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2014. március 28. péntek – Lázár cár tér és Dunakorzó
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SOS

VÁROS

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
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21,
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap este 9 órától ügyeletes
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

Föld Órája 2014

Március 29-én nyolcadik alkalommal
kerül megrendezésre a Föld Órája akció, a
WWF nemzetközi természetvédelmi szervezet világméretű kezdeményezése. A
program keretében március 29-én, szom-

Komposztáljunk együtt!
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baton, 20.30-kor bolygónk sok ezer városában egy időben sötétülnek el a fények,
és emberek milliói kapcsolják le a világítást otthonaikban vagy munkahelyükön.
Az akció célja, hogy felhívja az emberek,
vállalatok, intézmények figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás
okozta problémákra, a globális felmelegedés elleni összefogás fontosságára.
A Föld Órájához bárki csatlakozhat otthoni
fényeinek lekapcsolásával, elektromos
gépeinek kikapcsolásával. A programhoz
Szentendre Város önkormányzata is
csatlakozott, és reméljük, hogy minél több
városi intézmény, vállalkozás és szentendrei polgár követi példánkat. Kérjük, csatlakozzon Ön is a Föld Órája akcióhoz, és
jelentkezzen az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címre küldött „Föld órája
2014” tárgyú e-mail küldésével.
További információ és regisztráció:
www.foldoraja.hu.

Szentendre Város Önkormányzata hatodik alkalommal rendezi meg a Helyi komposztálási programot a
város állandó lakosai valamint helyi intézményei között. Az akció keretén belül a résztvevők 2-2 darab
komposztáló ládát igényelhetnek és vehetnek át ingyenesen az Önkormányzattól.
A programban való részvételhez a www.szentendre.hu oldalon elérhető jelentkezési
lap kitöltése és az Ügyfélszolgálati Irodára (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.) történő
visszaküldése szükséges május 30-ig. Az Ügyfélszolgálati Irodán a jelentkezési lap személyesen is kitölthető, illetve leadható. A programban 100 jelentkező vehet részt, akik
a jelentkezés sorrendjében kerülnek kiválasztásra.
Amennyiben a jelentkezők száma a megjelölt határidő előtt betelik, úgy a program korábban kerül lezárásra.
A jelentkezési lapok visszaküldésének határideje: május 30.
Várjuk jelentkezését! Érdeklődni lehet: Ügyfélszolgálati Iroda: 26/300-407

Szelektív
hulladékgyűjtés

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy bővült a 2013.
február 11-én bevezetett házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés során kihelyezhető hulladékok fajtája.
• Kötegelve vagy dobozban kihelyezve: papírhulladék (újságpapír, szórólap stb.)
• Áttetsző zsákban (bármilyen színes, de
nem fekete): PET palack (ásványvizes, üdítős palack); Tetra pack (gyümölcsleves,
tejes dobozok); flakonhulladék (PP, HDPE
flakon – samponos, tusfürdős, mosószeres, stb. flakonok); fóliahulladék (szatyrok,
fóliák); alumínium italosdoboz-hulladék
(üdítős, sörös dobozok); ónozott doboz hulladék (konzervdoboz)

Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék tisztán, szennyeződéstől (étel- és
vegyszermaradékoktól) mentesen helyezhető ki!
A szelektíven gyűjtött hulladékot minden
hétfőn, kedden és szerdán szállítják el:
márciusban: 17-18-19.; 24-25-26.; 31.
áprilisban: 1-2., 7-8-9.; 14-15-16.; 2223.; 28-29-30. napokon.
A szelektív hulladék elszállítása: a képviselő-testület rendelete alapján „az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt –
jelen esetben a zsákos vagy kötegelt/dobozolt szelektív hulladékot – a hulladék elszállítása céljából a gyűjtési napon reggel
6 óráig a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni”.
VSz Zrt.

Választás 2014

2014. március 17.

A lAP témÁjA

Tisztelt Választópolgárok!

Az Országgyűlési képviselők választására
2014. április 6-án kerül sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány
fontos információra, tudnivalóra.
Az Országgyűlési képviselők választása
jelöltállításának határideje 2014. március 3án 16 órakor lezárult.
A határidő lejártáig bejelentett és 500 darab
érvényes ajánlást összegyűjtő jelöltek nyilvántartásba vételéről a Pest megye 03.
számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság döntött, mely jelöltek a
sorsolás útján kialakított sorrend szerint
kerülnek a szavazólapokon feltüntetésre.
1. Mellákné Tóth Éva – Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt
2. Ferenczi János – A Haza Nem Eladó Párt
3. Juhász Hilda – Együtt 2014 Párt
4. Skrobár Róbert – Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
5. Marosi Katalin – Seres Mária Szövetségesei
6. Gáspár Tibor – MCF Roma Összefogás Párt
7. Murányi Levente – Jobbik Magyarországért
Mozgalom
8. Kardos-Horváth János – Lehet Más a Politika
9. Győrfi Attila – Nemzeti Érdekért Párt
10. Árvay-Nagy Anna – Új Magyarország Párt
11. Hadházy Sándor – FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
12. Holek Katalin – Összefogás Párt
13. Bassa Zoltán – Negyedik Köztársaság Párt
14. Sefcsik Ibolya – Elégedetlenek Pártja
15. Kiss János – Zöldek Pártja
16. Szinna Gábor – Magyar Szocialista Párt –
Együtt – A Korszakváltók Pártja – Demokratikus Koalíció – Párbeszéd Magyarországért Párt
– Magyar Liberális Párt
17. Dr. Diószegi Gábor – Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
18. Kámán Dávid Miklós – Új Dimenzió Párt

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak továbbra is lehetőségük
van a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
a) nemzetiséghez tartozás
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár 2014. január 1-jétől kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét.
Nyilvántartásba vétele mellett megjelölheti,
hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ezen kérelmét csak abban az esetben tudják
figyelembe venni, amennyiben az 2014. már-
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Polgármester naplója
március 17. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

cius 21-ig megérkezik az illetékes helyi választási irodához.
Ebben az esetben a választópolgár a pártlista
helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az
egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a
pártlistára szavazhatnak.
b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár 2014.
január 1-jétől kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítő Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.
c) személyes adatok kiadása megtiltásának bejegyzése a központi névjegyzékbe,
illetve a bejegyzés törlése
A pártok és a független jelöltek kérhetik, hogy
a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda
adja át részükre.
Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, 2014. január 1-jétől Ön az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja. Ha Ön nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési
képviselő választásra, nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen megkapja az Ön nevét és lakcímét az
ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.
Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti,
átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb a 2014. március 29-én 16.00 óráig
kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti
helyi választási iroda vezetőjétől. A kérelem
Folytatás a 4. oldalon g

március 18. kedd
08.30 Állampolgársági eskütétel
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés

március 19. szerda
10.15 Egyeztetés a Móricz Zsigmond
Gimnázium igazgatójával
14.00 „Történelmi városok” – egyeztetés
Magyar Művészeti Akadémia elnökével és a Francia Intézet képviselőjével

március 22. szombat
18.30 Szentendre Táncegyüttes jubileumi előadása

március 27. csütörtök
13.00 Polgármesteri fogadónap
14.00 SzSzB eskütétel
17.30 OEVB eskütétel

március 28. péntek
10.00 Szépkorú köszöntése

március 31. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés
17.00 SzSzB eskütétel

MAGYARORSZÁG
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2014. MÁJUS 25.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL
19.00 ÓRÁIG TART.
További információk:
www.valasztas.hu

A Püspökmajor-lakótelep rendőr körzeti megbízottjának fogadóórái

Király Gergő rendőr törzsőrmester
Minden hónap első és második hétfőjén
17 és 18 óra között a Barcsay Jenő Általános Iskolában.
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Folytatás a 3. oldalról

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

Szavazás magyarországon
a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége
van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2014.
április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a
lakcíme szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében
szeretne szavazni, a 2014. április 4-én 16.00
óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás
vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet a 2014. április 4-én 16.00 óráig
a helyi választási irodához, a szavazás napján
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési
kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen vagy lakóhelye szerinti településen, de
másik szavazókör területén tartózkodik, és
oda szeretne mozgóurnát igényelni, az átjelentkezést követően tudja mozgóurna iránti
igényét benyújtani 2014. április 4. 16.00
óráig a helyi választási irodához, a szavazás
napján 15.00 óráig pedig a kijelölt szavazókörben, mert csak a kijelölt szavazókörből tud
hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja
mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján,

VÁROS

illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu / Városháza / Választás
2014 oldalon, valamint a Nemzeti Választási
Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

Szavazóhelyiségek

A Szentendrén lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör
területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben
adhatják le szavazataikat:
1. sz. egyéni választókerület:
001. szavazókör: Hold utcai tagóvoda,
Hold utca 10.
002. szavazókör: Védőnői Szolgálat,
Dunakorzó 18. (új szavazóhelyiség)
2. sz. egyéni választókerület:
003. szavazókör: Pannónia utcai óvoda,
Pannónia u. 3. (új szavazóhelyiség)
004. szavazókör: Pannónia Szolgáltatóház,
Stromfeld u. 1/a (új szavazóhelyiség)
3. sz. egyéni választókerület:
005. szavazókör: Református Óvoda,
Vasúti villasor 15.
006. szavazókör: Református Óvoda,
Vasúti villasor 15.
4. sz. egyéni választókerület:
007. szavazókör: Móricz Zsigmond
Gimnázium, Kálvária út 16.
008. szavazókör: Barcsay J. Általános Iskola,
Kálvária út 18.
5. sz. egyéni választókerület:
009. szavazókör: Szivárvány tagóvoda,
Kálvária út 22.
010. szavazókör: Szivárvány tagóvoda,
Kálvária út 22.
6. sz. egyéni választókerület:
011. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda,
Vasvári Pál u. 39. (új szavazóhelyiség)
012. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda,
Vasvári Pál u. 39.
7. sz. egyéni választókerület:
013. szavazókör: Gondozási Központ,
Sztaravodai u. 2.
014. szavazókör: Gondozási Központ,
Sztaravodai u. 2. (új szavazóhelyiség)
8. sz. egyéni választókerület:
015. szavazókör: Izbégi Általános Iskola,
Szentlászlói út 94. (A.ép.)
016. szavazókör: Izbégi Általános Iskola,
Mária u. 1. (C.ép.) (új szavazóhelyiség)
9. sz. egyéni választókerület:
017. szavazókör: Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Sztaravodai út
018. szavazókör: Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Sztaravodai út
10. sz. egyéni választókerület:
019. szavazókör: Régi Művésztelep,
Bogdányi út 51. (új szavazóhelyiség)
020. szavazókör: Régi Művésztelep,
Bogdányi út 51. (új szavazóhelyiség)
Kérjük fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a szavazás napján!
A szavazókörök területi beosztását a
http://www.szentendre.hu/magyar/varos-
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haza/valasztas_2014/orszaggyulesi_kepviselo_valasztas oldalon lévő térkép és utcajegyzék tartalmazza.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a
lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Szentendre város megnevezését tartalmazza, a kijelölt 2. szavazókörben
(Védőnői Szolgálat, Dunakorzó 18.) szavazhatnak.
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az
értesítő tartalmazza.

A szavazatát reggel 6 órától este 19.00
óráig adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a
személyazonosságot és a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes
útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel
• érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót
tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.
Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék
okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Szavazat leadásának módja

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával
igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt
neve melletti, illetve lista neve feletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal.
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot
borítékba helyezheti és az urnába dobja.
Mivel időközben Köztársasági Elnök Úr 2014.
május 25. időpontra kitűzte az Európai Parlamenti képviselők választását is, ezért még az
Országgyűlési képviselők választásának napját megelőző héten kerül sor az értesítők kipostázására.
Kérjük, hogy 2014. április 6-án az Országgyűlési választásra szóló értesítőt szíveskedjenek magukkal vinni a szavazás
alkalmával.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:
DR. MOLNÁR ILDIKÓ, HVI vezető
26/503-365
BARTHA ENIKő, HVI vezető helyettes
26/503-324
dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
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A művészeti tanács tevékenységéről II.
2014. március 17.

