.partmozi.hu
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műsorukban az elmúlt három évtized kiemelkedő munkáiból adnak
válogatást és bemutatják legújabb koreográfiájukat is.
A színházszerető közönség Martin sherman: rose című monodrámájának főszerepében Vári Évát, szakonyi károly és gyurkovits
Tibor: szeretők című darabjában pedig incze ildikót láthatja.
Március 30-án a Musica Beata kórus Tavaszi koncertjével zárul a
fesztivál.
Jegyek már kaphatók a szentendrei Tourinform irodában (dumtsa
J. u. 22., 26/317-966) és online a www.jegy.hu oldalon.
részletes program: a www.szentendreprogram.hu oldalon és a fesztivál műsorfüzetében a város számos pontján. A programfüzet pdf
formátumban letölthető honlapunkról: www.szevi.hu.

Március 18. kedd, 19:00
Városháza díszterme
(Városház tér 1-3.)
HUNGARIAN JAZZ RHAPSODY
A BORBÉLY MŰHELY
lemezbemutató koncertje

Borbély Mihály – szaxofon, tárogató
Tálas Áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
Baló istván – dob
Belépőjegy: 1500 Ft
Március 21. péntek, 19:00
dunaparti Művelődési Ház, Barlang
(dunakorzó 11/A)

Martin Sherman: ROSE
– monodráma
Magyar szöveg: Prekop gabriella

Játssza: Vári Éva
rendezte: ilan eldad
Belépőjegy: 2500 Ft

Március 21-23. péntek-szombatvasárnap
református gimnázium kápolnája
(Áprily lajos tér 3-5.)
VIII. ORSZÁGOS ZENEI VERSENY
a továbbképző évfolyamokra járó
tanulók számára

Március 22. szombat,
10:00-18:00
Ferenczy Múzeum
(kossuth lajos u. 5.)
KOMP – Kortárs Művészeti Piac
A fesztivál és a tavasz jegyében, a
megszokott baráti légkörben, képzőés iparművészek legújabb alkotásaival várja a látogatókat.
Március 22. szombat, 15:00
kecskés próbaterem
(dumtsa Jenő – ignatovity u. sarok)
BÖJTI ÉNEKEK
A nap Alapítvány rendezvénye

2014. március 3.

Március 22. szombat,
15:00 és 18:30
Pest Megyei könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
A SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES
30 ÉVES JUBILEUMI GÁLAMŰSORA
közreműködik: a dűvő zenekar, Tintér gabriella énekes szólista
Az est házigazdája: Berecz istván
Művészeti vezetők és koreográfusok: kocsis enikő és Fitos dezső Harangozó-díjas táncművészek
Belépőjegy: 2000 Ft

KultúRa

Március 25. kedd, 17:00
P’Art Mozi (dunakorzó 18.)
MŰGYŰJTŐK ÉS MECÉNÁSOK
Török katalin beszélgetéssorozata
Vendég: kárpáti Tamás újságíró, a
Premier Magazin főszerkesztője,
műgyűjtő

Március 26. szerda, 18:00
Vujicsics Tihamér zeneiskola Oltai
terme (dunakorzó 16.)
LEVENTE DÍJÁTADÓ
A levente Alapítvány minden évben
egyszer támogat egy, a zeneiskolába
járó, zenei pályára készülő fiatal tehetséget. A díj átadását rövid koncert követi.
Március 27. csütörtök, 10:00
dunaparti Művelődési Ház, balett
terem (dunakorzó 11/A)
JÁTSZÓTÉR – babaszínház

Március 22. szombat, 19:00
dalmát kávézó (kmetty tér)
OLASZ VÁROSOK
szalai András építész, művészettörténész vetítettképes előadása
Március 23. vasárnap,
10:00-12:00
Barcsay Múzeum
(dumtsa Jenő u. 10.)
CSALÁDI SZEMINÁRIUM
A MÚZEUMBAN
Umbrában sárgák. krizbainé szabó
Éva múzeumi tanácsos előadása
MúzeumiMeseMatiné: Mozaik
MúzeumiMűhely: Térbeli konstrukciók
Március 23. vasárnap, 17:00
P’Art Mozi (dunakorzó 18.)
elton John koncertje a világpremierrel egy időben a P’Art Moziban is!

A kezeslábas Társulat előadása egészen kicsiknek és nagyobbaknak
Belépőjegy: 1000 Ft/család
Március 27. csütörtök, 18:30
kecskés próbaterem (dumtsa Jenő
– ignatovity u. sarok)
SZENTENDREI DALMÁT ZENE
Hajnalénekek – reneszánsz
és barokk táncok
információ: 26/310-429, 70/93-00850
Március 27. csütörtök, 18:30
P’Art Mozi (dunakorzó 18.)
egy P’Arton az alkotókkal sorozat
SZERELEMPATAK
Magyar dokumentumfilm, 70 perc,
(16e), 2013

„THE MILLION DOLLAR PIANO” (110’)
colosseum caesar Palace las Vegas
Belépőjegy: 1600 Ft
Március 23. vasárnap, 19:00
Városháza díszterme
(Városház tér 1-3.)
IDŐVONAL – HEINCZINGER MIKA
és VEDRES CSABA KONCERTJE
Belépőjegy: 1500 Ft

A kiállítást megnyitja: Makk károly
filmrendező
A kiállítás fotói árverés keretében a
helyszínen megvásárolhatóak. Valamennyi fotó kikiáltási ára: 3000
Ft/db

Az árverést követően filmvetítés:
AZ UTOLSÓ ELŐTTI EMBER
Fekete-fehér, magyar filmdráma, 86
perc, 1963
rendező: Makk károly
(A P’Art Mozi és a lakástárlat Alapítvány közös rendezvénye)
Március 28. péntek, 18:00
Vujicsics Tihamér zeneiskola Oltai
terme (dunakorzó 16.)
Alma Mater sorozat 2. koncertje:
TÍMÁR SÁRA ÉS BARÁTAI
A zenés-beszélgetős est riportere silacher Tamás, az MTV munkatársa,
a zeneiskola volt növendéke
Március 28. péntek, 19:00
P’Art Mozi (dunakorzó 18.)
ÜRMÖS ZSOLT STAND UP ESTJE
A 2006-os Humorfesztivál győztese
Belépőjegy: elővételben 1200 Ft,
előadás előtt a helyszínen: 1500 Ft
Jegyek a P’Art Moziban válthatók
Március 28. péntek, 19:00
dalmát kávézó (kmetty tér)
ZAKUMENTUMFILM
Tóth Artin dokumentumfilmje
A vetítés után beszélgetés az alkotókkal
Március 28. péntek, 20:00
dunaparti Művelődési Ház, Barlang
(dunakorzó 11/A)
Bardócz L.
Csaba:
A SZÍV SZÁJA
ÉS AZ ÉSZ
TENYERE
– megzenésített
versek
Belépőjegy:
700 Ft
Március 29. szombat, 10:00
P’Art Mozi (dunakorzó 18.)

Vendégünk: sós Ágnes rendező
Beszélgetőtárs: Török katalin
Március 28. péntek, 17:00
P’Art Mozi (dunakorzó 18.)
RÉGI IDŐK MOZIJA
FOTókiÁllÍTÁs
B. Müller Magda Balázs Béla- és
életmű-díjas fotóművész válogatásában a 70-es, 80-as évek magyar
filmjeiből készült fotókból

Báb- és filmszínház kakaóval,
rajzfilmekkel, kaláccsal
és kézműves foglalkozással
NÁLATOK HOL LAKIK
A VARÁZSLAT?
A Bábrándozók Társulat előadása
Belépőjegy: 800 Ft/fő,
3 főre: 2000 Ft
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Március 29. szombat, 11:00
Barcsay Jenő Általános iskola (kálvária u. 18.)
Kacsóh Pongrác: JÁNOS VITÉZ
A zenés mesék, mesés zenék sorozat következő előadása – igazi családi program
Mesélő: rozsos istván operaénekes
Március 29. szombat, 18:00
Pest Megyei könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
Szabó Előd – Nagy István:
BARBARA

romantikus musical – ősbemutató!
ivancsics ilona és színtársai előadása
Belépőjegy: 2650 és 2990 Ft
Március 29. szombat, 20:00
dunaparti Művelődési Ház, Barlang
(dunakorzó 11/A)

Világzenei koncert:
SZABÓ BALÁZS BANDÁJA
– lemezbemutató!
Belépőjegy: 1000 Ft
Március 30. vasárnap, 18:00
Városháza díszterme
(Városház tér 1-3.)
A MUSICA BEATA KÓRUS TAVASZI
HANGVERSENYE
közreműködik: a Musicantus
gyermekkar és Balaskó Mária
zongoraművész
Műsoron: Praetorius, Mozart, Verdi,
kodály zoltán, Bárdos lajos, Farkas
Ferenc, karai József és Wolf Péter
művei
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes
Belépőjegy: 1000 Ft
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szentendrei
tavaszi Fesztivál 2014
– kiállítások
és képzőművészeti
programok

MŰVÉSZETMALOM MODERN ÉS
KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Bogdányi út 32.
nyitva tartás: kedd–vasárnap,
10:00–18:00

2013. december 13. –
2014. március 23., déli szárny
NKA 2012
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zött – kultúra és műpártolás 19201944
A Magyar Vidéki Múzeumok szövetségének vándorkiállítása, 20132014
eltérő enyészpontok – Barcsay Jenő
és Vajda lajos művészete a két világháború között
17:00 Basics Beatrix kurátor és
romsics ignác történész beszélgetése
Téma: egy korszak történelmi traumák között, avagy az emlékezés történeti és művészeti aspektusai
Moderátor: galambos Ádám evangélikus teológus
A rendezvényre a belépés ingyenes.
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
nyitva tartás: szerda–vasárnap,
10:00–18:00

