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Szentendre vonzereje tovább nő, a helyiek pedig biztonságban érezhetik ma-
gukat a legnagyobb árvíz idején is. Ez a Magyarországon eddig egyedülálló
szentendrei mobil árvízvédelmi fal két legfontosabb erénye, mondta az avató
ünnepségen Hadházy Sándor. Az országgyűlési képviselőnk hozzátette: az el-
múlt években Szentendrén 8 milliárd forint érétkű városfejlesztési beruházás
valósult meg, amelynek egyik eleme a most átadott árvízvédelmi létesítmény.
Dr. Dietz Ferenc, városunk polgármestere azt emelte ki, hogy ma már a város-
lakók elsöprő többsége örül a mobilgátnak, amely Szentendre fejlődésének
egyik új jelképévé vált.                                                                                3-4. oldal

Április 6. – a választás napja
Idén, az új választási rendszer szerint, immáron egy fordulós országgyűlési vá-
lasztásra kerül sor. Szentendrén a választópolgárok két szavazólapot kapnak.
Egyiken a 18 egyéni jelölt közül egyre, a másikon a 18 országos lista közül szin-
tén egyre lehet érvényesen szavazni reggel 6 és este 19 óra között. Aki nemze-
tiségi szavazóként regisztrálta magát, az országos lista helyett a nemzetiségi
listát tartalmazó szavazólapot kap. Szentendrén több szavazókör helye megvál-
tozott, kérjük, figyelmesen olvassák el erről szóló tájékoztatónkat! 

Részletek lapunk 5-6. oldalán 

Átadták a mobilgátat
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

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

107 Rendőrség (26) 502 400 
Körzeti megbízottak: 
belváros: Karkus zoltán r. törzsőrmester 
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
Pannónia: Gáti lászló r. törzszászlós 
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós 
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzs-
őrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu, fogadóórák:
minden  hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra
között a barcsay Jenő általános Iskolában.

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

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

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

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

Polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: tirpák lászló +36 30 621 2613
titkár: Mendzsák István

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

Gyógyszertári ügyelet    
ÜGYElEtI Díj EStE 9 órától 380 Ft 
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u. 1. tel: 500-248      
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. tel: 312-825
pénteken napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. tel: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. tel: 787-796
ÁPRILIS 21-én HÚSVÉT HÉTFŐN az Ulcisia Gyógy-
szertár 8-13-ig nyitva, utána ügyeletes kedd reggel 7
óráig. A többi gyógyszertár zárVA.
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Sas u. 10. tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21
Kálvária u. 33. tel: 787-796
vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
április 6. Vasvári Patika
Sas u. 10. tel: 312-825
április 13. Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 1. tel: 500-248
április 20. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 3. tel: 787-796
április 27. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. tel: 505-779
ÜGYElEtEI DÍJ 380 ft

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

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

Árvácska Állatvédő Egyesület 
06 20 571 6502 

Gyepmester 06 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

SOS Kísérleti felújítás indul a H5-ös HÉV
egyik szerelvényén
A Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezőjeként a Budapesti Közlekedési Köz-
pont a H5-ös héven közlekedő szerelvények utasterének korszerűsítésére dolgo-
zott ki programot. A tervek a BKK és a BKV együttműködésében elkészültek,
elsőként egy három kocsiból álló vonat készül el kísérleti darabként, melynek ta-
pasztalatai alapján születhet döntés a folytatásról.

terveink szerint már idén elkészül és forgalomba áll egy felújított HÉV-szerelvény, a további
járműveket pedig ennek a prototípusnak a tesztelése után, a tapasztalatokat értékelve és
utasaink véleményét figyelembe véve újítjuk fel.  A felújítás célja az utastér jelentős kor-
szerűsítése és komfortosabbá tétele.
A vonatok belső komfortjának javítása érdekében a budapesti Közlekedési Központ a bKV
szakértőivel közösen programot dolgozott ki, ennek keretében készül el az első tesztvo-
nat. A munka keretében felújítjuk a járművek belső terét, új, ergonomikus ülések kerül-
nek a vonatokba, a fűtésrendszert korszerűsítjük, az utastájékoztatást új kijelzőkkel
fejlesztjük, illetve a felújítási program része a vonatokon a WiFi-hálózat kiépítése, illetve
ehhez kapcsolódva a mobiltelefonok, laptopok számára elektromos hálózati csatlakozók
biztosítása. Ezáltal az utasok komfortérzetét jelentősen növelni tudjuk a szerelvényeken, és
az utazási idő hasznos eltöltéséhez is hozzájárulunk. A felújítás részeként a vonatok lég-
kondicionálást és új ablakokat is kapnak.
A prototípust, egy három kocsiból álló, ún. MXA motorvonatot az év második felében újít-
juk fel elsődlegesen magyar beszállítók bevonásával, a munkát a bKV járműjavító műhe-
lye, a VJSz fogja majd össze. A több hónapos tesztüzem után elemezzük a műszaki
tapasztalatokat, valamint az utasok véleményét figyelembe véve alakítjuk ki a felújításra
váró sorozat végleges terveit.
A felújított szerelvényben:
u megújul a belső színvilág,
u átalakítjuk az üléselrendezést a kényel-

mes utazás érdekében,
u új, kényelmes üléseket szerelünk be,
u az utazási szokások szerint átalakul a ka-

paszkodók elrendezése,
u a rongálásvédelemmel ellátott padló- és

oldalburkolat létesül,
u új, szigetelt ablakok épülnek be a ko-

csikba,
u új, többfunkciós tér létesül a babakocsi-

val vagy kerékpárral utazóknak,
u új fűtési rendszert szerelünk be,
u klímaberendezést kap a vonat,
u az utastérben vezeték nélküli internetet

biztosítunk,
u megújul a vonatok utastájékoztató rend-

szere,
u kamerarendszer létesül,
u 230 V-os csatlakozók létesülnek az utas-

térben.
A prototípuson elvégzendő munkák értéke
várhatóan 90 millió forint lesz. A program
folytatásáról a prototípus tapasztalatai alap-
ján születhet döntés.

Forrás: BKK honlapja

Az ügy előzménye, hogy dr. Dietz Ferenc fél
évvel ezelőtt tárgyalt a bKK vezetőjével, Vitézy
Dáviddal a HÉV-ről. Ekkor azt kérte városunk
polgármestere, hogy tekintettel a nagyszámú
szentendrei utazóra és a turistaforgalomra, a
tervezett „próbafelújításokat” az ezen a vona-
lon közlekedő szerelvényeken végezzék el. 
Később, amikor a bKV vezetőjét fogadta 
dr. Dietz Ferenc, akkor már a konkrétumokról
is tudtak tárgyalni. Ezek eredménye, hogy az év
második felében már használhatjuk a felújított
HÉV-et. 
A képen bolla tibor, a bKV zrt. vezérigazgatója,
Dévényi Gergely a Volánbusz zrt. vezérigazga-
tója és dr. Dietz Ferenc polgármester egyeztet
Szentendre közlekedéséről, a csatlakozásokról
és az intermodiális csomópontról.
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Biztonságos közelségben – 
átadták a szentendrei mobilgátat
Szentendrén ma már osztatlan sikere van a mobil árvízvédelmi falnak, hiszen a
legnagyobb vizsgán, a 2013 június rekordárvíznél sikerrel vizsgázott – szögezte le
Hadházy Sándor, Szentendre országgyűlési képviselője a védmű március 28-i átadó
ünnepségén. Hozzátette: a következő feladat a Dunakorzó megújítása, amelyre re-
mélhetőleg szintén lesz forrás a város számára.  

Hadházy Sándor szerint a mobil árvízvédelmi fal két legfontosabb eredménye, hogy Szent-
endre turizmusának további fejlődését jelentősen segíti, másrészt valódi biztonságot nyújt
az itt élő emberek számára. Ezzel kapcsolatban országgyűlési képviselőnk fölidézte: a
2006-os árvíz után félő volt, hogy a következő nagy áradást a régi földgát már nem bírja el.
Ekkor kezdődött egy tervező munka, amely során fölmerült, hogy az ezeréves történelmi ha-
gyományokkal rendelkező Szentendrén a Duna-partot vissza kellene adni az itt élőknek és
a turistáknak. Erre kiváló megoldást kínált a több nyugati országban már bevált mobil ár-
vízvédelmi fal. A tervezést cselekvés követte, amelynek nyomán – épp időre – megszüle-
tett a mobilgát.

A LAP tÉmÁjA2014. március 31. 3

Együttműködő partnerünk a:

Folytatás a 4. oldalon g

március 31. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés
17.00 SzSzb eskütétel

április 1. kedd
09.00 SzSzb eskütétel
15.00 régi Művésztelep megnyitója

április 2. szerda
10.00 DcSt „Alapcső-letétel”  

– Pócsmegyer
17.00 SzSzb eskütétel

április 3. csütörtök
09.00 állampolgársági eskütétel
13.00 Fogadóóra

április 4. péntek
10.00 Kilencven éves néni köszöntése
11.00 tDM-közgyűlés

április 7. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

április 9. szerda
10.00 tÖoSz Polgármesteri Fórum

április 10. csütörtök
17.00 Szakács Imre kiállításának meg-

nyitása a Várfok Galériában

április 12. szombat
09.00 Veterán Fiat 500 találkozó
14.00 Jótékonysági futóverseny
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Polgármester naplója

Lakossági fórum
A Városháza házhoz jön fórumsorozat 

keretében lakossági fórum lesz 
a Városháza dísztermében 

április 24-én, csütörtökön 17.30 
órai kezdettel

A fórum témája: Szarvashegy városrész 
városüzemeltetési kérdései

Mindenkit várnak, hogy a problémákat,
kérdéseket együtt lehessen megbeszélni



ám mindez nem ment ilyen simán, hiszen kez-
detben voltak néhányan, akik álszakmai érvek-
kel, elsősorban politikai indíttatásból támadták
a terveket. Mi azonban Dietz Ferenccel és a város
Fidesz-KDnP frakciójával közösen kitartottunk az
eredeti tervek, a mobilgát megépítése mellett. Az
élet pedig azt igazolta, hogy ez jó döntés volt, hi-
szen mobilgát híján bizony nagy bajban lett volna
tavaly júniusban a Dunakanyar és Szentendre.
Mindezekért köszönettel tartozunk elsősorban a
város vezetőinek, a kivitelezőknek és mindazok-
nak, akik kezdettől fogva segítették ezt a fontos
munkát – zárta ünnepi beszédét Hadházy Sán-
dor, Szentendre országgyűlési képviselője.

bakondi György tábornok, az országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság vezetője szintén föl-
idézte a tavalyi, árvízi emlékeit. Mint mondta,
többször járt városunkban orbán Viktorral együtt,
és mindegyik alkalommal megnyugtató volt látni
számukra, hogy a korábbi árvizek idején kritikus
helynek tartott szentendrei belvárosi szakaszon
milyen biztosan állja a „sarat” a mobil árvízvé-
delmi fal. A katasztrófavédelem vezetője szerint
példaértékű más települések számára is a szent-
endrei vezetés bátorsága, hogy fel merte vállalni
egy ilyen létesítmény megépítését, és akaratát
keresztül tudta vinni a nehézségek és az ellene-
zők ellenében is. Dicsérte az árvíz idején tapasz-
talt szentendrei összefogást, a jól megszervezett
árvízi védekezést, amelyet szintén példaértékű-
nek nevezett.  bakondi György hangsúlyozta: „az
orbán-kormány kiemelten kezeli az árvízvédelem
ügyét, melynek jó példája a dunakanyari védmű-
rendszer kiépítése, hiszen, mint már Hadházy
Sándor bejelentette, hasonló mobilgát épül 
Visegrádon is, amely szintén történelmi jelentő-
ségű városunk, valamint a térség több települé-
sén is megkezdődnek az árvízvédelmi rendszer
kiépítésének munkálatai”.

Dr. Dietz Ferenc beszédében azt emelte ki, hogy
a mobilgát Szentendre új jelképévé vált, az egész
világot bejárták azok a tévé-felvételek, amelyek
az árvíz idején készültek. „bennem egy szemer-
nyi kétség sem volt afelől, hogy a mobil árvízvé-
delmi fal megfelelően biztonságos lesz-e. láttam
ilyeneket külföldön, bíztam a tervezőkben, itt vol-
tam, amikor épült a mobilgát. Ezért egy pillanatig
sem aggódtam, hogy megfogja az árvizet, amikor
híre jött annak, hogy mekkora áradás éri el Ma-
gyarországot és városunkat” – mondta városunk
polgármestere.
Dr. Dietz Ferenc fölidézte: a régi szentendrei ké-
peken látni, hogy az itt élők mennyire közel éltek
a folyóhoz, mennyire együtt éltek a Dunával. A
mobilgát kiépítésével most ismét ez az érzés kö-
szön vissza, a szentendreiek visszakapták a
Dunát, a kilátást. „Mámorító érzés reggelente sé-
tálni a Duna-korzón, nézni a Dunát, a madarak
röptét, a hajókat a vízen. És az is jó, hogy a város
is kinyílt mindazok számára, akik a Duna felől kö-
zelítenek, hiszen a vízről jól látni immár a törté-
nelmi városunkat” – zárta ünnepi beszédét
Szentendre polgármestere.

Kempf Károly Ignác
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Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők választására 2014. április 6-án kerül
sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fon-
tos információra, tudnivalóra.
Az országgyűlési képviselők választása jelöltállításának határideje
2014. március 3-án 16 órakor lezárult.
A határidő lejártáig bejelentett és 500 darab érvényes ajánlást ösz-
szegyűjtő jelöltek nyilvántartásba vételéről a Pest megye 03. számú
országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási bizottság döntött,
mely jelöltek a sorsolás útján kialakított sorrend szerint kerül-
nek 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 – Keresz-

ténydemokrata 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 Korszakvál-

tók 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 kérel-
mek benyújtására.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a köz-
ponti 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.
március 21-ig megérkezik az illetékes helyi választási irodához.
Ebben az esetben a választópolgár a pártlista helyett a nemzetiségé-
nek 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 kap-
csolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájé-
koztatót kapjon,
• az értesítő braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez braille-írásos sablont kapjon a sza-
vazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
c) személyes adatok kiadása megtiltásának bejegyzése a köz-
ponti 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 cé-
lokra átadásra kerüljenek, 2014. január 1-jétől Ön az adat-
kiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja. Ha Ön
nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési képviselő
választásra, nemzetiségének országos önkormányzata mindenkép-
pen 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 vá-
lasztójogával, legkésőbb a 2014. március 29-én 16.00 óráig kell
kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi la-
kóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől. A kérelem benyújt-
ható 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 „ország-
gyűlési választás 2014.” menü alatt megtalálható.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módo-
sítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni,
legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme sze-
rinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegy-
zékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör
névjegyzékébe.