A

Elvégzett munkák a kétéves ciklusban:
• Javaslatunkra az ún. QR-kódok nem külön
táblákra, hanem az utcanév-táblákra kerültek
•Véleményeztük a többnyelvű térképekkel
ellátott turisztikai táblák elhelyezését
• Az évek óta vajúdó Várkonyi-emlékmű
helyzetét sikerült egy hónap alatt rendeznünk (effektív kivitelezés)
• Restauráltuk a vihar miatt kidőlt szőlősgazdák keresztjének kő-, illetve vasrészét
• Személyes részvételünkkel és szervezésünkkel megtörtént a bálványfák kivágása a Pozsarevacska templom (Kossuth
L. u.) körül
• A Művészeti Tanács szervezésével és közreműködésével felújítottuk – a városlakók
közreműködésének és anyagi támogatásának köszönhetően – a szerb temetőben
lévő Dumtsa sírt és környékét
• Szorgalmaztuk és részt vettünk a Bodorház előtti Asszonyi-kút újrafelállításában
• Többszöri kérésünkre a város megjavíttatta a belvárosi híd kandelábereit, illetve
a híd mellett álló, évek óta nem működő
órát
• A Művészeti Tanács előzetes véleménye
és javaslata alapján került felállításra
Csíkszentmihályi Róbert kútszobra az előzőleg felállított csobogó helyére
• Tanácsunkra elhelyezésre kerültek a
Dumtsa utcán és a Fő téren a környezetbe
illő pollerek és az új, kőből készült térelválasztó elemek, lecserélve a balesetveszélyes régieket
• Javaslatunkra az önkormányzat csökkentette a hivatásos utcai művészek bérleti
díját
• Végleges helyet találtunk a Turul-szobornak
• Kidolgoztuk a „Keresd az aranyfakanalat”
gasztronómiai verseny programját
• Támogató javaslatot adtunk a HÉV-állomás oszlopainak lefestésére
• Javasoltuk egy új kiállítótér kialakítását a
szentendrei művészek számára, ahol a jubileumok, születésnapok alkalmából lehetne számukra tárlatokat rendezni
• Támogató javaslatot adtunk a Szántó Piroska-emlékmű megvalósítására

FOTÓ: SZÉLES NÓRA

Művészeti Tanács tevékenységéről Lehoczky János elnök számolt be lapunknak, amikor lejárt a tanács
kétéves „mandátuma”. A polgármester és
az alpolgármester – a képviselő-testület
egyetértésével – felkérte a tagokat, hogy
idén decemberig, az új Művészeti Tanács
megalakulásáig folytassák a munkát.
Ennek egyik oka a folyamatban lévő, lezáratlan ügyek, másrészt a tanács rendkívül
aktív közreműködése a város ügyeiben.
Most Pistyur Imre, a tanács képzőművész
tagjának segítségével tekintjük át az elmúlt
két évben végzett munkát, amely csak válogatás, szemelvény.

Csíkszentmihályi Róbert
csobogója, az új pollerek
és az ismét működő óra
– néhány a megvalósult
javaslatokból

• Külső szakértők bevonásával elkészítettük a szentendrei hírességek listáját
• Előzetesen véleményeztük a Tervtanács
elé kerülő terveket, a történelmi városképhez való alkalmazkodás szigorú figyelembe vételével

Az alábbi témákban mondtunk véleményt, tettünk javaslatokat:
• Helytörténeti tankönyvek elkészítése
• Szemétügyelet megszervezése a rendezvénynapokon
• Belvárosi biciklitárolók elhelyezése
• A Dunakorzó pilonjainak hasznosítása
• A kiskápolna melletti fa csonkolása
• A szerb temető parkolójának rendbetétele
• A télen bezárt múzeumok hasznosítása
• A Toldi utcai pincekapu megmentése, újraépítése, helyreállítása
• Egységes napernyők felállítása a Bogdányi utcában
• Asszonyi-szobor felállítása a Dunakorzón
• Városgazda pozíció létrehozása
• Megemlékezés szervezése Dumtsa Jenő
halálának 100. és a Fő téri kereszt felállításának 250. évfordulója alkalmából
• Bodor-kapu helyreállítása
• Radnóti-emléktábla elhelyezése
• Az ún. évfordulós ház (szoba) kialakítása
• Virágládák elhelyezésére a város különböző pontjain, a gömbakácok kezelése
• A Dunakorzón padok és egyéb térberendezési tárgyak elhelyezése
• Esztétikai látvány szem előtt tartása az épületek, tervek, reklámok, cégtáblák, kirakatok, egyéb térberendezési tárgyak esetében
• Kiállítások zsűrizése

Folyamatban lévő ügyek
Kidolgoztuk a Bogdányi utcai üzletek kitelepülésének rendjét a városképi szempontok
szem előtt tartásával, melynek végrehajtá-
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sához az Önkormányzati Rendelet módosítása szükséges. Javasoltuk egy városvédelmi kataszter elkészítését, amely archiválja a város építészeti örökségét jelentő fajsúlyos téralkotó elemeket: utcaképeket,
burkolatokat, épületegyütteseket, házakat,
tetőket, ablakokat, kapukat, kilincseket, kerékvetőket, rácsokat, emlékműveket, temetőket és még sorolhatnám. Ez hatalmas,
időigényes feladat, amely jelenleg is tart. Ezúton is kérjük azoknak a városlakóknak a
segítségét, akiknek van a tulajdonában
valamilyen városképi emlék – fénykép,
képeslap, egyéb helytörténeti információ
stb. –, azt küldje el nekünk feldolgozásra
(utána természetesen visszaadjuk a tulajdonosnak).
A másik, kidolgozás alatt lévő kezdeményezésünk a szentendrei művészek támogatását elősegítő program.

S végezetül Pistyur Imre fontosnak tartotta
megjegyezni: A Művészeti Tanács tevékenységét továbbra is mindenféle díjazás nélkül,
tisztán a város érdekeit figyelembe véve, önzetlen lokálpatriotizmusból végzi. Azt gondoljuk, hogy az általunk elkészített
munkaterv jó része megvalósításra került,
és továbbra is nagy gondot fordítunk a felmerülő, megoldandó feladatok minél gyakorlatiasabb megvalósítására.
Tartjuk a kapcsolatot a Tervtanáccsal, a Ferenczy Múzeummal, és kapcsolatot kezdeményeztünk a művészetekért elkötelezett
civilszervezetekkel, valamint folyamatosan
tárgyalunk a kereskedőkkel. Tevékenységünk során csak tanácsot adunk, véleményezünk, más jogkörrel nem rendelkezünk.
Vannak tehát korlátaink, de igyekszünk a
legteljesebb mértékben élni a lehetőségeinkkel.
Németh E.
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2007

Óvodafelújítás

Pannónia-telep
csapadékvíz
elvezetése

SZEI
Egres és Barackos
út felújítása
Belvárosrehabilitáció

16 új szakellátás a SZEI-ben

A

Szentendre 1000év+ program keretében újult meg a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet. A kétezer négyzetméteres, egynapos sebészetet is magába foglaló intézmény közel 100 ezer lakos ellátásáért felelős. Az európai uniós támogatással megvalósult fejlesztési program részeként az intézmény szolgáltatási köre tizenhat új szakellátással bővült, és megújult az intézmény
eszközparkja is, ennek köszönhetően ma Szentendrén található hazánk egyik legmodernebb egészségügyi létesítménye, amely a XXI.
század színvonalán szolgálja a lakosságot.
Összeállításunkban az érintettek – orvosok, asszisztensek, betegek – véleményét kérdeztük arról, hogyan látják a változásokat, milyen
tapasztalatokat szereztek az elmúlt időszakban, elégedettek-e a feltételekkel, illetve az ellátás technikai-szakmai színvonalával.

megkérdeztük az intézmény
munkatársait

Dr. Pázmány Annamária
igazgató

A 2009-ben nyert uniós
pályázat alapján megvalósult a rendelőintézet
rekonstrukciója, és a szakmai programban megfogalmazottak szerint a rendelések új struktúrában indultak
újra. A pályázat során azt a célt tűztük magunk elé, hogy Szentendre és térségének
lakossága a lakóhelyéhez közel kapja meg
a magasabb szintű definitív ellátást. Az ellátandó terület 81 ezer fős, de forgalmunkat növelik a turisták, a nyaralók, így
valójában mintegy 100 ezer ember részére
nyújtjuk szolgáltatásainkat.
Sajnos számunkra a legnagyobb gondot
éppen ez okozza. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól ugyanis nem kapunk
elég fedezetet a nagyobb teljesítményre,
amelynek következtében jelentős finanszí-

rozási deficittel küzdünk: a hiány 2013-ban
elérte a 100 millió Ft-ot.
Érthető módon a betegek nehezen veszik
tudomásul a hosszú előjegyzési időt, amely
egyes rendeléseknél – pl. labor, UH, bőrgyógyászat, diabetológia – a két hónapot
is meghaladhatja. Már kértük az egészségügyért felelős államtitkár segítségét is
ez ügyben. Kérésünket a képviselő-testület
döntéssel erősítette meg. Bízunk abban,
hogy megkapjuk az OEP-től a szükséges
pénzügyi fedezetet, és nem kerül veszélybe
a rendelőintézet az előzőekhez képest lényegesen magasabb színvonalú működése, miután Szentendre városa is jelentős
összeget fordított az intézmény létrehozására.
Dr. Gaál Andrea
orr-fül-gégész szakorvos

Megújult intézményünkben sokkal szebb és kulturáltabb
körülmények
között tudunk dolgozni.

Nemcsak az épület, hanem a műszerparkunk is megújult, melyekkel precízebben,
jobban tudunk vizsgálni. Rendelőnk diagnosztikai osztályai is modernebbek lettek,
így még jobban segítik munkánkat. A megújult környezet miatt a környék orvosai és
betegei is nagyobb bizalommal fordulnak
hozzánk, ezáltal beteglétszámunk több
mint 30%-kal megemelkedett. Egyre több
területen kívüli (fővárosi) beteg is megkeres minket. Sajnos az előbbiek miatt a várakozási idő is megnőtt, annak ellenére,
hogy minden osztályon bevezettük az előjegyzést. Ezért a betegek is egyre türelmetlenebbek és ingerültebbek, pedig a
hatórás munkaidő alatt nehéz közel száz
beteget ellátni. Sajnos a megújult épület és
műszerparkhoz az intézet nem kapott
plusz szakorvosi óraszámot és teljesítményvolument (finanszírozást), így a korábban meglévő lehetőségeket próbáltuk
a legoptimálisabban szétosztani. Reméljük, ez hamarosan módosításra kerül,
mivel intézményünk vezetősége és az önkormányzat folyamatosan tárgyal az érintettekkel.