2014. január 23. – április 21.,
északi szárny
EGY KORSZAK TÖRTÉNELMI TRAUMÁK KÖZÖTT
– kultúra és műpártolás 1920-1944

A Magyar Vidéki Múzeumok szövetségének vándorkiállítása, 20132014
ELTÉRŐ ENYÉSZPONTOK
– Barcsay Jenő és Vajda lajos művészete a két világháború között
Március 30. vasárnap
MÚZEUMI TEADÉLUTÁN
15:00 Horváth-Hegyi Olivér szentendrei evangélikus lelkész és Vajda
János, a szentendrei zsidó hitközség
vezetője beszélget
Téma: zsidó-keresztény párbeszéd
az emlékezetkultúráról a holokauszt
emlékév kapcsán
Moderátor: galambos Ádám evangélikus teológus
16:00–16:10 Az „Ámos imre és a
20. század” kortárs összművészeti
kiállítás irodalmi kéziratainak átadása
A merített papírra készült írások
szerzői: darvasi lászló, Ferdinandy
györgy, Juhász Ferenc, kertész imre,
krasznahorkai lászló, lator lászló,
Parti-nagy lajos, Petőcz András,
Podmaniczky szilárd, Takács zsuzsa, závada Pál
16:10–17:00 kiállítások megtekintése:
egy korszak történelmi traumák kö-

Január 31. – március 23.
VÁLSÁGBAN ÉLNI – HAMVAS
BÉLA EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Az Ars et ViTA Alapítvány és a
szentendrei Ferenczy Múzeum szervezésében nyílt meg a Hamvas Béla
életművét bemutató kiállítás.

Március 23. vasárnap, 16:00
KIÁLLÍTÁS-ZÁRÓ RENDEZVÉNY
Hamvas Béla születésének 117. évfordulóján
közreműködik: kertész József, valamint részletek hangzanak el schumann: karnevál című
zongoraművéből
FERENCZY MÚZEUM
kossuth lajos u. 5.
nyitva tartás: kedd–vasárnap,
10:00–18:00

2014. január 16. – március 23.,
Barcsay-terem
BARCSAY ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA: VÉGH JÚLIA ÉS SZAKSZON IMRE

BARCSAY MÚZEUM
dumtsa Jenő u. 10.

MŰVÉSZETKEDVELŐBŐL
MŰÉRTŐVÉ
szentendrei képzőművészeti
szabadegyetem

CSALÁDI SZEMINÁRIUM
A MÚZEUMBAN
Március 23. vasárnap, 10:00–
12:00, Barcsay Múzeum
Umbrában sárgák
előadást tart: krizbainé szabó Éva
múzeumi tanácsos, Ferenczy Múzeum
MúzeumiMeseMatiné – mese és alkotás 4-8 éveseknek
Mozaik-Mese és rövid beszélgetős
tárlatvezetés után papírmozaik
képet készítünk
A programot vezeti: Botos karolina
drámapedagógus és sulák-erdőháti
Orsolya múzeumpedagógus
MúzeumiMűhely – alkotóműhely 814 éveseknek
Térbeli konstrukciók – használjuk a
statikát, az egyensúlyt és a ritmust
egy térbeli alakzat elkészítésénél
A programot vezeti: Farkas rita, a
ludwig Múzeum – kortárs Művészeti Múzeum múzeumpedagógusa
részvételi díj: 500 Ft/gyerek, felnőtteknek ingyenes

regisztáció kötelező: kozmuvelodes@femuz.hu;
lakastarlat@gmail.com; 26/920990
További információ: www.femuz.hu;
www.lakastarlat.hu; Facebook: ferenczymuzeum, szentendrei.lakastarlat
A programváltozás jogát fenntartjuk.
A kapcsolódó programokról a Ferenczy Múzeum honlapján:
www.femuz.hu és a múzeum Facebook oldalán (facebook/ferenczymuzeumszentendre) nyújtunk
bővebb tájékoztatást.
Belépődíjak: 1500 Ft/fő, kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 750
Ft/fő
VLS Pinceműhely
Péter-Pál u. 6.
Március 21. – április 7.
HETESI ATTILA festőművész kiállítása
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Dalmát Kávézó
kmetty tér
Március 15. szombat, 17:00
MANÉZS – BÁCSI RÓBERT László
fotókiállítása
Megtekinthető: április 19-ig, naponta 12:00–22:00 között
Erdész Galéria & Design
Bercsényi u. 4.
GULÁCSY LAJOS grafikai kiállítás
Megtekinthető: április 20-ig, hétfő
kivételével naponta 10:00-17:00
óráig.
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum
sztaravodai út
TAVASZVÁRÓ HÉTVÉGÉK
A SKANZENBEN

Március 1-2. 10:00-16:00
FARSANGFARKI HÉTVÉGE
Téltemetés – asszonyfarsang – szerelmi- és férjjóslás – állatmaszk készítés – farsangi édességek

Március 15-16. 10:00-16:00
HUSZÁROS HÉTVÉGE
A nemzeti ünnephez kapcsolódó
hétvégén a huszárpróbák alkalmával kiderül, hogy ki a legrátermettebb legény. A három nap során a
foglalkozások részét képezi a csákó,
a kard, a paszomány és a kokárda
készítése, asztalra kerül a kossuthkifli. Március 16-án testközelből
lehet szemügyre venni a nyalka huszárokat, hiszen a nap folyamán
többször is végigmasíroznak a területen, lovaikat karéjozzák. Az érdeklődők megismerkednek a lovas
huszárruha fő és praktikus darabjaival, többek közt a huszárcsákó részeivel.
Március 8-9. 10:00–16:00
DÍSZÍTŐ HÉTVÉGE
Március 22-23. 10:00–16:00
KÉZMŰVES HÉTVÉGE
Március 29–30. 10:00-16:00
BARKÁCS HÉTVÉGE
A farsangi mulatozások után, elhagyva minden hangoskodást, a férfiak kedvükre barkácsolhatnak, az
asszonyok pedig felidézhetik a hoszszú, téli esték női munkáit: a kötést
és a horgolást.
A kézműves helyszíneken sorra készülnek a tűpárnák, varró- és barkácsdobozok.

táncra magyar!

KultúRa

2014. március 3.

HÁrOM ÉVTized A szenTendre TÁncegyÜTTessel

Jubileumi gálaműsorral ünnepli 30 éves fennállását a Szentendre Táncegyüttes.
A hagyományokkal szakítva, most nem kell decemberig várniuk az együttes rajongóinak a fellépésre, idén a Szentendrei Tavaszi Fesztivál programjai között,
március 22-én mutatják be az elmúlt három évtized legszebb koreográfiáit. Az
együttes két művészeti vezetőjével-koreográfusával, Kocsis Enikővel és Fitos Dezsővel beszélgettem a monstre-műsorról, melyben nem kevesebb, mint 250 táncos
lép majd színpadra a nagy elődöktől az utánpótlás generációig. Az óriási érdeklődést mutatja, hogy a PMK színháztermének 380 férőhelyes nézőtere kicsinek bizonyul a közönség befogadásához, ezért kétszer táncolják végig a gálát – 15 órától
és 18.30-tól.

FOTó: gOrÁcz JózseF

nemrég valaki azt mondta nekem, kevesen
vannak városunkban, akik ne kapcsolódnának valamilyen szállal a szentendre Táncegyütteshez. Vagy ő vagy a gyerekei
táncoltak-táncolnak itt, vagy majd fognak.
Aki egyszer is látta az együttest színpadon,
tudja, milyen varázslatot közvetítenek a
mozdulatokkal, a fényekkel, a zenével.
kocsis enikő és Fitos dezső Harangozó-díjas
táncművészek a szentendre Táncegyüttes
életének felezőjén, 15 évvel ezelőtt vették
át a stafétát Vámos lászló művészeti vezetőtől. enikő és dezső a gyerekcsoport vezetését vállalta, s a kezdeti, néhányfős
csoportból ma már három korosztályban,
összesen 150 gyerektáncos nevelődik kezeik alatt. A felnőttek első szentendrei próbáján három pár táncos jelent meg, a
13–50 éves korosztályból. csak néhány
hónap kellett, s az együttes létszámban,
színvonalban megerősödve, nagy sikerrel
mutatta be decemberben Téli mulatság
című előadását.
A szakmai sikerek hamar megérkeztek. Az
együttes 2002-ben Pest Megye népművészetéért díjat kapott, 2004-ben pedig önálló
műsort állítottak össze csángó és mezőségi
tájegységek anyagából, s ebben az autentikus táncokon kívül a díszlet, a dramaturgia
dominált. Az előadást a duna Tv közvetítette,
s azóta többször műsorára tűzte. 2006 óta