Szavazás magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartóz-
kodik, 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 ország-
gyűlési 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 kérel-
met nyújthat be.                                     Folytatás a 6. oldalon

Választás 2014
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A kérelmet a 2014. április 4-én 16.00 óráig a helyi választási iro-
dához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottság-
hoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos
feltűntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhe-
lyétől eltérő településen vagy lakóhelye szerinti településen, de másik
szavazókör területén tartózkodik, és oda szeretne mozgóurnát igé-
nyelni, az átjelentkezést követően tudja mozgóurna iránti igényét be-
nyújtani 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 beje-
lentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába, levélben, a vá-
lasztás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába. 
A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.szentendre.hu / Város-
háza / 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)
Felhívjuk figyelmüket, hogy a korábbi évektől eltérően több szavazó-
kör címe is megváltozott, ezért kérjük fokozottan figyeljenek arra,
hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a
szavazás napján.

Az egyes szavazókörök címében az alábbi változások történtek:

Szavazókör 
száma             Régi cím Új cím

2. Petzelt József Szakközépiskola Védőnői Szolgálat
és Szakiskola, római Sánc köz 1. Dunakorzó 18.

3. HEMo Pannónia utcai óvoda
Dózsa Gy. út 8. Pannónia u. 3.

4. HEMo Pannónia Szolgáltatóház
Dózsa Gy. út 8. Stromfeld u. 1/a

11. SzEI Szakorvosi rendelő Vasvári P. úti Tagóvoda
Fogászati rendelő várója Vasvári P. u. 39.
bükköspart 36.

14. Jázmin utcai üdülő Gondozási Központ
Jázmin utca 2. Sztaravodai út 2.

16. Izbégi ált. Iskola „b” épület Izbégi Ált. Iskola „C” épület
Szentlászlói út 94. Mária u. 1.

19. Danubius Hotel Régi Művésztelep
Ady E. út 28. bogdányi út 51.

20. Danubius Hotel Régi Művésztelep
Ady E. út 28. bogdányi út 51.

A szavazókörök területi beosztását a www.szentendre.hu/városháza/
2014. választás oldalon lévő térkép és utcajegyzék tartalmazza.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre
vonatkozó jogszabály értelmében csak Szentendre város meg-
nevezését tartalmazza, a kijelölt 2. szavazókörben (Védőnői
Szolgálat, Dunakorzó 18.) szavazhatnak.
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a sza-
vazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.
A szavazatát reggel 6.00 órától este 19.00 óráig adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lak-
címet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő
érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:
- érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal, vagy
- érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
- érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállí-
tott kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel
- érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazo-
nosító igazolvánnyal.
lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak,
ezért kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történő
részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és idő-
ben 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 május 25. időpontra kitűzte az
európai parlamenti képviselők választását is, ezért még az ország-
gyűlési képviselők választásának napját megelőző héten kerül sor az
értesítők kipostázására.
Kérjük, hogy április 6-án az országgyűlési választásra szóló értesítőt
szíveskedjenek magukkal vinni a szavazás alkalmával.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Válasz-
tási 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, HVI vezetője
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Fontos a szentendrei 
munkahelyteremtő vállalkozások
támogatása
A következő évek kiemelkedő feladata Szentendrén a munkahely-
teremtő kis- és közepes vállalkozások támogatása. Az a célunk,
hogy minél több szentendrei itt helyben találjon munkát, ehhez
pedig az kell, hogy az itteni, már meglévő vállalkozások töretlenül
fejlődhessenek – szögezte le dr. Dietz Ferenc, Szentendre város 
polgármestere. A most induló uniós fejlesztési ciklus célkitűzései-
hez ez jól illeszkedik. Vereczkey zoltánnal, a Pest Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnökével arról tárgyalt dr. Dietz Ferenc, hogy
miként lehet helyzetbe hozni a munkahelyteremtő és gazdaságfej-
lesztési pályázatokon a szentendrei cégeket. 

Szentendrei extra 
rezsicsökkentés

Szentendre több európai uniós országgal közösen vesz rész a
concerto-programban. Ennek keretében teljes energetikai át-
alakuláson esett át a Püspökmajor-lakótelepi óvoda, majd meg-
épült a város határában az ÉMI nonprofit Kft. építőipari
tudásközpontja. A program harmadik elemeként a Városi Szol-
gáltató zrt. épületét korszerűsítették.
Hadházy Sándor, a térség országgyűlési képviselője az átadón
hangsúlyozta, szorgalmazni kell az energiahatékonysági fejlesz-
téseket, melyeket a rezsicsökkentés során elért alacsonyabb
energiaárak egészítenek ki. 

„A mai nap szűkebb értelemben a
VSz nonprofit zrt. ünnepe, tágabb
értelemben azonban Szentendre
város ünnepe, hiszen a város köz-
szolgáltató cégének épületei gazda-
godtak, megszépültek. Műszaki és
európai szemszögből is korszerű
épületekké alakultak át” – mondta
avató beszédében a Városi Szolgál-
tató vezérigazgatója. Kroó József
arról is beszámolt, hogy a mostani

felújítással az eddigi költségek mintegy felét tudják majd meg-
spórolni. 
Dr. Dietz Ferenc polgármester a VSz zrt. dolgozóinak megkö-
szönte a városért végzett áldozatos és fáradhatatlan munkát.
A beruházás keretében a Szabadkai úti épület új nyílászárókat
kapott, valamint tizennégy centiméteres hőszigetelő réteggel is
ellátták. átépítették a tetőteret, hibrid- és napelemeket helyeztek
el. A legnagyobb innováció az a biomassza- és faelgázosító be-
rendezés, amely elektromos áramot és meleg vizet is termel az
épület számára. 
Hamarosan újabb fejlesztés kezdődik a városban a concerto-
programnak köszönhetően. Ennek keretében a Hamvas béla
utca 2-10. alatti társasházat korszerűsítik.

Folytatják a városszépítést
A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző baráti társaság idén is foly-
tatja a város szebbé tételét. 2014-ben első munkájuk a budapest
bank előtt lévő pad felújítása volt. boda Anikó, a társaság elnöke
vette észre az igen megrongálódott állapotban lévő padot. rögtön
megkereste klubtársát, Stefanek Jánost (Stefa lapszabászat), és
megbeszélték, milyen teendők szükségesek a felújításához. A pad
öntöttvas része el volt törve, ezt Kovács Endre hegesztette meg. A fa
részeket Stefanek János újította fel és szerelte össze, majd ezek
után visszahelyezték a megszépült padot eredeti helyére, ahol ezüst
öntöttvas színével kellemes színfoltja az épület előtti területnek.
A baráti társaság már készül a következő feladatra: a Fő tér abla-
kaiban lévő ládákba tavaszi virágokat ültetnek, illetve a központi
konyha előtti téren lévő öt virágládát újítják fel, festik át. Ez utóbbi
munkát áprilisban szeretnék elvégezni, a szín meghatározásához
lehoczky János, a Művészeti tanács elnökének segítségét kérték.

A megszépült padon Stefanek János ül, aki a felújítást elvégezte

Lejáró parkolómatricák!
TIszTelT szenTenDreI laKosoK!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelenlegi parkolómatricák ér-
vényességi ideje 2014. március 31-én lejár.
Amennyiben igénybe szeretnék venni a kedvezményes parkolás le-
hetőségét, úgy kérjük, hogy az új matricát az Adóirodában kivál-
tani, és kívülről jól láthatóan az első szélvédőre kiragasztani
szíveskedjenek.
lehetőség van még a matrica átvételére a Városi Ügyfélszolgála-
ton, ahol telefonon vagy elektronikus úton lehet leadni a matrica
iránti kérelmet, melyet egy későbbi időpontban át tudnak venni. 
A Városi ügyfélszolgálat elérhetőségei: 26/300-407, 
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, dr. Dietz Ferenc polgármester 

Kroó József vezérigazgató

Vereczkey zoltán, az iparkamara elnöke és dr. Dietz Ferenc polgármester
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Folyamatos fejlődés  
2007

óvodafelújítás SzEI 

Pannónia-telep
csapadékvíz 
elvezetése

belváros- 
rehabilitáció 

Egres és barackos
út felújítása 

Szentendrei óvodák felújítása
és korszerűsítése

275 886 000 Ft

Vasvári óvodaHold utcai óvoda
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  2007–2013 között
2013

árvízvédelmi védmű
1. forduló 

árvízvédelmi védmű megerősítése
és átalakítása 2. forduló 

rózsa, liliom, Irányi
utcák felújítása

Gondozási központ
akadálymentesítése 

János, György,
Jobbágy utcák felújítása

EUroVElo
kerékpárút

Önkormányzat 
szervezetfejlesztése 

P'Art Mozi digitális
fejlesztése 

Vasvári óvoda Püspökmajori óvoda

Szivárvány óvodaHold utcai óvoda
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Ahol március 15. a szívekbe van beírva
Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalának meghívására utaztunk testvérvárosunkba, a március 15-i ünnepségre. Az eseményen való rész-
vétel a Szentendre nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete, valamint a nemzeti Együttműködési Alap nemzeti Összetartozás Kollégiuma
támogatásával jöhetett létre.                                                                                             (a teljes cikk honlapunkon olvasható: www.szevi.hu)

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

A Kossuth-díjat megosztva adományozták a Kárpát-medencei
délszláv népzenei tradíciót közkinccsé formáló, egyedi hangzásvilá-
got kiérlelő, példaértékű művészi pályafutásuk, valamint a zenei
örökség áthagyományozása érdekében végzett sokoldalú tevékeny-
ségük elismeréseként a VUJIcSIcS EGYÜttES tagjainak: borbély Mi-
hálynak, brczán Miroszlávnak, Eredics áronnak, Eredics Gábornak,
Eredics Kálmánnak, Szendrődi Ferencnek, Vizeli balázsnak

Március 15-én áder János, Magyarország köztársasági elnökének
megbízásából balog zoltán Magyar Érdemrend tisztikeresztet adott
át borDán IrÉn színművésznek

áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából
balog zoltán Magyar Érdemrend lovagkeresztet adott át lUGoSSY
láSzló Péter (felugossy lászló) festő, színész, rendező, író, éne-
kes részére

áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából
balog zoltán Magyar Arany Érdemkeresztet adott át lEHoczKY
JánoS kovács-iparművész részére
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Vasvári Pál forradalmár szobránál rendezett ünnepség zakar ágnes képviselő és a Kulturális Kft. szervezésében zajlott. A szervezők
köszönik az ünnepi szónoknak, dr. Huba Antalnak, a fellépőknek: Farkas Annamária, nagy Koppány, Eredics Dávid népzenészeknek,
a versmondó izbégi iskolásoknak: bodó csengének és nagy Mírának a színvonalas műsort. Köszönet Dankovits Gábornak és Háfra Já-
nosnak a szervezésben nyújtott segítségért!

március 15-re emlékeztünk

Szentendre sokszínűen ünnepelt március 15-én. A PMK-ban dr. Dietz Ferenc polgár-
mester köszöntőjében azt emelte ki, hogy hazaszeretet nélkül nem lehet élni. 
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a város kulturális és turisztikai vezetője ünnepi 
beszédében felidézte az 1848-as áprilisi törvényeket, amelyek lerakták a modern, 
polgári Magyarország alapjait. Az ünnephez méltó műsorral az Izbégi általános Iskola
tanulói léptek színpadra.
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Óvodai jelentkezés 
és nyílt napok 2014
tisztelt Szülők!

Szentendre Városi Óvodák Intézménye
várja azon szülők jelentkezését, akik a 2014-2015.
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: Szent-
endre, 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.)

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 kitölt-
hető, de az ügyintézés gördülékenysége érdekében kér-
jük, 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 lakcím-
kártyáját, valamint a  gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát. továbbá – amennyiben rendelkeznek vele –
szakértői bizottság által készített,  a gyermek fejlettségi
állapotáról szóló összes dokumentumot kérjük bemu-
tatni. 

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

Dr. Molnár Ildikó 
címzetes főjegyző

tanulni sohasem
késő! 
áPrIlIS VÉGÉtől MÉG EGY SzEMESztErE
InDUl A SzEnIor KÉPzÉSnEK!

Örömmel jelezzük minden érdeklődőnek,
hogy a március elején nagy sikerrel, 120 fő
részvételével indult szenior tanfolyamaink 
április végi lezárulása után azonnal lehet járni
a folytatásra, azaz a képzések nem ősszel,
hanem még tavasszal is folytatódnak. 
Már biztos, hogy lehet jelentkezni a Geopo-
litika alapjaira, az angol képzésekre és az
időstornára is, sőt: már örömmel vesszük 
jelentkezéseiket a Jógatanfolyamunkra
(amely a képzést szervező zsigmond Király
Főiskolán jelenleg a legnagyobb létszámú
tanfolyam). 
Jelentkezni a 10 000 forint/fős tandíj befi-
zetésével az Aranykor Központban lehet 
(Dunakorzó 11), minden hétfőn- szerdán és
pénteken 15 és 17 óra között. Itt van mód a
Szenior térkép kitöltésére is. 
telefonszámunk munkaidőben és munka-
nap hívható: 06-20-282-8787.

Dr. Jászberényi József
aranykor Központ vezető

2013. január 1-jétől állami fenntartásba
kerültek az oktatási intézmények. A Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ-
hoz 198 járási tankerület tartozik. A
szentendrei tankerület – a többihez ha-
sonlóan – 2012 novemberében alakult
meg, első igazgatója Dala Nagy Katalin
volt. A jelenlegi igazgatót, Verebélyi
Ákost idén januárban bízták meg a tan-
kerület vezetésével.

Verebélyi ákos pá-
lyája kezdetén a váci
zeneiskola zongora-
tanára-korrepetitora
volt, majd 14 éven
keresztül a nógrád-
sápi liszt Ferenc
Alapfokú Művészeti
Iskolát vezette. Ezt
követően néhány

évig a balassagyarmati rózsavölgyi Márk
AMI-ban oktatta a gyermekeket. 2012 óta
kormánytisztviselő, a Szobi tankerület igaz-
gatója. Ez év januárjában a KlIK elnöke át-
meneti időre felkérte a szentendrei
tankerület vezetésére is, melyhez 19 intéz-
mény tartozik. Ezek között van általános is-
kola, középiskola, művészeti iskola, illetve
vegyes profilú iskolák. A 3000 lakosnál ki-
sebb települések intézményei esetében a
teljes működtetést átvette a KlIK, a járás-
ban nyolc ilyen iskola van. A munkát jelen-
leg kilenc munkatárssal végzik.

– A központi irányítás alapvetően két részre
osztható. leegyszerűsítve: ahol a KlIK csak
fenntartó, ott a szakmai feladatok ellátásá-
nak a biztosítása munkánk dandárja, ahol a
tankerület a működtető, ott az intézménnyel
kapcsolatos minden feladat az államra
hárul. Ebbe épp úgy beletartozik a közmű-
vek biztosítása, mint az épületek karban-
tartása-felújítása, de a mi feladatunk az
épület higiéniai feltételeinek biztosítása és
a kulturált környezet megteremtése is. Az
állami irányítás legfontosabb célja az volt,
hogy a köznevelésben megjelenjen az egy-
ségesség mind humán, mind financiális te-
rületen. Korábban ugyanis óriási különb-
ségek mutatkoztak az ugyanolyan végzett-
séggel rendelkező pedagógusok jövedelmé-
ben, attól függően, hogy egy szűk anyagi
forrással rendelkező önkormányzat volt a
fenntartó, vagy „gazdagabb” kenyéradó gaz-
dája volt az iskolának. Az önkormányzatok
számára sok esetben a pedagógusok alap-
bérének biztosítása is gondot jelentett, a túl-
órák kifizetése szóba sem kerülhetett, az
egyéb, munkáltatói döntésen alapuló 
javadalmazásról nem is beszélve. nagy 
különbségek voltak a tárgyi és az eszközfel-
tételekben is: jó néhány településeken még
az is előfordult, hogy a tanár volt kénytelen
megvenni a krétát és más taneszközt, 
mert az önkormányzatok ennyire elszegé-
nyedtek – mondta el lapunknak Verebélyi
ákos.