2007–2013 között
VÁROS
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Rózsa, Liliom, Irányi
utcák felújítása

János, György,
Jobbágy utcák felújítása

Gondozási központ
akadálymentesítése

Bíró Márta
esetmenedzser
koordinátor
(egynapos sebészet)

A részleg lassan kétéves
működése kapcsán elmondható, hogy a térségben – és már
azon kívül is – egyre többen veszik igénybe
szolgáltatásainkat, hisz nagy népszerűségnek örvend ez az ellátási forma. Miután az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta meghatározott mennyiségű műtéti
esetszámot fizet, ugyanakkor az igények
nőnek, így sajnos már nálunk is egyre nő a
várakozási idő, azaz a várólista bizonyos
beavatkozások tekintetében (szürkehályog, sérvműtétek).
Az önkormányzat, mint fenntartó és az intézmény vezetősége maximálisan támogatja a fejlesztési igényeket (pl.
műszerbeszerzések), hogy a legmagasabb
technikai- és szakmai színvonalon végezhessük munkánkat. A személyi feltételek

2013

Önkormányzat
szervezetfejlesztése

EUROVELO
kerékpárút

Árvízvédelmi védmű
1. forduló
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P'Art Mozi digitális
fejlesztése
Árvízvédelmi védmű megerősítése
és átalakítása 2. forduló

tekintetében a válogatott orvoscsapat mellett a szakdolgozói személyzet összehangolt munkája tudja biztosítani a
színvonalas betegellátást. A növekvő műtétszám mellett szükséges lenne a szak- és
kisegítő személyzet állományának növelésére, de az említett financiális korlátok
egyelőre ezt nem teszik lehetővé.
Porkolábné
Bognár Krisztina
röntgenasszisztens

Esztétikus és szép az épület, a rendelők – össze
sem lehet hasonlítani a
korábbival. A legnagyobb változás nálunk
történt, hiszen a régi, elavult röntgengép
helyett a mai igényeknek megfelelő, korszerű digitális géppel dolgozunk, ami egy
álom. Ez a gép sokkal gyorsabb, egyszerűbb a kezelése. A képek utólag is szerkeszthetők, rögtön látjuk a problémát, és

ha szükséges, azonnal tudunk kiegészítő
felvételeket csinálni. A betegek életét is
megkönnyíti, mert minden gyorsabb lett és
kisebb a sugárterhelés is. Sajnos az ultrahang-készülék cseréjére is szükség lenne,
ez a mostani már alig bírja a terhelést. Úgy
tudom, ez hamarosan megtörténik.
Dr. Dragonné
Herth Júlia
recepciós

Nagyon örülünk, hogy minden szebb és korszerűbb
lett. A recepciónál az a legnagyobb változás, hogy a kartonrendszer
helyett átálltunk a sorszámadó-rendszerre,
ami azt jelenti, hogy mindenki névre szóló
sorszámot kap. Ez a rendszer nagyon jól
működik, sokkal gördülékenyebbé vált
minden. A feltételek tehát ideálisak, a
probléma abból adódik, hogy az egész rendelő túlterhelt, de különösen a bőrgyógyászat, az orr-fül-gégészet, a nőgyógyászat és
időnként a sebészet. Nagy a körzet, és előfordul, hogy a beteg csak későbbre kap időpontot, különösen, ha olyan orvoshoz akar
menni, aki hetente csak egyszer rendel.
Ilyenkor vannak, akik ingerülten, türelmetlenül reagálnak, bántó megjegyezéseket
tesznek. Gyakran nehéz kezelnünk a helyzetet, hiszen mi itt a recepción két tűz között vagyunk, de tőlünk telhetően
igyekszünk mindenkinek segíteni, eligazítást adni.
Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról

megkérdeztük a betegeket

Balogh László
festőművész

Csak a legjobbakat tudom mondani az intézményről, ismerve a korábbi állapotot
is. Kétszer műtötték a szememet az egynapos sebészeten, a személyzet minden
alkalommal nagyon készséges és kedves
volt. Azt látom, hogy az intézet nagyon
népszerű a betegek között, akikkel én beszéltem, mindenki elégedett volt, éppen
ezért sok is a beteg, és néha sokat kell
várni. Az épület kivitelezése „NB I-es”, álmunkban sem gondoltuk volna, hogy
ilyen szép lesz. Nekem mindig szívügyem
volt Szentendre, és azt látom, hogy ebben
a városban mindenki „önmegvalósítani”
akar, de szerencsére a rendelőintézetnél
ez nem sikerült: ez a beruházás lett a leg-

jó a betegnek,
jó az orvosnak

V

árosunkban tartotta idei első közgyűlését az Egészséges Városokért Magyarországi Szövetsége. Az 1992-ben
alakult szövetség, amely jelenleg tizennyolc
tagvárossal működik, ezen az értekezleten
döntött többek között arról is, hogy megváltoztatja nevét, és Magyar Nyelvű Egészséges
Városok Szövetsége néven működik tovább.
A névváltoztatással – a nemzettudat erősítése mellett – azt szeretnék kifejezni, hogy
nyitottak a határon túli, magyarlakta városok csatlakozására is.

Gerőcs Katalin 11 éve vezeti az Egészséges
Városért Közalapítványt Szentendrén, melyet 16 éve alapított Szentendre városa. A
közgyűlésen összefoglalta az elmúlt több
mint egy évtizedben végzett munkát, az
eredményeket és nehézségeket. Kiemelte
az általuk szervezett jótékonysági bált,
melynek bevételéből műszereket tudtak vásárolni a rendelőintézet számára, a kétnapos
Oxigéntúra
bicikliversenyt,
az
iskolákban tartott előadásokat, melyek a
kábítószerfogyasztás-megelőzésről, a családi életre nevelésről szóltak. A helyi és országos felméréseket – Drogprevenciós
programok hatásvizsgálata, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a szentendrei kamaszok körében –,
amelyek nagy munkával jártak, és mindezt
többnyire társadalmi munkában végezték.
Sajnos a marketingre nem tudtak elég időt
és pénzt fordítani, pedig a programok nagyobb nyilvánosság esetén szélesebb körű
részvételt is lehetővé tehettek volna.
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sikeresebb az összes városrehabilitációs
projekt közül. Néhányan felhánytorgatják,
hogy többe került az eredetileg tervezettnél – hát mi nem kerül többe egy építkezésnél? Nem ez a lényeg, hanem az, hogy
gyönyörű lett az eredmény.
B. Balázs Judit

Nagyon elégedett vagyok mind a rendelőintézet, mind az egynapos sebészet működésével: minden jól szervezett, az
orvosok és nővérek kedvesek, a légkör
szinte már családiasnak mondható.
Sajnos az utóbbi időben gyakran megfordultam itt és más – fővárosi – rendelőintézetben, így van összehasonlítási
alapom: a szentendrei intézmény minden
tekintetben megállja a helyét, akár a műszereket, akár az emberi oldalát nézem.
A mi intézetünket éppen ez teszi szerethetővé, hogy kisvárosi, hogy ismerik egymást a betegek, orvosok, nővérek, és
gyakran jó beszélgetések alakulnak ki.
A március 6-án tartott közgyűlés meglepetése az új, modern, megelőzés-orientált
egészségügyi és gondozási rendszer bemutatása volt, melynek legfontosabb elemeit
Daiki Tennó, az ELTE informatikatanára ismertette a résztvevőknek. Elmondta, hogy
a AllCare rendszer kifejlesztésének célja a
páciensek élethosszig tartó gondozása volt.
A páciensek anonimként kerülnek a rendszerbe, és az általuk beküldött adatok alapján félautomatikus üzeneteket kapnak,
melyekkel felhívják a figyelmet a gyógyuláshoz szükséges terápiára, és segítenek az
egészségtudatos magatartás kialakításában. A rendszer azonnal jelzi az egészségügyi állapotban beálló változásokat, a
normálistól eltérő értékeket, és negatív trendek esetén – s ez történhet még határon belüli értékeknél is – figyelmeztet, hogy
életmódváltásra van szükség.
Az orvosok számára azért előnyös és értékes a rendszer, mert folyamatosan értesülhetnek a legújabb orvosi eredményekről,
valamint a megjelenő információk azonnali
kiértékelése és összehasonlítása a korábbi
eredményekkel segíti őket a terápia kiválasztásában. Így valósul meg az ún. win-win
szituáció, vagyis hogy minden résztvevő
nyertes lesz.

Daiki Tennó elmondta, hogy az elsődleges
célcsoport az egészsége iránt érdeklődő lakosság, ezen belül idősebb korosztály és a
családjukat menedzselő, gyermekeket nevelő nők. A feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az üzemeltetés nem olcsó, de
az unió támogatja az ilyen jellegű rendszereket, ezért bíznak abban, hogy EU-s pályázatok és szponzorok segítségével mintegy
3-4 évig tudják működtetni a rendszert, s
addigra kiderül, hogy fenntartható-e.
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Bejegyzések az egynapos
sebészet „vendégkönyvében”

Tisztelettel köszönöm az orvosoknak,
minden dolgozónak a türelmét, a rendkívül pontos szervezést, a felvilágosítást.
Emberségből mindenkinek jelest adnék.
Tomasevits Sándorné
Kedves, a sebészeten dolgozó Mindenki!
Ma fantasztikus élményben volt részem.
El sem tudtam képzelni, hogy egy műtét
kapcsán ennyi kedvességgel, figyelmességgel fogok találkozni. A hely is csodálatos. Azt mondhatom, hogy jól éreztem
magam, és köszönöm mindenkinek a
munkáját és emberségét.
Kubisch Boglárka
Összeállította:
Németh Erika
Gerőcs Katalin lapunknak elmondta, hogy
az „Egészség 2020” európai egészségstratégia prioritásai – az egészségfejlesztés
mindenki számára és az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése – nem csupán a
betegségek csökkentését, hiányát tűzik ki
célul, hanem a fizikai és szellemi egészség
magas szintjét is. A Közalapítvány e célt kitűzve szeretné elérni, partnerként megnyerve a szakmai és a civil szféra
képviselőit, hogy az egészség valóban össznépi, társadalmi programmá váljon Szentendrén. Ezzel egyetértve Szentendre Önkormányzat Közgyűlése határozatban kérte fel
az Egészséges Városért Közalapítványt,
hogy Szentendre Egészségügyi Intézményei
szakmai vezetésével készítsen megvalósíthatósági tanulmányt az AllCare egészségügyi életút támogató rendszer pilot
programjának megvalósítására.

Köszönjük, hogy támogatja
adója 1%-ával az egészségnapokat,
a lakosságot,
a betegellátást, az egészségügyi életút
támogató rendszer megvalósítását
Szentendrén.
Egészséges Városért Közalapítvány
Szentendre, Városház tér 1
Adószám: 18681574-1-13
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megújul a 11-es főút Szentendre és leányfalu között
2014. március 17.

Óvodai jelentkezés
és nyílt napok 2014
Tisztelt Szülők!

Szentendre Városi Óvodák Intézménye
várja azon szülők jelentkezését, akik a 20142015. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik.
Nyílt napok a város által fenntartott óvodákban: 2014. április 2-4. 9.00-11.00 óráig
BEÍRATKOZÁS: 2014. MÁJUS 5-9.

A jelentkezés helyszíne minden esetben:
Szentendre, Pannónia utca 3.
Minden óvodaköteles (5 éves):
2014. 05. 05. 8 és 12 óra között

Bimbó utcai Tagóvoda
(2000 Szentendre, Bimbó út 8-10.)
3-4 évesek beíratása:
2014. 05. 06-án 8 és 12 óra között

Vasvári Tagóvoda
(2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39.)
3-4 évesek beíratása
2014. 05. 06-án 8 és 12 óra között

Hold utcai Tagóvoda
(2000 Szentendre, Hold utca 10.)
3-4 évesek beíratása
2014. 05. 07-én 8 és 12 óra között

Izbégi Tagóvoda
(2000 Szentendre, Szentlászló út 92.)

Anyakönyvi hírek

Születés
Februárban 9 kisfiú és 13 kislány
született.

Házasságkötés
Februárban 4 házasságkötés volt
városunkban.
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Egy hónapon át sávlezárások nehezítik a közlekedést a 11-es
főúton Szentendrétől Leányfaluig, miután a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában elkezdték a három kilométeres szakasz felújítását.
A 23-as és a 26-os kilométerszelvény közötti szakaszon kicserélik
a felső két aszfaltréteget 11 centiméter vastagságban, és a burkolatban lévő sérült, elöregedett szerelvényeket is. Magyarország
egyik legforgalmasabb főútjának korszerűsítése a Közlekedés Operatív Program keretében mintegy 300 millió forintból valósul meg.
Az útkorszerűsítés befejezésének határideje április 6. A munkálatok
ideje alatt félpályás lezárásra, illetve jelzőőrös irányításra kell számítani.
(forrás: MTI)

3-4 évesek beíratása
2014. 05. 07-én 8 és 12 óra között

Szivárvány Tagóvoda
(2000 Szentendre, Kálvária út 22.)
3-4 évesek beíratása
2014. 05. 08-án 8 és 12 óra között

Püspökmajor Tagóvoda
(2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.)
3-4 évesek beíratása
2014. 05. 09-én 8 és 12 óra között
Hétszínvirág Tagóvoda
(2000 Szentendre, Pannónia utca 3.)
3-4 évesek beíratása
2014. 05. 09-én 8 és 12 óra között

A jelentkezési lap a jelentkezés napján helyben
is kitölthető, de az ügyintézés gördülékenysége
érdekében kérjük, amennyiben lehetőségük van
rá, kitöltött jelentkezési lappal érkezzenek (letölthető innen: http://oktatas.szentendre.hu/).

A jelentkezéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni személyi igazolványukat, a gyermek és
a szülő lakcímkártyáját, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Továbbá – amennyiben rendelkeznek vele – szakértői bizottság által
készített, a gyermek fejlettségi állapotáról szóló
összes dokumentumot kérjük bemutatni.