minden Minősítő Fesztiválon a legjobbak között van az együttes. A kétévenként megrendezett fesztiválon a táncegyütteseket neves
szakemberek zsűrizik a műsorszerkesztés,
dramaturgia, folklorisztikai hitelesség, koreográfiai megformálás, színpadi megjelenés,
ének-zenei előadás, előadói színvonal alapján, s a szentendre Táncegyüttes évek óta a
három legjobb között van, tavalyelőtt a legmagasabb pontszámot nyerték el az országban. A kiváló együttes címért megkapták a
Martin györgy néptáncszövetség által alapított Martin györgy emlékérmet is.
Fitos dezső és kocsis enikő emlékezetes koreográfiáinak egyike a Mulattam, hogy emlékezzek, mely Wass Albert és kallós zoltán
szülőfaluja, Válaszút archaikus tánckultúráját
dolgozza fel hitelesen. szintén nagy sikerrel
mutatták be a gyimes völgye táncaiból
koreografált Nagy kalapú csángók című előadást. sikerük egyik titka, hogy „nemcsak” archív felvételek alapján dolgoznak, de saját
gyűjtésű táncokat építenek be előadásaikba.
Az együttes tagjait is erre az igényességre nevelik, nyári táborok alkalmával terepmunkára
indulnak, ahol megismerkednek az adott tájegységben élőkkel, a falvak mindennapjaival.
„A táncban nagyon fontos a hitelesség és az
érzelmi kötődés – mondja enikő –, mert mi
nem a kimondott szó erejével, hanem a
mozdulatokkal fejezzük ki gondolatainkat.
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nem mennyiséget, minőséget táncolunk.
Táncosaink olyan jó közösséghez tartoznak,
ahol lelkileg, szellemileg és fizikálisan is fejlődnek. A ritmus, a mozgás, a zene jótékony
hatásán túl kialakul bennük egy egészséges
hozzáállás a közösséggel, az idősekkel
szemben, megtanulják a hagyományőrzés
fontosságát. egyik tanítványunk mondta,
hogy nemcsak táncra tanítjuk őket, hanem
az életre is.”
enikő és dezső a színpadon és az életben is
egy pár, fél éve született kislányuk, rozi, aki
bizonyos, hogy járni és táncolni egyidőben
fog megtanulni, és aki már most is „aktívan
részt vesz” a fáradságos szervező munkában. Mert az előadás-szervezés, a próbák
koordinálása, a viselettár összeállítása, a táboroztatás, a pályázatírás emberfeletti munkája mind-mind enikőre és dezsőre hárul.
sokat segít nekik ebben az együttes megálmodója, göllner Judit, a szentendrei kulturális központ művelődésszervezője, aki
nyugdíjba vonulása után sem tud és nem is
akar elszakadni a táncegyüttestől, hiszen
harminc éve szívügye ez a társulat.
A szentendrei Tavaszi Fesztivál jubileumi műsorában az együttes Montázs címmel válogat
az első 15 év koreográfiáinak gyöngyszemeiből. A műsor második részében az együttes
jelenlegi tagjai a Magyar Falu című összeállítást mutatják be. Tavaly nyáron a világ legnagyobb folklórfesztiválján, Washingtonban
óriási sikert arattak ezzel a produkcióval.
sok híres filmből jól ismert helyszínen, a capitolium és az Obeliszk közötti szabad téren
rendezik meg évente a fesztivált. A két
héten keresztül tartó program díszvendége
tavaly Magyarország volt. A szentendre
Táncegyüttes a meghívást a Balassi intézet
new york-i munkatársától, dr. Fülemile Ágnestől kapta, aki már jól ismerte a koreográfus-párt az Amerikában előadott A suszter
álma című műsoruk révén. A Magyar Falu
elsöprő sikere itthon is folytatódott: szerepel a nemzeti Táncszínház műsorán, az ország több pontjára kaptak meghívást, illetve
bemutatják március végén a Táncháztalálkozón is.
Sz. N.

A washingtoni smithsonian Folklife Festivalon 1,2 millió ember előtt mutatkozott be a szentendre Táncegyüttes a Magyar Falu című táncprodukcióval
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Kiállítások

zene

Március 4. kedd 17.30
POlgÁrMesTeri gAlÉriA
Városház tér 3.
KÁRPÁTI TAMÁS KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető március végéig,
a hivatal ügyfélfogadási idejében

Március 4. kedd 19.00
JAZZ KLUB – BORBÉLY MŰHELY
Házigazda a Borbély Műhely: Borbély Mihály – szaxofon, Tálas Áron
– zongora, Horváth Balázs – bőgő,
Baló istván – dob. A vendég: Márkos Albert – cselló
Belépőjegy: 1000 Ft, diák és nyugdíjas: 700 Ft

A Ferenczy
Múzeum
programjai a
12-13. oldalon

erdÉsz gAlÉriA & design
Bercsényi u. 4.
GULÁCSY LAJOS FESTŐMŰVÉSZ
GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető április 20-ig, hétfő
kivételével minden nap 10.0017.00 között
Március 8. szombat 17.00
FAlUHÁz
Aba-novák galéria
leányfalu, Móricz zsigmond út 124.
KÓR-KÉPEK
korga györgy (1935–2002) festőművész kiállítása
Megnyitja Horkay Hörcher Ferenc,
közreműködik Abonyi zsófi és
rajczi-Juhász Miklós
Megtekinthető március 29-ig, keddszombat 14.00-18.00
Március 28. péntek 17.00
PÉTer-PÁl gAlÉriA
Péter-Pál u. 1.
Szalontai Éva textiltervező művész emlékkiállítása BKF-es
hallgatók munkáival közösen

színház
Március 14. péntek 18.00
PesT Megyei könyVTÁr
szÍnHÁzTerMe
Pátriárka u. 7.

KIÉ EZ AZ ORSZÁG?
előadja a Magyarkanizsai Udvari
kamaraszínház
szereplők: Jónás gabriella., szemerédi Bernadett, dóczy Péter, káló
Béla, Molnár zoltán, Varga Tamás.
rendezte: Andrási Attila
Jegyek rendelhetők: (26) 312-958,
06-20-310-4142

dUnAPArTi MűVelődÉsi HÁz
BArlAng
dunakorzó 11/A

Előadás

Március 7. péntek 18.00
PeTőFi kUlTUrÁlis
És HAgyOMÁnyőrző
egyesÜleT
stéger köz
A SZKÍTA KOR KUTATÁSÁNAK
LEGÚJABB EREDMÉNYEI
Papp Attila kutató előadása
Március 8. szombat
16.00
kOlPing AkAdÉMiA
Péter-Pál utcai közösségi terem, bejárat a Török köz
felől
A MAGYARSÁG MÚLTJA, JELENE
ÉS JÖVŐJE
dr. kovács Attila egyetemi tanár
előadása

Március 9. vasárnap 16.00
szenTendrei kÉPTÁr
Fő tér 2-5.
A REALIZÁLÁS – ÚT A HITELES
ÉLETHEZ
dr. Thiel katalin filozófus, a Hamvas Béla-kiállítás kurátorának előadása az író életművének máig
legfontosabb téziséről
A rendezvény múzeumi belépőjegygyel látogatható.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a jegy,
mely a szentendrei képtár, a Ferenczy Múzeum, a kovács Margit
Múzeum és a MűvészetMalom
pénztárában is megvásárolható, a
megváltás napján mind a négy múzeumba és kiállítóhelyre belépést
biztosít!

Március 6. csütörtök 18.00
szenTendre szAlOn
Pest megyei könyvtár,
szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
A KVANTUM SZÁMÍTÓGÉP
Álló géza előadása
Az est háziasszonya, Bakos Magdi
szalonteával várja a vendégeket

Március 20. csütörtök
A JÖVŐ MÚLTJA
Informatika-történeti kiállítás
megtekintése a szegedi Agórában Bohus Miklós vezetésével
Utazás vonattal, találkozás 6.30-kor
a HÉV-állomáson
További információ: dr. gyarmati
Péter, (26) 314-590

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

március 3. hétfő
18.00 MegdönTeni HAJnAl TiMeÁT (105’) (12e) – új magyar film
20.00 BAnks Úr MegMenTÉse
(125’) (12) Tom Hanks és emma
Thompson

március 4. kedd
18.30 A reMÉny PArAdicsOMA
(100’) (16) lÉlekMOzi sOrOzAT
(dunaP’Art Filmklub)
20.15 A legjobb film kategóriában
2014-ben Oscar díjat nyert film
vetítése.
A győztes filmet 2014. március 3án éjjel hirdetik ki.
március 5. szerda
18.00 AlABAMA És MOnrOe
(111’) (16) Oscar-díj jelölés: legjobb idegennyelvű film (2014)
20.00 grAViTÁció (90’) (12) –
sandra Bullock és george clooney

március 6. csütörtök
18.15 WAlTer MiTTy TiTkOs
ÉleTe (114’) (12)
20.10 MielőTT MegHAlTAM (116’)
(16e) főszereplő: Matthew
Mcconaughey (6 Oscar jelölés)
MindenÜTT nő (március 7-8-9.)

március 7. péntek
17.00 nikO kisTesO nAgy BAJBAn
VAn (79’) (6)
17.30 csAlÁdi nÉPdAlÉneklÉs –
lázár enikőve
18.30 neTi sAnyi (68’) – MUzsikUsPOrTrÉk sOrOzAT (dunaP’Art
Filmklub)
20.15 TÉli Mese (117’) (12e) főszereplő: colin Farrell, Jennifer connelly, russel crowe
március 8. szombat
16.00 AkArTAM VOlnA MUTATni
(50’) (kn) – gábor Marianne festőművésznőről
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HÁrOM nő (46’) (2007
18.00 TÉli Mese (117’) (12e)
főszereplő: colin Farrell,
Jennifer connelly, russel crowe,
Will smith
20.00 A nő (125’) (16)
főszereplő: Joaquin Phoenix és
scarlett Johansson hangja

március 9. vasárnap
14.45 Belle És sÉBAsTiAn (95’)
(6) A kutyus Belle és sébastian a
kisfiú barátságáról…
16.20 nyÁrUTó (111’) (12)
főszereplő: kate Winslet és Josh
Brolin
18.15 AMiT MÉg Mindig TUdni
AkArsz A szeXről (100’) (12)
főszereplők: Meryl streep és
Tommy lee Jones
20.00 A nő (125’) (16)
főszereplő: Joaquin Phoenix és
scarlett Johansson hangja

március 10. hétfő
18.00 ÉJFÉli gyOrs lisszABOnBA
(111’) (12) főszereplő: Jeremy irons
20.00 MielőTT MegHAlTAM (116’)
(16e) főszereplő: Matthew
Mcconaughey (6 Oscar jelölés)