A kezdeti nehézségekkel kapcsolatban arról
tájékoztatott, hogy természetesen nem volt
zökkenőmentes az átállás, hiszen egy ilyen
nagyságrendű rendszer irányítása, mozga-
tása hatalmas, szerteágazó feladat. A ne-
hezén már túl vannak, s úgy látja, az
igazgatók, a pedagógusok – különösen az
idei tanév kezdetétől – nagyobb biztonság-
ban érzik magukat, hiszen nem voltak prob-
lémák a bérek, az útiköltségek kifizetésével,
és az eszközök beszerzése is egyre gördülé-
kenyebb. Sok terhet levettek a vállukról, így
– az intézményvezetőktől kapott informá-
ciók alapján – lényegesen több idejük
marad a szakmai munkára, a pályázat-
írásra.
A térségben több intézménynek is van nyer-
tes pályázata, például a Móricz zsigmond
Gimnáziumban az ún. Öveges Program ke-
retében nyugat-európai színvonalú, termé-
szettudományos laborkomplexum épül,
több mint 300 millió forintból. 
– Az átalakítás elvével, azzal, hogy a neve-
lés-oktatás feltételeinek biztosítását új ala-
pokra helyezték, teljesen egyetértek, és úgy
látom, az intézményvezetők nagy része is el-
ismeri az eredményeket, ellentétben a saj-
tóban megjelent híresztelésekkel. legfon-
tosabb feladataink közé tartozik az esély-
egyenlőség biztosítása, keresni és megta-
lálni mindenkiben a benne rejlő képes-
ségeket, majd biztosítani, hogy a gyerekek a
lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobb
körülmények között tanulhassanak! Kollé-
gáimmal ezen dolgozunk és ennek érdeké-
ben minden tőlünk telhetőt megteszünk –
tette hozzá a tankerületi igazgató.

Új alapokon a köznevelés
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meP 2014 Szentendrén

Március 14-től 20-ig Szentendrén tartották az Európai Parlament
Modell című uniós szintű szimulációs játék XII. nemzeti Ülését a Fe-
rences Gimnázium szervezésében. A MEP (Model European Parlia-
ment) nemzetközi versenyen a diákok egy hétre EP-képviselőkké
váltak, és bizottsági üléseken határozati javaslatokat hoztak aktu-
ális uniós témákban, majd plenáris üléseken vitatták meg azokat.
Az egyhetes rendezvény a 10 iskola diákjainak részvételével skan-
zeni csapatépítéssel kezdődött. Másnap a Városházán tartották
meg az ünnepélyes megnyitó-ülést, ahol dr. Dietz Ferenc polgár-
mester köszöntötte a résztvevőket a város nevében, akik ezután
részt vettek a Pest Megyei Könyvtárban a március 15-i ünnepségen.
A szombat délutánt és a vasárnapot a 10 bizottság ülésével foly-
tatták a Ferences Gimnáziumban. Hétfő délelőtt a delegációk vi-
tatták meg az elkészült határozati javaslatokat, majd a V8 Uszoda
és Szabadidőközpontban tartották meg az ún. lobbit, ahol ellenbe-
széd-vázlatokat és módosító indítványokat nyújthattak be az el-
nökségnek.
A programot kedden és szerdán a Városházán plenáris ülésekkel
folytatták, amelyet dr. navracsics tibor miniszterelnök-helyettes,

közigazgatási és igazságügyi miniszter nyitott meg. A különböző or-
szágokat képviselő diákoknak elmondta: „noha az Európai Parla-
mentben pártfrakciók mentén történik a döntéshozatal, az igazán
lényeges kérdésekben nagyon fontos a hatékony nemzeti érdekér-
vényesítés. bízom abban, hogy olyan nemzedéket fognak képvi-
selni, amely az unióban hatékony nemzeti érdek érvényesítéssel
biztosítani tudja a helyét, és ki tudja harcolni mindig a maga iga-
zát, és ezen az érdekérvényesítésen alapulva szorosan együtt tud
működni az unió más nemzeteivel és tagállamaival. Mert ez a si-
keres európai uniós tagság záloga”.
A plenáris ülés zárónapján Kiss norbert sportért és ifjúságért felelős
helyettes államtitkár tartott előadást a fiataloknak, majd az ülést dr.
török balázs alpolgármester zárta, megköszönve a diákoknak és ta-
náraiknak a részvételt, valamint Andor György Károly atyának és Pin-
tér ádámnak a kitűnő szervezést. A program búcsúvacsorával és

eredményhirdetéssel zárult a Ferences Gim-
náziumban.
A Ferences Gimnázium tanulói rendkívül si-
keresen szerepeltek a MEP ülésén, ugyanis
a ferences ír delegáció tagjai közül nyolcan
a 110 értékelt diák közül az első 30-ban vé-
geztek, Kemény boldizsár pedig az első he-
lyet szerezte meg, és kijutott a MEP
nemzetközi ülésére, ahol Magyarországot
fogja képviselni angol nyelven.

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

A MEP (Model European Parliament) nemzetközi versenyen a diákok egy
hétre EP-képviselőkké váltak

A ferences delegáció

többletforrásokat akarunk 
a szentendrei városfejlesztésre

navracsics tibor miniszterelnök-helyettessel Szentendre város-
fejlesztési stratégiájáról, elsősorban a megyei jogúvá válás le-
hetőségeiről tárgyaltam – számolt be a találkozóról lapunkban
dr. Dietz Ferenc. A polgármester hozzátette: bemutattam a mi-
niszterelnök-helyettes úrnak, hogy máris milyen sok olyan fel-
adatot ellát a város, amely megyei városi funkció. navracsics
tibor elmondta, hogy már tudomása van a városunk ez irányú
terveiről. Szentendre számára egyébként ez azért kiemelten fon-
tos ügy, mert megyei jogú városként többletforrásokhoz juthat a
városfejlesztés terén, illetve a településen élők számos többlet-
szolgáltatást vehetnek igénybe ezáltal.

Kemény boldizsár, 
a győztes
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A Dunakanyar Takarékszövetkezet hazánk egyik legszebb
táján működik, hiszen – ahogy a nevében is jelzi – a Duna-
kanyar kisebb-nagyobb településeit foglalja magában,
három város is a vonzáskörzetükben van. Ennél a takarék-
nál a szakmaiság mellett a jó, az alkotó, a kellemes munka-
helyi légkör jelenti a  a másik legnagyobb vonzerőt.

Annak idején valóban kimaradtunk a nagy, közös integrációból,
de a kis integrációban, a tÉSz-ben (takarékszövetkezetek Érdek-
védelmi Szövetsége) tagok voltunk. Itt tömörült az a 14 takarék,
amely nem lépett be az otSz-be. Amikor 2003-ban a Pilismaróti
takarék beolvadt a Dunakanyar takarékszövetkezetbe – ekkor
még nem én voltam az elnök ügyvezető –, akkor a két másik ve-
zető kollégám döntése alapján a tÉSz-ből is kiléptünk, így mire
én vettem át a stafétabotot 2007-ben, már nem voltunk egyik ér-
dekvédelmi szervezetnek sem a tagja. 
Az önállóságnak sok előnye volt. Saját magunk alakíthattuk az üz-
letpolitikánkat, a termékpalettánkat. Gyorsan és rugalmasan tud-
tunk reagálni a gazdasági környezet változásaira
A közepes takarékokhoz tartozunk, 13 kirendeltségünk Pilisma-
róttól Szentendréig mindegyik településen szolgáltat. csak a hi-
telesség kedvéért felsorolom a kirendeltségeink helyszíneit:
Pilismarót, Dömös, Visegrád, Dunabogdány, tahitótfalu, leányfalu,
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Szentendre, Alsó- és Felső-Göd, Sződ
és Sződliget. A korábbi vezetőink úgy fogalmaztak, hogy mint egy
gyöngysor, úgy vagyunk felfűzve a Duna két oldalán. 
A mérleg-főösszegünk meghaladja a 13 milliárd forintot, amely
az utóbbi évben ugyan egy kicsit csökkent. A betétállományunk
11,6 milliárd forint, a hitelállományunk jelenleg 5,9 milliárd fo-
rintot tesz ki. Az év elején a hitel-betét arányunk 50 százalék körül
mozgott. 

Az elmúlt évtizedekben – úgymond – meghatározó közéleti sze-
replőkké váltunk, „beépültünk” a lakosság köztudatába. A helyi
sajtón keresztül népszerűsítjük önmagunkat és a termékeinket.
De a különböző helyi rendezvényeken is részt veszünk, a faluna-
pokat, a bálokat, az óvodai-, iskolai- és sportrendezvényeket

anyagi eszközökkel is támogatjuk. S a falakon kívül is megjele-
nünk, hiszen a kollégáim rendszeresen visznek szórólapokat az is-
kolákba, a közintézményekbe. nagyon sok energiát fektetünk
abba, hogy a fiatalokat megnyerjük magunknak, ezért is indítot-
tunk többféle, fiataloknak szóló konstrukciót, mint például a 14 év
alatti ifjúsági számlát. S a szülőkhöz is eljutunk a prospektusokon,
szórólapokon, a tanárokon keresztül.

A nyugdíjasokkal is szoros a kapcsolatunk, igyekszünk támogatni
őket. Féláron biztosítjuk részükre az alapvető szolgáltatásokat: a
számlavezetést és a bankkártyát. A családok számára is nyújtunk
kedvezményeket. Említhetem a gondoskodási betétszámlát is,
amellyel egyes célok eléréséhez spórolhatnak az emberek, vala-
mint a gyermekek részére takarékoskodhatnak a szülők, nagy-
szülők. rendszeresen hirdetünk kedvezményes hitelakciókat is. A
lakásfelújításra támogatott hiteleket biztosítunk, főleg a tavaszi
időszakban. A lakástámogatásokra is odafigyelünk, folyamatosan
kínáljuk a kamattámogatásos kölcsönöket. Ha az ügyfél nem felel
meg a feltételeknek, akkor kedvezményes kamattal adunk hitelt
lakásvásárlásra, felújításra. Aztán a hagyományos fogyasztási, jel-
záloghitelek is igénybe vehetők a piachoz képest mérsékeltebb
kamattal. csodálkozom is azon, hogy miért nem „özönlenek” az
ügyfelek, amikor más bankok ajánlatait kézbe veszem. Magunk
hirdetjük a termékeinket, mégpedig úgy, hogy saját hirdetéseket
készítünk. 

Említettem már a gondoskodási számlákat, amelyek minden élet-
korban aktuálisak lehetnek. régen volt az ifjúsági betét, amely
megszűnt, most viszont jönnek a nagyszülők, a szülők, hogy a gye-
rekeknek szeretnének pénzt megtakarítani. nos, nekik is a gon-
doskodási betétet tudjuk ajánlani. Aztán van a hagyományos
takarékszelvény, ami szintén népszerű, mert aki szeretné kézzel
foghatóan is magának tudni a betétjét, az ezt választja. A lekötött
számlabetét-konstrukciókat ugyancsak sokan igénybe veszik. Mi
igyekszünk egyszerű termékeket kitalálni, amelyek könnyen át-
láthatóak az ügyfél számára is. Azt gondolom, hogy így tiszta a
kép, mi egyenes emberek vagyunk, nincs mit takargatnunk. Itt vi-
déken a becsület, a bizalom, az egyenesség a legfontosabb em-
beri tulajdonságok.

Ezeken a településeken mi képviseljük a pénzügyi kultúrát. Örülök,
hogy ezt is szóba hozhatom, mert elmondanám, hogy szerintem
több állami támogatást érdemelnének a takarékszövetkezetek. A
legkisebb településeken is ott vannak, és ha mi nem lennénk,
akkor semmiféle pénzügyi szolgáltatás nem állna a helyi lakosok
rendelkezésre. Miért nincs a vidéki embernek ugyanolyan joga arra,
hogy pénzügyi szolgáltatásokat kapjon, mint egy városi lakosnak?
Mi nem csak a gazdaságos működést nézzük, mert ha ezt tennénk,
akkor régen bezártuk volna a kisebb fiókjainkat, hiszen gyakran
önmaguk működési költségét sem tudják kitermelni. Úgy érzem,
belőlünk még nem veszett ki az emberbaráti érzés. nagy energiát
fektetünk abba, hogy az emberekkel szoros, személyes kapcsola-
tot építsünk ki, mert együtt sírunk, és együtt nevetünk.

H. Gy.  

Gyöngysor a Duna 
két partján
Beszélgetés Rudolf Jánosnéval, a Dunakanyar Takarékszövetkezet elnök
ügyvezetőjével azokról az új információkról, melyek még saját ügyfeleink-
nek is újdonság. Az interjú teljes szövege a Takarékszövetkezet honlapján
– www.dunakanyar-tksz.hu – olvasható.
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A közelmúltban számos központi jog-
szabály módosítása érintette a helyi ön-
kormányzatok által fenntartott közte-
rület-felügyeletek működését, melynek
következtében bővültek a közterület-
felügyelők intézkedési lehetőségei, 
hatáskörei. A közterület-felügyelők ta-
pasztalatai szerint sokan nincsenek
tisztában azzal, hogy a közterület-fel-
ügyelőket intézkedéseik során milyen
jogok illetik meg. Mivel az elmúlt hóna-
pokban többször is előfordult, hogy az
érintett személy vitatta az intézkedés
jogszerűségét, ezért röviden szeretnénk
összefoglalni azt, hogy a közterület-fel-
ügyelő milyen intézkedésekre jogosult.