Felhívjuk a 2008. 09. 01. és 2009. 08. 31. között
született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy az
1993. LXXIX. törvény 24. § (3). szerint, gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában
kötelező!

Februárban temetett elhunytak
Bíró Bertalanné élt 94 évet
Eck József élt 64 évet
Barton Imre élt 53 évet
Bíró Gyuláné élt 90 évet
Balázs Imre élt 69 évet
Vajda Péter élt 60 évet
Kovács Sándorné élt 95 évet
Nemes Jánosné élt 84 évet
Terényi Ildikó Mária élt 73 évet

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Beck Rudolfné élt 73 évet
Szilasi Lászlóné élt 92 évet
Filó József élt 59 évet
Szűcs Sándorné élt 80 évet
Dr. Kozáry Mária élt 62 évet
Hrncsárovits Ferencné élt 64 évet
Benkó Béla Pálné élt 70 évet
Bóta Lászlóné élt 63 évet
Pávai Béláné élt 78 évet
Kovács József élt 79 évet

FElHÍVÁS

javaslattételre Szentendre Város
Pedagógiai Díja adományozásához

Szentendre Város Önkormányzata 2014. júniusában a Pedagógusnapon köszönti a városban
oktató-nevelőként dolgozó polgárainkat. Az ünnepségen hagyományos módon átadásra kerül
Szentendre Város Pedagógia Díja. A kitüntetés
adományozható azoknak a személyeknek és
csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket
értek el az óvodai, az iskolai és intézeti oktatónevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai
felkészültségük alapján élen járnak az újszerű
és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. A díjból minden
évben csak egy adományozható, ezért fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét.
A határidőre beérkezett javaslatok alapján dönt
Szentendre Város Képviselő-testülete arról, hogy
a 2014. évi Pedagógiai díjat ki veheti át az
ünnepségen.
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a képviselők mellett működő
bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civilszervezetek, egyesületek, intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó lakhellyel
rendelkező polgár.

A javaslatok beérkezési határideje:
március 31. hétfő 16 óra

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktatója
(Városház tér 3.).
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatás szövegét maximum 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálati irodáján
átvehető vagy a www.szentendre.hu/hírek honlapról letölthető adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után e-mail-ben is el lehet
küldeni a fent megadott határidőre:
nemeth.viktoria@ph.szentendre.hu.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak méltatással ellátott javaslatot fogadunk el !
További felvilágosítás: Németh Viktória, jegyzői
titkárság, 503-365

Fontos városi telefonszámok: www.szevi.hu

VÁROS
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Szentendre számára fontosak a helyi vállalkozók!

Oktatást tartottak a térségi vállalkozóknak a globális kihívásokról és az új Polgári Törvénykönyv szabályairól a Városházán.

FOTÓ: DR. DIETZ FERENC FACEBOOK OLDALA

Veterán autók találkozója

A Fiat 500-as veteránautó klub éves túráját
Szentendrén, a Dunakorzón kezdi. Április
12-én 9–11 óra között igazi olaszos hangulat mellett csodálhatja meg a kis kultuszautókat. Jöjjön el, töltsön egy vidám délelőttöt
velünk!

PÁlyÁZAt

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az
önkormányzati tulajdonú
Szentendre, Mária u.
Izbégi Általános Iskola épületében
található
büfé üzemeltetésére.
Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz,
amely átvehető a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján,
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán,
illetve a www.szentendre.hu/
ingatlanportal
oldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal iktatójába
március 31. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360

PÁlyÁZAt

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban
Foglalkoztatás jellege: munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: családsegítés alapellátás keretében családgondozás, szolgáltatásszervezés, csoportmunkában való részvétel.
A pályázat benyújtásának határideje: március 22.
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére határozott idejű (előreláthatóan a szülési
szabadság, GYED-ig tartó) közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: családsegítés alapellátás keretében családgondozás, szolgáltatásszervezés, csoportmunkában való részvétel.
A pályázat benyújtásának határideje: március 22.

A pályázatokról további információ: Bognár Judit, 06-20-512-9822
A pályázatokat postai úton a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére kell elküldeni (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.
Teljes pályázati kiírás a www.szevi.hu-n

PÁlyÁZAt

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére:
Cím (Szentendre)

Kovács László utca 38. szám 2555/0/A/3
hrsz-ú ingatlan (műhely, raktár megnevezésű)
Céh utca 12. szám alatt lévő 2453/A/6 hrsz-ú
ingatlan (lakás megnevezésű)

Szent István utca 2. szám alatt lévő 2453/A/4
hrsz-ú ingatlan (vendéglő megnevezésű)

Övezeti besorolás

Alapterület

Bruttó induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

Lke-04

267,84 m2

20.630.000 Ft

100.000 Ft

Lk-01

42 m2

7.210.000 Ft

100.000 Ft

Lk-01

110 m2

19.380.000 Ft

100.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2014. április 2. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

2014. március 17.

Hét ország diákjai Szentendrén

OKtAtÁS
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A szentendrei tavasz szépségét, illetve a város és a környék
kínálta sport és kulturális lehetőségeket külföldi diákok társaságában élvezhetik március 17-től a református gimnázium
diákjai. Erre egy többoldalú, uniós pályázat ad alkalmat, mely
az olasz partner kezdeményezésére 2012 őszén indult az Ancona közelében található Recanati-ban, és az Európai Unió
Egész életen át tartó tanulás programjának támogatásával,
Comenius iskolai együttműködés keretében valósul meg.
Az interkulturális kommunikáció és oktatás elősegítésének szándékával létrejött projekt, mely tematikája szerint a résztvevő országok agrártermékein keresztül láttatja ember és föld évezredekre
visszanyúló kapcsolatát, a „Water, Oil, Bread, and: knowledge and
tastes to live Europe” címet viseli, és az európai kézműves hagyományokon túl a kontinens kulturális sokszínűségének feltárására
törekszik. A mellett, hogy a 13-18 éves diákokat együttgondolkodásra, az angol nyelv használatára, valamint közös – többnyire
online felületeken megvalósult – részfeladatok kidolgozására sarkallja, a nemzetközi találkozókon lehetőséget ad a közvetlen tapasztalatszerzésre is. Lengyelország, Finnország, a Kanári-szigetek
és Skócia után Magyarország a soros: az egyetlen magyar résztvevő,
a Szentendrei Református Gimnázium feladata az, hogy maradéktalanul megvalósítsa a pályázat célkitűzéseit és emlékezetessé tegyen egy teljes hetet összesen hét külföldi oktatási intézmény
idelátogató tanárai és diákjai számára. A szervezés már hónapok-

Rekordlétszámmal elindultak
a szenior tanulási programok!

TISZTELT SZENTENDREI 50 ÉV FELETTIEK, TISZTELT SZENTENDREI SZENIOROK!

A Szentendrei Önkormányzat és a
Zsigmond Király Főiskola szervezésében zajló tavaszi szenior képzésekre (SZESZI) lapzártánkig
több mint 110 fő jelentkezett,
amely az őszi félévhez képest
10% emelkedést jelent. A 110 körüli létszám egyben azt is jelenti,
hogy 13 tanfolyamot tudtunk elindítani, ami szintén a legmagasabb szám a szentendrei
szeniorképzések történetében!
A nagy érdeklődést látva dr. Dietz
Ferenc polgármester úrral abban
egyeztünk meg, hogy a szemeszter végén azonnal folytatódnak
majd egyes tanfolyami képzések,
és a továbbiakban is, azaz ősszel
is így fogunk eljárni. Ez konkrétan
azt jelenti, hogy például a nyelvtanfolyamokat, amelyek április
22-én zárulnak, azonnal lehet
folytatni április 29-étől, átlépve a
következő szintre! Ugyanez a helyzet a Geopolitika és az Időstorna
kurzusokkal is. Ez a két tanfolyami időszakra felosztott képzési
félév azért is jobb, mert így szeptemberig, az őszi félév indulásáig
kevesebb idő telik el, a tanulási
szünet tehát rövidebb lesz.
Ezekre a folytatódó tanfolyamokra már március első hetétől
lehet jelentkezni az Aranykor Központban – egy-egy kurzus ára továbbra is 10 000 forint/fő lesz, s

egy tanfolyam 21 tanórát tartalmaz majd.
Ezzel együtt örömmel jelezzük,
hogy nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szeniorok Szentendrei
Akadémiájának ingyenes előadásai is a Városháza dísztermében.
A lapzártával egyidőben, március
12-én, dr. E. Szilágyi Enikő, Mindenható-e az Önkormányzat?
című előadása zajlott le, majd
március 26-án, szerdán, 15 órától
Jászberényi József előadására
kerül sor az internetes közösségi
kommunikáció (pl. a facebook)
előnyeiről és hátrányairól. Az előadás előtt fél órával a szentendrei
rendőrkapitányság munkatársai
tartanak bűnmegelőzési tájékoztatót, így kérünk mindenkit, hogy
fél 3-ra jöjjenek!
A Korközpontban továbbra is várjuk a tanfolyami jelentkezéseket,
illetve azokat a szentendrei szenior polgárokat, akik szívesen töltenék ki a Szentendrei Szenior
Térkép kérdőívét.
Az Aranykorközpont címe: Szentendre, Dunakorzó 11., a P'Art
Mozi épülete. Ügyeleti idő: minden héten hétfőn-szerdán-pénteken 15 és 17 óra között. A
Korközpont ügyeleti száma munkaidőben 06-20/282-8787
Dr. Jászberényi József
Aranykor Központ vezető

kal ezelőtt megkezdődött, a befogadó családok és a különböző
évfolyamokra járó diákok nagy izgalommal várják a skót, lengyel,
finn, olasz, török, spanyol és cseh vendégeket, akik tiszteletüket
teszik Szentendre polgármesterénél is. A hagyományos magyar
konyha és cukrászat alapanyagai, illetve a különböző főzési, sütési
eljárások megismertetésén túl izgalmas kikapcsolódást is tartogat
az eseményekben gazdag hét. A bobozás és a búvárkodás mellett
lesz budapesti és szentendrei városnézés, valamint dunai hajózás.

mEP Szentendrén

Az Európai Parlament Modell (MEP) nemzeti ülését idén
március 14-től 20-ig a szentendrei Ferences Gimnázium
rendezi. De mi is az a MEP?

A Model European Parliament nevű nemzetközi projekt lényege,
hogy középiskolás tanulók egy hétre „EP-képviselőkké“ válnak,
és bizottsági munkával és plenáris ülésen elfogadott határozatokkal közelítenek meg olyan problémákat, amelyek az EU
polgárait érintik. Ahhoz, hogy ezt a munkát jól végezzék, a diákoknak természetesen meg kell ismerniük az európai integráció
történetét és intézményeit, az egyes tagállamok és tagjelölt
országok sajátosságait, olykor eltérő érdekeit. Ráadásul mindezt
képviselni is kell, méghozzá az EU-s intézményekben megszokott
szabályok és szokások szerint.
A munka során a diákok teljesen önállóak, önmagukért felelnek: a tanárok a vita tartalmi részébe egyáltalán nem szólhatnak
bele; az üléseket diákok vezetik, a határozatokat ők fogalmazzák. A nemzeti üléseken jól szerepelő diákok bekerülhetnek
Magyarország nemzeti küldöttségébe, s immár saját országuk
képviselőiként vehetnek részt az angol munkanyelvű nemzetközi
üléseken. A MEP-ülések hagyományosan kemény munkával, de
jó hangulatban telnek, ahol új ismeretségek és barátságok is
születnek.
Részletes információk:
facebook.com/MEP2014.Szentendre

12

KUltÚRA

XXVIII. évfolyam, 5. szám

Március 15-30.

A fesztiválra jegyek 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.

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
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

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
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!
„THE MILLION DOLLAR PIANO” (110’)
Colosseum Caesar Palace Las Vegas
Belépőjegy: 1600 Ft

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
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
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

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.)
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

Március 23. vasárnap, 19:00
Városháza díszterme
(Városház tér 1-3.)
IDŐVONAL – HEINCZINGER MIKA
és VEDRES CSABA KONCERTJE
Belépőjegy: 1500 Ft

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

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)

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

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

2014. március 17.