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

tv szentendre
Friss hírek minden nap
a TV Szentendrén!
szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik
19 órától a TV szentendre
a UPc kábelhálózatán. Ha valaki
esetleg lemaradna az első
kiadásról, ezt követően óránként
este 11 óráig bármikor megnézheti
a TV szentendre napi hírösszefoglalóját.
A hírműsorok között a hét minden
napján más és más témájú
magazinnal jelentkezik
a TV szentendre.
Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon,
de csatlakozhat hozzánk
a Facebookon is!
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Meghívó
MINDENÜTT NŐ (március 7-8-9.)
március 7. péntek

20.15 TÉLI MESE (117’) (12E) f: Colin Farrell, Jennifer Connelly,
Russel

március 8. szombat

16.00 AKARTAM VOLNA MUTATNI (50’) (kn) – Gábor Marianne festőművésznőről
HÁROM NŐ (46’) (2007
18.00 TÉLI MESE (117’) (12E) f: Colin Farrell, Jennifer Connelly,
Russel Crowe,Will Smith
20.00 A NŐ (125’) (16) főszereplő: Joaquin Phoenix és Scarlett Johansson hangja

március 9. vasárnap

16.20 NYÁRUTÓ (111’) (12) főszereplő: Kate Winslet és Josh Brolin
18.15 AMIT MÉG TUDNI AKARSZ A SZEXRŐL (100’) (12) f:
Meryl Streep és Tommy Lee Jones
20.00 A NŐ (125’) (16) főszereplő: Joaquin Phoenix és Scarlett Johansson hangja

P'Art Mozi • Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010 • www.partmozi.hu

Március 4. kedd, 19:00, dMH Barlang (dunakorzó 11/A)

jazz KluB – BoRBélY MŰHElY

Házigazda a Borbély Műhely: Borbély Mihály – szaxofon, Tálas
Áron – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Baló István – dob.
A vendég: Márkos Albert – cselló

MÁrkOs AlBerT csellista, zeneszerző
1967-ben született kolozsváron. klaszszikus zenei tanulmányait itt kezdte és
itt is fejezte be. A kolozsvári zeneakadémiát két év után otthagyta 1988 és
1992 között a Marosvásárhelyi, a kolozsvári szimfonikus zenekarokban dolgozott, és a concordia kamarazenekar
tagja volt. klasszikus zenészi pályafutása 1992-ben véget ért. improvizatív,
kortárs, alkalmazott és kísérleti zenével
foglalkozik, különböző zenei formációk
tagjaként. 1993 óta Magyarországon él.
zeneszerzőként a következő filmekhez komponált zenét: Off Hollywood – rendező: Hajdu szabolcs; csodálatos vadállatok – rendező:
Török Ferenc; A fény ösvényei – rendező: Mispál Attila; Felmentő
levél – rendező: kántor lászló; Papagáj – rendező: nemes gyula;
Virrasztás – rendező: nick Thorpe; Taxidermia – rendező: Pálfi
györgy; Mínusz – rendező: Mátyássy Áron; Utolsó idők – rendező:
Mátyássy Áron.
improvizatív és komponált zenét játszott a következő zenészekkel,
szerzőkkel: Benkő róbert, Mezei szilárd, dóra Attila, Tóth szabolcs,
keszég lászló, grencsó istván, gerőly Tamás, sőrés zsolt, Ágoston
Béla, gryllus samu, Varga Vince, Vígh András, roger Turner, Phil
Minton, Tim Hodgkinson, Fred Frith, Thomas lehn, Birgit Ulherr, Martin klapper, John Butcher, Mats gustafsson, raymond strid, dj
Mango, dj Palotai, dj Titusz.
Belépőjegy: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 700 Ft

TiszTelT szenTendrei Hölgyek!

szentendre Város
önkormányzata nevében
szeretettel hívjuk
és várjuk önöket
március 7-én 12.30 órakor
a Városháza dísztermében
tartandó Nőnapi műsorunkra.
Andrássy Frigyes
címzetes magánénekes
ária- és dalcsokrával,
valamint a városháza férﬁ
dolgozóinak virágcsokrával
szeretnénk jelképesen
megajándékozni önöket!

Tisztelettel:
dr. Dietz Ferenc
polgármester

Programok a DMH-ban

Március 8. szombat,
09:00-től 13:00 óráig,
dunaparti Művelődési Ház
BÜTYKÖLDE
– kézműves foglalkozás
kokárda és papírmadár
készítés
Anyagköltség: 200 Ft/fő

Március 8. szombat,
09:00-től 18:00 óráig,
dunaparti Művelődési Ház
FELNŐTTMEGŐRZŐ
– TÁRSASJÁTÉKOS KLUB
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Mesék az állatokról

Február 22-én délelőtt tartották a szentendrei Állatvédő egyesület által a múlt év
végén meghirdetett meseíró pályázat eredményhirdetését és a díjkiosztó ünnepséget.
A zsűri döntése alapján három korcsoportban összesen kilenc díjat és további hat különdíjat adtak át.
A díjazottak és a résztvevők is oklevelet és
kisebb-nagyobb ajándékokat kaptak. A
három első helyezett ajándéka fejenként 2
állatkerti belépőjegy volt, melyeket a Fővárosi Állat- és növénykert ingyenesen bocsájtott rendelkezésünkre.

Eredmények

váRos

1–3. OSZTÁLYOS KATEGÓRIA
i. hely: Barnus egy kívánsága – írta rényiVámos Bendegúz (szent András iskola)
ii. hely: egy kutya gazdára talál – írta kirchhoff lilla (ii. rákóczi iskola)
iii. hely: Tappancs kalandjai – írta Takács
luca zsófia (szent András iskola)

4. OSZTÁLYOS KATEGÓRIA
i. hely: Foltos, a kutya élete – írta Vörös
csenge (izbégi iskola)
ii. hely: A gazdi nélkül maradtak – írta
Morán l. Aurél (izbégi iskola)
iii. hely: két póni, Heni és Manó – írta Jüngling zsanka (Templomdombi iskola)

5–6. OSZTÁLYOS KATEGÓRIA
i. hely: google nyúl – írta Valentin dominik (izbégi iskola)
ii. hely: Menhelyi riportok – írta Bódogh katalin (izbégi iskola)
iii. hely: egy kutya naplója – írta Bálint Péter
(izbégi iskola)

KÜLÖNDÍJAK

alpha kurzus

Árvácska Állatvédelmi Különdíj:
lady és Bütyök – írta Téglás emese (szent
András iskola)

Március 11-én, kedden a felnőttek részére, 19-én,
szerdán az ifjúság részére Alpha kurzus indul a szentendrei
római katolikus egyházközségben. szeretettel hívnak és várnak
a szervezők mindenkit, akik a keresztény hit iránt érdeklődnek,
akik hitükben szeretnének elmélyülni, illetve közösségbe vágynak.
kérjük, ismerőseiknek is ajánlják ezt a lehetőséget!
részletek és jelentkezés a www.alphaszentendre.hu honlapon,
az alphaszentendre@gmail.com e-mail címen vagy a Péter-Pál
templomban kihelyezett meghívókon.

adományok napja

XXviii. évfolyam, 4. szám

Március 13-án, csütörtökön 13-tól 16 óráig a dunakanyari családsegítő és gyermekjóléti szolgálat az intézmény székhelyén (szentlászlói út 89.) az udvaron adományok napját rendez az eddig
összegyűjtött felnőtt- és gyermekruhákból, cipőkből, játékokból.
szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Családgondozók

egy kiscica jó és rossz története – írta kocsó
gréta (izbégi iskola)
cuki a menhelyen – írta nagy erzsébet (izbégi iskola)

Árvácska Fantázia Különdíj
egy macska életrajza – írta Bara Boglárka
(izbégi iskola)
egy hörcsög interjúja – írta Várszegi kevin
(izbégi iskola)
Árvácska Művészeti Különdíj
Anna és Mézes igaz története – írta nagy
eliza (szent András iskola)

2014. március 3.

Kié ez az ország?

KultúRa

Március 14-én, pénteken 18 órakor
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.) mutatja be
a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház Kié ez az ország? című színdarabot.
daday loránd műve alapján írta és
rendezte: Andrási Attila. szereplők:
Jónás gabriella., szemerédi Bernadett, dóczy Péter, káló Béla, Molnár zoltán, Varga Tamás. Jelmez: Pesitz Mónika, díszlet: Fekete
Péter.
Jegyek rendelhetők: (26) 312-958, 06-20-310-4142

kié ez az ország? Az élethazugságaikba görcsösen kapaszkodó, kérészéletű színházi báboké? A gyermeküktől elszakított vagy a veszélyből őket átmenekíteni kényszerülő, zokogó anyáké? A
hallgatásé? Az elnyomás elleni küzdelemé? A nemzeti múltat, jelent, jövőt bedarálni törekvő asszimilációs gépezeté? A fondorlatos
erőszaké? Az istenbe, nemzeti együvé tartozásunkba, vagy az önmagunkba vetett hité? néhai vagy eljövendő szerelmeké? A magányosan, szeretetre éhezve cseperedő gyermekeké?
széplaky Vera sorstragédiájának bemutatásával ezekre a kérdésekre is megpróbál választ találni a Magyar kanizsai Udvari kamaraszínház társulata.

internet Fiesta

Március 20. és 27. között immár 15. alkalommal kerül sor az
Internet Fiestára a magyar könyvtárakban, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával. Az eseményhez a Pest Megyei Könyvtár
is kapcsolódik.