A közterület-felügyelők hivatalos személyek,
járőrpárban, vagy rendőrrel közös szolgálat-
ban látják el feladataikat. Egyik leggyako-
ribb intézkedési forma a személyazonosság
megállapítása, az igazoltatás. A közterület-
felügyelő felszólítására az állampolgárok
kötelesek személyazonosságukat igazolni,
ennek elmulasztása szabálysértési eljárást
von maga után.
A közterület-felügyelő az intézkedésével
érintett személyről, az intézkedése vagy az
eljárása szempontjából lényeges környezet-
ről és körülményről, tárgyról képfelvételt,

hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készít-
het. Mivel a közterület-felügyelőnek minden
intézkedését dokumentálnia kell, ezért a fel-
vétel készítése is jellemző intézkedései közé
tartozik. 
A fentieken túlmenően a közterület-fel-
ügyelő az alábbi intézkedésekre jogosult:
• szabálysértési eljárás kezdeményezése
feljelentéssel;
• közigazgatási hatósági eljárás kezde-
ményezése;
• helyszíni bírság kiszabása;
• a gépjárművezető távollétében kiszabott
közigazgatási vagy szabálysértési helyszíni
bírság alkalmazása;
• üzemképtelen vagy szabálytalanul elhe-
lyezett gépjármű közterületről történő eltá-
volíttatása;
• kerékbilincs alkalmazása;
• a közúti közlekedésben résztvevő, köz-
tisztasági szabályokat, vagy megállásra, vá-
rakozásra, táblával jelzett behajtási
tilalomra, illetve korlátozásra vonatkozó sza-
bályokat megszegő járművet megállíthatja
és feltartóztathatja;
• ruházat, csomag és jármű átvizsgálása,
ha alaposan feltételezhető, hogy a jogelle-
nesen megszerezett dolog így fellelhető;
• a támadásra vagy önveszély okozásra al-
kalmas tárgy, valamint a közigazgatási, sza-

bálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló
törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként
felhasználható dolog átvételi elismervény el-
lenében történő ideiglenes elvétele az eljáró
hatóságnak történő átadásig;
• épület, létesítmény és egyéb vagyon-
tárgy őrzése, jogellenes cselekmény folyta-
tásának megakadályozása;
• tetten ért személy visszatartása, bűn-
cselekmény gyanúja esetén előállítása.

A közterület-felügyelő intézkedése során az
alábbi kényszerítő eszközöket alkalmaz-
hatja:
• az intézkedés kikényszerítése céljából az
ellenszegülés megtörése érdekében testi
kényszert és vegyi eszközt;
• önvédelmi célból szolgálati kutyát és
rendőrbotot;
• az előállításnak ellenszegülő személy tá-
madásának, valamint szökésének megaka-
dályozása érdekében kézbilincset.
Az intézkedések során a közterület-felügye-
lőnek minden esetben törekednie kell arra,
hogy a szabályszegések elkövetőinek felde-
rítése során csak a szükséges és a cél el-
érésével arányban álló intézkedéseket
foganatosítsa. 

szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Rendőrségi hírek

Rablás Szentendrén
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint
2014. március 20-án 18 óra körüli időben
öt fiatal férfi körbevette a sértettet a szent-
endrei HÉV-megállóban. A gyanúsítottak
azzal fenyegették meg a 18 éves férfit, hogy
ha nem ad nekik pénzt, akkor megverik. A
sértett közölte, hogy nincs pénze, ezért a tár-
saság egyik tagja ököllel állon ütötte, majd
elvette tőle a mobiltelefonját és társaival
együtt felszállt a budapest irányába közle-
kedő HÉV-re.

A beszerzett adatok alapján a szentendrei
rendőrök a bűncselekmény elkövetése után
néhány órán belül elfogták a csoport három
tagját. n. Dávid 19 éves szentendrei, vala-
mint b. Attila 18 éves és Sz. Dániel 20 éves
tahitótfalui lakosokat a rendőrök a Szent-
endrei rendőrkapitányságra előállították,
és gyanúsítotti kihallgatásukat követően
bűnügyi őrizetbe vették. további két társu-
kat, H. Péter 19 éves budapesti lakost és fi-
atalkorú szentendrei társát március 21-én
fogták el és vették őrizetbe a szentendrei
rendőrök.
A nyomozóhatóság kezdeményezte az öt
gyanúsított előzetes letartóztatásának el-
rendelését. Ellenük a további büntetőeljá-
rást a Szentendrei rendőrkapitányság
bűnügyi osztálya folytatja le.

Halálos közlekedési baleset történt
Dunabogdányban
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint
az 52 éves budapesti lakos március 18-án
8 óra 50 perc körüli időben a Dunabogdány,
Kiss utcában leparkolta az általa vezetett
gépkocsit, amely eddig ismeretlen okból el-
indult és elgázolta a jármű mögött tartóz-
kodó férfit, aki a baleset következtében
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette. 

A baleset körülményeit – szakértők bevo-
násával – a Szentendrei rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja.

Betörtek a fazekasműhelybe
A Szentendrei rendőrkapitányság tahitót-
falu rendőrőrse nyomozást folytat ismeret-
len tettes ellen lopás bűntett elkövetésének
gyanúja miatt.
Egy tahitótfalui fazekasműhelybe 2013.
december 22-én 12 óra és december 23-án
12 óra 30 perc közötti időszakban tört be is-
meretlen tettes, aki a szántóföldek felől ki-
bontotta a kerítést, majd befeszítette a
műhely ajtaját. Az épületből szecessziós stí-
lusú réz- és porcelán tárgyakat és háztartási
gépeket tulajdonított el közel kétmillió forint
értékben. A bűncselekmény helyszínének
közelében egy ezüstszínű VW Sharan típusú
egyterű személygépkocsit láttak.
Kérjük, hogy aki a bűncselekménnyel, az is-
meretlen tettessel, vagy a fotókon látható
eltulajdonított tárgyakkal kapcsolatban ér-
demleges információval rendelkezik, tegyen
bejelentést a Szentendrei rendőrkapitány-
ságon (26/502-400) vagy hívja a rendőrség
107-es illetve 112-es segélyhívó számait. 

szentendrei rendőrkapitányság

tájékoztatás a közterület-felügyelők intézkedéseiről
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Kiállítások
A Ferenczy 
Múzeum 
programjai

FErEnczY MÚzEUM 
Kossuth l. u. 5.
nyitva tartás: kedd–vasárnap
10.00–18.00
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 VÁNDORKIÁLLÍ-
TÁSA, 2013-2014
A kiállítás megtekinthető
április 21-ig.
www.1920-1944.hu, www.face-
book.com/muveszetmalom, 
muveszetmalom@femuz.hu

SzEntEnDrEI KÉPtár
Fő tér 2-5.
nyitva: szerda–vasárnap 10.00–
18.00
Április 3. csütörtök 17.00 
oroján István és nemes Aurélia
képzőművészek kiállítása
Megtekinthető június 1-jéig
belépő: 1500 Ft, diáknak, nyugdíja-
soknak 750 Ft

PolGárMEStErI GAlÉrIA
Városház tér 3.
Április 1. – május 3.
HOMAGE Á VAJDA LAJOS
Georgios tzortzoglou – Yorgos 
művész kiállítása
záró-megnyitó időpontja: május 3.

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 10.00-
17.00 között

P’Art MozI
Dunakorzó 18.
RÉGI IDŐK MOZIJA 
– FOTÓKIÁLLÍTÁS
b. Müller Magda balázs béla- és
életmű-díjas fotóművész váloga-
tása a 70-es, 80-as évek magyar
filmjeinek fotóiból. A lakástárlat
Alapítvánnyal közös rendezvény.
Megtekinthető május 6-ig

PÉtEr-Pál GAlÉrIA
Péter-Pál u. 1.
SZALONTAI ÉVA TExTILTERVEZŐ
MŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA 
BKF-ES HALLGATÓK MUNKÁIVAL
KÖZÖSEN

AbA-noVáK GAlÉrIA
leányfalu-Ház
Április 4. péntek 19.00
GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK
lengyel rita grafikusművész 
kiállítása 
Megnyitja Schwartz rezső képző-
művész, közreműködik rák béla 
gitárművész

XXI. budapesti nemzetközi 
Könyvfesztivál
MIllEnárIS b ÉPÜlEt, GAlÉrIA
G1 StAnD
1024 bp., Kis rókus u. 16-20.
Április 24-27.
ÉPÍTÉSZET AZ ILLUSZTRÁCIÓBAN
Kiállító művészek: Aknay János,
ázbej Kristóf, Győrfi András, rényi
Krisztina, Sárkány Győző, Sárkány
roland, Szurcsik József, takáts
Márton, Vásárhelyi Antal, Vida
Győző

Mű-HElY GAlÉrIA
Pilisvörösvár
Hunyadi J. út 70.
Április 4. péntek 19.00
TAVASZ A TÉLBEN
Urmánczy losonci lilla festőmű-
vész kiállítása
A vendégeket köszönti czeglédi Gi-
zella festőművész, a kiállítást meg-
nyitja dr. Feledy balázs művészeti
író, közreműködik dr. bándi Írisz
réka operaénekes, takács bence
Ervin előadóművész, Kerékgyártó
Edina táncművész
A festőművésszel beszélget dr.
bándi Kund, az Összmagyar testü-
let ügyvezető elnöke, a céh folyó-
irat szerkesztője. A kiállítás
megtekinthető május 3-ig

ráKoSPAlotAI MÚzEUM
1158 bp., Pestújhelyi út 81.
Április 8. kedd 18.00
AKNAY JÁNOS KOSSUTH- ÉS
MUNKÁCSY-DÍJAS FESTŐMŰVÉSZ
KAMARA-KIÁLLÍTÁSA
nyitva: kedd, csütörtök, szombat
10.00–14.00, szerda 14.00–18.00
Megtekinthető május 3-ig

előadás
FErEnczY MÚzEUM
Kossuth l. u. 5.
nyitva: kedd–vasárnap 10.00–
18.00
Április 11. péntek 19.00
Művészetkedvelőből műértővé
Szentendrei Képzőművészeti Sza-
badegyetem
„MINDEN LEHET MŰVÉSZET,

MINDENKI LEHET MŰVÉSZ” 
Szentendrei kortárs képzőművészet
– VlS. Előadó: bárdosi József mű-
vészettörténész
regisztráció kötelező: 
kozmuvelodes@femuz.hu; lakastar-
lat@gmail.com; (26) 920-990
további információ: www.femuz.hu;
www.lakastarlat.hu; 
facebook: ferenczymuzeumszent-
endre, Szentendrei.lakastarlat

PEtőFI KUltUrálIS 
ÉS HAGYoMánYőrző
EGYESÜlEt
Stéger köz

Április 4. péntek 18.00
A HUNYADIAK ÉRTÉKVILÁGA 
A GÖRÖG KAPCSOLATOK 
JEGYÉBEN
Dr. Diószegi György Antal 
művelődéskutató előadása

KolPInG AKADÉMIA
Kolping Ház közösségi
terme
Péter-Pál utca, bejárat a
török köz felől

Április 5. szombat 16.00
A TERMÉSZETJOG FOGALMA ÉS
ANNAK VÁLTOZÁSA A FELVILÁ-
GOSODÁS KORÁBAN
Dr. Gájer lászló káplán előadása

SzEntEnDrE SzAlon
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
Április 3. csütörtök 18.00
INDIAI ÉLMÉNYEK AZ AMRITA
SHER-GIL ÉV KAPCSÁN
Szakács Imre festőművész 
előadása
Április 17. csütörtök 18.00
HÁLÓZATI MODELL AGYUNK 
FELTÉRKÉPEZÉSE
Gyarmati Péter matematikus 
előadása

Könyvbemutató
PESt MEGYEI KÖnYVtár
Pátriárka utca 7.
Április 8. kedd 18.00
FELFEDEZÉSEK A FÖLD ALATT
Magyarország új barlangjai
Előadó: Slíz György, Szent Özséb
barlangkutató Egyesület

Koncert
DMH bArlAnG
Dunakorzó 11/A.
Április 1. kedd, 19.00
JAZZ KLUB – BORBÉLY MŰHELY 
borbély Mihály – szaxofon, tálas
áron – zongora, Horváth balázs –
bőgő, baló István – dob.  
A vendég: Gyárfás István – gitár
belépő: 1000 Ft, diák, nyugdíjas:
700 Ft
Gyárfás István 1962-ben született
budapesten. többnyire saját együt-
tesével, a Gyárfás István trióval
koncertezik, illetve olyan szólisták-
kal, mint Deseő csaba, Fábián Juli,
Szalóky béla és Winand Gábor. ál-
landó tagja a budapest Jazz or-
chestrának, valamint zeneszerzője,
hangszerelője és művészeti veze-
tője a bPA Gospel team nevű for-
mációnak. 

KEcSKÉS PróbAtErEM
Dumtsa u. – Ignatoviity u. sarok
Április 5. szombat 18.30
RÉGI TÖRÖK ZENE EURÓPÁBAN
Fővédnök: Magyar-török baráti tár-
saság vezetősége
Közreműködik a Kecskés együttes

SzEntEnDrEI rEForMátUS
GIMnázIUM KáPolnáJA
áprily tér 5.
Április 13. vasárnap 18.00 
VIRÁGVASÁRNAPI 
HANGVERSENY
Közreműködik: Musica beata 
Vegyeskar, szentendrei református
Kórus, Új Szentendrei Kamarazenekar
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Műsor: J. S. bach: Korálok;
A. Vivaldi: Gloria, G. F. Händel: 
Halleluja a Messiás oratóriumból
Szólisták: tatai nóra és ruszó 
Alexandra
Vezényel: bokorné Forró ágnes 
karnagy és Gál tamás liszt-díjas
karmester
belépő: 1500 Ft

Gyerekeknek
DUnAPArtI MűVElőDÉSI Ház
Dunakorzó 11/A.
Április 12. szombat 9.00–13.00 
BÜTYKÖLDE
Kézműves foglalkozás: húsvéti
díszek készítése  

mozi
P'Art MozI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

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

április 1. kedd
18.30 AlAbAMA ÉS MonroE

(111’) (16) (lÉlEKMozI SorozAt)
DunaP’Art Filmklub
20.25 Mr.MorGAn UtolSó SzE-
rElME (116’) (12)
április 2. szerda
18.00 ÉlJEn A SzAbADSáG! (94’)
(12) –olasz politikai szatíra
20.00 A WAll StrEEt FArKASA
(179’) (16)

április 3. csütörtök
18.00 AMErIKAI botránY (137’) (16)
20.20 A nAGY SzÉPSÉG (141’) (16)

április 4. péntek
17.00 VAD SzIGEtKÖz- A SzárAz-
FÖlDI DEltA (60’) (kn)
17.30 cSAláDI nÉPDAlÉnEKlÉS –
Vezeti lázár Enikő
18.00 SzErElEMPAtAK (70’) (16)
18.30 MEGYEK Az Úton lEFElE
(65’) MUzSIKUSPortrÉK Soro-
zAt (DunaP’Art Filmklub)
20.00 A tÚlÉlő (121’) (16)

április 5. szombat
16.00 Mr.PEAboDY ÉS SHErMAn
KAlAnDJAI (93’) (6)
17.30 AMErIKAI botránY (137’) (16)
20.00 A tÚlÉlő (121’) (16)

április 6. vasárnap
15.30 Mr. PEAboDY ÉS SHErMAn
KAlAnDJAI (93’) (6)
17.05 APáIM tÖrtÉnEtE (108’) (12)

19.00  AUGUSztUS oKlAHoMá-
bAn (130’) (16)

április 7. hétfő
17.20 SzErElEMPAtAK (70’) (16)
18.30 A tÚlÉlő (121’) (16)
20.30 9 HónAP lEtÖltEnDő (82’)
(12) – francia vígjáték)

április 8. kedd
17.00 bEFoGAD ÉS KItASzÍt A
VIláG (51’) – Skrabski Fruzsina új
filmje
18.00 MIElőtt MEGHAltAM (116’)
(16) f: Mathew Mcconaughey (3
oscar díj)
20.00 12 ÉV rAbSzolGASáG
(134’) (16) 3 oscar díj 

április 9. szerda
18.30 9 HónAP lEtÖltEnDő (82’)
(12) – francia vígjáték)
20.00 WAlESA - A rEMÉnY 
EMbErE  (127’) (12) rendező: 
A. Wajda 

április 10. csütörtök
18.00 lAzHAr tAnár Úr (94’)
(12) láMPáS SorozAt (DunaP’Art
Filmklub)
19.45 WAlESA - A rEMÉnY EM-
bErE  (127’) (12) rendező: A.Wajda 

április 11. péntek
17.00 rESzKESSEtEK KUtYAÜtőK!