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

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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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 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
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

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; 26/920-990
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
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VLS Pinceműhely
Péter-Pál u. 6.
Március 21. – április 7.
HETESI ATTILA festőművész kiállítása
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.
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Kiállítások

A Ferenczy
Múzeum
programjai

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

Barcsay ösztöndíjasok kiállítása
A Barcsay-díj alapítása Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő testvérének
felajánlásához kötődik. Célja a fiatal magyar művészek munkásságának elismerése. A kiállítás kurátora
Herpai András.
A kiállítás megtekinthető áprilisig
Állandó kiállítások
EGY ARANYKOR MODERN
MESTEREI - A FERENCZY CSALÁD
MŰVÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK
SZENTENDRÉN – A VÁLTOZÓ
ARCÚ SZENTENDRE
ALAPÍTÓ NYOLCAK –
A SZENTENDREI MŰVÉSZTELEP
SZÜLETÉSE

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

EGY KORSZAK TÖRTÉNELMI
TRAUMÁK KÖZÖTT
KULTÚRA ÉS MŰPÁRTOLÁS
1920–1944
A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI
MÚZEUMOK VÁNDORKIÁLLÍTÁSA, 2013-2014
A kiállítás megtekinthető
április 21-ig.
www.1920-1944.hu, www.facebook.com/muveszetmalom, muveszetmalom@femuz.hu

NKA 2012
Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától 2012-ben alkotói támogatásban részesült, közel száz
művészt bemutató tárlat, melyből
megismerhetjük a mai kortárs művészet irányvonalait, a szemléletmódok sokszínűségét.
A kiállítás nyitva: március 23-ig
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2–5.
Nyitva tartás: szerda - vasárnap
10.00-18.00
VÁLSÁGBAN ÉLNI – HAMVAS
BÉLA (1897-1968)
Hamvas Béla életmű-kiállítás
Az Ars et Vita Alapítvány és a szentendrei Ferenczy Múzeum szervezésében
Megtekinthető március 23-ig
Kiállítás

SZEntEndREI PROgRAmmElléKlEt

POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.
KÁRPÁTI TAMÁS KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető március végéig, a hivatal ügyfélfogadási idejében
KARÁCSONY MÚZEUM
Bercsényi u. 1.
ID. BÁBA MIHÁLYNÉ
BIBLIA-KIÁLLÍTÁSA
GÖMÖRI ANIKÓ IKONKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető április végéig, minden nap 10.00–16.00
ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN
Bercsényi u. 4.
GULÁCSY LAJOS FESTŐMŰVÉSZ
GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető április 20-ig, hétfő
kivételével minden nap 10.0017.00 között
PÉTER-PÁL GALÉRIA
Péter-Pál u. 1.
Március 28. péntek 17.00
SZALONTAI ÉVA TExTILTERVEZŐ
MŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA BKFES HALLGATÓK MUNKÁIVAL KÖZÖSEN

Előadás

PETőFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYőRZő
EGYESÜLET
Stéger köz
Március 21. péntek 18.00
NYELVI ROKONAINK-E
A SUMEROK – DIGITÁLIS
SUMIR-MAGYAR SZÓTÁR
Záhonyi András előadása

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár, olvasóterem
Pátriárka u. 7.
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
KOLPING AKADÉMIA
Péter-Pál u.
(bejárat a Török köz
felől)

Április 5. szombat 16.00
A TERMÉSZETJOG FOGALMA ÉS
ANNAK VÁLTOZÁSA A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN
Dr. Gájer László káplán előadása

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
Március 25. kedd 19.00
CSEVEJ
Művészeti-kulturális-értékobjektívkaritatív beszélgetős est
Kellár F. János Immánuel vendége
Palya Bea énekes, előadóművész

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 17. hétfő
18.00 GRAVITÁCIÓ (90’) (12)
19.30 12 ÉV RABSZOLGASÁG
(141’) (12)

március 18. kedd
18.30 HANNAH ARENDT (113’) (12)
LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.30 BLUE JASMINE (98’) (12)
március 19. szerda
18.30 GRAVITÁCIÓ (90’) (12)
20.00 A NAGY SZÉPSÉG (141’) (16)
március 20. csütörtök
17.00 MIELőTT MEGHALTAM (116’)
(16) f: Matthew McConaughey (3
Oscar!)
19.00 DRÁGA BESÚGOTT BARÁTAIM (93’) (12) NYISD KI A SZEMED! SOROZAT

március 21. péntek
16.00 JÉGVARÁZS (108’) (6) -2
Oscar díj! A legjobb animációs film
és a legjobb betétdal
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS –
Lázár Enikővel
18.00 A Nő (125’) (16)
20.05 A NAGY GATSBY (145’) (12)
március 22. szombat
16.00 VAD SZIGETKÖZ-A SZÁRAZFÖLDI DELTA (60’) (kn) - A VÍZ
NAPJA ALKALMÁBÓL
17.15 12 ÉV RABSZOLGASÁG
(141’) (12)
19.45 A NAGY GATSBY (145’) (12)

március 23. vasárnap
15.30 JÉGVARÁZS (108’) (6) -2
Oscar díj! A legjobb animációs film
és a legjobb betétdal
17.00 THE MILLION DOLLAR PIANO
(110’)(12)
– ELTON JOHN KONCERTJÉNEK
VILÁGPREMIERJE! CSAK 1 VETÍTÉS!
19.00 MIELőTT MEGHALTAM (116’)
(16) f: Matthew McConaughey (3
Oscar!)
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március 24. hétfő
18.30 AZ APÁCA (112’) (16)
20.30 COUCH SURF (84’) (16)

március 25. kedd
17.00 MűGYűJTőK ÉS MECÉNÁSOK
- Török Katalin beszélgetéssorozata
18.30 NYÁRUTÓ (111’) (12) f: Kate
Winslet és Josh Brolin
20.30 SZERELEM A FELHőK FELETT
(96’) (12)
március 26. szerda
18.00 A TITOKZATOS SZERETő
(111’) (12)
20.00 AZ APÁCA (112’) (16)

március 27. csütörtök
18.30 SZERELEMPATAK (70’) (16)
EGY P’ARTON AZ ALKOTÓKKAL SOROZAT
20.00 ÉLJEN A SZABADSÁG! (94’)
(12) - olasz politikai szatíra
március 28. péntek
17.00 RÉGI IDőK MOZIJA – A ‘70es,’80-as évek filmfotói – kiállítás
megnyitó
19.00 AZ UTOLSÓ ELőTTI EMBER
(86’)
19.00 DUMAKORZÓ – ÜRMÖS
ZSOLT STAND UP ESTJE

március 29. szombat
10.00 BÁB-ÉS FILMSZÍNHÁZ KAKAÓVAL – NÁLATOK HOL LAKIK A VARÁZSLAT ?
15.30 MR. PEABODY ÉS SHERMAN
KALANDJAI (93’) (6)
17.05 OLDÁS ÉS KÖTÉS (90’)
In Memoriam Jancsó Miklós
18.35 COUCH SURF (84’) (16)
20.00 MR. MORGAN UTOLSÓ
SZERELME (116’) (12)
március 30. vasárnap
15.30 MR. PEABODY ÉS SHERMAN
KALANDJAI (93’) (6)
17.05 SZERELEMPATAK (70’) (16)
18.15 COUCH SURF (84’) (16)
19.45 A TITOKZATOS SZERETő
(111’) (12)
március 31. hétfő
17.00 ÉLJEN A SZABADSÁG! (94’)
(12) – olasz politikai szatíra
18.30 SZERELEMPATAK (70’) (16)
20.05 MR. MORGAN UTOLSÓ SZERELME (116’) (12)

április 1. kedd
18.30 ALABAMA ÉS MONROE
(111’) (16) LÉLEKMOZI SOROZAT
DunaP’Art Filmklub
20.25 MR. MORGAN UTOLSÓ SZERELME (116’) (12)
április 2. szerda
18.00 ÉLJEN A SZABADSÁG! (94’)
(12) - olasz politikai szatíra
20.00 A WALL STREET
FARKASA
www.partmozi.hu

2014. március 17.
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művészet az életért

Az ARS et VITA Alapítvány kettős célkitűzését az alapítvány neve is
sugallja: egyfelől a művészetet – az ARS-ot – az élet szerves részévé
tenni az élet – VITA – szolgálatában. Hamvas Béla szellemében segíteni szeretnénk a ma emberének testi, szellemi, spirituális és szociális egyensúlyának megtalálásában és megtartásában, filozófiai
és művészeti előadások, kiállítások, jóga- és meditációs tanfolyamok, baráti összejövetelek szervezése által.
A művészet területén az alapítvány célja minden olyan elképzelés
támogatása, amely segíti a magyar kultúra nemzetközi megismerését, valamint a világkultúra hazai terjesztését. Ennek érdekében
hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápolunk, és kulturális együttműködést folytatunk más, hasonló célkitűzésű szervezetekkel. Támogatjuk személyes kapcsolatok kialakulását is, amelyek azután
közvetlen, baráti szinten fejlődhetnek tovább. E célok elérése érdekében kifejtett tevékenységünk: könyvek fordítása, kiadása, kiállítások, előadások, tanulmányutak, nyelvtanfolyamok szervezése.
Kapcsolataink felhasználásával szeretnénk közreműködni abban,
hogy Szentendre valóban a festők, a művészetek városa lehessen.
Aktuális rendezvényeink
Szentendrei Képtár: VÁLSÁGBAN ÉLNI – HAMVAS BÉLA-KIÁLLÍTÁS.
Megtekinthető március 23-ig.
Balatonfüred, Vaszary Villa Galéria: MűVÉSZET ÉS TÉR – NEMZETKÖZI GRAFIKAKIÁLLÍTÁS. Megtekinthető március 23-ig.
Kérjük, támogassa munkánkat adója 1%-ával. Az alapítvány
adószáma: 18668236-1-13
Támogatását megköszönve:
Marghescu Mária elnök

juh-héj! Alkotónapi pályázat

Idén a szentendrei Skanzen a tematikus Bárány
évében Juh-héj! címmel hirdeti meg alkotónapi
pályázatát.
Ez a jókedvű felkiáltás tipikus kifejezője a magyar virtuskodó kedvnek, szó szerint viszont a juh „burkolatát", a gyapjút jelenti. Milyen
találó, ha az ártatlan gyereknek azt mondjuk, „olyan, mint a ma született bárány"! Most a pályázóktól várják a téma érdekes, akár meghökkentő megközelítését is az idei pályázati lehetőségek szerint.
A gyerekeken és fiatalokon kívül, a nyugdíjas közösségek vagy egyének is bemutathatják május 1-jén, az Alkotónapon, milyen szellemi
és tárgyi örökséget őriznek a juhtartással vagy a pásztorkodással kapcsolatban. A diákok most is alkotásba önthetik olvasmányaik vagy
személyes élményeik alapján képzeletük szüleményeit a fenti témakörben, sőt hangszert ragadhatnak vagy táncra is perdülhetnek.
A részleteket, az ajánlott olvasmányt és a jelentkezési, valamint nevezési lapokat megtalálják: www.skanzen.hu
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Pannónia Étterem és Kávézó
Szentendre, Stromfeld A. u. 1/A Tel: 06 20 927 1113
Hazai ízekkel, bőséges levesfogyasztással

napi menü 890.- elvitelre 940.Menü és à la carte ételeink MegtalálHatók a Facebookon:
facebook/Pannónia étterem és kávézó
napi házhozszállítás hétfőtől-szombatig.
Hidegtál rendelést Felveszünk!
teadélutánokat, születésnaPi rendezvényt, érettségi találkozókat
35-40 Főig vállalunk!
karácsonyi előrendelést noveMber végétől Felveszünk!
ingyenes parkolási lehetőség.