A 2014-es, jubileumi Fiesta lehetőséget nyújt
arra, hogy az internet rendkívül gazdag és állandóan fejlődő kulturális anyagait bemutassuk, a
könyvtárak az online kulturális tartalmakkal is
megismertessék a használóikat, a települések lakóit vagy az oktatási intézmények diákjait. cél az
internet végtelen és lenyűgöző lehetőségeinek bemutatása, amelyek a kulturálódást, szórakozást, ismeretek elsajátítását könnyítik meg, segítik a tanulást, lehetővé teszik a kulturális
eseményekről való ismeretszerzést, és új szolgáltatásokat hoznak
a mindennapok világába.
önnek Mi A VÉleMÉnye?

Milyen előadásokra, foglalkozásokra jönne el szívesen a Pest Megyei könyvtárba az internet Fiesta ideje alatt?

• „Mit válasszunk?” gyermekkönyves ajánlások, olvasóklubok, játékok az interneten
• irodalmi adatbázisok, tudástárak az interneten (Magyar elektronikus könyvtár, MAndA, digitális irodalmi Akadémia stb.)
• képzőművészeti oldalak, virtuális tárlatok bemutatása
• kultúra vásárlása az interneten – (könyvvásárlás, színházjegyvásárlás, vonatjegyvásárlás stb.)
• kapcsolattartás az interneten – e-mail, skype, közösségi oldalak
A válaszaikat március 9-ig a honlapunkon (www.pmk.hu), a Facebook oldalunkon (www.facebook.com/pmkszentendre) keresztül,
nyitvatartási időben a +36-26/310-222-es telefonszámon vagy személyesen, a Pest Megyei könyvtár kölcsönzőpultjánál várjuk.
Pest Megyei Könyvtár, Szentendre, Pátriárka u. 7.
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Művészetkedvelőből műértővé
SZENTENDREI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADEGYETEM

A Ferenczy Múzeum és a lakástárlat Alapítvány közös szervezésében február 7-én indult a három képzési körből felépülő
szabadegyetem mindazok számára, akik érdeklődnek a képzőművészet, a múzeumok
háttérmunkája és a műgyűjtés iránt. Az első évfolyam alcíme
MűVÉszeTkedVelőBől MűÉrTőVÉ. A program részeként meghirdetett előadásokon, beszélgetéseken, gyerekeknek szóló MeseMatinékon- és MúzeumiMűhelyeken minden korosztály közelebb
kerülhet a művészethez.
A következő program március 7-én, pénteken 19 órakor kezdődik a Ferenczy Múzeumban (kossuth l. u. 5.) Több mint múzeum!?
címmel. szentendre múzeumairól dr. kálnoki-gyöngyössy Márton
múzeumigazgatóval dr. Martos gábor művészeti író, a Múzeumcafé
főszerkesztője beszélget.
A programra a regisztráció kötelező: kozmuvelodes@femuz.hu;
lakastarlat@gmail.com; (26) 920-990.
A következő családi délelőtt időpontja: március 23., vasárnap 10
óra, a Barcsay Múzeumban (dumtsa u. 10.). részletesen lásd lapunk 12. oldalán.)

Február utolsó vasárnapján megtartottuk a szabadegyetem első
családi délelőttjét. A múzeum ezen a vasárnapon teljesen megtelt
– öröm volt látni, hogy ilyen sokan érdeklődnek a program iránt.
A képzés második köre ez, amikor három korcsoportnak biztosítunk
elfoglaltságot: az egészen kicsiket MúzeumiMeseMatinéval: mesével, kézműves foglalkozással várjuk, a nagyobbaknak MúzeumiMűhelyt: speciális tárlatvezetést, műhelymunkát tartunk, a
felnőttek pedig újabb és újabb előadásokat hallhatnak a szentendrei múzeumok gyűjteményének anyagáról, művészekről, művészcsoportokról. A délelőttökkel célunk, hogy ne csupán a felnőtteket
képezzük MűÉrTőVÉ, hanem a gyerekek művészet iránti érzékenységét is fejlesszük.
A programba várjuk azokat a nagyszülőket is, akik unokájukkal
szeretnének eltölteni egy remek délelőttöt – hiszen a foglalkozások
témája megegyezik az előadások tartalmával, és így a múzeumlátogatás közös élménnyé válhat.
A program egészen év végéig tart. Azért, hogy minél többen csatlakozhassanak, az ismereteket különféle formában tálaljuk. Tartunk
előadást, kerekasztal beszélgetést és kiscsoportos szemináriumot
is, sőt a legvállalkozóbbak Bécsbe jöhetnek velünk megnézni egy
kiállítást.
A képzésbe folyamatosan be lehet kapcsolódni, de bizonyítványt csak
azok kaphatnak, akik a program legalább 80%-án részt vesznek.
A szabadegyetemet több évre tervezzük: a jövő évben az előadásokat a képzőművészeti műfajok mentén fogjuk szervezni, majd egyre
több kortárs kérdést fogunk felvetni, hogy a program végén minél
több MűÉrTő éljen a Festők városában.

Kihelyezett tantestületi értekezlet a Ferenczy Múzeumban

néha ki kell mozdulni a megszokott környezetből egy olyan hangulatos, inspiráló helyre, mint egy jó kiállítás, egy múzeum.
nem csak kiállítást nézni vagy alkotó foglalkozásra, pedagógusképzésre érdemes eljönni a Ferenczy Múzeumba: minden technikai
lehetőség adott egy rendhagyó tantestületi megbeszélésre, értekezletre.
Az elmúlt tanév végén a Barcsay Általános iskola zárta a tanévet a
MűvészetMalom egyik nemzetközi kiállításában, gyönyörű grafikák
között.
ez év februárjában a ii. rákóczi Ferenc Általános iskola és gimnázium tantestületét látjuk vendégül a Ferenczy Múzeum – Pajor kúria
épületében.
szeretettel várjuk a további jelentkezőket!
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új kapcsolat – új színek suli után is szines
programok
saját életünkben is tapasztalhatjuk, hogy

minden új találkozás valamiféle frissességet, új színt is hoz számunkra. nincs ez másképpen szélesebb körben, akár intézményi
szinten sem. Jó példa lehet erre a Petzelt József szakközépiskola és szakiskola, valamint a gondozási központ között szövődött
együttműködés.
németh klára tanárnő keresett meg minket
a karácsony előtti időszakban, hogy az európai Unió Élethosszig tartó Tanulás Programjához kapcsolódó comenius Projekt
keretében szívesen eljönnének időseinkhez
az ünnep előtt egy kis sütivel, rövid műsorral. örömmel vettük a lehetőséget, egyebek
között azért is, mert bár hála istennek, óvodások és általános iskolások rendszeresen
jönnek hozzánk jeles alkalmainkkor, a középiskolás korosztállyal ritkán van módunk
találkozni.
december 16-án érkeztek a 10. és 11. osztályos fiatalok kísérőikkel. kölcsönös bemutatkozást követően nagy segítségünkre
voltak a karácsonyi dekoráció elkészítésében, majd verssel, énekkel szórakoztatták a
jelenlévőket. ezután volt még idejük beszélgetésre is gondozottainkkal, így az ifjak személyes tapasztalatokat szerezhettek például
a szépkorúak huncutságáról, illetve időseink
a sokszor előítélettel emlegetett kamaszok
kedvességéről, segítőkészségéről. Azóta még
két alkalommal látogattak hozzánk Petzeltes
diákok: a korábban már nálunk járt csapat
teremtett farsangi hangulatot klubszobánkban az általuk hozott díszek felhelyezésével,
január 30-i maskarás mulatságunkra pedig
két újabb osztály tanulói érkeztek, cigánytánccal és teaházzal színezve farsangi forgatagunkat. Mivel mindkét oldal nagy
elégedettséggel tekint vissza az eddigiekre,
már egyeztettünk egy márciusi időpontot is
németh klárával. Akkor a tervek szerint egy
önként jelentkező 13. osztály segít majd,
hogy a technika friss vívmányai, nevezetesen
az internet kicsit közelebb kerülhessen időseinkhez. Házhoz hozva kínálják fel az érdeklődőknek, hogy szülőhelyük műholdas
felvételét, unokájukat, vagy éppen régen álmodott úti céljukat együtt megkeresik „masináikkal” a világhálón. izgalommal várjuk!
ezúton is köszönjük a Petzelt József iskola
pedagógusainak és diákjainak is a szíves felénk fordulást! Hálás köszönet önkéntes
hangulatfelelőseinknek: stiegler zsuzsa zenész-énekesnek, Tóth zoltánné Veronika
énekes-táncosnak és kovács istván gitárosnak, továbbá a minden más intézményből
(pl. az izbégi és a református óvoda, a szent
András Általános iskola stb.) érkezőknek a
ránk szánt időért, munkáért, szeretetért!
intézményünkről bővebben érdeklődhet a
szentendre, sztaravodai út 2. szám alatt, illetve a (26) 311 964 telefonszámon.
Csizmadia Ildikó
mentálhigiénikus munkatárs

Pezseg a közösségi élet a Petzelt József
szakközépiskola és szakiskola falai között.
szeptembertől kezdve, ebben a tanévben
nagyon sok, tanórán kívüli program gazdagítja a diákok és tanárok életét. A hagyományos iskolai rendezvényeken kívül –
gólyanap, szalagtűző bál, karácsonyi
ünnepség – sok más közösségi esemény
történik az iskolában.
diákok és tanárok körében egyaránt nagy
sikere volt a Halloween töklámpás-faragó
versenynek, amely egy régebbi hagyomány
felelevenítése. Az osztályok „versenyműveit” kiállításon lehetett megtekinteni, és
titkos szavazással döntöttek a diákok és tanárok a győztes töklámpásról. szintén nagy
siker volt a Magyarország, szeretlek! rendezvény, amikor régi diákokkal, tanárokkal
lehetett találkozni, beszélgetni.