(87’) kn – családi vígjáték
18.30 300 A bIroDAloM HAJ-
nAlA (102’) (16)
20.15 A GrAnD bUDAPESt HotEl
(100’) (16)

április 12. szombat
10-17 óráig MozIbAzár
15.00 Mr.PEAboDY ÉS SHErMAn
KAlAnDJAI (93’) (6)
16.30 nAGYtUDáSÚAK (88’) (12) –
francia vígjáték
18.00 A GrAnD bUDAPESt HotEl
(100’) (16)
20.45 A HASonMáS (93’) (16)
Dosztojevszkíj művéből készült
angol  film 

április 13. vasárnap
16.00 rESzKESSEtEK KUtYAÜtőK!
(87’) kn – családi vígjáték
17.30 nAGYtUDáSÚAK (88’) (12) –
francia vígjáték
19.00 A GrAnD bUDAPESt HotEl
(100’) (16)
20.45 9 HónAP lEtÖltEnDő (82’)
(12) – francia vígjáték) 

április 14. hétfő
18.45 A HASonMáS (93’) (16)-
20.30 A GrAnD bUDAPESt HotEl
(100’) (16)

www.partmozi.hu

„VILLÁmCSŐDüLetRe VÁRjUK
mInDnyÁjUKAt!”
Május 1-jén, a JUH-HÉJ! Alkotónapon 14 órára vil-
lámcsődületre várnak mindenkit a szentendrei Skan-

zen Kisalföld tájegységébe, akik énekhangjukon, hangszerükön,
dorombjukon, zajkeltőikkel vagy kolompjuk megszólaltatásával szí-
vesen csatlakoznak a Skanzen „nyájához” illetve „pásztoraihoz”!
Jelentkezéseket az alábbi címre kérik, hogy a népdal előadását
megszólaltatónként ütemezhessék, a hangszerelést felépíthessék,
hogy végül maradandó zenei élményt jelenthessen a megmozdulás
mindenkinek. A vállalkozó kedvű jelentkezők e napon kedvezmé-
nyesen léphetnek a Múzeumba!
további információ: Kustánné Hegyi Füstös Ilona khfili@sznm.hu
06/30-74-88-550; 06/26-502-554

A mAGyAR KöLtÉSzet nAPjA 
tiszteletére, április 11-én 15 órakor költészetnapi flashmob 

a Fő téren! Hozz magaddal egy verskötetet, egy papírt, vagy csak
sétálj véletlenül arra felé. találkozzunk, olvassunk együtt, lepjük
meg magunkat egy verssorral! Információ: versfoter@gmail.com

mIÉRt?
Szeretettel várják a szülőket, pedagógusokat dr. zacher Gábor 
toxikológus „Miért?” című április 11-én, pénteken 17.00 órakor
tartandó előadására rólunk és gyermekeinkről, a nemzedéki 
szakadékról, a függőségekről.
Dunaparti Művelődési Ház, barlang, Szentendre, Dunakorzó 11/a
belépés díjtalan!
regisztráció: Kosztek Gabi 06 20 943-8372

kosztek.gabi@ph.szentendre.hu
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Barcsay itthon és a világban
barcsay Jenő szinte végigélte a XX. szá-
zadot. 1900-ban született és 88. évében
halt meg.
Alkotó éveit idehaza töltötte el. Sok kor-
társa külföldön találta meg alkotói köze-
gét, ahol jó néhányan világhírnévre tettek
szert. barcsay az egyetlen, aki idehaza
vívta ki hírnevét, az anatómia könyvével
világhírűvé vált (16 nyelvre fordították le).
Sajnálatos módon ezt nem követte fes-
tészeti életművének a világhírnévhez
emelése.

barcsay életműve a XX. századi magyar művészetből toronymaga-
san emelkedik ki, pedig ebben a korban, a magyar képzőművé-
szetben számosan „európai” szinten űzték mesterségüket! Mégis
barcsay életművének sokrétűsége, a már említett anatómia
könyve, a monumentális művei (mozaik, gobelin) remeklések! Ki-
magaslik rajzművészete, különböző korszakai, korai művei: a Szent-
endrét körülvevő hegyvonulatok tektonikus szerkezetessége, a fi-
guratív kompozíciók monumentalitása, absztrakt és városképei,
öregkori művei mind-mind a remekművek sorát növelik, és nem
utolsósorban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen világszínvona-
lon oktatta az anatómiát közel negyven évig, mint az anatómia pro-
fesszora.
Ez a sokrétűség is kiemelésre szólítja a szakmát. A magyar képző-
művészetben azt a szerepet töltötte be. mint bartók béla a magyar
zenében, aki magasabb megbecsülésre emelte zenei kultúránkat itt-
hon és külföldön. barcsay életműve is erre predesztinálta a mestert.
Hogy ez megvalósuljon, még sokat kell tenni a magyar kultúrpoliti-
kának. A műalkotások már készen vannak! Várják méltó helyüket,
hogy ezzel emeljék az egész magyar képzőművészet rangját. 

Deim Pál

A SzeKe Klub márciusi 
vendége Écsy Gábor atya volt
A SzEKE Klub immár más-
fél éve zajló beszélgetős
esték programsorozatá-
nak vendége márciusban
városunk korábbi káp-
lánja, a Katolikus Karitasz
országos igazgatója, Écsy
Gábor atya volt. A rendez-
vényen a SzEKE közösség
tagjain kívül volt hittano-
sok is megjelentek, és ter-
mészetesen a szentendrei
karitász tagjai is szép számmal. A beszélgetés egyik része a régi él-
mények felidézésével zajlott, hiszen Gábor atya 1984 és 1994 kö-
zött a város és országunk egyik igen mozgalmas időszakában
teljesítette szolgálatát. Ilyen hosszú időszak alatt nagyon sokan szo-
ros, személyes kapcsolatba kerültek vele, mely kapcsolatok, barát-
ságok sok esetben mind a mai napig tartanak, így a beszélgetés
moderátori szerepét betöltő tolonics Gyula esetében is. továbbá az
est másik részét a karitatív tevékenység során szerzett immáron
több mint másfél évtizedes tapasztalatok és a munkáról készült
video-összeállítás bemutatása töltötte ki, mely során számos él-
ményéről is beszámolt a közösségnek Gábor atya. Örülünk, hogy
sokan részt vettek a rendezvényen, várunk mindenkit szeretettel
legközelebbi programjainkra is!

szeKe szervezőcsapata

Vízilabdázókból teremőrök
ÚJrA cIVIlEK VIGYáznAK A KISMÚzEUMoKrA áPrIlIS 2-tól 5-IG

Egy évvel ezelőtt országos felháborodást váltott ki, hogy a dologi
kiadások érdekében a Ferenczy Múzeumnak be kellett zárni - a
leglátogatottabb Kovács Margit Múzeum és a MűvészetMalom
kivételével – kiállítóhelyeit.  Ekkor a múzeum igazgatója a szent-
endrei művészet képviselőihez és műértőihez fordult, hogy a fo-
lyamatos nyitva tartás érdekében a múzeum munkatársaival
együtt vállalják az őrzést, és egyúttal különleges, személyes tár-
latvezetést tartsanak a látogatók számára. A kéthetes közös te-
remőrzés egyrészt rávilágított arra, hogy a megyei múzeumi
rendszer megszűnése után országszerte intézménybezárásokkal
kívánják kezelni a forráshiányt, másrészt felhívta a szentendre-
iek figyelmét saját városuk kiállításaira, az itt őrzött művészi ha-
gyatékokra. 
bár az akció tavaly sikeresnek bizonyult, idén télen mégis külö-
nösebb vihar nélkül maradt zárva a városi fenntartásban lévő
múzeumok többsége. Most, amikor áprilistól újra megnyílnak a
kismúzeumok, a Ferenczy Múzeum ismét megkért művészeket,
műpártolókat, egyetemi oktatókat, sportolókat, zenészeket,
hogy vállaljanak néhány órás teremőrzést a barcsay Múzeum-
ban, a Vajda lajos Emlékmúzeumban, az ámos Imre – Anna
Margit Kiállításban, valamint a Kmetty János és Kerényi Jenő Ki-
állításban. Az összefogás idén sem maradt el, sőt a város ha-
tárain is túllépett.
Az első napon – április 2-án – a Kmetty Múzeumban Szakács
Imre festőművész együtt dolgozik majd Mörk leonórával, az Elle
magazin vezetőszerkesztőjével, az ámos-Anna Kiállításban
pedig Krizbai Alex Pistyur Imrével várja a látogatókat.  De talál-
kozhatunk Almási Gertrúddal és Szepes Gizivel a Vajda Múze-
umban, Vinkler zsuzsival és Vincze ottóval a barcsayban,
ahonnan a szubjektív tárlatvezetések sem hiányozhatnak majd.
És ez csak a nyitány, csütörtökön itt regős Anna és regős István
fogadja a vendégeket, amíg az ámos-Anna házaspár alkotásai
között Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató Harsányi
lászlóval, az nKA volt elnökével együtt foglalja el a teremőr szé-
két. A Fő téri Kmetty Múzeumban pedig Szvorák Katalin énekes
és bihon Győző festőművész teszi hozzá saját élményeit a kiál-
lított művekhez. Pénteken 10 és 14 óra között  érdemes lesz a
Vajda Emlékmúzeumba benézni, ahol toronyi zsuzsa, a Magyar
zsidó levéltár igazgatója György Péter esztétával, az EltE Mű-
vészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatójával
együtt vezeti körbe az érdeklődőket. Ezen a napon a Kmetty Mú-
zeumban baksai Józseffel, a barcsayban Varga csaba műgyűj-
tővel találkozhatunk, de még más meglepetésre is
számíthatunk: könnyen előfordulhat, hogy efzámbó István „te-
remőr” zenésztársaival Életmód koncertet is ad.   Ezek után per-
sze a szombati napot sem érdemes kihagyni. A Vajda
Múzeumban Hermann Veronika irodalomtörténész, tanár, a
néprajzi Múzeum kommunikációs munkatársa oltai Kata mű-
vészettörténésszel, modellel, dj-vel vállalta fel a termek őrzését.
A karcos írásairól és kritikus megközelítéseiről is ismert két sze-
mélyiség biztos nem megy el szótlanul a gender témák, illetve
a kortárs művészetek kapcsolódási pontjai mellett. Délután a
barcsay Múzeumon túl, ahol Aknay János festőművész és 
b. Szabó Veronika építész várja a látogatókat, az ámos Imre –
Anna Margit Kiállításba érdemes benézni, ahol a Szentendrei
lakástárlat Alapítvány tagjai, valamint Kósz zoltán olimpikon
vízilabdázó és tanítványai, a KóPÉ ÚVSE csapattagjai is részt
vesznek a teremőrzésben. A látogatók itt nemcsak vizuális él-
ménnyel gazdagodhatnak, lesz zeneszó az udvaron, Kopin Ka-
talin művészettörténész, a kiállítás kurátora pedig az
egybegyűltek életkorának megfelelően tart tárlat-
vezetést.                                                                                   B. M.
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Folytatódik 
a hadtörténeti esték
sorozat
Folytatódik a Hadtörténeti esték című elő-
adássorozat a Vigyázók Had- és Kultúr-
történeti Egyesület szervezésében. Az
áprilisi előadás annak a kiállításnak a
része lesz, amelyet az egyesület szervez
az MH Altiszti Akadémia és a budapesti
lengyel nagykövetség közreműködésé-
vel. Az április 23-án kezdődő és egy hétig
nyitva tartó tárlat az 1940. áprilisi katyni
tömeggyilkosság több ezer kivégzett len-
gyel áldozatának állít emléket.  
A Honvédség Művelődési Központjában
(Dózsa György út 12.) az érdeklődők a ki-
állítás apropóján vehetnek részt a Had-
történeti esték április 24-i előadásán,
ahol Kun Miklós történész professzor be-
szél majd Katyn előzményeiről.

A 18 órakor kezdődő programok továbbra
is ingyenesek és bárki által látogatha-
tóak. 

Hangácsi István
elnök

Dr. Németh István – hosszan tartó be-
tegsége után – 77 éves korában, már-
cius 23-án elhunyt. Adjon Isten Örök
nyugodalmat neki!

A Szentendrei Városi Ügyészségen 42
évet dolgozott, és több mint a felét ve-
zető ügyészként. A szakmai munkája
mellett a segítőkészsége és a humora is
legendás volt. A közéletben aktívan részt
vett, a testületi üléseinket is mindig
megtisztelte jelenlétével. Amikor egyszer
megkérdeztem, hogy a nyugdíjas napjait
hogyan képzeli, elnevette magát és azt
mondta: „Ferikém újra fogom olvasni a
római jogot...” (dr. Dietz Ferenc)

Dr. németh István temetése április 4-én,
pénteken 13 órakor a Sztaravodai úti
köztemetőben lesz.

elhunyt Szőnyi zsuzsanna
Elhunyt Szőnyi zsuzsa, Szőnyi István festőművész lánya, a
Vatikáni rádió egykori magyar munkatársa március 16-án,
vasárnap délben budapesten, 89 esztendős korában.
Szőnyi zsuzsa budapesten született 1924. október 2-án Sző-
nyi István festőművész és bartóky Melinda első gyerme-
keként. Hatéves koráig zebegényben élt, a család 1930-ban
budapestre költözött. A Veres Pálné leánygimnáziumba
járt, majd az EltE magyar-francia szakos hallgatója volt.
1944. március 19-én házasságot kötött diákkori szerelmé-
vel, a pesti piaristáknál végzett triznya Mátyás festőművés-
szel. 1949 februárjában férjével átjutott a magyar határon,
Grazból Velencébe, majd Firenzébe menekültek tovább. ró-
mában telepedtek le, ahol fél évszázadon át tartották fenn
a triznya-kocsmának nevezett irodalmi szalonjukat, amely
szellemi központ, a tudományos és kulturális élet műhelye

lett az emigrációban élő és ott megforduló magyarok számára, cs. Szabó lászlótól Márai
Sándorig és Weöres Sándorig.
2007-ben tért haza, és édesapja képeit is hazahozta rómából. tavaly novemberben a Ma-
gyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át irodalmi munkás-
ságáért áder János köztársasági elnöktől. Szintén 2013-ban adták át a felújított Szőnyi
István Emlékmúzeumot zebegényben, az eseményhez kapcsolódva megnyílt a triznya Má-
tyás–Szőnyi zsuzsa emlékszoba, valamint a rejtett kincsek Szőnyi zsuzsa gyűjteményéből
című időszakos kiállítás is.
A zebegényi Szőnyi Emlékmúzeum a szentendrei Ferenczy Múzeum fenntartásában mű-
ködik.