Országos verseny
a zeneiskolában

KUltÚRA

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola március 21–
23. között rendezi meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett VIII.
Országos Továbbképzős Versenyt. Ebből az
alkalomból több százan érkeznek az ország
minden pontjáról Szentendrére. A verseny
két helyszínen zajlik, a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola székhelyén és a Szentendrei
Református Gimnázium kápolnájában.
A zsűri tagjai: Eckhardt Gábor Liszt-díjas
zongoraművész, elnök, a Zeneakadémia
tanára, Járdányi Zsófia hegedűművész, a
Zeneakadémia tanára, és Arnóth Balázs
fagottművész, a Weiner Leó Zeneművészeti
Szakközépiskola és a győri Széchenyi István
Egyetem tanára.
Ezúton is szeretnénk megköszönni dr. Dietz
Ferenc polgármester úrnak a zsűri fogadásában nyújtott segítségét. A versenyen kor-

Aknay jános
oltárképe Kiskőrösön

Március 19-én este, 17 órakor
tartja a kiskőrösi katolikus templom búcsúi szentmiséjét, amelyet
Bábel Balázs kalocsai érsek mutat
be. Ezen a szentmisén kerül sor az
új oldalkápolna felszentelésére is,
amelynek oltárképét Aknay János
szentendrei festőművész adományozta a gyülekezett számára.
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csoportonként osztunk ki fődíjakat, I., II., és
III. díjakat, valamint különdíjakat. Bihon
Győző festőművész felajánlott egy festményt, melynek címe: Csendélet Czóbel
festménnyel. A díjazottak számára még emlékezetesebbé tudnánk tenni ezt a szentendrei hétvégét, ha a Szentendrén élő,
alkotó képzőművészek, magánszemélyek,
intézmények stb. fel tudnának ajánlani valamilyen – Szentendre kulturális sokszínűségét képviselő – tárgyi ajándékot.
Amit kínálni tudunk cserébe:
• támogatóként való feltüntetés a honlapon
• támogatóként való feltüntetés a programfüzeten
• támogatóként való említés a díjátadáson.
Segítségüket előre is köszönjük!
Zakar Katalin és a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanári kara

A képen: Csendélet Czóbel festménnyel.
Az alkotást Bihon Győző festőművész ajánlotta fel
a verseny szervezőinek

Kárpáti tamás kiállítása a Városházán
„Ne csak nézzünk, lássunk is!” – ezzel a gondolattal nyitotta meg
dr. Dietz Ferenc polgármester Kárpáti Tamás festőművész kiállítását
március 4-én, a Polgármesteri Galérián.

A vendég: Palya Bea

A Csevej című művészeti-kulturális-értékobjektív-karitatív beszélgetős est
vendége Palya Bea énekes, előadóművész lesz március 25-én, kedden 19
órakor.
Palya Bea a Magyar Kultúra Nagykövete, a Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjével kitüntetett Prima Primissima-díjas énekes gyermekkorát
egy Pest megyei kis faluban töltötte.
Szülei parasztemberek, anyai ágon cigány származású. Már hatévesen megismerkedett a népzenével,
mely szinte anyanyelvévé vált. Zeneileg sokféle világot képvisel, a
magyar, a cigány, a székely, a zsidó dalokon át egészen az egyedi
saját hangokig. Talán világzenének is mondhatnánk az egyéb
dzsesszes és keletei behatások miatt, ám mégsem. Ez valahogy
egyedibb, különlegesebb, ebben benne van sokkal jobban egy személyiség, egy bonyolult lélek is, maga Bea. S ehhez a csodálatos
zenei-művészei sokszínűséghez párosul Palya Bea hatalmas életigenlése és kisugárzása olyan egységet alkotva, amely különleges
előadók, vagy inkább emberek körül alakulhat csak ki.
Kellár F. János Immánuel, az est szervezője szeretettel vár mindenkit a nagyszerű estének ígérkező rendezvényre Pest Megyei Könyvtárba (Pátriárka u. 7.). A belépés és a fogyasztás ingyenes.

Festőművészek a kiállítás megnyitóján: Kárpáti Tamás és Szakács Imre

FOTÓ: DR. DIETZ FERENC FACEBOOK OLDALA

2014. március 17.

„Kárpáti Tamás (...) remek alkotóművész aki mostani tárlatával új
szintre emelte a művészet fogalmát. Személy szerint én nagyon szeretem azokat a műveket, amelyek beindítják az ember fantáziáját,
amiken gondolkozni és töprengeni nemcsak lehet, de szinte kötelező.” – folytatta a polgármester. „Érzések, érzelmek, transzcendentális kapcsolat, gondolatébresztő színekkel, elegáns ecsetkezeléssel és halványan felsejlő arcokkal, koponyákkal kifejezve.
Idő kell a művek értelmezéséhez, azaz a szakrális valóság megértéséhez és embertársaink érzéseinek a megéléséhez. Egyszerre van
jelen a művekben a legmélyebb kietlenség, az Üszök, az Árok és a
leghatalmasabb támogató a Golgota, a Stigma és az Angyalkert.
Üzenete számomra, hogy hagyj időt Istenre, magadra és az emberekre!”

Ötórai tea

Március 28-án, pénteken 17 órakor a Helyőrségi Klubba (Dózsa
György út 8.) szeretettel várnak mindenkit az ötórai teadélutánra. Tánc, társalgás, tea és sütemény, örökzöld dallamok.
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Keresd az arany fakanalat! – utolsó forduló

Március 13-tól 23-ig tart a Keresd az arany fakanalat gasztronómiai verseny tavaszi, s egyben utolsó
fordulója, melynek lényege, hogy az éttermek háromfogásos menüt állítanak össze ajándék itallal az
aktualitásnak és a profiljuknak megfelelően. A menük ára egységesen 2890 Ft. A bejárati ajtó fölé kihelyezett „arany” fakanálra akasztott embléma mutatja, hogy az étterem részt vesz a versenyben.
Összeállításunkban a versenyben részt vevő éttermek menüajánlatait közöljük. Éljenek a lehetőséggel, és teszteljék az éttermeket a verseny utolsó fordulójában. Véleményüket – melyet a zsűri a döntésnél figyelembe vesz – a nemeth.erika@szentendre.hu címre várjuk.

El mARIACHI éttEREm

Pannónia u. 6/B., (26) 313-132.
Nyitva: minden nap 10.00–22.00
Menü:
Fokhagymás laskagomba juhtúróval grillezve
Medvehagymával, mozzarellával és
paradicsommal töltött csirkesteak fűszeres
burgonyagerezdekkel
Belga csokoládétorta-darabkák lime-os
mascarponekrémmel tálalva
+ 1 pohár bor vagy üdítő

gÖRÖg KAnCSÓ éttEREm

Dunakorzó 9., (26) 303-178.
Nyitva: minden nap 11.00-22.00
Menü:
Fetás póréhagyma krémleves
Tavaszi sertésszűztekercs zöldfűszeres köntösben, burgonyapürével, „beurrie blanc” mártással
Görög citromos torta
+ 1 pohár görög bor

mjAm éttEREm

Városház tér 2., 06-70-377-8178.
Nyitva: kedd-csütörtök 8.00-22.00,
péntek 8.00-23.30, szombat 10.00-22.30,
vasárnap 10.00-22.00
Menü:
Gaucho – argentin gulyásleves tavaszi
zöldségekkel

Főzőiskola Szentendrén

Március 18-án, kedden 18 órától nyitja meg
kapuit Szentendrén az Ínyencház Főzőiskola. A fővárosiak már rengeteg, különböző
színvonalú és tematikájú főzőiskolával
rendelkeznek, ám Budapesten kívül már nehezebben találunk ehhez hasonló gasztronómiai élményeket nyújtó lehetőséget.

Az Ínyencház erre a problémára nyújt megoldást. Mindazoknak szól ez az főzőiskola:
• akik tudnak főzni és szeretnek új ízeket
kipróbálni,
• akik nem tudnak főzni és szeretnének
megtanulni,
• akiket érdekelnek a gasztronómiai élmények,
• akik szeretnének egy élvezetes, egész estés
kikapcsolódást egyedül vagy párosan,
• akik szeretnének változatosabban, egészségesebben enni, főzni, de nincs ötletük,
hogyan tegyék,

Karib nyárs csirkével, garnélával korianderes
mangósalátaágyon, töltött cukkinivel
Vaníliatorta gránátalmaszósszal
+ 1 dl Ráspi rozé vagy 2 dl gyümölcslé vagy
1 pohár sör
A menüt hétköznap 17 órától, hétvégenként
12 órától lehet rendelni.

mŰVéSZ éttEREm

Dumtsa J. u. 7., (26) 311-484.
Nyitva: minden nap 12.00-22.00
Menü:
Zöldségerőleves fürjtojással, petrezselymes
darakockával
Brézingelt marha, retek relish-sel, vajas zsenge
parajjal, medvehagymás burgonya roláddal
Fordított almatorta
+ 1 dl Tiffan's Villányi Portugieser 2012

PAROlA VEndéglŐ

Vasvári u. 2., (26) 312-621.
Nyitva: hétfőtől keddig: 11.30-22.00,
csütörtöktől vasárnapig: 11.30-22.00
Menü:
Sáfrányos kacsaraguleves
Fehérboros-fokhagymás csirkecomb kölessel
Túrós palacsinta eperöntettel
+ 1 pohár gyümölcsös rosé

• akik szeretnek tevékenykedni a konyhában, de nem szeretnek takarítani, mosogatni…
Az Ínyencház Főzőiskola olyan konyhai eszközökkel és gépekkel van felszerelve, amely
az átlag magyar háztartásban többnyire fellelhető, ezáltal az itt tanult receptek otthoni
körülmények között is reprodukálhatók. Segítséget, útmutatást kíván adni abban, hogy
az ételeket kis változtatással még hogyan,
hányféleképpen lehet elkészíteni, a különleges alapanyagokat hol lehet beszerezni, a
későbbiekben még arra is lehetőség lesz,
hogy egyes hozzávalókat helyben is megvásároljanak a résztvevők,
Az Ínyencház kurzusaiban megtalálhatók
lesznek alap főzőtanfolyamok, tematikus
estek, egészséges étkezésre épülő kurzusok, baba-mama főzés, desszertkészítő kurzusok és gyerekkurzusok is. Emellett helyet
biztosít különböző zártkörű rendezvényeknek, mint születésnapi party, csapatépítés,
vacsoracsata barátokkal, szingli party,
leány- és legénybúcsú. Illetve a főzőiskolá-

PROmEnAdE éttEREm

Futó u. 4., 312-626.
Nyitva: szerdától vasárnapig 11.00-22.00
Menü:
Medvehagyma-krémleves sajtos crouton-nal
Töltött csirkecombfilé könnyű, tavaszi
zöldpaprikás mártással, párolt jázminrizzsel
Fahéjas almásrétes
+ 1 pohár Buday Chardonnay vagy Villányi
Portugieser
vagy 1 pohár Dreher vagy Staropramen csapolt
sör
vagy 1 pohár ásványvíz vagy üdítő

tRAttORIA CARdInAlE éttEREm
éS PIZZéRIA

Dunakorzó 7., (26) 309-444.
Nyitva: minden nap 11.00-23.00
Menü:
Vegyes olasz ízelítő (caprese, bruschette,
carpaccio di manzo)
Kakukkfüves borjúsült, sajtos tortellinivel
Epres tiramisu
+ 1 pohár bor, sör vagy klasszikus limonádé

ban egyéb olyan program is megrendezésre
kerül, ami nem főzés, de a gasztronómiához
szervesen kapcsolódik, mint például ételfotó-tanfolyam vagy szakácskönyv-bemutató.
Az Ínyencház több mint egy főzőiskola, egy
gasztroműhely, alkotóklub is egyben. Nemcsak a főzés rejtelmeibe ad betekintést,
hanem egyéb, gasztronómiával kapcsolatos
programok is megtalálhatóak lesznek.
Célja, hogy Szentendrének izgalmas színfoltja legyen a város gasztronómiai hagyományainak, népszokásainak felelevenítése,
őrzése révén.

Főzni kreatív élvezet, enni izgalmas élmény.
E kettő keverékét képviseli az Ínyencház, és
remélhetőleg ezt az elvet osztja minden
kedves idelátogató is.
Ínyencház Főzőiskola
2000 Szentendre, Mathiász utca 31.
www.inyenchaz.hu
www.facebook.com/inyenchaz
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Újabb Bárczis sikerek

Az iskolánknak már évek óta megadatik – köszönhetően a V-8 uszodának, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának és Gimnáziumnak,
valamint Szentendre Város Önkormányzatának –, hogy tanulóink
heti rendszerességgel járhassanak úszásórára. Az idei tanévtől sikerült heti két délután tehetséggondozó órákat is szervezni olyan
gyerekeknek, akik egyébként nem tehetik meg, hogy különórára
járjanak, bármennyire is tehetségesek. A munkának meg is lett a
gyümölcse, amit az elmúlt hetekben lezajlott versenyek eredményei
is mutatnak.