A „korosztályok találkozása” címmel meghirdetett európai uniós comenius pályázatban az iskola hét másik külföldi partneriskolával együtt vesz részt. A projekt feladatai közé tartozik idős emberek meglátogatása, segítése, és ezt igazán szívesen
teszik a gyerekek. karácsonykor műsorral
és süteménnyel kedveskedtek a szentendrei gondozási központ idős lakóinak, most
pedig farsangi díszbe öltöztették a társalgót, azután vidám tánccal, gitárzenével szórakoztatták az időseket, végül együtt
táncoltak, énekeltek, beszélgettek, teáztak
velük. szintén ebben a nemzetközi projektben szervezett az iskola egy rajzversenyt
„rajzold le a nagyszüleidet” címmel. nagyon sok jó rajz közül kellett választania a
zsűrinek, ezeket az iskolai kiállításon mutatták be a résztvevők. A két legjobb rajz
nem csak az iskolai comenius-falon látható, hanem egy nemzetközi naptárban is.
A projekt folytatódik tovább, most régi történeteket gyűjtenek a fiatalok az idősektől,
és a projekt honlapján mutatják be a legjobbakat. A nemzetközi projekt-találkozókat minden alkalommal más partneriskolában tartják, ahol a résztvevő tanulók
és tanárok személyesen beszélik meg az
addig elvégzett feladatokat, mutatják be az
eseményekről készített képeket, rajzokat,

XXviii. évfolyam, 4. szám

és nem utolsósorban ismerkednek, barátkoznak egymással. A januári nagybányai találkozó után áprilisban egy litvániai
kisváros iskolájába készülnek a comeniusprojekt résztvevői.
Talán az idősek pályázatánál is népszerűbb
az iskolában a Határtalanul! című pályázat,
amely a határon túli magyar iskolák és itthoni középiskolák találkozását támogatja.
Áprilisban 32 tanuló és négy tanár utazhat
óbecsére, egy vajdasági kisvárosba, ahol
négy napig az ottani kereskedelmi és közgazdasági középiskola tanulóival közösen
kirándulnak, bográcsoznak, múzeumot látogatnak. Májusban a vajdasági fiatalok
jönnek szentendrére, ahol hasonlóan érdekes programokkal várják őket a Petzelt iskola diákjai. Minden osztályból 3-4-szeres a
túljelentkezés az óbecsei kirándulásra, nem
lesz könnyű feladat a tanároknak kiválasztani a kedvezményezetteket.
igen örömteli hír, hogy az iskola diákjai mindig szívesen vállalnak hostess feladatokat
a városi rendezvényeken. legutóbb a Városházán rendezett smart Pont konferencián találkozhattunk velük. Azonban nem
csak a csinosan felöltözött lányokat láthattuk, ahogy a vendégeket eligazítják és pogácsával, kávéval kínálják, hanem két
osztály is részt vett a konferencián, és kíváncsian hallgatták a fiatal vállalkozókat
támogató és segítő program előadásait. A
program nem ért véget ezzel a rendezvén-

nyel, a következő találkozás az iskolában
lesz, ahol a smart Pont-os fiatalok személyes beszélgetések során mutatják be a
fiatal vállalkozók lehetőségeit, nehézségeit,
körülményeit.
A közösségi életet gazdagítják a szakmai
programok is. Az iskola profilja a vendéglátás, ezért szállodákat, éttermeket látogatnak a diákok, idegenvezetést tartanak
egymásnak a városban, így informális
módon is tanulják jövendő szakmájukat.
Jó dolog a Petzelt-be járni, mert vidám a
hangulat, türelmesek a tanárok, barátságosak a gyerekek és finom ételeket főznek
a szakácstanulók.

Az iskoláról szóló gondolatokat lejegyezte
Németh Klára
némettanár és projektvezető

2014. március 3.
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Bemutatjuk az aranyfakanalas éttermeket 2.

MÁrciUs 13-Án indUl A TAVAszi FOrdUló

Folytatjuk az előző számunkban elkezdett, a Keresd az aranyfakanalat gasztronómia versenyben részt
vevő éttermek bemutatását. Lapunk megjelenésének ideje módosult, így a következő, március 17-én
megjelenő számunkban közöljük az éttermek menüit, melyekkel a március 13-tól 23-ig tartó utolsó
fordulóban várják vendégeiket.

görög Kancsó étterem

trattoria Cardinale

Parola vendéglő

Dunakorzó 9., (26) 303-178,
info@gorogkancsoetterem.hu,
www.gorogkancsoetterem.hu.
Nyitva: 9.30–22.00,
hétvégén 9.30–23.00

Dunakorzó 7., (26) 309-444
www.cardinale.hu
Nyitva: minden nap 11.00-23.00
info@cardinale.hu

Vasvári Pál u. 2., (26) 312-621.
Nyitva: hétfő-kedd 11.30-22.00,
csütörtök-vasárnap 11.30-22.00.
parolavendegloszentendre@gmail.com

Az 1961-ben nyílt éttermünk nevét a török
hódítás elől ide települő görög népességről kapta. cégtábláját és belső dekorációját szánthó imre (1925-1998) festőművész készítette. Megfordult nálunk robert graves író és roger Moore színész is.

Hogy miért trattoria? Mert jóval több, mint
egy pizzéria. Étlapunkon minden ételcsoport megtalálható, kivétel nélkül olasz fogásokkal. A Minestrone levestől a
saltimboccan át a Tiramisuig, rengeteg
tésztaétellel és a tradicionálisan készülő
pizzával találkozhatunk, amely 36 cm átmérőjű, papírvékony, ropogós és kiváló minőségű olasz alapanyagokból készül. Az
adagról csak annyit, hogy egész nap csomagolok!

1985-ben nyitottunk izbég városrészben.
Mai napig az eredeti tulajdonos és családja által vezetett, a szó szoros értelmébe
vett Vendéglő, ahol házias ételek és házias
kiszolgálás várja a vendégeket. Olyan magyaros vendégszeretet, amit ma már csak
elvétve lehet találni.

Éttermünk hangulatos belső és külső tereiben autentikus konyhával, finom görög
ételekkel várjuk vendégeinket. nálunk felfedezheti a görög ízvilág rejtelmeit, a Mediterráneum ízeit!

Éttermünk egész évben várja vendégeit, a
telet is csábítóvá téve egyedülálló napi akciókkal és természetesen házhozszállítással. Márciustól októberig a korzó
leghangulatosabb teraszán ülve gyönyörködhetsz a dunában, és eközben remek
gasztroélménnyel gazdagodhatsz.

szintén egyedülálló a tengeri fűből és
bambuszból épült koktélbárunk, és a legszélesebb és legfinomabb koktélrepertoár.
Hideg estéken térfűtés, meleg napokon
térhűtés, klimatizált belső rész, nagy tévén
sportközvetítések, dunai kilátás, ropogó
fáklyák, koktélpult, kedves kiszolgálás, és
mennyei ételek, italok.

ez a Trattoria cardinale! Várunk!

Fatüzelésű kemencénk hagyományos, rég
elfeledett ízvilágot kínál, amelyben kérésére akár az ön kedvenc sültjét is elkészítjük. Étlapunkról házias magyar, vad- és
halételekből, hazai borokból, finom desszertekből választhatnak vendégeink.

Hétköznapokon délben több fogásos menüvel is tudunk szolgálni. örömmel vállaljuk rendezvények lebonyolítását is, legyen
szó babazsúrról, üzleti megbeszélésről. kérésre zenészt is tudunk biztosítani. Havonta egyszer pedig ellátogat hozzánk a
rendkívül kedvelt Hot Jazz Band, valamint
Bolba Éva énekesnő.
Térjen be hozzánk! Várjuk szeretettel a Parolában! (A parkolás ingyenes)

Rólunk mondták
Nagyon kedves és figyelmes kiszolgálás.
Akkora adag roqfortos csirkét kaptam,
ami nagyon ízletes volt, hogy felét be kellett csomagoltatnom. S a capuccino! Azt
talán még barátaink is örömmel fogyasztották volna. Egy igazi nagybetűs VENDÉGLŐ, csak ajánlani tudom mindenkinek!
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HÍREK A SZENTENDREI
KINIZSI HÁZA TÁJÁRÓL

közel 30 egyesület és több
mint 400 versenyző részvételével szervezték meg százhalombattán az ország egyik
legnagyobb rövidpályás nemzetközi úszóversenyét, ahonnan a szentendrei kinizsi
Honvéd sportegyesület kis elevenjei hat éremmel és nagyon
sok szép helyezéssel, számos
egyéni csúccsal tértek haza!
Az influenzajárvány a csapatot
is elérte, ezért csak öt gyermek tudott indulni az ország
egyik legerősebb versenyén:
Árvay-nagy Áron, dömötör

laBDaRúgás

sPoRt

emma luca, nagy zorka,
szántó Bálint és domján
dávid.
eredMÉnyek
Dömötör Emma Luca 4
érem: 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz
domján dávid 2 érem: 1 ezüst,
1 bronz
Árvay-Nagy Áron két 4. helyezés és egy 5. helyezés
Szántó Bálint, Nagy Zorka
fantasztikus helyezésekkel,
többszörös egyéni csúccsal
zárta az ország legerősebb versenyét!
A gyermekek edzője Mihály
norbert vezetőedző.
Az
szkHse büszke minden kis
versenyúszójára, hiszen itt is
bebizonyították, hogy az ország legjobb úszói közé tartoznak.