Szentendre ajándéka Szőnyi zsuzsának
A Szőnyi zsuzsa elhunyta alkalmából közeli ismerői, barátai által írt sok-sok felemelő meg-
emlékezésnek a nyomába jutni sem igyekezhetek, hiszen mindössze néhányszor, azonban
Szentendre kapcsán találkoztunk, így erről szólva szeretnék emlékezni rá.
Mindig elcsodálkozom, amikor egy újonnan felbukkanó tárgykör kapcsán kiderül, mennyi
szakértője, bennfentese van a témának. Magam pedig megriadok, milyen sok lyuk tátong
műveltségem szövetén…
Így volt ez akkor is, amikor Szőnyi zsuzsa asszony visszaköltözött Magyarországra, s mint
minden földi jóból, belőle is mindenki kapni akart valamennyit: hívták ezerfelé találko-
zókra, beszélgetésekre, kiállításokra, így Szentendrére is. Szentendre pedig nem is sejtette,
milyen titokzatos szál köti ehhez a csodálatos asszonyhoz! Szőnyi István művészetét ter-
mészetesen ismertem, de Szőnyi zsuzsáról és a triznya-kocsma-mondakörről szinte sem-
mit sem tudtam, habár – úgy tűnt – rajtam kívül mindenki járt ott, és minden bennfentes
információ birtokában van.
családunk viszont birtokában van néhány egészen különleges Szőnyi-akvarellnek, melye-
ket a Hertl család vendégeként, Pismányban festett az ifjú és szerelmes festőtanonc a ven-
déglátók egyik leányának, Hertl Pannikának az emlékkönyvébe. Pannika egész fiatalon
meghalt, a szerelemnek és a szentendrei kapcsolatnak így vége szakadt, de persze fel-
merült a kérdés, mi lett volna, ha….? Ezekről a képekről rajtunk kívül korábban senki sem
tudott, így, amikor zsuzsa asszony Szentendrén járt, elhatároztuk, hogy közkinccsé tesszük
és neki is megmutatjuk őket. E lapban írtam az akvarellekről, keletkezésük körülményei-
ről 2010-ben „Engesztelésül Pannikának” címmel, s a cikket, meg a képek fotóit eljuttat-
tuk zsuzsa asszonynak. (Később a képeket élőben is bemutathattuk neki.) A cikkre és a
képekre válaszként kaptam egy meleg hangú levelet, ebből idézek:
„Meghatottan olvastam Pannikáról szóló szép írásodat, én is elgondolkoztam, mi lett volna,
ha…? mindez nem így történik. nemrég Komáromy Péter unokaöcsémnél láttam egy Sző-
nyi-önarcképet, amit 17 éves korában festett! Vagyis azokban az években, amikor Panni-
kával a nagy szerelem zajlott, és amikor az emlékkönyvbe „engesztelésül” a gyönyörű
színes virágokat festette. Sajnos, azt már sosem tudjuk meg, hogy miért kellett kiengesz-
telnie Pannikát, de talán éppen annak a vétségnek köszönhetjük, hogy megszületett a „vi-
rágcsendélet”. (…) nagyon örülök, hogy Pannikára emlékezve egymásra találtunk, és
reménykedem a mielőbbi találkozásban.”
Azt gondolom, Szőnyi zsuzsa nem igazán az én személyemre, hanem Szentendre városára,
festő apja életének egy újabb, kedves, addig nem ismert részletére talált rá a történet és
a képek kapcsán. A várostól kapott ajándéknak érezte ezt a történetet. biztos vagyok
benne, hogy mindig szeretettel gondolt Szentendrére, ahogy nekünk is minden okunk meg-
van szeretettel gondolni Szőnyi zsuzsára, akivel ilyen bensőséges családi szál kötött össze
minket.                                                                                                                 lindner Monika
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Oroján István és nemes Aurélia kiállítása
április 3. – május 31.

A szentendrei
román Kisebbségi
ö n k o r m á n y z a t
szervezésében lét-
rejött kiállítás két
bemutatkozó mű-
vésze közül az
1947-ben batto-
nyán született oro-
ján István mestere
Vinkler lászló volt.
Gyulán él és dolgo-
zik. 1968 óta kiál-
lító művész. A
békéstáji Művé-
szeti társaság

tagja. Konstruktív szellemű, elvont, geometrikus elemekből építkező, líraian árnyalt
táblaképek, pasztellek, grafikák és fából kivitelezett kisplasztikák készülnek műhe-
lyében.
Az 1975-ben Szolnokon született nemes
Aurélia Képző- és Iparművészeti Szakkö-
zépiskola ötvös, szobrász szakát végezte el,
majd 1995–1996 között a Juhász Gyula ta-
nárképző Főiskola rajz- művelődésszervező
szakán folytatta tanulmányait. 1994-2002
között a Magyar Képzőművészeti Egyetem
képgrafika szakán fejezte be művészi kép-
zését. Számos egyéni és csoportos kiállítá-
son mutatkozott be, a falképektől a gyermekkönyvekig számos műfajban alkot.
A kiállítás kurátorai: nemes Aurélia, basics beatrix

Szentendrei Képtár (Fő tér 5.) Megnyitó: április 3. csütörtök 17.00

Surányi István cukrászmesterre
emlékeztünk
Március 12-én a Petzelt Jó-
zsef Szakközépiskola és
Szakiskola idegenforgalom-
vendéglátás, valamint cuk-
rász tanulóival emlékeztünk
Surányi István cukrászmes-
terre – halálának 4. évfordu-
lóján koszorút helyeztünk el
sírján.
Megemlékezésünkben felidéztük Surányi István gazdag életútjának
állomásait: 1982-ben kiváló munkájáért kapott minisztériumi ki-
tüntetést, az országos szakmai szövetségekben betöltött vezető sze-
repéről, 1993-ban Aranykoszorús cukrászmester lett, 1998-ban és
1999-ben aranyérmes lett fagylaltja. Az életműdíjas mester a leg-
büszkébb az 1996-ban kapott Pro Urbe díjára volt. 2005-ben méltán
lett Szentendre város díszpolgára. 2008-ban a sok-sok önzetlen tá-
mogatásért, jótékonysági rendezvények szervezéséért, számos gyer-
mekintézmény és városi rendezvény pártfogásáért Szentendre
Város Mecénása díjjal jutalmazták.
Példamutató szakmaszeretete, segítőkész egyénisége példaként
áll a jövő nemzedéke előtt, hiszen a Surányi név legenda a szak-
mán belül és kívül. Ezt a legendát építi tovább felesége, lidike és
két lánya, Andrea és Mónika.

Páliné szappanos zsuzsanna
magyartanár, kultúrantropológus

nézzen régi szentendrei videókat a PMK helytörténeti blogján: 
pemete.blog.hu

Könyvkiadói találkozások 
a könyvfesztivál előtt 
A Könyvtárosok Világnapja alkalmából és a budapesti nemzet-
közi Könyvfesztivál beharangozójaként a Pest Megyei Könyvtár-
ban (Pátriárka u. 7.) könyvkiadókkal és új könyvekkel
találkozhatnak ezen a délutánon. nemcsak az általuk kiadott
könyvekkel, hanem a kiadóvezetőkkel és egy-egy szerzővel is
megismerkedhetnek az érdeklődők április 14-én, hétfőn 16-tól
19 óráig. 12 órától kedvezményes könyvárusítás a könyvtár elő-
csarnokában.

Mindenkit szeretettel várunk! további részletekért kérjük láto-
gasson el a honlapunkra (www.pmk.hu) vagy a Facebook olda-
lunkra (www.facebook.com/pmkszentendre). 
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Megnyitotta kapuit Szentendrén az IGLU
Event Hall & Conference rendezvény-
központ a Postás-strandnál. 

Az egykori casino épületének elegáns belső
terei ideális helyszínt adnak kulturális ren-
dezvények, ifjúsági programok, fesztiválok,
esküvők, bankettek, gálaestek, családi-ba-
ráti összejövetelek megrendezésére.
Az új üzemeltetők a casino luxust idéző süp-
pedő szőnyegeit, csillogó enteriőrjeit meg-
hagyva és újragondolva alakították ki a
rendezvényközpontot. Az épület különleges
formáját idézi az elnevezés, de a „jég-
kunyhó” belül a meleg fényekkel, az adott
rendezvényhez hangolt „öltözékkel” mindig
új arcát mutatja. 
A februári nyitás óta több teltházas program
zajlott már le a felújított termekben. A szer-
vezők számos olyan zenei programot hívnak
majd a helyszínre, amellyel megoldják a

szentendrei fiatalok  egyik gondját: péntek,
szombat este nem kell a fővárosba utaz-
niuk, ha táncolni, zenét hallgatni szeretné-
nek. A legfiatalabb korosztályt is szeretnék
a szervezők megcélozni a „tiniparty”-val,
ahová a szülők bátran elengedhetik 18 év
alatti gyerekeiket, mert az pultban csak al-
koholmentes italok sorakoznak ezeken az
estéken.
Az épület és környéke mintegy 5800 négy-
zetméterét kiválóan lehet nyári fesztiválokra
igénybe venni. Az épület melletti teraszon
élőzenekar lép fel majd esténként, s az Iglu
melegkonyhája akár 150-160 főt is kiszol-
gál egy-egy rendezvényen.
A rendezvényhelyszínre  a szervezők szere-
tettel várják a helyi, környékbeli zenekarok
jelentkezését, illetve nyitottak bármilyen öt-
letre, ami a központ  profiljához illik.
legközelebb, a költészet napján, azaz ápri-
lis 11-én Schirilla György, a nemzet rozmárja

lesz az IGlU vendége, aki az „Életmód-show”-
ban nemcsak jógabemutatót és filmvetítés-
sel egybekötött vidám élménybeszámolót
tart a sportos életről, de hallhatunk tőle az
alkalomhoz illően verset is!

Schirilla életmód-show az IGLU-ban
Április 11. péntek
A nemzet rozmárja jógabemutatót, filmvet-
títéssel egybekötött vidám élménybeszá-
molót tart pályafutásáról.
Welcome drink és meglepetésvendég!

20.00 Schirilla-show
22.00 Könyvdedikálás/beszélgetés
23.00 Schirilla retro-party

IGlU, Szentendre, Dunakorzó 2. (volt casino)
Programok, információk:  Facebook/IGlU
Events Hall & conference

IGLU: új rendezvényhelyszín Szentendrén

15 éves a Palmetta 
Design Galéria 
Két szabadúszó alkotó  elhatározta, hogy
létrehoz egy galériát, amely Szentendre jó
hírét erősítheti a nagyvilágban. regős Anna

Ferenczy noémi-díjas textiltervező és regős
István Munkácsy-díjas festőművész úgy gon-
dolta, hogy egy ilyen művészeti hagyomá-
nyokkal rendelkező városban szükség van a
modern kor tárgykultúráját bemutató és
árusító galériára. Itt magyar és külföldi,
klasszikus és kortárs formatervezők tárgyai
együtt láthatóak, nap mint nap bizonyítva,
hogy a hazai tervezők kreativitása azonos
értékű lehet az olasz, a finn, francia vagy a
dán designerek produkcióival.
olyan tárgyakról van szó, amelyek a funkci-
onális működés mellett, a hozzáadott szel-
lemi és esztétikai érték révén többet
jelenthet a tulajdonosa számára, mint egy
sorozatban gyártott tucattermék.
A kis pincegaléria kedvence lett a hazai és
külföldről idelátogató design fanatikusok-
nak. Jó néhány útikönyvben szerepel a Pal-
metta, mint megtekintésre érdemes
szentendrei látványosság. 
Mindezek ellenére a forgalom drasztikusan
csökkent a korábbi évekhez viszonyítva.
Az egyik ok lehet a fapados turisták túlsúlya
az igényes, kulturált és fizetőképes látoga-
tókkal szemben. A másik problémát a hét
végén is, este 8-ig fizetős parkolás jelenti.
(Egy idegenforgalomra építő város hosszú

távú stratégiájával ellentétes hatást válthat
ki ez az intézkedés ).
A harmadik gond a helyi lakosság érdekte-
lensége. Pedig ez az üzlet valóban európai
szintű tárgyakat kínál születésnapra, név-
napra, nászajándékra és egyéb alkalmakra.
reméljük a galéria vezetői továbbra is ki-

tartanak az eddig megszokott színvonal
mellett, és bízunk benne, hogy egyre többen
fedezik fel – a városlakók közül is – Szent-
endre egyik különlegességét.

egy lokálpatrióta
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tavaszi túrák az erdőben
A Pilisi Parkerdő Zrt. hírei turisták, erdőben sétálók, kerék-
páros kirándulók és a pilisi erdők szerelmesei számára

ragyogó napsütés, éledő és egyre szebb zöld színben tündöklő alj-
növényzet, megújuló természet – a tavasz ilyenkor a legszebb arcát
mutatja. Ez talán a legjobb kirándulóidő, hiszen még nincs nagy
meleg, de a zord időjárástól már nem kell tartanunk.  
A tavaszi erdőben nyitott szemmel járva a természet újjászületését
láthatjuk. Akit nem zavar a virágzó mogyoró pollenje, az megfigyel-
heti a virágrügyből kibújó kicsiny, vörös színű termős virágokat,
amelyek csalhatatlan jelei a tavasz eljöttének. nedvesebb erdők-
ben a lomblevelek megjelenése előtt már messziről látható cit-
romsárga virágba borult húsos som, de ilyenkor nyílik az ibolya, a
sárga virágú salátaboglárka, tisztásokon a tavaszi hérics, gyertyá-
nos tölgyesekben tömeges a lila odvas keltike.
Az erdő rengeteg szebbnél szebb látnivalót tartogat, de a szabadba
vezető túrák esetében nem árt előre gondolkozni. Összegyűjtöttünk
pár hasznos tanácsot, amit érdemes megfontolni, mielőtt útnak in-
dulunk.
• Indulás előtt mindig tájékozódjunk az időjárásról, esetleges kor-
látozásokról. Szeles időben a letörő ágak miatt veszélyes lehet az er-
dőben tartózkodni, viharos szél esetén halasszuk későbbre a
kirándulást, kerékpártúrát! Az erdőgazdálkodó az erdő látogatását
bizonyos esetekben (szélsőséges időjárási viszonyok, balesetveszély
stb.) korlátozhatja, erről a www.parkerdo.hu honlapon találhatunk
tájékoztatást. Az erdő nem közterület, így a szabályok betartása
minden túrázóra, kirándulóra egyaránt vonatkozik.
• Az erdei túra egyik legfontosabb előkészülete a helyes öltözék
megválasztása és az időjárásnak megfelelő, réteges öltözködés. A
sérülések elkerülése és a kényelmes gyaloglás érdekében a zárt
cipő nyáron is ajánlott, soha ne induljunk el papucsban, szandálban
az erdőbe. rövidebb túrára is készüljünk elegendő meleg ruházat-
tal, mert az erdőben akár 5-10 fokkal is hűvösebb lehet, mint a vá-
rosban. Esőkabát mindig legyen nálunk!
• A folyadékpótlás miatt mindig fontos, hogy legyen nálunk innivaló
és rövidebb túrán is jól jöhet kevés gyümölcs vagy egy szendvics. A
csomagolópapírt, narancshéjat, műanyag üdítős palackot, de még
az almacsutkát is vigyük haza magunkkal, otthon dobjuk ki!
• bár több helyütt is térképes és irányjelző táblák segítik a tájé-
kozódásunkat, a térképet ne felejtsük otthon, és ennek segítségé-
vel tervezzük meg az útvonalat.
• Az erdőkben mindenütt előforduló kullancs elleni legjobb véde-
kezés a megfelelő öltözet (zárt cipő, hosszú nadrág) és a különböző
riasztószerek használata, különösen a gyermekeket védjük tőlük.
Kirándulás után mindig vizsgáljuk át magunkat, találunk-e kullan-
csot testünkön.
• A kerékpárosoknak mintegy 200 kilométer Parkerdő által aján-
lott, jelzett erdei kerékpározható úthálózat áll rendelkezésére. A bi-
ciklisták így budapesttől egészen Visegrádig eljuthatnak, különböző
nehézségű útvonalakat választva. A túrázók, kirándulók testi épsé-
gére mindenhol, a kijelölt útvonalakon is vigyázzunk!

• tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad gyújtani, de előtte
tájékozódjunk, nincs-e érvényben tűzgyújtási tilalom az erdőkben. A
tűzgyújtási tilalmat az illetékes erdészeti hatóság vagy a vidékfej-
lesztési miniszter rendeli el, aktuális információ a www.erdotuz.hu
honlapról szerezhető be, itt megtaláljuk az ország egész területére
vonatkozó tűzgyújtási tilalom térképet. A tilalom mindig vonatko-
zik a kijelölt tűzrakóhelyekre is.
• óvjuk együtt az erdők, a természet szépségeit, értékeit! ne tér-
jünk le a kijelölt utakról, mert akaratlanul is összetaposhatunk vé-
dett növényeket, elpusztíthatjuk élőhelyüket, megzavarhatjuk a
vadon élő állatokat. Az erdő növények és állatok ezreinek élőhelye,
viselkedjünk benne illő tisztelettel és odafigyeléssel.

túraajánló kerékpárosoknak 
Útvonal: Szentendre – Sztaravoda-völgy – Pap-rét – Visegrád
A túra hossza tempótól függően körülbelül 2 óra, néhol komolyabb
szintkülönbséggel. Ez az útvonal edzésértékén túl bepillantást
enged az erdő élővilágába is. Megállhatunk a vadregényes Sztara-
voda-völgyében, majd erdészeti műúton tekerhetünk fel a pap-réti
nyeregig. Innen indulhatunk tovább Visegrád és a Fellegvár irá-
nyába, az útvonal végig kék kerékpáros jelzéssel van kijelölve. 

Érdemes felkeresni a Visegrádhoz közeli telgárthy-rét melletti ber-
tényi Miklós Füvészkertet, ahol a virágzó növényfajokat (hagymás vi-
rágok, hunyorok) csodálhatjuk meg, és ha megéhezünk, az
Ördögmalom étteremben remek pisztrángot lehet kóstolni.
Az erdei kerékpározás viharos, szeles időben veszélyes a fák letörő
ágai miatt, ezért indulás előtt mindig tájékozódunk az időjárásról,
és ilyen időben halasszuk későbbre a kerékpártúrát!
A Pilisben az erdei kerékpárutak kék, piros és zöld jelzésűek. A kék
jelzés a táj gerincútvonalát jelöli, mely a kevésbé edzett kerékpá-
rosok számára is teljesíthető. A piros jelzés a gerincútvonalon tú-
rázó sportosabb hegyikerékpárosok számára készült, a zöld jelzésű
utak a gerincúthoz kapcsolódó utakat jelölik, függetlenül azok ne-
hézségétől.
ne feledjük, hogy a kerékpározásra alkalmas erdei utak erdészeti
üzemi magánutak, ezeken zajlik a faanyag szállítása. Az utat hasz-
náló faanyagszállító teherautók feltűnése és az utak kis sebességre
tervezett vonalvezetése (éles kanyarok) miatt különösen fontos az
utak mellett látható figyelmeztetések, a 30 km/h-s sebességkorlá-
tozás figyelembevétele és betartása. Az erdei úthálózaton is érvé-
nyesek a KrESz előírásai, saját biztonságunk érdekében is viseljük
a láthatósági mellényt és a bukósisakot.

Verseny a föld alatt
Magyarország legmélyebb barlangjainak rang-
sora évtizedeken át a következő volt. Első az Ist-
ván-lápai-barlang 254 méterrel (bükk), második
a Vecsembükki-zsomboly 238 méterrel (Aggte-
leki-karszt), harmadik az Alba regia-barlang 200
méterrel (bakony). Ezt „bolygattuk meg” 2009
márciusában, amikor felfedeztük a Pilisben lévő
Vacska-barlang Fennkőháti-termét, és a függő-
leges kiterjedésével átléptük a 200 métert. (…)

Milyen a barlangkutatás, és mire jó? általában
szűk, vizes, sáros lyukakban fekve próbálunk
küzdeni az átjárhatatlan szűkületek, a járatokat
elzáró agyag- és omladéktömegek ellen. Persze
ritkán előfordul, hogy új szakaszokat fedezünk
fel, de ezek is általában nehezen (azaz csak
kúszva-mászva, kötélen ereszkedve) járhatók.
Ezen a ponton szokták a laikusok megkérdezni,
hogy „Valaki fizet nektek ezért?” Vannak ellen-
példák, de általában nem. Miért csináljuk tehát?
Akit egyszer megcsap az ismeretlen barlangból
kiáramló levegő, elér a felfedezés láza, az köny-

nyen válik megszállottá, és képes a fél életét fel-
áldozni a barlangok feltárása érdekében, füg-
getlenül attól, hogy általában semmi haszna
nincs belőle.
Erről és más, az utóbbi tíz évben feltárt hazai bar-
langokról szól könyvünk, a „Felfedezések a föld
alatt – Magyarország új barlangjai”, amelyet be-
mutatunk a Pest Megyei Könyvtárban ápri-
lis 8-án, kedden, 18 órakor.Ajánlom az olvasó
figyelmébe a honlapunkat (www.foldalatt.hu) is.

slíz György 
szent Özséb Barlangkutató egyesület
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A vad tavaszi szél ellenére a Kőhegy megtelt ünneplőkkel. A meg-
nyitón a Pilisi Parkerdő zrt., a Magyar Fejlesztési bank, a Magyar
természetjáró Szövetség és Magyar turista Egyesület képviselői
mellett a helyi turistaszervezetek tagjai és számos érdeklődő ki-
ránduló jelent meg. Az ünnepi eseményt lomniczi Gergely, a Pilisi
Parkerdő zrt. szóvivője vezette fel, majd Győri tamás József, a Ma-
gyar természetjáró Szövetség igazgatója köszöntötte a megjelen-
teket. beszédében hangsúlyozta a magyarországi turistamozgalmak
újraéledő hagyományainak fontosságát, a megújuló menedékházak
révén a természetjárás kultúrájának fellendülését. A megújító mun-
kát összefogó téry Ödön nemzeti turistaház-fejlesztési Program ke-
retében tizennégy megyében mintegy negyven turistaszálló és
menedékház újul meg a következő években.

Közjóléti felújítások a régióban
A Pilis Parkerdő zrt. turistaház-felújítási programja része a Magyar
Fejlesztési bank tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó erdőgazda-
ságok közjóléti fejlesztéseinek. Az ünnepségen zambó Péter, a Pi-
lisi Parkerdő zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a Kőhegyi
Menedékház csak egyik állomása az erdőgazdaság mintegy 200
millió forintos felújítási programjának. A tudatos állami fejlesztés
keretében indított közjóléti beruházások az egész régiót érintik. Az
eddigi pilisi felújítások során átadták a kulcsosházként működő
Som-hegyi turistaházat, Visegrádon, a Mogyoróhegyen a Jurta Kem-
ping fogadóépületét, melyet Makovecz Imre tervezett, és szintén tu-
ristaszállásként üzemel. Pilisszentléleken, a felújított Fekete-hegyi
Kulcsosház átadását idén áprilisra tervezik. A közelmúltban bizton-
ságossá tették és tanösvénnyel bővítették a rám-szakadék turista
útvonalait, felújították a térségben az országos Kéktúrához tartozó
útszakaszokat. A következő nagyobb terv a Pilis-tetőn épülő kilátó,
melyhez a források már rendelkezésre állnak, s a hatósági enge-
délyek beszerzése után kezdődhet a beruházás. zambó Péter egy
régi, találó mondást említett zárásként a kormányzati turistaház-
rekonstrukciós program fontosságának alátámasztására: „egy tu-
ristaházi ágy két kórházi ágyat helyettesít”.

„Ahogyan egymással bánunk, az a hazánk”
– idézte Schramkó Péter, a menedékház gondnoka a kőhegyi zász-
lótartó talapzatán álló feliratot. A zöld márványtáblát tavalyelőtt Pap

lajos szentendrei kőfaragó mester készítette el felajánlásként, s a
citátum jól szimbolizálja azt az odaadást, melyet a télvíz idején vég-
zett munkálatok során tapasztaltak a kivitelezőktől. Schramkó
Péter hat éve vette át  a turistaház gondnoki teendőit, s azóta, ahogy
ő fogalmazott: „a magunk és mások örömére” sok pozitív változás
történt a hegyen. A mostani felújításnak köszönhetően a mene-
dékház mellé új gondnoki lakás is épült.

menedékház a Kőhegyen
A most megújult épület viszontagságos éveiről beszélt az ünnepi át-
adáson beck lászló, a „HóD” Honismereti túraegylet, a Magyar tu-
rista Egyesület Szentendrei osztályának elnöke. Az első
elképzelések a hegyen kőlábakon álló kilátó építéséről szóltak, tu-
ristamenedékkel, később változtak a tervek, s elindult a turistaház
építése. A kőhegyi fennsíkon 1933. szeptember 23-án adták át a
balázs Gyula építész tervei alapján épült, akkor még lapostetős me-
nedékházat. Ebben az időben három szobában összesen tíz ágy és
egy kis ebédlő fogadta a turistákat. A menedékház a Felvidékről
Szentendrére származott czibulka János nevét kapta, aki még ko-
rábban, a turista szakosztály első elnökeként vetette fel a mene-
dékház-építés tervét. 1940. július 12-én emelettel bővült az épület.
A háborút követően, egy 1946 áprilisában kiadott rendelet nyomán
az ország valamennyi egyesületét feloszlatták. A ház állami keze-
lésbe került. Előbb a turistaházakat Ellátó Vállalat, később külön-
böző vendéglátó-ipari vállalatok kapták meg az üzemeltetését. Az
1990-es évek elején újraszerveződő turistaegyesületekkel megújul-
hatott és újranyílhatott az akkor már öt éve zárva veszteglő épület.

Petőfi és a Kőhegy sziklái
A kőhegyi pompás kilátást a közeli lankákra már Petőfi Sándor is
megcsodálta, amikor kirándulás közben megpihent itt. Az igaz le-
genda szerint 1845. szeptember 23-án a költő barátaival, Vahot Im-
rével és Vachott Sándorral megmászta a mindössze 350 méteres
hegy „iszonyúan magas szikláit”.  Ennek emlékére avatták fel a kő-
hegyi kilátónál 1958-ban a Petőfi-pihenőhelyet. Az emlékműhöz vezet
évről évre az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett hagyományos Petőfi-emléktúra. Az ünnepi eseménysort
idén is a hősök előtti tisztelgés zárta: a kőhegyi menedékház átadása
után koszorút helyeztek el a megjelentek a Petőfi-pihenőnél. 

sz. n.

ünnep a Kőhegyen
Március 15-én átadták a mintegy 50 millió forintból megújult Kőhegyi Czibulka János Menedékházat. A felújítás 2013 őszén
kezdődött, s idén tavaszra elkészült a felújított tetőszerkezet, a hőszigetelés, megújult az épület elektromos hálózata és fű-
tési rendszere. Akár negyven főt kiszolgáló, korszerű, az előírásoknak megfelelő konyhát alakítottak ki, és új biológiai szenny-
víztisztító is épült. Az emeleten tizenkilenc vendégágy várja a fáradt kirándulókat a frissen festett szobákban. 

A szalagátvágás ünnepélyes pillanata. beck lászló, a HóD túraegylet 
elnöke, zambó Péter, a Pilisi Parkerdő zrt.   vezérigazgatója, és Schramkó
Péter, a menedékház gondnoka.
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GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ 
Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. SCHWEDER JÓZSEF jógaoktató 06 30 9421 644

HOTEL WATERFRONT 
Szentendre, Dunakorzó 5.

Labdarúgás
Március 16., Pilisszentkereszt, Dera Aréna 
PIlE Sc–tahitótfalu SE 10-1 (4-1), megyei III. o. 

Erős szél tette próbára a pilisszentkereszti éllovas és alsóházbeli
ellenfele játékosait. A szél ellen meglőtt labda harminc métert
megtéve, pályája csúcsán sokszor megállt a levegőben, vissza-
vitorlázott néhány métert és huszonötnél ért talajt. Ennek elle-
nére megszületett az első gól, a PIlE ügyesen a földön tartva a
labdát többször is meg tudta húzni a széleket, és az egyik balol-
dali támadás végén pontosan jött a beadás, csak értékesíteni
kellett. Azonnal jött az egyenlítés, a szabadrúgásból belőtt labdát
a szél megtolta, ez becsapta a hazaiak kapusát, és a bőr a jobb
alsóba pattant (1-1). Ezután egyre másra jöttek az újabb gólve-
szélyes PIlE támadások, és ezekből gólok is: a félidőben már 4-
1 volt az állás! A szél, amely az első játékrészben a tahit
segítette, nem csillapodott. A második félidőben a szelet is ki-
használva sorozatos hazai támadások futottak a pályán. A PIlE
„iskolajátékot” bemutatva további hat góllal terhelte meg a hi-
tüket vesztett vendégek hálóját: volt szabadrúgásgól, kifutó
kapus mellett megtolt labdából közelről értékesített gól, átemelt
labda. A PIlE bajnokaspiránshoz méltó teljesítményt nyújtott a
mintegy 100-150 főnyi közönség nagy örömére.
Hozzá kell tenni, hogy a téli átigazolási időszakban hazatért a
PIlÉ-hez Havrán Gergely – korábban nb-s játékos (Pénzügyőr,
törökbálint, III. kertVE stb. –, a PIlE góljaiból ötöt ő lőtt! Így a
PIlE erősödött, tahitótfalu pedig átigazolás és sérülések miatt
meggyengült.

Március 22. Budakalász sportpálya 
budakalászi MSE–Perbál Sc 3-0 (3-0) megyei II. o.