ÚSZÁS

Március 8. Érd, Városi
Sportcsarnok és Uszoda,
Pest megyei CSB I. forduló

2014-ben is útjára indította a
Pest Megyei Úszó Szövetség a
megyei
úszószakosztályok
csapatbajnokságát, melynek
első fordulójára Érden került
sor az új, szupermodern 33,3 x
25 méteres, 10 pályás versenyuszodában. A verseny előtti
protokollon a NEFMI Sportállamtitkárságának delegáltja;
Érd város polgármestere; a
MÚSZ szakmai alelnöke, dr.
Tóth Ákos mellett a pódiumon
az ötszörös olimpiai bajnok
Egerszegi Krisztina reprezentált, majd adta át az új érdi fedett uszodát.
A versenyen Szentendre városát a Kossuth SE közel 40 fős
úszócsapata képviselte Lukács Ferenc edző és ifj. Szabó
László vezetőedző irányításával. Csapatunk a téli alapozásból lassan formába lendülve
remekül szerepelt; mérlegünk:
4 arany-, 3 ezüst-, 4 bronzérem
és 18 pontszerző helyezés, valamint a csapatverseny 4.
helye 138 ponttal, az I. forduló
után szorosan tapadva a Váci
Vízmű SC-re! Célkitűzésünk az
évadban előrelépni a tavalyi
összesített pontverseny 6.
helyezéséről, és felzárkózni a
megyei nagycsapatok (Százhalombattai VUK; Érdi Sport
Kft.; Váci Vízmű SC) mögé, valamint lehetőséget adni minden kossuthos versenyzőnek a
tapasztalatszerzésre és a megmérettetésre.

Dobogós helyezések

50 m leány hátúszás (06-07):
2. Rácz-Érsek Lili, 3. Farkas
Tünde

50 m fiú hátúszás (06-07):
1. Páva Szabolcs

50 m fiú gyorsúszás (02-03):
3. Pintér Áron

200 m leány mellúszás:
3. Szabó Teodóra (1997)

50 m leány gyorsúszás
(06-07):
1. Abonyi-Tóth Glenda, 2.
Rácz-Érsek Lili, 3. Farkas
Tünde

50 m fiú gyorsúszás (06-07):
1. Páva Szabolcs
100 m fiú pillangóúszás
(98-99):
3. Albert Zsombor

50 m leány gyorsúszás
(04-05):
1. Abonyi-Tóth Gréta

100 m fiú hátúszás (02-03)
3. Domokos Lóránt

4x50 m leány gyorsváltó
(02-03)
3. HKLSE-Szentendre: Szabó
Beatrix, Scheffler Luca, Abonyi-T. Gréta, Nagy Dorottya

4x50 m fiú vegyesváltó
(98-99)
3. HKLSE-Szentendre: Papp
Domonkos Máté, Németh
Ádám, Albert Zsombor, Lapat
Balázs

Február 22-én Hajdúszoboszlón voltunk az Országos Úszó Diákolimpián, ahonnan figyelemreméltóan sok éremmel tértünk haza.
14 versenyző 28 versenyszámban indult, és 7 arany-, 11 ezüst- és 4
bronzéremmel tértünk haza.
Március 8-án Budapesten úsztunk a Speciális Olimpiai Szervezésben rendezett, szintén országos versenyen. Itt különböző korosztályok együtt úsztak, és futamonként tartottak eredményhirdetést.
Így fordulhatott elő, hogy kilencéves tanulónk a dobogó tetején állva
is alacsonyabb volt kamasz és felnőtt versenytársainál. Az e napon
elért eredményeink a mezőny egészét tekintve is elégedettségre és
büszkeségre adnak okot, különösen, ha korosztályok szerinti bontásban nézzük meg.
A saját korcsoportban elért eredmények
50 m gyorsúszás:
Herke Vivien 1. hely, Gacsal Vivien 2. hely, Szilágyi László 2. hely,
Horváth Alexandra 3. hely, Herr János 4. hely, Csúcs Alex 5. hely
25 m gyorsúszás:
Balázs Döme1. hely, Szlávik Richárd 2. hely
50 m mellúszás:
Herke Vivien 1. hely, Szlávik Richárd 1. hely, Horváth Alexandra 2.
hely, Szilágyi László 2. hely, Balázs Döme 2. hely, Csúcs Alex 4. hely
25 m mellúszás:
Szlávik Richárd 1. hely, Balázs Döme 2. hely
50 m hátúszás:
Gacsal Vivien 1. hely, Herr János 2. hely
25 m hátúszás:
Szlávik Richárd 1. hely, Balázs Döme 2. hely
4x50 m váltó:
Lányok: Horváth Alexandra, Herke Vivien, Gacsal Vivien 1. hely
Fiúk: Csúcs Alex, Szilágyi László, Herr János 2. hely
Adjanak erőt ezek az eredmények gyerkőceinknek a mindennapok
kihívásaihoz, hogy a jövőben nemzetközi mezőnyben is megmérettethessenek, világot láthassanak, repüljenek és „szárnyaljanak”!
Benzsay Réka testnevelő tanár
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Március 8., izbégi sportpálya
Szentendre VSE–Tahitótfalu SE 2-1 (0-0),
megyei III. o.
A nyugati csoport nyitómérkőzése nem
átlagos körülmények között kezdődött. Az
izbégi pálya előkészítése az utolsó pillanatokban fejeződött be pályahasználati viták
miatt. A pálya bérlője – a Sze-Fi – nem nyitotta ki sem a kaput, sem az öltözőket.
A kezdés pillanatában az ötödik helyen állt a
hazai csapat, a vendégek jelentősen hátrébb.
Az egyenetlen talajon nem alakulhatott ki folyamatos játék, sok volt a szabálytalanság,
amelyet főként a talajnak tudhattunk be.
Nem így vélekedett a vendégcsapat néhány
játékosa – folyamatosan reklamáltak –, minden játékvezetői döntéshez volt véleményük.
A mintegy nyolcvan főnyi közönségből néhány vendégszurkoló hasonló hangnemben
végig kommentálta a mérkőzést.
A félidőben megegyeztek a vélemények,
hogy alacsony a színvonal, rossz a pálya,
egyszóval nem valami szívderítő ez a meccs.
A második félidőben sem javult a játék, sőt
a hazaiak játékmestere, Szabó György megsérült, így át kellett szervezni a játékukat.
Múltak a percek, a vendégek eredményesen
szűrték a szentendrei támadásokat, majd
egy kontrából Szalai Roland megszerezte a
vezetést. Nem sokáig örülhettek azonban,
mert a szentendreiek végre „felébredtek”,
és Baranyai Márk révén egyenlítettek, majd
a hátralévő tíz percben „szétfutották” a Tahitótfalu védelmét. Sokadik pontrúgásuk
eredménnyel járt: Krasznai Vilmos a kifutó
kapus felett a hálóba fejelt (2-1). Ezzel a
három ponttal a SZVSE már a negyedik a tabellán.

Március 9., pilisszentlászlói sportpálya:
Dunabogdány SE–Tárnok KSK 1-0 (1-0),
megyei II. o.
Dunabogdány csapata, mivel hazai pályájuk
felújítás alatt van, Pilisszentlászlón fogadta
Tárnok együttesét. Ragyogó tavaszi napsütésben sorakoztak fel a csapatok. A mérkőzés már nem volt ilyen ragyogó,
meglehetősen idény eleji volt a színvonal, a
játék jobbára a középpályán folyt, a kapuk a
félidő derekáig nemigen kerültek veszélybe.

SPORt
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Szentendrénél úszta át a dunát
a „nemzet Rozmárja”

Február 28-án, pénteken Schirilla György, a „Nemzet Rozmárja” először úszta
át a Dunát városunkban, a Dunakorzónál. A szakadó esőben megtartott eseményen közel 100 diák futott Gyurival a Téltemető futáson, mely egyben a
bemelegítést is szolgálta számára. Schirilla György az 5-6 fokos Duna átúszása mellett még egy kis lubickolásra is időt szakított, s az érdeklődők tapsvihara mellett lépett ismét a partra.
Gratulálunk a kiemelkedő sportteljesítményhez!
Úgy tűnt, a Tárnoknak folyamatosabb a játéka, többet birtokolták a labdát, de a befejezés előtt mindig ott volt egy bogdányi védő
aki tisztázott, vagy a kapus volt a helyén. A
félidő vége felé már a hazaiak (kékek) is vezettek néhány veszélyes akciót, amikor is a
16-os táján történt egy tárnoki kezezés, a
„spori” kifutott a partjelzőhöz, az megerősítette, hogy a kezezés belül történt: 11-es! A
büntetőt Lalusz László a balra vetődő kapus
mellett a kapu jobboldalába lőtte. A szünet
után annyiban változott a kép, hogy a bogdányiak játéka is folyamatosabbá vált, gyakran meghúzták a széleket, de a beadásokba
vagy a lövésekbe a tárnokiak sorban beleléptek, tisztáztak.

A másik oldalon is akadtak helyzetek, de a
lövések elkerülték a kaput, egy esetben
csak centiméterekkel. Szűcs László kapus
(a mezőny egyik legjobbja) rajta volt a lövésen, nagy valószínűséggel kivédte volna.
Sok volt az apró taktikai szabálytalanság, de
a „sporik” kézben tartották a mérkőzést.
Tárnoki támadásokkal ért véget a mérkőzés, amelyek végén a vendégeknek nem sikerült egyenlíteni.
A piros mezeseknek bele kellett nyugodni,
hogy a focit gólra játsszák, ezt a végén többen meg is mondták nekik, amikor elkeseredetten morgolódtak, hogy: Jobbak
voltunk!
A bogdányi edző, Püspöki János véleménye:
Néhány játékosunk betegsége mellett nemcsak a kemény, jó erőben lévő ellenféllel,
hanem az egyenetlen pályával is meg kellett küzdenünk. A győzelemmel elégedett
vagyok... Nem tette hozzá, de értettük: a játékkal már kevésbé.
Gerlai Péter

KéZIlABdA

Március 2., Szentendre, Móricz Csarnok
Szentendrei KC–Komló Sport KC 28-28
(15-15), NB I/B. férfi junior
A felújított Móricz Csarnok ünnepélyes átadását követte ez a junior mérkőzés, amelyen egyenlő erők küzdelmét láthattuk. A
Warrior YB szurkológárdája lelkes biztatása
mellett végig oda-vissza estek a gólok, két
gólnál többel egyszer sem tudott elhúzni
egyik csapat sem. A vége előtt két perccel
28-27-et mutatott az eredményjelző, a mieink támadtak, egyszer oda-vissza járatták a
labdát, ekkor látott az egyik „spori” támadó
szabálytalanságot, befújta, a kontrából vitatott körülmények között egyenlített a vendégcsapat.

A juniorok után következett az NB I/B-s
felnőtt mérkőzés:
Szentendrei KC–Komló Sport KC 33-35
(15-16)
A hazaiak nagyobb lövőerővel rendelkeztek,
a vendégek pedig villámgyors labdajáratással keresztmozgásokkal érték el, hogy helyzetbe kerüljenek. A mérkőzés elején a
Komlónak sikerültek jobban a lövések, és a
9. percben 3-8 volt az eredmény! A mieink a
félidő végére felzárkóztak. A második félidő
20. percéig továbbra is egyenlően estek a
gólok, de ezután megint elhúzott a vendégcsapat: 23-27! A hazaiak fáradni látszottak, sok volt a szabálytalanság mindkét
oldalon. A mieink az utolsó percekben még
egyszer megközelítették egy gólra az ellenfelet, de az egyenlítés helyett óriási kapufák,
elkapkodott helyzetek és a (túl?) keményen
megállított szentendrei támadások mellett
kétgólos vendéggyőzelem született. A szépszámú közönség, köztük a sarokban lelkes
„B” közép (a Warrior YB) jó meccset láthatott! Méltán zengett a „Szép volt fiúk!”