Február 8., Fáy utcai Vasas pálya
A Pest megyei műfüves bajnokság „d” csoportjában a szentendre
Vse csapata az UFc gyömrővel játszott. A végig szemerkélő esőben
változatos, jó iramú mérkőzést láthattunk. A harmadosztályú, tartalékos szVse nem sok eséllyel vette fel a küzdelmet a másodosztályú gyömrő ellen, hisz a védői és támadói közül is hiányzott
egy-két korábban kezdő játékos.
nagy lendülettel, támadólag kezdett mindkét csapat, aztán néhány
perc elteltével látszott , hogy ez a gyömrőnek jobban megy: sikerült
veszélyes akciókat szervezniük, az első fél órában volt több helyzetük is, amelyeket vagy a szentendrei kapus hárított, vagy a gyömrői
támadók lőttek kevéssel mellé. A szvse-nek ezalatt csak tetszetős
középpályás adogatásokra és kiugratási kísérletekre futotta. A 34.
percben megtört a „gólcsend”: a gyömrői Fábián zsolt jól eltalált távoli lövése beakadt a léc alá: 0-1! A gól után magára talált a szentendrei csapat: jól szereltek, több támadást vezettek, amelyeket
olykor csak szabálytalanság árán tudott megállítani az ellenfél. A
félidő lefújása előtt dalkó soma – hasonlóan a gyömrői gólszerzőhöz – jól eltalált lövéssel egyenlített: 1-1.
A második félidő góllal kezdődött: a gyömrői Preska Bálint balról
befelé indult, jó csellel tisztára játszotta magát... A szentendrei
nézők dermedten vették a levegőt: – Hú! Ha ez eltalálja! sajnos eltalálta, s a labda, laposan, védhetetlenül vágódott a jobb alsóba: 12. sötétedett, kigyúltak a reflektorok, és villanyfénynél változatos

XXviii. évfolyam, 4. szám

mezőnyjátékkal, itt-ott helyzetek határát súroló megmozdulásokkal
folytatódott a játék. A nézők kedélyeit beintett lesek, kicsit keményebbre sikerült szerelések borzolták. két szentendrei kiugratás
hozott izgalmakat a kék-feketék tizenhatosánál, de a védők hárítottak, illetve a lövés fölé szállt.
A 81. és a 83. percben eldőlt a meccs: a gyömrőiek előbb gyors
kontrából Horváth lászló, majd nagy szóló végén Horváth Péter
révén voltak eredményesek: 1-4!
Az edzők, a nézők és a tudósító egyaránt úgy vélekedett, hogy az
összeszokottabb, rutinosabb, és tudatos, jó futballt játszó gyömrő
megérdemelten nyert. Az csak a tudósító hamar feledésbe merülő
gondolata, hogy a gólkülönbség túlzott.

Ugyanezen a pályán előttünk az „e” csoport egyik mérkőzését játszották: a Pomáz icO – iklad kFc találkozót. A másodosztály nyugati csoportjában középmezőnyben álló Pomáz első félidei
játékával meglepte a szintén másodosztályú – az északi csoportban éllovas – ikladiakat, és 5-2-es félidő után 5-3-ra nyert.
Február 22., Fáy utcai Vasas pálya

szentendre Vse – ceglédbercel 7–2 (3–1), megyei műfüves bajnokság
A műfüves megyebajnokság „d” csoportjának utolsó, 5. fordulójában a szentendreiek 9. percben szerzett góljára – seregy M. lőtte –
azonnal jött a berceliek válasza kabai r. révén (1-1). ezt követően
állandósult ugyan a szentendreiek fölénye, és a 18. (dankovics M),
majd a 21. percben (dalkó s.) 3–1-re növelték előnyüket, de a ceglédbercel nem adta fel, és a szentendrei kapusnak többször közbe
kellett avatkoznia. Változatos mezőnyjáték folyt a félidő hátralévő
perceiben néhány szentendrei helyzettel. A második játékrész elején három perc alatt eldőlt a mérkőzés! dalkó soma már a 48. percben mesterhármasnál tartott (5–1), ezt egy percen belül újabb
találat követte, melyet a mi feljegyzéseink szerint szintén dalkó
soma lőtt (6–1). ezután egy kicsit „leült” a mérkőzés, majd a mezőnyjátékot egy bődületes felső kapufán csattanó berceli lövés élénkítette, majd egy berceli gólt láttunk, melyet nagy zs. lőtt. A
befejezés előtt egy perccel dalkó s. észrevette, hogy a kapus a 11es pontnál áll, és készül a szentendreiek kiugratására sokadszor kifutni. A szentendrei „gólvágó” gondolt egy furfangosat, és lazán
átemelte a labdát a kapus fölött, így alakult ki a 7–2-es végeredmény. dalkó soma mesterötöst lőtt!
szentendrei siker ez! Harmadosztályú csapatunk 10 pontot szerzett
a műfüves bajnokságban, és csoportjában a 2. helyen végzett
három megyei másodosztályú csapat előtt! (A PMlsz hivatalos tabelláján más látható – szerintünk tévesen!)

KézilaBDa

Szentendrei NKE – Mohácsi TE KSE 28–30 (11–15)

Az nB i B-s női mérkőzésen az első félidőben lendületesen játszottak a – busó jelmezben is buzdított – narancs mezes mohácsi lányok, és többgólos előnyre tettek szert. ebben a félidőben a
kékmezesek (szentendre) nem találták a gyors mohácsi labdajáratás és támadásvariációk ellenszerét. négygólos hátrányukat a második félidőben többször is 1-2 gólra csökkentették, de az egyenlítés
lehetőségének pillanatában vagy eladták a labdát, vagy a túlzottan
kemény mohácsi lányok leterítették a veszélyesen kapura törő támadókat, gróz kitty kapott a legtöbbet! A „sporik” sajnos nem éltek
az ilyen esetekben adható piros lap lehetőségével, még a kétperces kiállításokat is szűken mérték! Így a meccs „elment”. A hazaiak
mentségére szól: két korábbi meghatározó játékosunk hiányzott.
Gerlai P.

sPoRt
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Futás

elkezdődött az új idény a futók életében is! csapatunk életében is
változás állt be, hiszen már hivatalosan bejegyzett egyesületként
működünk, új névvel!
A Pilisi Pegazusok sport egyesület január-februári eredményei

Január 12., Szentendre, hegyi terep
Morró Marci 1. hely, Baranyi eszter 6. hely, zsámár Anna 3. hely,
Borsódy kata 7. hely, Barna Tamara 4. hely, greguss Anna 8. hely,
néda Júlia 3. hely, szappanos Beni 4. hely, néda Tamás 6. hely,
Tuczai Barnus 16. hely, dombai Bence 17. hely, kovács Orsolya
1. hely, Murányi levi 3. hely, kovács krisztina 11. hely, Medve csilla
1. hely, reményi krisztián 8. hely, gedeon zsolt 1. hely.
Január 25., Pozsony, ELAN MEETING Nemzetközi Atlétika Gála
kovács Orsolya 800 méteren 18. hely
Orsi az erős mezőnyben kiváló futással debütált a női pályaversenyzők táborában. A ranglistán rögtön a középmezőnyben végzett,
ami káprázatos eredmény! Méltó módon képviselte élete első pályaversenyén hazáját, városát, és csapatát! ráadásul egy erős nemzetközi mezőnyben, ahol rutinos ellenfeleivel bátran küzdött, és
futamában 2. lett.

Január 26., Etyek, terepfutó verseny, 5.3 km
néda Tamás 6. hely, Murányi Máté 5. hely, néda Júlia 3. hely, csuta
dorottya 1. hely, Medve csilla 1. hely, gedeon zsolt 1. hely

KosáRlaBDa
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Február 8. Leányfalu

Szentendrei KSE–Gödöllői Sportklub 38–49, leány

A kadet-korosztályú (ifi) megyei bajnokságban játszó szentendrei
lányok ezúttal már majdnem egyenrangú ellenfelei voltak annak a
gödöllői csapatnak, amely az ősszel több mint harminc ponttal verte
őket. Jól küzdöttek a mieink. A negyedek eredményei: 12-14, 7-14,
8-11, és 11-10!=38-49. egyedül a második negyed sikerült gyengébbre, viszont az utolsót egy ponttal megnyerték! A jövőre nézve
biztató jeleket láttunk a mieink játékában!
Szentendre KSE–Monori SE 72–77 (32–43), NB II. férfi
A negyedek eredményei: 15-19, 17-24!, 14-15, 26-19 = 72-77.
A sérülések és hiányzók miatt csak egy cserével felálló hazai csapat
a második negyed kivételével jelentősen megkeserítette a sok cserével felálló vendégek dolgát. sőt! A negyedik negyedre feltámadtak
a mieink, és a közönség biztatásától hajtva ezt a negyedet hét ponttal nyerte, ugyanis a vendégek büntetői sorra kimaradtak, nekünk
pedig sikerült néhány hárompontos! egy-két bírói ítélettel nem értettünk egyet, ennek viszont semmi jelentősége nincs, nem változtat az eredményen.
Gerlai P.

Február 1., Budapest Bajnokság fedett atlétika verseny
kovács Orsolya 800 méteren 13. hely (7. hely junior)

Február 8., NIKE Hungaroring futam, csapatverseny.
Pilisi Pegazusok 6. hely (313 csapatból) gedeon zsolt, simák gergő

Február 9., Pomáz, Futapest hegyi verseny, 5.7 km, 240 m
szint
zsámár Anna 2. hely, csuta dorka 1. hely, gedeon zsolt 2. hely, csuta
Albert 2. hely, Murányi Máté 3. hely, szappanos Benedek 4. hely,
Medve csilla 1. hely (abszolút 1. hely is), Merényi krisztián 6. hely, kovács krisztina 11. hely, Hodovánszki csaba 1. hely (hosszú táv)
nem Pegazusos futók, ám szentendrei jó barátaink:
Hosszú táv, 440 m szint: Marton János 1. hely (szentendre), Ostoróczki Ferenc 4. hely (szentendre).
gratulálok minden futómnak és azoknak is, akik nem a csapat tagjai, de méltó módon képviselték szentendrét és csapatukat!
Gedeon Zsolt
pilisi.pegazus@gmail.com

Új! Szolárium stúdió a V8 uszodában! Nyitás márciusban.

aPRó
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aDásvétEl

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

Vegye meg nálunk téli, illetve tavaszi
kabátját nagy kedvezménnyel: 2030%-os árleszállítás. További akciós
árakért látogasson el hozzánk, a stílus divatáru üzletbe: szentendre,
Bogdányi u. 2. (pinceüzlet a Fő tér
mellett). Várjuk szeretettel!