Góllövők: oravecz A. (2), Erőss t. Jó iramú mérkőzésen a veszé-
lyesebb támadó játékot produkáló kalásziak az első félidőben
háromgólos előnyre tettek szert a mezőnyben jól adogató, de a
kapu előtt kevésbé határozott vendégek ellen. Az első gól a 11.
percben egy jó jobboldali indítás után született, a belőtt labdára
oravecz Attila jól érkezett, és a védőt megelőzve a rövid sarokba
lőtt. A második gól baloldali pontrúgás után esett a 34. percben.
A védők fölött átszálló labdára oravecz lecsapott és közelről ér-
tékesítette.(2-0).
A félidő további perceiben perbáli mezőnyfölény volt jellemző –
két helyzetük is kimaradt. Ekkor egy jó kontra végén Erőss
tamás volt eredményes (3-0).
A második játékrész jobbára kiegyenlített játékot hozott sok sza-
bálytalansággal. Ideges volt a hangulat, főleg az oda-vissza ke-
ménykedés miatt, amelyek miatt többször nem szólt a síp:
Előnyszabály! tovább! – volt a magyarázat. A perbáliak próbáltak
gólt szerezni, de helyzeteiket kihagyták. 
Két kiállítás is volt: az 59. percben a középen jó labdával indított
kalászi támadót Kovács István utolsó emberként próbálta sze-
relni – sikertelenül: piros lapot ért! A gólt viszont megúszta a Per-
bál. A kétgólos oravecz Attila is mehetett zuhanyozni a 66.
percben, mert összeszedte második sárga lapját. cserékkel meg-
szakított mezőnyjátékkal ért véget a mérkőzés. A gólkülönbség
túlzott.

Gerlai

Úszás
26. Plzensky Vytrvalecz, már-
cius 15-16.
42 klub 559 versenyzője mérte
össze erejét a 26. alkalommal a
pilzeni olimpiai méretű uszodá-
ban (25x50m-es 10 pályás,
omega elektromos időmérés)
megrendezett lEn-eseményen,
a Plzensky Vytrvaleczen. A ver-
seny nemzetköziségét a helyi
rendező klub (Slavia Plzen) meg-
hívására érkezett szentendrei
Kossuth SE versenyzői jelentet-
ték. Hétfős csapatunk pilzeni
családoknál volt elszállásolva is-
merkedés, sportbaráti kapcso-
latok kiépítése céljából.
Versenyzőink 10 medált szereztek
(5 arany-, 4 ezüst-, 1 bronzérem) a
nívós mezőnyben, és 17 egyéni
csúcsot jegyeztek. Kiemelkedő
időeredményt Pintér áron ’02 ver-
senyzőnk ért el, aki az 1500 m-es
férfi gyorsúszásban fél percet javí-
tott decemberi időeredményén, és
elért ideje gyermek aranyjelvé-
nyes szintet jelentett.

Dobogós helyezések
200 m vegyes
1. Domokos lóránt (’02), 3. Abo-
nyi-t. Gréta (’04)
50 m gyors
1. Pintér áron (’02), 2. Abonyi-t.
Gréta (’04)
800 m gyors
1. Abonyi-t. Gréta (’04)
1500 m gyors
2. Pintér áron (’02)
100 m mell
2. tóth Dominik (’02) 
100 m pillangó
1. Abonyi-t. Gréta (’04), 1. Pintér
áron (’02)
100 m gyors
3. Szabó beatrix (’02) 

Pintér áron, Simona baumrtova (cSK)
Európa-bajnoknő, tóth Dominik
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Megnyílt! Szolárium stúdió a V8 uszodában!

megújult a móricz tornacsarnok
A Szentendrei Kézilabda Club pályázatának köszönhetően
megújult a Móricz Zsigmond Gimnázium tornacsarnoka. A 180
millió forintból megszépült, korszerűen felszerelt sporthelyi-
ség nemzetközi mérkőzések tartására is alkalmassá vált.

nagy szükség volt erre a befektetésre, hiszen már évek óta nem tör-
tént itt érdemi beruházás. A tornacsarnok a hét minden napján
közel 18 órás használatban van, így erősen megkoptatta az idő –
mondta az iskola igazgatója, Kerezsi csaba. Hozzátette: a felújítás
szinte zökkenőmentesen zajlott, kis átszervezéssel és nagy kreati-
vitással sikeresen megoldották a gimnáziumi testnevelésórákat.
A délutáni és hétvégi használatra bérleti jogosultsággal rendelkező
Szentendrei Kézilabda club elnöke, Hajdú Gábor elmondta, hogy a
2011-ben bevezetett tao-törvény tette lehetővé, hogy a vállalkozá-
sok társasági adójukból támogassák az öt kiemelt látványsportot,
köztük a kézilabdát. A Magyar Kézilabda Szövetség által adott ke-
retet sikerült maximálisan kihasználni a vállalkozók támogatásá-
nak köszönhetően.
A felújítás során kicserélték a padló burkolatát, felújították az öltö-
zőket és a mosdók szanitereit, kicserélték a nyílászárókat. A leg-
több pénzt a gépészeti felújításra költötték: a melegvíz-ellátás, a
fűtés és a világítás korszerűsítésére. A külső részeket szigetelték,
ezzel remélhetőleg megszűnik a beázás.
A sportvezető hozzátette: nagyon jó a sportklub kapcsolata az is-
kola vezetésével. Az együttműködést hosszú távra tervezik, előre
láthatóan 17 éven keresztül bérlik a gimnáziumtól a termet, ahol
az edzéseiket és a hazai mérkőzéseiket tartják. Mint mondta, az
egész járásban szeretnék fellendíteni a kézilabda sportot, amely-
nek jó alapja a most elkészült, korszerű tornacsarnok.

Szentendrei 
Rock and Roll sikerek!
Ez az első alkalom, hogy beszámolunk Szentendre város legújabb
tánciskolájának, a Pink Panthers Akrobatikus rock and roll táncs-
port Egyesületnek az eredményeiről! Immár másfél éve foglalkoz-
nak az egyesület edzői Szentendrén négy iskolában és budapest
több pontján kicsikkel, nagyokkal.
Március 1-jén álltak először rajthoz a helyi növendékek egy klubközi
meghívásos versenyen, ahol a következő eredmények születtek:
children kategória: Horváth András Simon – Krecz Dorka 5. hely
Serdülő kategória: Jankuy tamás – Krecz Kata 2. hely
Junior kisformáció: Diamonds (nagy laura noémi, nagyváradi Esz-
ter, baricz luca, Kecz Kata, Kovács rita, Kovács Eszter) 2. hely
A gyerekek nagyon jól szerepeltek, edzőjük, németh árpád nagy
örömére!
Ezzel még nem ért véget a sorozat. Az egyesület tagja a Magyar
táncsport Szövetségnek, ahol hivatalos versenykategóriákban Ma-
gyarország rock and roll táncosai három területről kvalifikálják ma-
gukat az országos versenyekre. Március 9-én rendezték budapesten
a Pestszentimrei Sportkastélyban az idei év első budapesti területi
versenyét, ahol a már szentendrei székhelyű Pink Panthers tSE
remek idénykezdést produkált: felnőtt b kategóriában Halász Gergő
– burai nikolett 3. helyezést ért el, s ezzel kvalifikálta magát az or-
szágos versenyeken való részvételre. 

Felnőtt nemzeti Kisformációban ezen a versenyen debütált a Pant-
heras csapata (Villányi Vivien, Mike Klaudia, nagy bianka, Horváth
Anett, Viola zsófia, burai nikolett), akik egyből a dobogó második fo-
kára léphettek! A csapat hatalmas elismerést kapott a versenyen
harmonikus koreográfiája és szellős akrobatikái miatt az ország
több edzőjétől. 
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JótÉKonYSáGI
KIrAKoDóVáSár 

lesz a baptista Imaház-
ban (rákóczi u. 27.). ru-

hanemű, használati
tárgyak, játékok, könyvek
50-100 Ft-os áron. Az ado-

mányokat jótékonysági
célra fordítjuk.

45 nm-es mobillakás eladó.
cirkogejzíres központi fűtés,
légkondi, 2 szoba, konyha,
fürdő, Wc. lakásnak, irodá-
nak, nyaralónak. Engedély
nélkül telepíthető. tel. 06-
30-709-7470.

Vásárolok fémpénzt, papír-
pénzt, bélyeggyűjteménye-
ket, régi képeslapokat,
kitüntetéseket, régiségeket.
tel. (26) 385-387.

bélyegeket (magyar, kül-
földi, tematika) képeslapot,
egyéb papírrégiséget vásá-
rol műgyűjtő. Pál István, 06-
20-947-3928.

ÁLLÁSt KÍnÁL
4 órás diszpécseri munkára
keresünk munkatársat.
Magas fokú számítógépes
ismeret, jogosítvány szüksé-
ges. tel. 06-20-934-5539.

ezOtÉRIA
tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöl-
tés, lelki segítség gyakorlati-
asan.
www.leleklato.eoldal.hu. tel.
06-30-605-7199.

eGÉSzSÉG
Kéz- és lábápolás, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap
alatt. tanácsadás. tel. 06-
30-340-1392.

KIADÓ LAKÁS
leányfalun, buszmegállóhoz
közel családi ház alsó
szintje (2 szoba összkom-
fort) 2 személy részére
kiadó 75 ezer Ft-ért rezsivel
együtt. Kaució nincs. tel. 06-
20-956-2227.

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

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

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.
06-20-494-2550.

Szentendrén 34 nm-es lakás
eladó 5,8 millió Ft-ért. tel.
06-20-614-2909.

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

Kertes házi lakások (40-180
nm-esek, igény szerint) 190
000 Ft/nm áron eladók. tel.
06-30-949-6456.

Magasföldszinti, 56 nm-es
lakás eladó a Püspökmajor-
ban. tel. 06-20-570-0369.

OKtAtÁS
Képzőművész tanár saját
műtermében rajz-festés és
művészettörténet oktatását
vállalja. tel. 06-30-617-6750.

Matematikából és fizikából
korrepetálást, osztályozó- és
javítóvizsgára felkészítést
vállalok. tel. 06-30-855-
3543.

SzOLGÁLtAtÁS
ácsmester nagy gyakorlattal
kedvező áron vállal háztető-
kivitelezést, javítást, felújí-

tást, kocsibeálló, pergola,
szaletli építését. tel. 06-30-
657-3835, borbely-bela@fre-
email.hu.

Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Manikűr,
thai talp- és lábmasszázs
referenciával. tel. 06-20-
514-3323.

csecsemő- és gyermekápo-
lónak tanuló 21 éves lány
gyermekvigyázást vállal
Szentendrén és környékén.
tel. 06-20-775-9410.

Építés-felújítás! Vállalok
lakásfelújítást, homlokzat-
szigetelést és teljes körű
kivitelezést referenciával
és garanciával. nova-Park
bt., 06-20-341-4585.

bádogos-, tetőfedő-, ács-
munkát vállalok! Kisebb
munkákat is. tel. 06-20-
323-3900, 06-20-332-4660.

• FotoXlStÚDIó • 
06-30-631-7811 

• www.fotoxl.hu •

Hűtőgép, fagyasztó, mosó-
gép, mikrohullámsütő javí-
tása. tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei
Sándor.

társasházak, lakóparkok
kezelése, üzemeltetése.
Jogi, műszaki, pénzügyi hát-
térrel, felelősségbiztosítás-
sal. tel. 06-20-987-5527,
www.hollandhazplusz-
kft.com.

Felújít vagy ingatlant vásárol?
Hitelre van szüksége? Hívjon
minket, mi megtaláljuk Önnek
a piacon lévő legkedvezőbb
konstrukciót. Szolgáltatásunk
díjtalan. tel. 06-20-944-3165,
tcI Hiteliroda.

Minőségi kertek, öntöző-
rendszerek tervezések, kivi-
telezése és fenntartása,
megbízható szakembertől.
Meglévő kertek rendbeté-
tele, átalakítása, illetve min-
den, ami kert.
www.akerteszek.hu. Szőcs
Miklós, 06-20-374-9442.

Elromlott? Ami elromlott az
Ön otthonában, én megjaví-
tom. Víz, villany, csatorna,
háztartási gép, zár, ajtó,
ablak, festés, mázolás, bur-
kolás. Szentendre és kör-
nyéke. Hétvégén is. tel.
06-30-944-8677.

bádogos-, tetőfedő-, vízszi-
getelő-, ácsmunka! tel. 06-
70-578-1468.

negyvenes háziasszony nagy
rutinnal idősellátást, takarí-
tást vállal. tel. 06-70-277-
9955.

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

üzLet
Az ArS et VItA Alapítvány
könyvek, iratok tárolása al-
kalmas száraz, földszinti he-
lyiséget keres Szentendre
belvárosában. Ajánlatokat a
(26) 315-722-es üzenetrög-
zítős számon várunk.

A Vasvári Pál u. 6. szám
alatt 70 nm-es üzlet eladó-
kiadó. Korábban kávézóként
üzemelt. tel. 06-20-934-
5539.

Fő térhez közeli, bejáratott
udvarban, a bogdányi utcá-
ban 10 nm-es bolt nagyon
olcsón kiadó. tel. 06-20-
957-4641.

A békásmegyeri piacon 12
nm-es virágüzlet eladó. tel.
06-30-709-7470.

Szentendrén, a Dózsa
György út 26. szám alatti
ipartelepen, magánszemély-

től kiadó 144 nm-es fűthető
helyiség. belmagassága 5
m. A door kapu mérete: 370
cm széles, 450 cm magas.
Víz, villany, gáz almérővel,
mosdók a telep ügyfélváró-
jában. Gyöngyösi lászló, 06-
30-950-2476.

GUMISZERELÉS, 
CENTÍROZÁS, 
MINISZERVIZ

bíró zoltán
Szentendre, Szentlászlói út

153/A., az izbégi 
focipályával szemben
Időpont-egyeztetés: 

06-30-461-4658
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„Tudat a test felett” rendszerű vidám alakformálás mindenkinek
egy friss, lendületes, a mai kor pörgős életviteléhez alkalmazkodni kénytelen nőknek
koreografált mozgásforma, újszerűségét mégis a több ezer éves kultúrák egészség-
megőrző gyakorlatainak 
köszönheti, melyeket a prog-
ram alkotója professzionális
módon ötvöz a gimnasztika
elemeivel.

Az ElSő órA 
AJánDÉK nEKED!
HÉTFŐ-SZERDA  08.00-09.00, 18.00-19.00  KEDD-CSÜTÖRTÖK  19.00-20.00
HElYSzÍn: SzEntEnDrE, cAStrUM 
cEntEr (Volt ProVIncIA HotEl)                           
FACEBOOK: EURO-GYM HUNGARY  BODY-HOLLY TORNA ÉS DANCE CLUB
PIntÉr AnDrEA 06-30/399-44-65                                                                                                           

Viacolor és kültéri burkolatok
Kertépítés, gyepszőnyegezés,
öntözőrendszerek, kőmunkák 

referenciával
Kerítések, rönktámfalak építése.

Nova Park Bt.
nova-park@freemail.hu

06-20-341-4586

EGYEDÜLÁLLÓ KOREOGRAFÁLT TORNA



SPORt XXVIII. évfolyam, 6. szám28

jÓ neKem A KORzÓ!

A március 28-án átadott mobil árvízvédelmi fal jól bírta a „vizespróbát”. Az ünnepi eseménysort koncert zárta a lázár cár téren.