További eredmények: A budakalászi NB II-es
csapatok közül a BSC férfi csapata vereséget szenvedett itthon a Füzesabonytól 3933-ra, a BMSE női csapat viszont nyert a
Hort-Csepel ellen hajszálra hasonló módon,
mint két hete a BSC: 32-16-ra! A BSC-s lányok most szabadnaposak voltak.
Gerlai P.
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A Szentendrei Kinizsi
úszósikerei

40 csapat és közel hatszáz gyermek részvételével és 2700 rajttal szervezték meg
Dél-Magyarország egyik legnagyobb országos-nemzetközi úszóversenyét Hódmezővásárhelyen.

FUtÁS

Február 23. Pilisszenkereszt, Futapest
hegyi etap, 4,5 km
Csuta Dorottya 1. hely (gyermek), Zsámár
Anna 2. hely (gyermek), Murányi Máté 5.
hely (gyermek), Marton Emese 7. hely (gyermek), Kovács Kriszti 9. hely (felnőtt), Csuta
Albert 5. hely (felnőtt), Hodovánszki Csaba
3. hely (felnőtt, hosszú távon), Reményi
Krisztián 23. hely (felnőtt hosszú távon)
Nem Pegazusos futók:
Marton János 3. hely (felnőtt hosszú távon,
Szentendre), Ostoróczki Feri 5. hely (felnőtt,
hosszú távon, Szentendre)

Február 22. Bonyhád, fedett pályás atlétika verseny (2002-2004-es gyermek)
Morró Marci 300 méteren 7. hely (ovisként 2
pontot szerzett a csapatnak), Kiss Boldizsár
300 méteren 6. hely (3 pontot szerzett a
csapatnak), Kiss Anna 300 méteren 8. hely
(1 pontot szerzett a csapatnak), Zsámár
Anna 300 méteren 12. hely, Greguss Anna
300 méteren 13. hely, Tuczai Barnabás 600
méteren 4. hely (5 pontot szerzett a csapatnak), Csuta Dorottya 600 méteren 1. hely
(10 pontot szerzett a csapatnak), Csuta Dorottya 1000 méteren 2. hely (8 pontot szerzett a csapatnak). Dorottya mindkét távon
egyéni csúcsot futott!

Március 8-9. Németország Dortmund,
nemzetközi fedett pályás atlétika gála
Csuta Dorottya 800 méteren 3. hely! A magyar válogatott csapat 2. helyen végzett!

Március 9. Vác, utcai futóverseny! Zöldgömb S.K.
Sáfrány Eszter 5 km-en 2. hely (felnőtt) új
egyéni csúccsal, Hódosi Márk 5 km-en 1. hely
(serdülő) új egyéni csúccsal, Medve Csilla 10
km-en 1. hely (felnőtt) új egyéni csúccsal.
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Szentendre városát a Kinizsi Honvéd Sportegyesület versenyúszó elevenjei képviselték, és mindent megtettek azért, hogy
városunk nevét mindenki megjegyezze. 11
éremmel, fantasztikus helyezésekkel és nagyon sok egyéni csúccsal tértünk haza, a 40
csapat közül a 15. helyen végeztünk.
Érmeseink:
Katula Panni, aki 8 éremmel a mezőny legeredményesebb versenyzőjének számított.
Panni a 100 méteres távokon megúszta az
aranyjelvényes szintet is.
Domján Dávid 1 arany-, 1 ezüstérem. Dávid
teljesítette az ezüstjelvényes szintet (minimálisan maradt el az aranyjelvénytől)
Dömötör Emma 1 ezüstérem.
A szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület csapat tagjai: Szász Bori, Nemere Imola,
Skach Iván, Domján Dávid, Szántó Bálint,
Katula Panni, Dömötör Emma, Hangyál
Anna.
A versenyúszók edzője: Mihály Norbert.
Az elmúlt időszak eredményei jól szemléltetik, hogy a Pegazus S.M.E. futói szorgalmasan, alázattal dolgoznak a sikerért!
Elkezdtük a gyerekekkel a pályaversenyekhez való szoktatást, ahol kiváló eredmények
születtek, hiszen sokan megszerezték csapatunknak az első pontokat! Ez mérföldkő
a csapat életében. A hazai versenyekkel párhuzamosan elkezdtük a külföldi versenyzést
is, méghozzá olyan sikeresen, amire csak
félve gondoltunk, hiszen kis csapat vagyunk
a magyar atlétikában, mégis talán a magyar

I. Ritmikus
gimnasztika
Barátság Kupa
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Március 22-én, szombaton 9-től 18
óráig a Móricz Zsigmond Gimnáziumba (Kálvária út 16.) várjuk az érdeklődő gyermeket és szüleiket! A
verseny főszervezője Schluth Mónika vezetőedző. A belépés díjtalan. További információ: www.hortse.hu/rg.htm
A ritmikus gimnasztika – röviden RG –
látványos, pontozásos versenysport: a balett, a torna és a tánc elemei figyelhetőek
meg benne. A versenyzők egyénileg vagy
csapatban mérettetik meg magukat, és
öt kéziszerrel dolgoznak: karika, kötél,
labda, szalag, buzogány. A ritmikus gimnasztika kifejezetten női sportág, helyes
testtartásra, harmonikus és esztétikus
mozgásra, ügyességre nevel. Elkezdésének ideális időpontja már az óvodás
korra tehető. Minden szezonkezdéssel,
azaz a szeptemberi iskolakezdéssel új
kezdő csoportot indítunk. Elsősorban kitartásra, önfegyelemre, szorgalomra,
akaraterőre, fájdalomtűrésre, szereplésre nevel ez a sport. Több szülő, óvó- és
tanító néni jelezte, hogy a gyerekek fegyelmén, a munkához való hozzáállásukon, kézügyességükön már nagyon
hamar észrevehető volt a sport kedvező
hatása.

KéZIlABdA

Kikaptak a listavezetőtől a kézilabdások

csapat egyik legkiválóbb atlétája Csuta
Dorka futónk volt, aki sok pontot szerzett,
így a magyar válogatott 2. lett!
Kiemelném a csapatból Tuczai Barnust, aki,
ha továbbra is szorgalmasan edz, akkor a
legjobb középtávosok egyike lesz az országban! Csuta Dorka vitathatatlanul az ország és a nemzetközi atlétika élvonalát
képviseli, hiszen Bonyhádon az országos
ranglista élvonalába futotta be magát, amivel jelenleg a 3. helyen áll! Biztosan birtokolja a 600 és az 1000 m-es távot az
országban! Nemzetközi szinten is klasszis
futó, hiszen Dortmundban, 800 m-en, az
erős nemzetközi mezőnyben a 3. helyen ért
célba. Sajnos verseny közben ráléptek és
elesett, de talpra tudott állni, és csak ezredekkel kapott ki!
Gedeon Zsolt
Pegazusok S.M.E. elnöke

A Szentendrei NKE hazai pályán fogadta
a hétvégén a szekszárdi Fekete Gólyák
Kézilabda Club női együttesét. A hazaiak
hősiesen küzdöttek a vendégcsapattal
szemben. A jelenleg a tabella élén álló,
szekszárdi csapat magabiztos játékot hozott a hétvégi meccsen. A szentendrei lányok minden erejükkel próbálták
megfékezni a listavezetőt, a végére azonban 13 gólosra növekedett a különbség
a két csapat között.
Gróz János, a hazai csapat edzője nehezményezte a meccs bíróinak ítéletét. Elmondta, hogy csapatuk jelenleg csak a
10. helyen áll a bajnokságban, és sokszor ehhez mérten fújtak a bírók, ezért
lett szembeötlően nagy a gólkülönbség.
Jövő hétvégén idegenben játszik a Szentendrei NKE, mivel Szombathelyen tartják
a bajnokság 19. fordulóját. Ellenfelük a
Haladás VSE lesz.
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AdÁSVétEl

45 nm-es mobillakás eladó. Cirkogejzíres központi fűtés, légkondi, 2
szoba, konyha, fürdő, WC. Lakásnak,
irodának, nyaralónak. Engedély nélkül telepíthető. Tel. 06-30-709-7470.

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

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

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.

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

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

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.

APRÓ

Kiadó Cserkeszőlőn 50 nm-es lakás
5 főig. A strand két perc. Ár: 3500
Ft/fő/éj. Tel. 06-20-932-1339.

A Kőzúzó utcában kétszobás lakás
és egy garzon saját mérőórákkal felszerelve kiadó. Tel. (26) 318-776,
06-70-944-0859.

lAKÁS, IngAtlAn

Szentendrén, a Vízművekkel szemben 850 nm-es szántó 1,5 millióért.
Tel. 06-20-336-4775.
A város és a Skanzen között, a
patak és az út mellett 2400 nm-es,
valamint a Ménes utcában 3000
nm-es mezőgazdasági terület 2500
Ft/nm áron eladó. Tel. 06-20-4942550.
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.
Kertes házi lakások (40-180 nmesek, igény szerint) 190 000 Ft/nm
áron eladók. Tel. 06-30-949-6456.

150 nm alapterületű, 3 szintes ikerház 1000 nm-es, összközműves telken, csendes zsákutcában Pismány
aljában eladó. Tel. 06-20-940-2866.

Eladó a Füzesparkban 56 nm-es, felújított lakás. Tel. 06-20-355-2151.
Magasföldszinti, 56 nm-es lakás
eladó a Püspökmajorban. Tel. 0620-570-0369.

SZOlgÁltAtÁS

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és teljes
körű kivitelezést referenciával és garanciával. Nova-Park Bt., 06-20-3414585.
Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-,
ácsmunka! Kisebb felújítási munkákat is vállalok. Tel. 06-70-578-1468.
40-es háziasszony nagy rutinnal
idősellátást és takarítást vállal. Tel.
06-70-277-9955.

Ácsmester nagy gyakorlattal kedvező áron vállal háztető-kivitelezést,
javítást, felújítást, kocsibeálló, pergola, szaletli építését. Tel. 06-30657-3835,
borbely-bela@freemail.hu.
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ÜdÜléS

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

ÜZlEt

Az ARS et VITA Alapítvány könyvek,
iratok tárolása alkalmas száraz,
földszinti helyiséget keres Szentendre belvárosában. Ajánlatokat
a (26) 315-722-es üzenetrögzítős
számon várunk.
A Vasvári Pál u. 6. szám alatt 70
nm-es üzlet eladó-kiadó. Korábban

Bádogos-, tetőfedő-, ácsmunkát vállalok! Kisebb munkákat is. Tel. 0620-323-3900, 06-20-332-4660.

• FOTOXLSTÚDIÓ •
• 06-30-631-7811 • www.fotoxl.hu •

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788367, 06-30-950-4187, Mezei
Sándor.
Társasházak, lakóparkok kezelése, üzemeltetése. Jogi, műszaki, pénzügyi háttérrel,
felelősségbiztosítással. Tel. 0620-987-5527, www.hollandhazplusz-kft.com.

Felújít vagy ingatlant vásárol? Hitelre van szüksége? Hívjon minket,
mi megtaláljuk Önnek a piacon lévő
legkedvezőbb konstrukciót. Szolgáltatásunk díjtalan. Tel. 06-20-9443165, TCI Hiteliroda.

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.
A Békásmegyeri piacon 12 nm-es virágüzlet eladó. Tel. 06-30-709-7470.

EgyéB

Baráti társaság április 5-én, szombaton 1 napos autóbuszos kirándulásra indul. Úti cél: Somogyvámos
Krisna-völgy, kaposvári városnézés,
igali gyógyfürdőzés. Jelentkezőket
várunk. Tel. 06-20-364-0113, 06-30944-5331.

OKtAtÁS

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.

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

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 17.

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)

HIRdEtéS
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ÚJ IRÁNYZAT AZ ALAKFORMÁLÁSBAN!
EURO-GYM HUNGARY™
BY KISS GÉZA & PINTÉR ANDREA

„Tudat a test felett” rendszerű
vidám alakformálás mindenkinek

Az a fajta alakformálás, amely nemcsak az izmokat mozgatja meg, hanem a test és
a tudat komplex egészére van hatással. A mozdulatsorok a két agyfélteke közti 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

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

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

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

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

SZEntEndRE SZéPÜl

Új padok a tavaszi korzón
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FOTÓK: SZÉLES NÓRA
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