Bélyegeket (magyar, külföldi, tematika) képeslapot, egyéb papírrégiséget vásárol műgyűjtő. Pál istván,
06-20-947-3928.

állást Kínál

szentendrei étterembe főzni és sütni
tudó kézilányt felveszünk. Tel. 0620-582-8847.

Visegrádon, a gulyás csárdába felszolgálót keresünk. Tel. 06-20-9607833.

Munkatársat keresek ügyviteli alkalmazotti munkakörbe. Feltételek:
vakon gépírás-tudás, ecdl-vizsga
(Word, excel professzionális ismerete). Tel. (26) 300-763.

szentendrei irodánkba részmunkaidős asszisztenst keresünk.
követelmény minimum középfokú
végzettség, irodai gyakorlat,
rugalmasság. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a
szentendre.munka@freemail.hu
címen.

szentendre Város egészségügyi intézményei sürgősen műtősfiút keres
az egynapos sebészeti részlegre,
közalkalmazottként. Tel. (26) 501440.

A szabadtéri néprajzi Múzeum
(skanzen) felvételt hirdet kiállításőr
és hagyományőr munkakörbe. Jelentkezéshez fényképes önéletrajzokat várunk a vajda.sandor@sznm.hu
e-mail címre vagy postai úton a szabadtéri néprajzi Múzeum, szentendre 2001, Pf. 63 címre. További
információk a www.skanzen.hu honlapon találhatók, illetve Vajda sándortól kérhető a 06-30-411-4877
telefonszámon. A jelentkezés határideje: március 17.

4 órás diszpécseri munkára keresünk munkatársat. Magas fokú számítógépes ismeret, jogosítvány
szükséges. Tel. 06-20-934-5539.

Műkörmöst, kozmetikust vagy maszszőrt keresünk szentendrei frekventált szolárium mellé. Tel.
06-20-928-7434.

állást KEREs

Jogosítvánnyal rendelkező, nem dohányzó, 50-es nő takarítást, idősgondozást vállal. Tel. 06-30-648-2071.

EzotéRia

Tisztánlátó szeretettel várja! sorselemzés, energiafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.

Egészség

kéz- és lábápolás, körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

KiaDó laKás

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

Pismányban 45 nm-es stúdiólakrész
kiadó. Tel. 06-30-949-2848.
kiadó cserkeszőlőn 50 nm-es lakás
5 főig. A strand két perc. Ár: 3500
Ft/fő/éj. Tel. 06-20-932-1339.

szentendre belvárosában különbejáratú szoba mellékhelyiségek használatával kiadó 1-2 fő (férfi) részére.
Tel. 06-20-242-0927.

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

oKtatás

képzőművész tanár saját műtermében rajz-festés és művészettörténet
oktatását vállalja. Tel. 06-30-6176750.
Matematika-korrepetálás, érettségire felkészítés nagy gyakorlattal a
Belvárosban. Tel. 06-30-642-3379.

Matematikából és fizikából nagy
gyakorlattal korrepetálást, nyolcadikosoknak felvételi felkészítést, érettségizőknek speciális kurzust
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.
Biológiából közép- és emelt szintű
érettségire felkészítést vállal biológus és egyben középiskolai biológiatanár. Tel. 06-70-328-8100.
Matematika- és fizikakorrepetálást
vállalok középiskolásoknak. Tel. 0620-249-4646.

szolgáltatás

Ácsmester nagy gyakorlattal kedvező
áron vállal háztető-kivitelezést, javítást, felújítást, kocsibeálló, pergola,
szaletli építését. Tel. 06-30-6573835, borbely-bela@freemail.hu.

Farsangi jelmezek nagy választékban bérelhetők. kucsera Ferenc u.
4/A. Tel. 06-20-924-9125, (26) 317919.
Asztrológiai elemzés, sorselemzés!
Tel. 06-30-799-9424.
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gyermekfelügyeletet, korrepetálást
vállalok. Tel. (26) 311-814.
• FOTOXlsTÚdió • 06-30-6317811 • www.fotoxl.hu •

Asztalos, munkát vállal, fából mindent. Tel. (26)318-219, 06-30-3197278.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788367, 06-30-950-4187, Mezei
sándor.

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.

ÜzlEt

A Vasvári Pál u. 6. szám alatt 70
nm-es üzlet eladó-kiadó. korábban
kávézóként üzemelt. Tel. 06-20-9345539.

Fő térhez közeli, bejáratott udvarban, a Bogdányi utcában 10 nm-es
bolt nagyon olcsón kiadó. Tel. 06-20957-4641.

Visegrádon családi ház kiadó. Tel.
06-30-495-2086.

laKás, ingatlan

szentendrén 34 nm-es lakás eladó
5,8 millió Ft-ért. Tel. 06-20-6142909.

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

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. március 3.
ÚJ irÁnyzAT Az AlAkFOrMÁlÁsBAn!
eUrO-gyM HUngAry™
By kiss gÉzA & PinTÉr AndreA

HiRDEtés
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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!

H-SZ 08.00-09.00; MÁRC. 17-TŐL: 18.00-19.00, K-CS 19.00-20.00
HelyszÍn: CASTRUM CENTER SZENTENDRE (volt Provincia)
inFO: PINTÉR ANDREA (BOdy-HOlly TOrnA És dAnce clUB)
Tel.: 06-30/399-44-65 FAceBOOk: EURO-GYM HUNGARY

Viacolor és kültéri burkolatok
kertépítés, gyepszőnyegezés,
öntözőrendszerek, kőmunkák
referenciával
kerítések, rönktámfalak építése.

Nova Park Bt.
nova-park@freemail.hu
06-20-341-4586

MASSZŐRKÉPZÉS
sVÉd MAsszÁzs indul

Szentendrén április 7-től
Budapesten március 29-től

nyirOkMAsszÁzs indul
Budapesten március 29-től

Ára mindkettőnek: 45 000 Ft
(részletfizetéssel)

Érdeklődni: 06-30/30-21-487
(nyilv.szám: 00777-2012)

A Dunakanyar Magángimnázium
felvételt hirdet 9. és 10. évfolyamjaira

gerinCJÓgA
és MediTÁCiÓ
Hétfőn és pénteken 18:30-tól,
szerdán reggel 8:00-tól.

HOTel WATerFrOnT
szentendre, dunakorzó 5.

schweder József
jógaoktató
06 30 9421 644

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

szEntEnDRE széPÜl

Húsvét előtt adventre készülve
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Megrongált betlehem az evangélikus
templom előtt
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Ötleteket, felajánlásokat várunk!
Kedves Szentendreiek!

Januári számunkban adtunk hírt arról, hogy sajnos 2013
decemberében is – az előző évekhez hasonlóan – vandálok
megrongálták, illetve ellopták az evangélikus templomnál és
a Fő téren felállított betlehemek figuráit. A betlehem készítői,
a közreműködők és a segítők belefáradtak az áldatlan állapotba, a folyamatos pótlásokba, ezért úgy döntöttek, hogy a
következő adventi időszakban már nem a korábbi betlehemeket állítják fel.

összetört kisjézus

elképzelésünk szerint – ha már úgyis elölről kell kezdeni a
munkát –, akkor változtatnának a korábban megszokott tematikán, és idén már nem ugyanazt a betlehemi képet,
hanem három-négy különböző evangéliumi jelenetet ábrázolnánk. ötletként felmerült, hogy az Apor híd tövében Mária és
az angyal találkozását, a dumtsa Jenő utcai betlehemben a
pásztorok megszólítását, a Fő téren pedig a születés történetét, valamint a Háromkirályok látogatását jelenítenék meg.
Az alakok kb. 100-120 cm magasak lennének, és a rongálások kivédése érdekében fából készülnének. készítésüket nyilvánosan és már ősszel elkezdenék a Tourinform iroda
udvarában, hogy a munkamenetbe bárki betekinthessen, illetve bekapcsolódhasson, akár egy-két mozdulattal is. Mindezzel azt szeretnék a szervezők elérni, hogy az így elkészült
alakokat mindenki érezze magáénak, és kísérje figyelemmel
sorsukat a jövőben is.
ezek egyelőre csak elképzelések, melyek kapcsán számos további egyeztetésre lesz szükség (pl. a közterület-felügyelettel,
Művészeti Tanáccsal, egyházközségekkel stb.), és amelyhez
örömmel várunk minden szentendreitől további javaslatokat.

kérjük tehát önöket, támogassák terveinket – ötleteikkel,
illetve fizikai vagy anyagi segítségükkel! Úgy gondoljuk
ugyanis, hogy mindannyiunk érdeke, hogy minél eredetibb,
esztétikusabb – és a közös munka örömét magán viselő – alkotások díszítsék városunkat a következő adventi-karácsonyi
időszaktól.

Betlehemi élőkép a fővárosi állatkertből. A Parasztudvarban
kialakított betlehemi istálló tizennégy figurából álló, ember
nagyságú alakjait Mónus Béla fafaragó művész készítette
2007-ben. ehhez hasonló figurákat szeretnénk mi is készíteni a következő adventre.

Az ötletek és felajánlások kapcsán megkereséseiket Hidegkuti dorottya várja az alábbi elérhetőségeken: 06-20-9451663, dhidegkuti@gmail.com
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